
Dne 22. dubna 2021 bylo pře-
dáno staveniště pro vybudování 
dlouho připravované a projekto-
vané cyklostezky z Hořovic podél 
Červeného potoka do Kotopek, kde 
již nová cyklostezka je. Největším 
problémem bylo vyřešit majetkové 
vztahy s více než dvaceti majiteli 
pozemků, dotčených cyklostezkou. 
To se konečně podařilo a také se 
„městu“ podařilo na cyklostezku 
získat dotaci ve výši bez mála pěti 
milionů korun od Státního fondu 
dopravní infrastruktury. „Měs-
to“ by se na celkových nákladech 
mělo podílet cca jedním milionem 
korun. Nejvýhodnější cenu v ob-
chodní soutěži na realizaci stavby 
předložila firma WALCO CZ, s. r. 
o., s níž je uzavřena dodavatelská 
smlouva o dílo. Součástí cyklostez-
ky je také přemostění Červeného 
potoka dřevěnou lávkou. Nová 
cyklostezka v katastru Hořovic tak 

doplní pohodlné cyklistické spo-
jení Hořovicka s vnitřní Prahou: 
podél Červeného potoka, Litavky, 
Berounky a Vltavy. Začátek cyk-
lostezky je u mostu pod Svatým 
Janem.

Firma Asfalt – Jiří Pergl dokon-
čuje opravu asfaltových chodníků 
na Palackého náměstí, konkrétně 
chodníků navazujících na přechod 
pro chodce přes ulici 9. května. Jde 
o dílčí opravu nejvíce porušených 
povrchů, zejména u autobusové 
zastávky naproti radnici.

„Radnice“ ale počítá v příštích 
letech s celkovou revitalizací celé-
ho Palackého náměstí. Studii mož-
ného řešení vypracoval Ing. Arch. 
Kryštof Kreisinger (architekt měs-
ta) a rada města ji (po několika 
konzultacích) vyhodnotila jako 
velmi zdařilou. Čtenářům ji před-
stavujeme na vnitřních stránkách 
tohoto vydání Hořovického Měš-

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.
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Výstavba cyklostezky podél 
Červeného potoka a další…

n Oprava nejvíce poškozených asfaltových chodníků na Palackého náměstí 
se uskutečnila v dubnu. Foto: var

Výstavba přechodu v ulici Příbramská

ťana. Oceňujeme ohleduplný pří-
stup k historické podobě náměstí, 
zejména pak jeho kompoziční 
sjednocení a lepší zpřístupnění – 
a tím i využití - všech jeho částí 
jako obytného veřejného prosto-
ru. Pokud veřejnost tento koncept 
úpravy Palackého náměstí přijme, 
měla by se studie stát zadávací do-
kumentací pro architektonickou 
soutěž na vypracování dalšího 
stupně projektové dokumentace.

Občané nejen Hořovic, ale 
také okolních obcí sdružených 
v Dobrovolném svazku obcí Mik-
roregion Hořovicko, jistě přivítají 
rozšíření provozních hodin hořo-
vického sběrného dvora. V něm 
mohou zdarma odevzdávat různé 
druhy odpadů. Kromě součas-
ných provozních dnů v úterý, ve 
čtvrtek a v sobotu dopoledne je 
od 1. května 2021 sběrný dvůr ote-
vřen také ve středu a v pátek. Bližší 
informace ohledně otevíracích 
hodin, druhů přijímaných odpadů 
a telefonního spojení (doporučuje 

se předem zavolat) Městská sprá-
va bytového a nebytového fondu 
uvádí na straně 13 tohoto vydání 
Hořovického Měšťana.

Tímto také prosíme, žádáme 
či vyzýváme občany, aby využí-
vali služeb sběrného dvora a ne-
kupili odpad kolem kontejnerů, 
zejména papír, papírové krabice 
a různé papundekly. Odvézt ten-
to odpad do sběrného dvora je 
stejně pracné a nákladné, jako 
ho vyvrhnout na stanovištích 
kontejnerů pro tříděný odpad. 
Pomůžete tím zachovat našemu 
městu přívětivější tvář.

Obchodníci, živnostníci, také 
pro váš papírový odpad je tu náš 
sběrný dvůr!

Městu tím ušetříte nemalé ná-
klady na stále častější – a pořád ve 
větším objemu - likvidaci odpadů 
a druhotných surovin od kontejnerů.

S přáním krásného jara
Ondřej Vaculík

místostarosta města Hořovice
za Hnutí nezávislých

n V polovině dubna firma DOZEP, s. r. o., zahájila výstavbu přechodu 
pro chodce frekventované křižovatky Pražská x Příbramská ulice, jejíž 
součástí je vybudování nového chodníku podél zámecké zdi. Případná 
dopravní omezení aktuálně organizují a řídí pracovníci firmy DOZEP. 
Stavba by měla být dokončena nejpozději 30. 6. 2021 a výrazně při-
spěje k bezpečnosti chodců v této lokalitě. Výsledné řešení přechodu je 
jediným možným, s nímž všechny dotčené orgány souhlasily. (ov)
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Studii možného řešení celkové revitalizace hořovického Palackého náměstí vypracoval architekt města Kryštof Kreisinger, 
čtenářům ji představujeme na stranách 2, 3 a 4. Jak místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík uvádí v článku na titulní straně, 
pokud veřejnost tento koncept úpravy Palackého náměstí přijme, měla by se studie stát zadávací dokumentací pro architekto-
nickou soutěž na vypracování dalšího stupně projektové dokumentace. Co by mělo centrum města podle Kryštofa Kreisingera 
lidem přinášet, jaké změny náměstí to umožní? Nad tím se městský architekt zamýšlí na straně 4.
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Význam a atraktivita našeho města se odvíjí především od jeho polohy. Hořovice leží v blízkosti velkých měst a zároveň se 
nacházejí v blízkosti přírodních fenoménů jako jsou Brdy a Křivoklátsko. Kombinace obojího má značný potenciál. Ten by 
měl být podpořen prosperujícím městem, které je přívětivé, a to i v jeho fyzické podobě. Především centrum města a veřejné 
prostory by měly být jeho reprezentativním obrazem a místem, kde se občané města a jeho návštěvníci rádi pohybují.

Poloha města může být zároveň inspirací. Hořovice se nacházejí na významné trase, která přes Plzeň spojuje hlavní město Prahu a celou naši zemi 
s Německem. Toto spojení má původ hluboko v historii a dodnes mu říkáme Via Carolina. Odkazuje na dobu Karla IV. a období nebývalé prosperity 
naší země. Prosperita té doby je reprezentována především množstvím významných staveb a kvalitních prostorů. Vztah mezi prosperitou a kva-
litním prostorem je stále platný. Dobrým příkladem je nedaleký Beroun. V nedávné minulosti tam došlo k revitalizaci centra města. Tento počin 
následně nastartoval nebývalý vzestup dříve také poměrně neutěšeného města.

Palackého náměstí v současné době nepůsobí příliš přívětivým dojmem a úplně nereflektuje význam centra města. Když odhlédneme od jeho technic-
kého stavu, tak hlavní příčinou jeho nehostinnosti je fakt, že v současnosti je jeho hlavní funkce omezena pouze na křižovatku silnic, které jím procházejí. 
Další zásadní funkce, které by náměstí mělo přinášet jsou upozaděny. Z pohledu běžného uživatele, který jde na náměstí nakoupit, na úřad nebo jím pouze 
prochází, je náměstí velmi nepřehledné a pohyb po něm je značně komplikovaný. Na náměstí je řada obtížně překonatelných bariér v podobě výše zmíně-
ných komunikací, zdí, nejasných fragmentů travnatých ploch apod., které mají svůj původ v 70. letech 20. století. Tyto bariéry značně limitují pohyb a pobyt 
na náměstí. Například velká plocha před kostelem, která by měla být srdcem náměstí, je od jeho zbytku odříznuta vysokou zdí, přístupná je pouze po scho-
dech nebo z ponurých zákoutí u kostela. Jedná se o místo, kam by jistě směřovaly kroky většiny lidí, kteří náměstím procházejí. Za současného stavu sem 
přijde jen ten, kdo se tak cíleně rozhodne a cestu si sem musel najít. Samozřejmě jisté limity užívání přirozeně vycházejí z jevů, které jsou dané a nelze je 
změnit. Jedná se především o morfologii terénu a dopravu. Nicméně i za tohoto stavu je možné náměstí udělat přívětivější a přístupnější pro jeho uživatele.

Hlavní myšlenkou revitalizace náměstí je jeho historická podoba. Při pohledu na historické fotografie je patrné, že náměstí bylo tvořeno souvislou 
plochou, která nebyla dále nijak zásadně členěna. Takové řešení umožňovalo volný pohyb po náměstí a vytvářelo téměř nekonečnou variabilitu pro 
jeho užívání. Hlavní ambicí řešení revitalizace je přiblížit se tomuto historickému pojetí náměstí, které lze považovat za osvědčené. Zásadním aspektem 
návrhu je maximální scelení a zpřístupnění plochy ve středu náměstí, která je vymezena budovou kostela a městského úřadu. Tato scelená plocha by 
měla umožňovat volný a zároveň bezpečný pohyb po náměstí a všechny části náměstí by z ní měly být dobře přístupné. Tento ústřední prostor náměstí 
bude také sloužit k pobytu a setkávání občanů, budou se zde konat nejrůznější společenské akce nebo trhy. Automobilová doprava by v této ploše měla 
být minimalizována, předpokládá se pouze zajíždění autobusů. Zastávky by byly umístěny před budovou městského úřadu. Cestující (především děti) 
čekající na autobus, se tak budou pohybovat mimo rušnou komunikaci. Do středu náměstí by měl být navrácen vodní prvek, který by svým ztvárněním 
odkazoval na kašnu, která zde stávala. Tento vodní prvek, by měl zároveň umožňovat osvěžení a zábavu nejmenším občanům města. V prostoru náměstí 
by měla být posílena zeleň. Jedná se především o stromy, které oddělí komunikace od zklidněných ploch a poskytnou stín v teplých měsících. Dalším 
významným prvkem náměstí je prostor před budovou radnice. Namísto stávajícího chodníku vznikne velká plocha pro pěší, adekvátní nejvýznamnější 
budově ve městě. Stávající parkování, které zabírá značnou část této plochy bude přesunuto ke komunikaci.

Předpokládá se, že na obnovu náměstí budou použity kvalitní materiály (např. žulová dlažba), které odpovídají jeho historickému významu.
Kryštof Kreisinger

kostel Nejsv. Trojicevodní prvekzastávka BUSzastávka BUS

podélné parkování

předprostor radnice

Městský úřad

Radnice

zpřístupnění náměstízpřístupnění náměstízpřístupnění náměstízpřístupnění náměstí

Praha/ Plzeň

BUS

Příbram/ Dobříš

Podluhy / Hvozdec

n Dobová fotografie n Dobová fotografie n Schéma řešení
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Vítání nových občánků města Hořovice
Vítání občánků se uskuteční, až to epidemiologická situace do-

volí. Počítáme se všemi zájemci, kteří se doposud přihlásili, i když je 
to už déle než rok. Případní noví zájemci se mohou přihlásit i na-
dále na tel.: 737 124 123 (Šrámková), 724 716 300 (Mgr. Ulčová). 
Všem děkujeme za spolupráci a pochopení. Přejeme pevné zdraví 
a optimismus.

Fasáda hořovické radnice 
trpěla zvýšeným výskytem ho-
lubů. Jejich trus znehodnocoval 
různé architektonické články, 
mezipatrové římsy a výstupky. 
Holubími exkrementy byl pokryt 
nejen plášť radnice, ale i přilehlý 
chodník, který pracovník Tech-
nických služeb města každé ráno 
čistil, ale odpoledne byla situace 
vždy stejná, jako před ranním 
čištěním.

Zástupci města se rozhodli 
situaci vyřešit umístěním zábran 
na budovu radnice. Jde o několik 
centimetrů vysoké hroty vychá-
zející z umělohmotného pásku, 

který je silikonem přilepen k řím-
sám, k oplechování parapetů a ke 
všem architektonickým článkům, 
na které holubi sedají.

Instalaci zábran bylo možné 
provést v době, kdy bylo sucho 
a teploty vystoupaly nad 0°C. Ná-
klady na opatření byly přibližně 
200 tisíc korun. Účinnost zábran 
se po instalaci potvrdila.

Ve městech je doporučeno ho-
luby nepřikrmovat. Kromě toho, 
že jejich exkrementy ničí fasády 
budov nebo sochy, při kontaktu 
s jejich trusem může u člověka 
docházet k nechtěným alergic-
kým reakcím. (var)

Ochrana proti holubům

n Instalace zábran proti holubům na hořovické radnici se uskutečnila v březnu.

n Tři otázky pro zastupitele

Co Vás ve městě těší?
Prvním pohledem návštěvníka 

jsou Hořovice městem nepůvab-
ným - vinou roztříštěné zástavby 
centra města i vykotlanou dírou – 
prolukou – v Pražské ulici, která 
však nepatří městu. Na druhé stra-
ně je to město velice originální, uni-
kátní: na jeho velikost a necelých 
sedm tisíc obyvatel má dva zámky, 
dva kostely, zachovalou bývalou 
synagogu, bývalý klášter, kašnu 
z „Václaváku“, to z minulosti. Těší 
mě, že Hořovice poskytují mnoho možností pro různé občanské i spol-
kové aktivity, zejména ve sportu, ale i v kultuře a společenském životě. 
A jsem rád, že samospráva rozvoj těchto aktivit trvale podporuje, a to 
i v této nelehké době. Mám radost z toho, že se po mnohaletém úsilí 
(díky Smlouvě o spolupráci se Správou železnic) podaří propojit severní 
část města prodlouženým podchodem pod vlakovým nádražím s cen-
trem města. Je to zejména v zájmu bezpečnosti tzv. slabších účastníků 
silničního provozu. Těší mě také, že po mnoha letech obtížných jednání 
se konečně buduje chodník a přechod pro chodce na křižovatce Pražské 
ulice s Příbramskou. A zejména jsem rád, že po třiceti letech různých 
snah je vydáno stavební povolení na východní objezd Hořovic, řečený 
obchvat. Kéž k jeho vybudování už nic nestojí v cestě!

Co Vám ve městě vadí?
U některých občanů porušený vztah k městu, k obci. Vůbec k ve-

řejnému prostoru. Vadí mně trend některých podnikatelských aktivit 
a menšinových zájmů cílit za svým ziskem na úkor veřejného prosto-
ru, tj. zisk privatizovat a ztráty přenášet na město. Vadí mně, že se 
nám posud nedaří lépe pečovat o veřejný prostor, více ho kultivovat. 
Což souvisí s rozvojem našich Technických služeb, protože už víme, 
že tyto komunální služby musíme dělat sami, vlastními silami. Vadí 
mi od některých občanů, popř. zastupitelů, šíření moru cíleného zpo-
chybňování a ostouzení všeho, oč se snažíme a co ve městě děláme, 
bez ohledu na dobré či alespoň přijatelné výsledky naší práce. Více se 
tím oslabuje pozice samotné samosprávy, než její současní představi-
telé. (Lidově řečeno: neschopní debilové tam budou sedět vždy.)

Jak můžete přispět ke zlepšení?
Snahou o nápravu všeho, co jsem výše uvedl.

Ondřeje Vaculíka

n Několik centimetrů vysoké hroty vycházející z umělohmotného pásku 
byly přilepeny k oplechování parapetů a ke všem architektonickým člán-
kům. 2x foto: MP Hořovice

Havarijní těžba v obecním lese

n Koncem letošní zimy a začátkem jara proběhla v našem Obecním lese ka-
lamitní (havarijní) těžba jehličnanů napadených kůrovcem. Při manipulaci 
s kmeny, přestože byla ohleduplná, utrpěl stav nedávno obnovené lesní cesty. 
Těžbu prováděl Lesospol Zbiroh, s. r. o., jenž má hořovické lesy zvláštního určení 
ve správě. Ten také po ukončení těžby cestu uvede do původního stavu. (ov)
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Velikonoční výzva 2021 aneb 
Vykutálená vajíčka byla přijata ve 
všech 14 krajích České republiky. 
Výzvy se díky obecním kvočnám 
zúčastnilo 159 vesnic, obcí a měst 
a vyrobilo se 11809 velikonočních 
vajíček. „Výzva měla krásné ohla-
sy a na FB ve skupině Vykutálená 
vajíčka vznikl díky příspěvkům 
jejích členů obrovský inspiromat 
velikonočních dekorací a vajíček,“ 
uvedl Tomáš Klokočník, zástupce 
ředitelky Střediska volného času 
Domeček Hořovice.

Celkovým vítězem Velikonoč-
ní výzvy 2021 a čestným titulem 
Kraslicov 2021 s přepočtem 0,2 
obyvatele na jedno vajíčko se pyšní 
obec Věckovice z Plzeňského kraje. 
„Okres Beroun nejlépe reprezen-
tovala Vižina, která vyrobila nej-
více vajíček (462) a získala skvělé 
druhé místo. Hořovice skončily 
s 161 vajíčky na 96. místě,“ doplnil 
Tomáš Klokočník s tím, že zástupci 
Domečku Hořovice hodlají Veliko-
noční výzvu zopakovat. „Jen mu-
síme po zajících a velikonočních 
kraslicích vymyslet jiné velikonoční 
téma,“ poznamenal T. Klokočník.

Vižina velikonoční galerií
Úspěšná Vižina se výzvy zú-

častnila i v loňském roce. „Jelikož 
jsme v naší obci, která má 99 čísel 
popisných a 271 trvale žijících 
obyvatel, vytvořili 182 zajíců, zís-
kali jsme titul Zajícova a byli prá-
vem pyšní,“ popsala Jana Fialová. 
„Když byla letos vyhlášena soutěž 
Kraslicov, nemeškali jsme, při-
hlásili se a začali vyrábět a chtě-
li své prvenství obhájit. Vižina 
měla celý měsíc čím žít. Sousedé 
se vrhli do vyrábění, stříhání, 
lepení, kreslení, vyráběli vajíčka 

z různých mate-
riálů a různých 
velikostí. Lidé 
se mezi sebou 
navzájem chvá-
lili, inspirovali, 
hecovali a ob-
divovali. Vižina 
byla velikonoční 
galerií, ve které 
bylo možné vi-
dět 462 vajíček, 
a tak jsme se stali obcí s největ-
ším počtem vajíček a v celkovém 
pořadí jsme získali stříbro. (var)

Výzva Domečku Hořovice oslovila 159 obcí z celé republiky

Hořovická Knihovna Ivana Sla-
víka se řadí k těm, kteří s okolním 
světem komunikují on-line. Může-
me připomenout letošní on-line se-
tkání, při kterém se děti dozvěděly, 

jak byly úspěšné ve hře Lovci perel, 
ale zahrály si i hry a luštily tajenky.

Dubnové on-line setkání se 
uskutečnilo na žádost osovské zá-
kladní školy. Při besedě, která se 

S velkou převahou vyhrála fotografie Knihy – má láska
Hořovická knihovna je od první poloviny dubna otevřena ve standardním provozu. Nadále funguje služba „odložení na polič-
ku“ a knihy je možné kdykoliv vrátit do biblioboxu.

uskutečnila ve středu 14. dubna, 
vedoucí hořovické knihovny Mar-
tina Stelšovská žákům přiblížila 
provoz a funkci knihovny. Tématy 
dalších dvou plánovaných setkání 
byly dětské knihy. Chlapci a děv-
čata se při besedě na webu sezná-
mili například s knížkou Můj brá-
cha Tornádo, kterou napsala Petra 
Štarková.

V dubnu se mohl provoz 
knihovny rozšířit. Zatímco do 
9. dubna si čtenáři mohli půjčovat 
knihy pouze po předchozím ob-
jednání a vydávány jim byly pro-
střednictvím výdejního okénka, od 
12. dubna je knihovna otevřena ve 
standardním provozu. Lidé mohou 
i do volného výběru. „Samozřejmě 
i nadále funguje služba odložení na 
poličku, kdy si čtenáři požadované 
tituly vyberou v online katalogu 
a my jim je připravíme. Nadále je 
možná rezervace nedostupných 

titulů i možnost vracení knih do 
biblioboxu, a to v podstatě kdyko-
liv,“ vyjmenovala vedoucí Knihov-
ny Ivana Slavíka Hořovice Martina 
Stelšovská, která navíc zmínila, že 
k 31. 3. 2021 byla ukončena sou-
těžní fotografická výstava. S velkou 
převahou vyhrála fotografie s ná-
zvem Knihy - má láska - autorka 
patří do kategorie A, tedy do sku-
piny do 15 let. Druhé místo mezi 
dětmi obsadila fotografie Duha. 
V kategorii od 16 let vyhrál sní-
mek Také Zak rád čte. O jeden hlas 
méně patří fotografii Lustr z knih, 
tudíž se umístila na 2. místě. (var)

Vystavované snímky foto-
grafické soutěže hořovické 
knihovny jsou stále k pro-
hlédnutí na webových strán-
kách https://mkcknihov-
nahorovice.rajce.idnes.cz/
Fotosoutez_2020/

V loňském roce se Velikonoční výzvy Domečku Hořovice zúčastnilo 80 obcí z 8 krajů. V těchto obcích lidé loni vyrobili 
5289 kusů velikonoční zajíců. V letošním roce se počet zúčastněných obcí zdvojnásobil, tomu odpovídá i počet vyrobe-
ných kraslic.

n Výběr z novinek Knihovny Ivana Slavíka Hořovice.

n Nápadité soutěžní kraslice
obce Vižina.

Foto: archiv obce



zprávy

7www.mesto-horovice.cz

Od začátku letošního roku 
probíhala na Červeném potoce 
rekonstrukce vodoměrné stanice. 
Do březnového vydání Hořovic-
kého Měšťana nám první informa-
ce poskytl ředitel pražské pobočky 
Českého hydrometeorologického 
ústavu Daniel Kurka. V polovině 
dubna se s ním zástupci redakce 
Hořovického Měšťana sešli přímo 
na stavbě. Ta se v té době blížila 
k samotnému závěru.

Daniel Kurka popsal staveb-
ní úpravy u stanice. „Především 
bylo třeba vybudovat nový měrný 
profil, práh. Nejprve se voda pře-
vedla na druhý břeh a vybudova-
la se první polovina prahu – jeho 
šikmá část. Než se voda převedla 
zpět, vybudovaly se nové scho-
dy, vodočet a kanálek, který po-
užíváme na protažení tlakového 
a teplotního čidla, jde o takzvanou 
chráničku. Poté se všechna voda 
převedla zpět a udělala se druhá 
část prahu. V závěru se upravilo 
koryto před a pod prahem.“

Díky vyššímu prahu nebudou 
menší nánosy (zpětné vzdutí) 
ovlivňovat měření, jeho šikmá část 
zlepší citlivost na menší průtoky.

A jak hydrometeorologové 
sledují stav vody v určitém mís-
tě? „Záznamy měření se přenáší 
každých deset minut. Situaci sle-
dujeme na aplikaci od dodavatele 
přístrojů, údaje dále vkládáme na 
web Českého hydrometeorolo-
gického ústavu,“ popsal Daniel 
Kurka.

Přímo ve stanici se nachází zá-
znamová jednotka, která každých 
zmíněných deset minut posílá 
data přes internet. Data jsou sní-
mána ze dvou čidel. Jedno přenáší 
záznam plováku z šachty, která se 
nachází přímo ve stanici, druhým 
tlakovým čidlem je kabel, který 
vede chráničkou z koryta potoka. 
Ve stanici jsou tak dvě nezávislá 
měření.

V době naší návštěvy se pra-
covalo i několik desítek metrů 
nad stanicí, v korytě potoka jeden 
z pracovníků ČHMÚ měřil prů-
tok takzvanou bodovou metodou 
(obr. 1 a 2). „Kolega si podle šířky 
a hloubky určil počet svislicových 
měření. Při větší hloubce se v jed-
né svislici měří až pět bodů. Když 
je tok mělký, měří se třeba jen je-
den bod. Jedná se o metodu bodo-
vých rychlostí, průtok vyhodnotí 
přístroj,“ vysvětlil Daniel Kurka. 
Po provedení několika měření při 
různých výškách hladiny se vytvo-
ří nová měrná křivka, která udává 
závislost výšky hladiny (vodního 
stavu) a průtoku. Proto je možné 
i ve stanicích, kde se měří pouze 
vodní stav, udávat i průtok.

Vodoměrná stanice na Červe-
ném potoce je majetkem Českého 
hydrometeorologického ústavu. 
Vodoměrné stanice mají velký 
význam nejen při velké vodě, ale 
i v době sucha. Rekonstrukce té 
hořovické se uskutečnila v rámci 
projektu Operačního programu 
životního prostření. (var)

Přínos rekonstrukce vodoměrné
stanice: přesnější údaje o průtoku

n Rekonstrukce vodoměrné stanice na Červeném potoce v Hořovicích se 
uskutečnila v předchozích měsících. Zajistil ji Český hydrometeorologický 
ústav.

n Měření průtoku bodovou metodou.

n V rámci rekonstrukce byl vybudován nový měrný profil – práh, schody, 
vodočet a chránička. Vše je součástí vodoměrné stanice.  3x foto: var

Více na: https://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_oplist.
php?kat=ACTHQ&fpob=306871&startpage=2

n Rozložení bodových rychlostí v profilu.

n Rozložení rychlostí v profilu.
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O děti vybraných profesí jste 
pečovali i v předchozích týd-
nech?

Ano, od 1. března jsme pečova-
li o děti určených profesí i z jiných 
mateřských škol. Od 12. dubna 
jsou již všechny mateřské školy 
v provozu pro děti předškoláčky 
a děti rodičů vybraných profesí.

Je velký rozdíl mezi běžným 
a současným provozem ma-
teřské školy?

Vzhledem k tomu, že jde o malé 
děti, snažíme se, aby změny byly 

minimální. Vítáme, že vládní naří-
zení byla nakonec upravena a malé 
děti roušky a respirátory mít ne-
musí. Komplikací však je ochrana 
dýchacích cest pedagogů. Součástí 
řečového vývoje dítěte je správný 
mluvní vzor. Malé děti odezírají ze 
rtů, sledují mimiku, gesta i úsměvy. 
To vše je pro ně důležitá neverbální 
komunikace, která je nyní popřena.

Co dalšího se změnilo?
Zpřísněná jsou hygienická 

opatření. Velmi omezený je přímý 
kontakt s rodiči, který považuji za 
jeden ze základních pilířů výchov-
ně vzdělávacího procesu v mateřské 
škole. V současném maratónu změn 

máme náskok, a to díky tomu, že 
v době, kdy byly všechny školy za-
vřené, jsme měli v provozu krizo-
vou třídu. Při péči o děti vybraných 
profesí jsme se naučili testovat děti 
i zaměstnance a nastavili jsme si re-
žim vzájemné komunikace uvnitř 
týmu i s rodiči. Máme opravdu 
pěkné zpětné vazby od rodičů na 
distanční výuku, kterou poskytuje-
me dětem nejen v posledním roce 
předškolní docházky. Komunikovali 
jsme s rodiči a dětmi prostřednic-
tvím uzavřených facebookových 
skupin, online setkáváním formou 

chatovací aplikace Skype či Google 
meet. Nabídli jsme i osobní předá-
vání úkolů, zásobník aktivit na webu 
MŠ či e-mailovou komunikaci. Děti 
mohly sledovat písničkové a nauč-
né videozáznamy od svých učitelů 
nebo se zapojit do interaktivních 
příběhů plněním hádanek a úkolů. 
Úspěch měly i zábavné stezky Dra-
žovkou.

Je však třeba říci, že cítíme i opráv-
něnou únavu rodičů na enormní zá-
těž, kterou jim distanční vzdělávání 
a nouzový stav přináší, a to zejména 
v rodinách s více dětmi.

Z jakého důvodu se k distanč-
ní výuce přistupuje i ve školce?

Malým dětem velmi utíká čas. 
O mnoho věcí přišly a my jim to 
musíme nějakým způsobem kom-
penzovat. Rodičům a dětem jsme 
nabídli určitou formu komunika-
ce, která mohla být samozřejmě 
přizpůsobena možnostem rodiny.

Jaká byla nemocnost?
Nemocnost nebyla nijak dra-

matická. Během školního roku bylo 
v karanténě postupně několik tříd. 
Nikdy se však nákaza v naší škol-
ce nešířila nekontrolovaně. Máme 
přísná hygienická opatření, sociální 
kontakty se hodně omezily. Zpro-
voznili jsme pro děti vchody, které 
jsou nejblíže jejich třídě, a přejímá-
me děti od rodičů mimo budovu. 
Vzhledem k tomu, že zatím nedo-
chází do školky všechny děti (ak-
tuálně 90 dětí proti kapacitě 242), 
zdvojili jsme služby. To znamená, 
že jeden učitel je ve třídě, druhý tes-
tuje, komunikuje s rodiči, vede zá-
znamy apod. Asistenti a logopedka 
stále poskytují maximální podporu 
všem dětem, které ji potřebují.

Co bylo pro vás nejtěžší?
Komplikovaná je komunikace 

s nadřízenými orgány. Přivítali by-
chom, kdyby informace z MŠMT 
přicházely s větším předstihem. 
Naproti tomu jsme poznali osob-
nosti, které nám v nouzi nejvyšší 
podaly pomocnou ruku. Podporu 
a radu jsme vždy obdrželi od paní 
Jelínkové z Krajské hygienické sta-
nice Beroun a od základních škol 
v Hořovicích a Komárově.

Hodláte něco přenést do běž-
ného stavu, zaujalo vás něco 
natolik?

V této krizové době jsme díky 
distanční výuce více poznali ro-
diče i některé děti a možná i oni 
nás. Vstupovali jsme do rodin-
ného prostředí, poznávali zájmy 
ostatních členů, zúžil se kontakt 
a zesílila vzájemnost. Všichni, kte-
ří v naší školce pracují, jsou silné 
osobnosti. Jsou laskaví a nadšení 
pro svou práci. Nyní se kolektiv 
ještě více stmelil, a to i přesto, že 
situace byly někdy napjaté a jejich 
řešení by bez vzájemné důvěry, 

tolerance a respektu bylo složité. 
Zjistili jsme, že se na sebe můžeme 
kdykoliv spolehnout. (var)
Autor fotografií z distanční výuky 
a on-line setkání přes skype: Vero-
nika Kukačková

Ředitelka Městské mateřské školy Helena Nesnídalová:

Malým dětem utíká čas
Rozhovor s ředitelkou Městské mateřské školy Hořovice Helenou Nesnídalovou se uskutečnil v polovině dubna. V době, kdy 
po dlouhé době přišlo první rozvolnění - kromě dětí určených profesí, jako jsou zdravotníci, hasiči či policisté, mohli do školky 
docházet i předškoláci.

Měsíc knihy
na 2. základní škole

Hořovice

Žáci 4.B byli jako všechny děti 
na distanční výuce. Ale ani to nás 
neodradilo od toho, abychom 
si v březnu nepřipomněli měsíc 
knihy. Rodiče nám online četli 
různé knihy, měli jsme recitační 
soutěž a webesedu s paní spisova-
telkou Ivonou Březinovou. Pod-
pořili jsme projekt Čtení pomáhá, 
kde jsme přispěli na několik cha-
ritativních projektů. Také vznikly 
nápadité básně na současné téma.

Jana Fialová

Covidové básně 4.B
NIKOLKA
Už rok je karanténa,
sedím doma uzavřená.
Když se ráno probudím,
určitě se nenudím.
Napíšu si úkoly,
chtěla bych jít do školy.
Dám si dobrý obídek,
přečtu si pár povídek.
Sednu zpátky ke stolu,
trošku toho humoru.
Potom hurá ven
to zas utekl nám den.

ADAM H.
Rok se učím distančně,
Svět se točí opačně.
Jak řekl doktor Prymula,
Vir vede 3:0.
Skoro nikam nesmíme,
Večer z toho nespíme.
Vakcína má vizi, říkaj v televizi.

VÍTEK
Vojtěch, Prymula, Blatný,
Všechno je to houby platný.
Přes rok už jsme doma v kleci,
A politici mají kecy.
Do školy a sportovat nás nepustí,
Všichni budou hloupí, tlustí.
Doma už nám z toho hrabe,
Pusť nás ven, ty jeden srabe.
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Dnem splatnosti místních poplatků na rok 2021 (za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních odpadů a poplatku ze psů je 
31. květen 2021.

POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU
ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
platí městu Hořovice fyzická osoba přihlášená ve městě Hořovice 
nebo fyzická osoba, která má v Hořovicích ve vlastnictví stavbu urče-
nou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není 
přihlášená žádná fyzická osoba.

Sazba poplatku je letos navýšena na 700 Kč/kal. rok pro osobu přihlá-
šenou v obci, mladší 70 let, a pro vlastníka nemovitosti, kde není nikdo 
hlášen k pobytu (věk nerozhoduje). 600 Kč/kal. rok zaplatí osoba, při-
hlášená v obci, starší 70 let (i ti, kteří 70 let věku dovrší letos).
Poplatek je možno uhradit v hotovosti nebo platební kartou přímo na 
odboru finančním MěÚ Hořovice, nebo převodem na číslo účtu
19-363886349/0800.
Pro tento účel má každá fyzická osoba přidělen svůj variabilní symbol, 
který zůstává stále stejný. Symbol si lze vyžádat na e-mailové adrese: 
plat@mesto-horovice.cz, tel. 311 545 312 nebo způsob vytvoření zjistit na 
https://www.mesto-horovice.eu/mestsky-urad/pro-obcany/poplatky.

Osvobozeny od poplatku jsou děti do 3 let věku umístěné v dětském 
domově či jiném zařízení sociálního charakteru či osoby žijící v domo-
vě pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově 
se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. Dále se od poplatku 
osvobozují držitelé průkazu ZTP/P (nutno předložit) a osoby pobýva-
jící v cizině alespoň jeden celý kalendářní rok (na základě písemného
oznámení).

POPLATEK ZE PSŮ
starších 3 měsíců platí držitel psa, který je přihlášen, či má sídlo v Hořo-
vicích za kalendářní rok.

Sazba poplatku činí:
• V rodinném domě 200 Kč za prvního a 300 Kč za druhého a každého 
dalšího psa téhož chovatele.
• V bytovém domě či jinde 800 Kč za prvního a 1200 Kč za druhého 
a každého dalšího psa téhož chovatele.
• Pro osoby starší 65 let 200 Kč za prvního a 300 Kč za druhého a kaž-
dého dalšího psa téhož chovatele.
• Pro právnické osoby 1500 Kč za každého psa
Možnosti úhrady jsou stejné, jako u poplatku za komunální odpad, 
viz. výše, další podrobnosti najdete na https://www.mesto-horovice.eu/
mestsky-urad/pro-obcany/poplatky/.

Osvobozeni od poplatku jsou nevidomí, závislí na pomoci jiné osoby 
podle zákona upravující sociální služby, držitelé průkazu ZTP nebo 
ZTP/P, cvičitelé psů určených k doprovodu potřebných osob, provo-
zovatelé útulků pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení 
a používání psa zvláštní právní předpis.
Od poplatku se dále osvobozují Město Hořovice a držitel psa pocházejí-
cího z útulku po dobu tří let ode dne pořízení psa.
Navýšení poplatků:
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří 
správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným před-
pisným seznamem.
Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce po-
platku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku 
sledujícím jeho osud.

MěÚ Hořovice, odbor finanční

Hasiči Hořovice

Zásahy Hasičského záchranné-
ho Sboru Středočeského kraje, 
územního odboru Beroun, po-
žární stanice Hořovice.
✘ Od 15. 3. do 15. 4. 2021 hasiči 
ze stanice Hořovice vyjížděli k 29 
událostem, z toho k 6 požárům, k 6 
technickým událostem typu čerpá-
ní vody, padlý strom, k 7 doprav-
ním nehodám, ke 4 událostem typu 
záchrana osob a zvířat, a v jednom 
případě k úniku nebezpečných 
látek. V pěti případech šlo o planý 
poplach, poruchu EPS či neohláše-
né pálení. Při událostech spolupra-
covali se zdravotnickou záchran-
nou službou, policií ČR a ostatními 
složkami IZS. Při událostech došlo 
ke zranění 10 osob a 5 osob bylo 
přímo zachráněno.
✘ 22. 3. v 3:16 byla jednotka HZS 
Středočeského kraje ze stanice Ho-
řovice a Beroun společně s jednot-
kou SDH obce Komárov a Žebrák 
vyslána k požáru rodinného domu 
do obce Komárov, do místní části 
Kleštěnice. Po příjezdu byl zjištěn 
požár obývacího pokoje, který byl 
zlikvidován pomocí vysokotlakého 
a 1 x D vodního proudu v dýcha-
cí technice. Předběžně stanovená 
verze příčiny požáru ve spolupráci 
s PČR je úmyslné zapálení.

✘ 29. 3. v odpoledních hodinách 
byla jednotka HZS Středočeského 
kraje ze stanice Hořovice společ-
ně s jednotkou SDH obce Lhotka, 
Lochovice a Hostomice vyslána 
k požáru chaty do Lhotky. Hořelo 
trampské přístřeší v nepřístupném 
lesním porostu na Plešivci, na místo 
povolána speciální čtyřkolka a po-
žár byl uhašen vodním D proudem.
✘ 30. 3. v 06:46 byla jednotka HZS 
Středočeského kraje ze stanice Ho-
řovice vyslána k záchraně popálené 
osoby do Praskoles. Na místě se 
nacházela popálená osoba od ne-
odborné manipulace s hořlavou 
kapalinou u kamen. Hasiči provedli 
první předlékařskou pomoc, po 
zajištění osoby lékařem ZZS trans-
port do vrtulníku.
✘ 14. 4. ve večerních hodinách byla 
jednotka HZS Středočeského kraje 
ze stanice Hořovice a Dobříš vyslá-
na k dopravní nehodě dodávky do 
Hostomic. Třem zraněným oso-
bám na místě nehody poskytli hasi-
či ve spolupráci s ZZS první pomoc 
a poté byli zranění transportováni 
k dalšímu ošetření. Hasiči zajistili 
místo nehody a provedli protipo-
žární opatření.

HZS Středočeského kraje
ze stanice Hořovice

Městská policie Hořovice

✘ 3. března v 7:00 přijala hlíd-
ka MP Hořovice telefonické 
oznámení, že v ulici U Remízku 
v bytovém domě z horních pater 
protéká voda do spodních bytů. 
Strážníci na místě přes správce 
budovy zajistili uzavření vody. 
O náhradě vzniklé škody se maji-
telé bytů domluvili sami.
✘ 3. března v 16:50 hlídka MP 
Hořovice přijala několik oznáme-
ní od občanů, že na autobusovém 
nádraží v Hořovicích má dochá-
zet ke rvačce čtyř osob. Strážníci 
MP společně s hlídkou PČR na 
místě celou situaci uklidnili a pře-
dali k dořešení OOP Hořovice.
✘ 13. března v 14:00 požádali 
hasiči hlídky MP a PČR o zasta-
vení dopravy v ulici Masarykova 
u STK z důvodu nebezpečí pádu 
několika stromů. Obě hlídky 
zastavily dopravu, dokud hasiči 
stromy neodstranili.
✘ 22. března ve 12:05 hlídka 
MP Hořovice provedla společně 

s Krajskou hygienickou stani-
cí kontrolu v prodejně potravin 
v ulici Vrbnovská. Strážníci pře-
devším dohlíželi nad průběhem 
kontroly. Nebylo zjištěno žádné 
porušení vládního nařízení.
✘ 22. března v 15:04 přijala hlídka 
MP Hořovice oznámení od ob-
čanů Hořovic, že v ulici Višňová 
pobíhá kůň bez majitele. Stráž-
níci na místě koně skutečně našli 
a společně s občany ho odchytili. 
Následně hlídka dohledala maji-
tele a tomu koně předala.

Světla Dardová, velitelka 
Městské policie

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166

Upozornění na splatnost
místních poplatků na rok 2021
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Přepravu zajišťuje: Marek Psotný, Kaceřov 25, 331 51  Kaznějov, tel. 774 077 003, www.MAURIGA.cz, marek.psotny@mauriga.czPřepravu zajišťuje: Marek Psotný, Kaceřov 25, 331 51  Kaznějov, tel. 774 077 003, www.MAURIGA.cz, marek.psotny@mauriga.cz

R R R R R R km km Tč R R R R R
1 3 5 7 9 11 2 4 6 8 10

99
X X X X X X X X X X X

4.33 ↓ 0 1 RADNICE, NÁM.
4.39 ↓ 4 2 Skomelno
4.46 ↓ 10 3 Lhota pod Radčem
4.50 ↓ 13 4 Plískov
4.52 ↓ 15 5 Zbiroh, u hřbitova
4.55 ↓ 4.55 ↓ 6.55 ↓ 17.55Z ↓ 16 0 6 ZBIROH, NÁM. 6.50 ↑ 17.45 ↑ 19.49 ↑

5.12b ↓ 5.12b ↓ 7.12b ↓ 18.12 ↓ příj. / HOŘOVICE, NÁM. B. NĚMCOVÉ / odj. 6.32d ↑ 17.27d ↑ 19.31 ↑
5.15b ↓ 5.15b ↓ 7.15b ↓ 9.22 ↓ 15.26 ↓ 18.18 ↓ odj. / HOŘOVICE, NÁM. B. NĚMCOVÉ / příj. 6.30d ↑ 9.19 ↑ 15.25 ↑ 17.25d ↑ 19.30 ↑

〈 ↓ 〈 ↓ 〈 ↓ 〈 ↓ 〈 ↓ 〈 ↓ < < 8 Žebrák, nám. 〈 ↑ 〈 ↑ 〈 ↑ 〈 ↑ 〈 ↑
〈 ↓ 〈 ↓ 〈 ↓ 〈 ↓ 〈 ↓ 〈 ↓ < < 9 Bavoryně, rozc. 〈 ↑ 〈 ↑ 〈 ↑ 〈 ↑ 〈 ↑
〈 ↓ 〈 ↓ 〈 ↓ 〈 ↓ 〈 ↓ 〈 ↓ < < 10 Zdice, nám. 〈 ↑ 〈 ↑ 〈 ↑ 〈 ↑ 〈 ↑
〈 ↓ 〈 ↓ 〈 ↓ 〈 ↓ 〈 ↓ 〈 ↓ < < 11 Králův Dvůr, Levín 〈 ↑ 〈 ↑ 〈 ↑ 〈 ↑ 〈 ↑
〈 ↓ 〈 ↓ 〈 ↓ 〈 ↓ 〈 ↓ 〈 ↓ < < 12 Králův Dvůr, Levín, Levínský vršek 〈 ↑ 〈 ↑ 〈 ↑ 〈 ↑ 〈 ↑

5.52 ↓ 5.52 ↓ 7.57 ↓ 9.57 ↓ 16.03 ↓ 18.52 ↓ 80 64 13 PRAHA, NOVÉ BUTOVICE 5.54 ↑ 8.44 ↑ 14.50 ↑ 16.50 ↑ 18.54 ↑

X jede v pracovní dny Platí od 3.5.2021 do 11.12.2021
b zastavuje jen pro nastupování
d zastavuje jen pro vystupování
〈 spoj jede po jiné trase

99 nejede od 3.5. do 11.12.
Z spoj příslušnou zastávku obsluhuje PRO NÁSTUP pouze na PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ VYŽÁDÁNÍ - min. 30 minut

před odjezdem spoje z příslušné zastávky - na tel. č. dispečinku dopravce: 774 077 003
A spoj 3 Tč 7: spoj 3 vyčká v zast. Hořovice, nám. B. Němcové příjezdu spoje 1002 linky 210529 nejvýše 3 min.
A spoj 3 Tč 7: spoj 3 vyčká v zast. Hořovice, nám. B. Němcové příjezdu spoje 1002 linky 210647 nejvýše 3 min.
A spoj 5 Tč 7: spoj 5 vyčká v zast. Hořovice, nám. B. Němcové příjezdu spoje 1008 linky 210528 nejvýše 3 min.
A spoj 7 Tč 7: spoj 7 vyčká v zast. Hořovice, nám. B. Němcové příjezdu spoje 1012 linky 210644 nejvýše 5 min.
A spoj 9 Tč 7: spoj 9 vyčká v zast. Hořovice, nám. B. Němcové příjezdu spoje 1028 linky 210645 nejvýše 3 min.
p spoj 6 Tč 7: na spoj 6 navazuje v zast. Hořovice, nám. B. Němcové spoj 1033 linky 210645
p spoj 8 Tč 7: na spoj 8 navazuje v zast. Hořovice, nám. B. Němcové spoj 1027 linky 210643
R místenku s jízdenkou je možné si předem zakoupit - buď bez příplatku na AMSbus.cz či s příplatkem 15 Kč ve všech kancelářích AMS

470 280 Radnice - Zbiroh - Hořovice - Praha

18 7

← POZNÁMKY / ↓ ZASTÁVKY ↓ / POZNÁMKY →

34

                                          Ve spolupráci s CDAP s.r.o.  
                                                                       s radostí oznamují,  
                                                                       že vznikla                                                                
 

NOVÁ  AUTOBUSOVÁ  LINKA  
OD 3. 5. 2021 

ZBIROH – HOŘOVICE – PRAHA Nové 
Butovice 

VÝHODY: 
NEJRYCHLEJŠÍ 
HOŘOVICE – PRAHA, NOVÉ BUTOVICE 
 již za 35 minut.  
Rychlíkový spoj bez mezizastávky 
ZBIROH – PRAHA, NOVÉ BUTOVICE 
 již za 55 minut. 
NEJLEVNĚJŠÍ 
HOŘOVICE – PRAHA, NOVÉ BUTOVICE  
za 48 (se slevou 12) Kč.  
ZBIROH – PRAHA, NOVÉ BUTOVICE  
za 70 (se slevou 17) Kč. 
Jízdné od 30 Kč možno platit platebními 
kartami, či Google Pay nebo Apple Pay 

NEJPOHODLNĚJŠÍ 
Na lince vždy nasazován vůz zájezdového typu 
zahraniční výroby. 

NÁSTUPIŠTĚ 
PRAHA, NOVÉ BUTOVICE – nástupiště F (poslední, 
modrý sloupek v ul. Bucharova) 
Hořovice, Nám. B. Němcové – směr PRAHA – 
nástupiště č. 8 
Hořovice, Nám. B. Němcové – směr ZBIROH – 
nástupiště č. 3 

 Zcela nové PŘÍMÉ spojení s Prahou  
pro Zbiroh 

 Doplňkový prodej jízdenek MHD Praha  
u řidiče 

 Možnost rezervace jízdenek na www.AMSbus.cz 
 Polohy spojů vždy aktuální na 

www.PORTAL.IDOS.CZ 

Linka (č. 470280) není součástí základní dopravní 
obslužnosti, provozována je výlučně na komerční riziko 
dopravce Marek Psotný - MAURIGA, bez jakýchkoli 
finančních příspěvků obcí a měst.  
Linka NENÍ součástí systému PID a neplatí na ní tudíž 
jednotlivé ani předplatní jízdenky PID! Do budoucna pak 
zvažujeme zavedení předplatných expresních jízdenek. 

TĚŠÍME SE NA CESTOVÁNÍ S VÁMI! 

Z důvodu větší
přehlednosti jsme zvolili
k otištění pracovní verzi 
jízdního řádu, oficiální JŘ 
je ke stažení na
www.portal.idos.cz,
číslo linky 470280.
Více informací
na tel. 774 077 003 nebo 
na www.mauriga.cz.
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Marek Psotný - MAURIGA

křížový, platný od 3.5.2021

1 2 3

CENÍK JÍZDNÉHO pro autobusovou linku 470 280  "RADNICE - ZBIROH - HOŘOVICE - PRAHA"

ZÓNA (pásmo):
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ZÓNA (pásmo):
1 X 24 35
2 24 X 11
3 35 11 X

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně snížené sazby DPH

Bezplatně se přepravují:
 - děti do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let
 - průvodce ZTP
 - asistenční pes držitele průkazu ZTP, ZTP-P
 - osoby, o nichž tak stanoví zvláštní předpis
 - příruční zavazadla

Jiná než příruční zavazadla podléhají jednorázovému poplatku 10 Kč.
Cestující je povinen nahlásit cenné cestovní zavazadlo v hodnotě vyšší než 5.000,- Kč řidiči.
Cestovní zavazadla, jejichž hodnota přesahuje 20.000,- Kč, nejsou k přepravě přijímána.

Přeprava zásilek bez cestujícího: Částka odpovídající plnému jízdnému/ 1 kus

Informace o provozu linky na tel. čísle 774 077 003

SLEVA 50% (rodiče 
k návštěvě dětí 
v ústavech, pes)

PRAHA, NOVÉ BUTOVICE
HOŘOVICE, NÁM. B. NĚMCOVÉ
ZBIROH, NÁMĚSTÍ

Marek Psotný - MAURIGA

křížový, platný od 3.5.2021

1 2 3

CENÍK JÍZDNÉHO pro autobusovou linku 470 280  "RADNICE - ZBIROH - HOŘOVICE - PRAHA"

ZÓNA (pásmo):
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ZÓNA (pásmo):
1 X 12 17
2 12 X 5
3 17 5 X

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně snížené sazby DPH

Bezplatně se přepravují:
 - děti do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let
 - průvodce ZTP
 - asistenční pes držitele průkazu ZTP, ZTP-P
 - osoby, o nichž tak stanoví zvláštní předpis
 - příruční zavazadla

Jiná než příruční zavazadla podléhají jednorázovému poplatku 10 Kč.
Cestující je povinen nahlásit cenné cestovní zavazadlo v hodnotě vyšší než 5.000,- Kč řidiči.
Cestovní zavazadla, jejichž hodnota přesahuje 20.000,- Kč, nejsou k přepravě přijímána.

Přeprava zásilek bez cestujícího: Částka odpovídající plnému jízdnému/ 1 kus

Informace o provozu linky na tel. čísle 774 077 003

SLEVA 75% (děti 
a mladiství 6-17 let 

včetně, žáci 
a studenti 18-25 let 
včetně, osoby věku 
65 a více let, ZTP), 

dítě do 5 let včetně 
s nárokem 

na vlastní místo 
k sezení

PRAHA, NOVÉ BUTOVICE
HOŘOVICE, NÁM. B. NĚMCOVÉ
ZBIROH, NÁMĚSTÍ

Marek Psotný - MAURIGA

křížový, platný od 3.5.2021

1 2 3

CENÍK JÍZDNÉHO pro autobusovou linku 470 280  "RADNICE - ZBIROH - HOŘOVICE - PRAHA"

ZÓNA (pásmo):
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PR

AH
A,

 N
OV

É B
UT

OV
IC

E
HO

ŘO
VI

CE
, N

ÁM
. B

. N
ĚM

CO
VÉ

ZB
IR

OH
, N

ÁM
ĚS

TÍ

ZÓNA (pásmo):
1 X 48 70
2 48 X 22
3 70 22 X

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně snížené sazby DPH

Bezplatně se přepravují:
 - děti do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let
 - průvodce ZTP
 - asistenční pes držitele průkazu ZTP, ZTP-P
 - osoby, o nichž tak stanoví zvláštní předpis
 - příruční zavazadla

Jiná než příruční zavazadla podléhají jednorázovému poplatku 10 Kč.
Cestující je povinen nahlásit cenné cestovní zavazadlo v hodnotě vyšší než 5.000,- Kč řidiči.
Cestovní zavazadla, jejichž hodnota přesahuje 20.000,- Kč, nejsou k přepravě přijímána.

Přeprava zásilek bez cestujícího: Částka odpovídající plnému jízdnému/ 1 kus

Informace o provozu linky na tel. čísle 774 077 003

PLNÉ JÍZDNÉ 
(osoba věku 18 

a více let, není-li 
žákem či 

studentem 18-
26 let)

PRAHA, NOVÉ BUTOVICE
HOŘOVICE, NÁM. B. NĚMCOVÉ
ZBIROH, NÁMĚSTÍ

CENÍK JÍZDNÉHO pro autobusovou linku 470 280 
„RADNICE - ZBIROH - HOŘOVICE - PRAHA“

křížový, platný od 3. 5. 2021

PLNÉ JÍZDNÉ (osoba věku 18 a více let, není-li žákem či 
studentem 18-26 let)

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně snížené sazby DPH
Bezplatně se přepravují:
- děti do 6 let v doprovodu osoby starší 10 let
- průvodce ZTP
- asistenční pes držitele průkazu ZTP, ZTP-P
- osoby, o nichž tak stanoví zvláštní předpis
- příruční zavazadla
Jiná než příruční zavazadla podléhají jednorázovému poplatku 10 Kč.
Cestující je povinen nahlásit cenné cestovní zavazadlo v hodnotě vyš-
ší než 5 000,– Kč řidiči. Cestovní zavazadla, jejichž hodnota přesahuje 
20 000,– Kč, nejsou k přepravě přijímána.
Přeprava zásilek bez cestujícího: Částka odpovídající plnému jízd-
nému/ 1 kus

SLEVA 75% (děti a mladiství 6-17 let včetně, žáci a studenti 
18-25 let včetně, osoby věku 65 a více let, ZTP), dítě do 5 let 
včetně s nárokem na vlastní místo k sezení

SLEVA 50% (rodiče k návštěvě dětí v ústavech, pes)

Informace o provozu linky na tel. čísle 774 077 003

Městský úřad Hořovice
Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice

Spojovatelka: tel.: 311 545 301, fax: 311 545 313

e-podatelna@mesto-horovice.cz

identifikátor datové schránky: yjmbxfn

Odbor kanceláře tajemníka

sekretářka 311 545 302

tajemník 311 545 304

starosta 311 545 303

místostarosta 311 545 321

Odbor vnitřních věcí a právní

zástupce vedoucí odboru 311 545 314

matrika 311 545 306

občanské průkazy 311 545 351

cestovní doklady 311 545 352

Odbor technický a dopravní

vedoucí odboru 311 545 322

údržba, zeleň 311 545 318

evidence řidičů 311 545 346

evidence vozidel 311 545 347, 349

Odbor výstavby a životního prostředí

vedoucí odboru 311 545 324

stavební úřad 311 545 311, 310, 320, 378

úřad územního plánování 311 545 372, 381

památková péče 311 545 377

životní prostředí

odpadové hospodářství 311 545 329

vodní hospodářství 311 545 316, 398

ochrana krajiny 311 545 328

lesy, rybářství 311 545 326

Odbor finanční

vedoucí odboru 311 545 314

místní poplatky 311 545 312, 332

Odbor organizační a obecní živnostenský úřad

vedoucí odboru 311 545 336

registrace živností 311 545 369, 359

Czechpoint 311 545 373

Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství

vedoucí odboru 311 545 339, 778 471 952

OSPOD 311 545 340, 343, 344

kurátor pro dospělé 311 545 338

bytová problematika 311 545 357

školství 311 545 331

Více na www.mesto-horovice.eu
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z usnesení rady města

Z Rady města
Hořovice

ze dne 17. března 2021

n Rada města Hořovice doporu-
čuje Zastupitelstvu města Hořovice 
schválit dle ustanovení § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb., zákon 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Smlouvu o spo-
lupráci a společném zadávání veřejné 
zakázky s názvem „Prodloužení pod-
chodu v ŽST Hořovice“, a to se Sprá-
vou železnic, státní organizace, IČO: 
70994234. Podstatou této smlouvy 
je nabytí nemovitých věcí v podobě 
parkoviště a příjezdové komunikace 
k němu v rámci realizace akce do-
stavby podchodu v železniční stanici 
Hořovice. Předpokládaná hodnota 
realizace této veřejné zakázky činí 
částku výši 15.185.000, - Kč bez DPH.
n Rada města Hořovice doporu-
čuje Zastupitelstvu města Hořovice 
schválit dle ustanovení § 84 odst. 
2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Smlouvu o pře-
vodu akcií včetně příloh a Smlouvu 
o svěřenecké úschově se společnosti 
CONSTRUCTION TEAM s.r.o., 
IČO: 27203409, a to ve věci odpro-
deje celkového majetkového podílu 
města Hořovice ve výši 33,98 % na 
základním jmění společnosti Měst-
ská akciová společnost Hořovice, 
IČO: 25600087. Cena za prodej ak-
cií je stanovena na částku ve výši 
5.500.000 Kč za podmínky současně 
bezplatného daru pozemku parc. č. 
772 a pozemku parc. č. 773, v k.ú. Vel-
ká Víska, jehož součástí je stavba č.p. 
903 označovaná jako „Mohykán“.
n Rada města Hořovice doporu-
čuje Zastupitelstvu města Hořovice 
schválit dle ustanovení § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb. zákon o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů, prodej pozemku 
parcelní č. 1878, zahrada, o výměře 
802 m2 dle listu vlastnictví č. 10001 
pro k.ú. a obec Hořovice, společnosti 
ZK INVEST HOŘOVICE s.r.o., za 
cenu ve výši 183.970 Kč / 241.000 Kč, 
a to za podmínek užívání pozemku 
v souladu se současným určením 
druhu pozemku a zákazem zcizení 
a zatížení pozemku na dobu urči-
tou v trvání 10 let dle návrhu kupní 
smlouvy.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením Nájemní smlouvy o ná-
jmu pozemku se společností České 
Dráhy, IČO: 70994226, a to ve věci 
pozemku parc. č. 1570/45, o výměře 
5909 m2 v katastrálním území Ho-

řovice, za cenu ročního nájemné ve 
výši 129.998, - Kč bez DPH. Účelem 
nájmu pozemku je realizace akce 
Prodloužení podchodu v ŽST Ho-
řovice. Podpisem tohoto dodatku je 
pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě 
o poskytování právních služeb s Ad-
vokátní kanceláří Navrátil Menčík 
s.r.o., kterým se mění sazba smluvní 
odměny na částku ve výši 1.900, - Kč 
bez DPH za každou započatou hodi-
nu poskytování právních služeb, a to 
s účinností od 1. 4. 2021. Podpisem 
tohoto dodatku je pověřen starosta 
města.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Dodatku č. 2 ke Smlouvě 
o Roznášce informačních a propa-
gačních materiálů se společností 
Česká pošta, s. p., IČO: 47114986, je-
hož podstatou je úprava smluvního 
vztahu na dobu neurčitou. Podpisem 
tohoto dodatku je pověřen starosta 
města.
n Rada města Hořovice schvaluje 
Žádost o povolení připojení sou-
sední nemovitosti na místní komu-
nikaci v ulici Šeříkova č.p. 145, parc. 
č. 106/4, k. ú. Velká Víska, Hořovice, 
a to pro Jana Vlčka za účelem připo-
jení pozemku pro vznik rodinného 
domu.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s žádostí o bezúplatný převod po-
zemku p.č. 1855/1 v k.ú. Hořovice, 
o výměře 622 m2, ostatní plocha, ze-
leň, z majetku České republiky s pří-
slušností hospodařit pro Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majet-
kových (ÚZSVM) Praha do majetku 
města Hořovice. Podpisem žádosti je 
pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí předložené rozpočtové opat-
ření č. 1 ke schválenému rozpočtu 
města Hořovice na rok 2021, a s do-
poručením jej schválit ho předklá-
dá Zastupitelstvu 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 na základě 
výběrového řízení „Hořovice – opra-
va chodníků“ projednala závěry 
hodnotící komise a rozhodla o vý-
běru nejvhodnější nabídky ucha-
zeče Jiří Pergl, K Dědu 1705, 266 
01 Beroun, jehož tímto vybírá jako 
dodavatele a souhlasí s podpisem 
Rozhodnutí o výběru dodavatele. 
Jiří Pergl požaduje za provedení 
díla částku ve výši 365.653,63 Kč 
bez DPH, tj. 442.440,89 Kč vč. 21 % 
DPH. Rada města Hořovice pověřu-
je pana starostu podpisem příslušné 
Smlouvy o dílo.

n Rada města Hořovice schvaluje 
navýšení peněžních prostředků po-
skytovaných z rozpočtu zřizovatele 
pro příspěvkovou organizaci Měst-
ské kulturní centrum Hořovice ve 
výši 250.000, - Kč, a to za účelem 
provedení oprav v prostorách Spole-
čenského domu v Hořovicích.
n Rada města bere na vědomí rezig-
naci pana Daniela Paťavy z funkce 
předsedy Komise životního prostře-
dí města Hořovice a člena Komise 
pro strategický rozvoj města Hořo-
vice.
n Rada města projednala návrh na 
pořízení změny č. 1 územního plánu 
města Hořovice, podaný společnos-
tí CONSTRUCTION TEAM s.r.o. 
a doporučuje zastupitelstvu schválit 
pořízení této změny územního plá-
nu dle ust. § 6 odst. 5 písm. a) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánová-
ní a stavebním řádu, v platném znění 
(stavební zákon).
n Rada města souhlasí s návrhem 
likvidační komise na likvidaci nepo-
třebného a neupotřebitelného ma-
jetku viz příloha.
n Rada schvaluje smlouvu s Potra-
vinovou bankou Central z.s., Mod-
letice o poskytování potravinové 
pomoci klientům odboru sociálních 
věcí, zdravotnictví a školství a sou-
hlasí s uhrazením ročního poplatku 
za tuto službu ve výši Kč 3.000,–.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s přidělením sociálních bytů žada-
telkám dle přílohy zápisu. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu ur-
čitou, a to do 31. 12. 2021 s možností 
automatického prodloužení v přípa-
dě pravidelného hrazení nákladů na 
bydlení. Rada ukládá MSBNF v co 
nejkratší době připravit uvolněné 
sociální byty k nastěhování. Infor-
movat žadatelku a MSBNF.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
změnou zřizovací listiny příspěvko-
vé organizace Domeček Hořovice - 
středisko volného času, a to z důvodu 
změny sídla organizace od 1. 3. 2021 
na adrese Vrbnovská 28, Hořovice. 
Rada města doporučuje zastupitel-
stvu změnu zřizovací listiny schválit.
n Rada města Hořovice schvalu-
je příspěvkové organizaci Domov 
Na Výsluní podání žádosti o dota-
ci z rozpočtu Středočeského kraje 
z Humanitárního fondu, oblast 
podpory „Podpora sociálních slu-
žeb na místní a regionální úrovni 
poskytovaných zejména osobám se 
zdravotním postižením a seniorům 
určená na základní činnosti sociál-
ní služby“, na zakoupení osobního 
automobilu pro potřeby pečovatel-
ské služby v ceně cca 395 000,– Kč. 
Domov bude žádat o dotaci výši 
355 000,– Kč.

Z Rady města
Hořovice

ze dne 31. března 2021

n Rada města schvaluje program 
jednání uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice nesouhla-
sí s uzavření Partnerské smlouvy 
a zároveň Dodatku č. 1 této smlou-
vy s MAS Karlštejnsko, z.ú., IČO 
22689001, a to ve věci realizace akce 
„Vybudování multimediální učebny 
a zajištění konektivity v 1. ZŠ Hořo-
vice“, a to z důvodu, že tento projekt 
již byl realizován.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene – služebnosti č. IE-12-
6008938, Hořovice, Jungmannova, 
obnova NN, uzavírané se společ-
ností ČEZ Distribuce, a.s., spočívající 
v právu na dobu neurčitou umístit 
a provozovat zařízení distribuční 
soustavy – vedení NN na pozemcích 
p.č. 249/1 a 286/3 v k.ú. Hořovice 
v rozsahu dle předloženého geome-
trického plánu, a to za úplatu 16.500 
Kč + DPH dle platných předpisů, 
celkem 19.965 Kč. K podpisu smlou-
vy je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti se společností 
CETIN a.s., spočívající v umístění 
podzemního kabelového vedení ve-
řejné komunikační sítě na pozemku 
města p.č. 130, v k.ú. Hořovice. Před-
pokládaný rozsah zřízené služeb-
nosti bude cca 7 bm za cenu 500 Kč/
bm + DPH dle platných předpisů, 
celkem tedy bude služebnost zřízena 
za úplatu ve výši 4.500 Kč. K podpisu 
smlouvy je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice schvaluje 
podání žádosti o poskytnutí dotace 
v rámci Výzvy k podávání žádos-
tí o poskytnutí dotace z programu 
013310 Rozvoj a obnova materiálně 
technické základny sociálních služeb 
2016 – 2022, cíl 4 – Podpora mobi-
lity, kdy poskytovatelem této dotace 
je Ministerstvo práce a sociálních 
věcí České republiky, a to na realizaci 
akce Stropní zvedací a asistenční sys-
tém v Domově Na Výsluní Hořovice.
n Rada města Hořovice schvaluje 
podle § 102 odst. 2, písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) předložené účetní závěrky 
jednotlivých příspěvkových orga-
nizací, jejichž je Město Hořovice 
zřizovatelem. Těmito příspěvkový-
mi organizacemi jsou 1. základní 
škola Hořovice, 2. základní škola 
Hořovice, Městská mateřská škola 
Hořovice, Středisko volného času 
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Domeček Hořovice, Domov Na Vý-
sluní Hořovice, Městské sportovní 
centrum Hořovice, Městské kulturní 
centrum Hořovice a Městská správa 
bytového a nebytového fondu Hořo-
vice. Jedná se o účetní závěrky, které 
byly sestaveny k rozvahovému dni 
31. 12. 2020, a to včetně návrhů na 
rozdělení přebytku hospodaření či 
případně čerpání fondů a převody 
mezi závaznými ukazateli.
n Rada města Hořovice schvaluje 
podání žádosti o poskytnutí dotace 
v rámci Výzvy k podávání žádostí 
o poskytnutí dotace v rámci Stát-
ního programu na podporu úspor 
energie – program EFEKT II, aktivi-
ta 2G_1 - Zpracování místní energe-
tické koncepce, a to na realizaci akce 
Zpracování energetické koncepce 
s akcentací na problematiku OZE 
a využití alternativních energetic-
kých zdrojů v dopadech nejen na 
rozvoj společnosti Hořovická Teplá-
renská, s.r.o.

Ze Zastupitelstva
města Hořovice

ze dne 31. března 2021

Zastupitelstvo města Hořovice po 
projednání na základě zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), v platném znění
n USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje program zasedání zastupi-
telstva města Hořovice.
Výsledek hlasování: PRO: 14 PRO-
TI: 1 ZDRŽEL SE: 5
Usnesení č. 1 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo města Hořovice po 
projednání na základě zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), v platném znění podle § 84 odst. 
2, písm. b) bere na vědomí rozpočto-
vé opatření č. 6 ke schválenému roz-
počtu města Hořovice na rok 2020 
ve znění rozpočtového opatření č. 5a 
schvaluje rozpočtové opatření č. 1 ke 
schválenému rozpočtu města Hořo-
vice na rok 2021.
Výsledek hlasování: PRO: 17 PRO-
TI: 0 ZDRŽEL SE: 4
Usnesení č. 2 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo města Hořovice po 
projednání na základě zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), v platném znění podle § 85, 
písm. c) v souladu s § 10a zákona 
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtu, ve 
znění pozdějších předpisů, schva-
luje poskytnutí dotací jednotlivým 

žadatelům uvedeným v příloze č. 1 
a v příloze č. 2 tohoto usnesení, a zá-
roveň neschvaluje poskytnutí dotací 
jednotlivým žadatelům uvedeným 
v příloze č. 3 tohoto usnesení. Zastu-
pitelstvo rovněž schvaluje uzavření 
příslušných veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí těchto dotací a pově-
řuje starostu města k jejich podpisu.
Výsledek hlasování: PRO: 20 PROTI: 
0 ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. 3 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje dle ustanovení § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb., zákon 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Smlouvu o spo-
lupráci a společném zadávání veřej-
né zakázky s názvem „Prodloužení 
podchodu v ŽST Hořovice“, a to se 
Správou železnic, státní organiza-
ce, IČO: 70994234. Podstatou této 
smlouvy je nabytí nemovitých věcí 
v podobě parkoviště a příjezdové ko-
munikace k němu v rámci realizace 
akce dostavby podchodu v železnič-
ní stanici Hořovice. Předpokládaná 
hodnota realizace této veřejné za-
kázky činí částku výši 15.185.000, - 
Kč bez DPH. K podpisu smlouvy je 
pověřen starosta města.
Výsledek hlasování: PRO: 12 PROTI: 
5 ZDRŽEL SE: 4
Usnesení č. 4 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje dle ustanovení § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, prodej pozem-
ku parcelní č. 1878, zahrada, o vý-
měře 802 m2 dle listu vlastnictví č. 
10001 pro k.ú. a obec Hořovice, spo-
lečnosti ZK INVEST HOŘOVICE 
s.r.o., za cenu ve výši 241.000 Kč, a to 
dle návrhu kupní smlouvy za pod-
mínek užívání pozemku v souladu 
se současným určením druhu po-
zemku a zákazem zcizení a zatížení 
pozemku na dobu určitou v trvání 
10 let dle návrhu kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: PRO: 12 PROTI: 
1 ZDRŽEL SE: 8
Usnesení č. 5 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 
2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Smlouvu o pře-
vodu akcií včetně příloh a Smlouvu 
s svěřenecké úschově se společnosti 
CONSTRUCTION TEAM s.r.o., 
IČO: 27203409, a to ve věci odpro-
deje celkového majetkového podílu 
města Hořovice ve výši 33,98 % na 
základním jmění společnosti Měst-
ská akciová společnost Hořovice, 

IČO: 25600087. Cena za prodej ak-
cií je stanovena na částku ve výši 
5.500.000 Kč za podmínky současně 
bezplatného daru pozemku parc. 
č. 772 a pozemku parc. č. 773, v k.ú. 
Velká Víska, jehož součástí je stavba 
č.p. 903 označovaná jako „Mohy-
kán“. K podpisu smlouvy je pověřen 
starosta města.
Výsledek hlasování: PRO: 12 PROTI: 
1 ZDRŽEL SE: 8
Usnesení č. 6 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje na základě § 84 odst. 2, 
písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, zřizovací listinu příspěvkové 
organizace Středisko volného času 

Domeček Hořovice, a to z důvodů 
změny sídla této organizace.
Výsledek hlasování: PRO: 20 PROTI: 
0 ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. 7 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo města Hořovice ne-
schvalujedle ustanovení § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, prodej části 
obecního pozemku parc. č. 942/1 
v k.ú. Velká Víska, Hořovice, a to 
Společenství vlastníků jednotek Ho-
řovice 1221 za účelem pravidelné 
údržby zeleně.
Výsledek hlasování: PRO: 12 PROTI: 
1 ZDRŽEL SE: 8
Usnesení č. 8 bylo schváleno

Sběrný dvůr v Hořovicích
Od 1. 5. 2021 platí rozšířená provozní doba sběrného dvora 

v Hořovicích (a současně také upřesňujeme omezení v množství 
zdarma odebraného odpadu na osobu a rok).

Pondělí zavřeno

Úterý a Čtvrtek od 8:00 do 17:00 hodin

Středa a Pátek od 8:00 do 16:00 hodin

Sobota od 8:00 do 12:00 hodin

Obsluha Sběrného dvora:
Pavlína Šmerhovská, František Budínský
Telefonní čísla: 725 796 029, 601 594 888

V době provozu SD budou zdarma odebírány odpady pouze pro 
občany měst a obcí:
Běštín, Březová, Bzová, Felbabka, Hořovice, Hostomice, Hředle, 
Hvozdec, Chaloupky, Chlustina, Jívina, Komárov, Kotopeky, Locho-
vice, Malá Víska, Neumětely, Osek, Osov, Otmíče, Podluhy, Prasko-
lesy, Rpety, Stašov, Tlustice, Točník, Újezd, Vižina, Zaječov.

Omezení odběru:
- 8 ks pneumatik na osobu/rok
- 1 500 kg na osobu/rok - stavebních odpadů

(cihly, beton, tašky, keramické výrobky, na bázi sádry, demoliční)
- 50 kg na osobu/rok odpad s azbestem - zabalený v neprodyšném

obalu a označený odpad s azbestem.
- chladničky, pračky, myčky musí být kompletní - musí mít chladicí

agregát, motory, ap.
- do odvolání není na SD odebírána zemina

Ing. Jaroslav Pelán
ředitel Městské správy bytového a nebytového fondu

ŠLÁPNI NA TO!
Rozložením nebo roz-

trháním krabic, sešláp-
nutím plastových lahví 
a plechovek lze v barev-
ných kontejnerech ušetřit 
spoustu místa pro další 
tříděný odpad! Zároveň se 
předejde vzniku škaredého 
nepořádku v okolí nádob 
na tříděný odpad.
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příspěvky

Ve středu dne 31. března se v sále radnice 
konalo zasedání zastupitelstva města Hořovice. 
Z osmi projednávaných bodů byly klíčové dva. 
Schválení smlouvy o spolupráci a společném 
zadávání veřejné zakázky prodloužení podcho-
du v železniční stanici Hořovice a prodej podílu 
města Hořovice v Městské akciové společnosti a. 
s. novému zájemci. Dovoluji si, Vám přiblížit svůj 
pohled jako předsedy kontrolního výboru na toto 
jednání.

V případě podchodu u nádraží byl předlo-
žen vedením města návrh dostavby podchodu 
pod kolejištěm stanice vyúsťujícím na protější 
straně nádraží s vybudováním parkoviště pro 40 
automobilů. Hodnota realizace byla stanovena 
částkou 15.185.000, - Kč bez DPH. Problém byl 
ve způsobu, jakým rada města návrh zastupi-
telstvu předložila. Ačkoli místostarosta Vaculík 
v úvodním slovu, že jde o „dlouhodobý projekt, 
který se připravuje několik let“, limitoval starosta 
města schválení projektu „koncem března“, tedy 
dnem 31. 3. , kdy o bodu zastupitelstvo jednalo. 
Návrhy opozičních zastupitelů na levnější řešení 
a na vybudování parkoviště před nádražím, místo 
na straně opačné, byly odmítnuty. Opozice ne-
souhlasila s jednáním v ultimátu, kdy projekt je 
připravován celé roky a rozhodnout se o něm má 
v poslední den sjednaného termínu. Koaliční za-
stupitelé 12 hlasy návrh odsouhlasili. To však byla 
jen předehra k tomu hlavnímu.

Dalším bodem jednání byl prodej menšinové-
ho podílu (33,98 %) města v Městské akciové spo-
lečnosti a.s. novému zájemci Construction Team 
s. r. o. (člena holdingu AKESO a. s. patřícího panu 
Sotiriosi Zavalianisovi). Nabízená cena (5,5 milio-
nu Kč) za tento prodej, se opírala o znalecký po-
sudek Ing. Eduarda Šatry soudního znalce z obo-
ru ekonomika. Tento posudek byl z roku 2017 
a oceňoval ceny podle data 31. 12. 2016. Kontrolní 
a finanční výbor zastupitelstva shodně požadova-
ly přerušení tohoto bodu jednání do vypracování 
nového posudku v cenách z roku 2021. Přerušení 
bodu bylo požadováno proto, že zájemce o koupi 
člen holdingu AKESO a. s., je zdravotním gigan-
tem na českém zdravotním trhu, vlastnícím a pro-

vozujícím i hořovickou a berounskou nemocnici. 
Roční obrat tohoto seskupení jsou 4 miliardy 
a počet zaměstnanců dosahuje čísla 1.800. Zájem 
nového kupce odkoupit i většinový podíl společ-
nosti Městská akciová a. s. a investovat do výstavby 
bytů a infrastruktury miliony korun by znamenal 
vzpruhu pro rozvoj města (Tento záměr by byl jistě 
kladem pro celé Hořovice). Odpovědnost zastupi-
telů byla ale dána i vůči vlastním obyvatelům měs-
ta a za dodržení zákona. A o ceně za převáděný 
podíl mělo rozhodnout zastupitelstvo.

Koalice po hodinové diskusi přerušení bodu 
odmítla a prosadila hlasování. Východiskem pro 
určení ceny prodeje byl posudek v cenách roku 
2016. Zaznívaly dokonce hlasy, že zastupitelé žád-
ný posudek nepotřebují, že se mají sami rozhod-
nout, za kolik majetek města prodají.

12 zastupitelů města Hořovice (Harmonie, 
KDU – ČSL a Hořováci, KSČM a ČSSD) spácha-
lo harakiri na svých jménech a na majetku města. 
Koaliční zastupitelé nerozhodovali o svém osob-
ním jmění, neprodávali své osobní majetky, ale 
rozhodovali o majetku města Hořovice. Zákon 
ukládá obci a zastupitelům povinnost nakládat se 
svěřeným majetkem s péčí řádného hospodáře. 
Za dodržení této povinnosti mají zastupitelé ne-
jen osobní a morální povinnost, ale i odpovědnost 
občanskoprávní a trestní. Občanský zákoník zná 
povinnost člena voleného orgánu nahradit škodu 
způsobenou porušením povinnosti při výkonu 
funkce, stejně jako trestní normy limitují činnost 
volených osob při správě svěřeného, tedy cizího 
majetku. Koaliční zastupitelé odsouhlasili prodej 
1/3 podílu města v akciové společnosti (v níž jen 
nemovitosti dosahují více než 80 milionů, jak 
uvedla V. Veverková) za cenu 5,5 milionu Kč s pří-
slibem daru klubovny Mohykán (v dezolátním 
stavu) a dva pozemky s parc. č. 920/4 – stavební 
parcela, na níž budova stojí, a parcela č. 773. Zbý-
vající tři pozemky u nemovitosti součástí daru být 
nemají.

Na všechny tyto skutečnosti upozorňovala 
opozice i členové kontrolního a finančního výbo-
ru zastupitelstva své koaliční kolegy. Ale marnost 
nad marnost. „Škaredá středa“, jako třetí den veli-

konočního týdne, na který připadlo jednání zastu-
pitelstva, se symbolicky svým obsahem naplnila 
i ve výsledku rozhodování zastupitelů.

Nutno uvést, že zákon o obcích jasně stanoví, 
že při úplatném převodu majetku „se sjednává 
cena zpravidla ve výši, která je v daném místě 
a čase obvyklá“. Každá odchylka od této ceny 
musí být zdůvodněna. Dispozice za nižší cenu, 
než je v místě a čase obvyklá, bez odůvodnění od-
chylky od takové ceny působí neplatnost uzavřené 
smlouvy. Celá záležitost může mít proto i své ne-
čekané pokračování.

Na celém jednání byl šokující nezájem a apa-
tie zastupitelů koalice. Jako šedivá berlínská zeď 
stála proti aktivní opozici mlčenlivá hradba 12 
koaličních zastupitelů. Proč mlčenlivá? Protože 
diskusi na této straně vede již jen starosta města, 
někdy podporovaný místostarostou Vaculíkem. 
Zbytek koalice jen mlčí a hledí do země. Někteří 
z těchto zastupitelů města ještě na zastupitelstvu 
nepromluvili.

Jednání zastupitelstva města mělo i svou do-
hru. Druhý den po „škaredé středě“ mne kon-
taktoval JUDr. Jaroslav Bartoš, ředitel pro vnější 
vztahy AKESO holding a. s. s návrhem na setkání 
a výměnu názorů k celému převodu majetkového 
podílu. Setkali jsme se v sídle holdingu. Po věcné 
diskuzi jsme se shodli, že v zájmu města i vlivné-
ho partnera, kterým holding AKESO a. s. je, musí 
být i přesná komunikace s městem jako celkem, 
včetně opozice v zastupitelstvu a informováním 
občanů. Dohodli jsme vzájemné kroky, jak tuto 
komunikaci zajistit a to bez ohledu na překážky, 
které by mohly být kladeny. Opakování trapností 
„škaredé středy“ musí být vyloučeno. Pan JUDr. 
Bartoš také ujistil, že pokud by se příslib daru klu-
bovny Mohykán a dvou pozemků nerealizoval, je 
adekvátní hodnotou těchto nemovitostí částka 5 
milionů, kterou by holding městu uhradil.

Považuji, vážení spoluobčané, za svoji po-
vinnost Vás na všechny shora uvedené skuteč-
nosti upozornit. Obrázek o věci nechť si udělá 
každý sám.

JUDr. Jaroslav Ortman
zastupitel a předseda kontrolního výboru

Příspěvek zastupitele

ŠKAREDÁ STŘEDA ANEB HOŘOVICKÉ HARAKIRI

Náměstek hejtmanky pro regionální rozvoj 
a územní plánování ve Středočeském kraji Ing. 
Bc. Jiří Snížek a koordinátor Krajského úřadu 
Středočeského kraje pro oblast strategického 
plánování a meziobecní spolupráce Marek 
Jetmar, PhD. navštívili členskou schůzi Asociace 
dobrovolných svazků obcí Středočeského kraje. 
Uskutečnila se 26. března v refektáři bývalého 
votického kláštera. Asociace prezentovala před 
hosty svou dosavadní činnost, prostor k pre-
zentaci aktivit dostali i její jednotliví členové.

Asociace dobrovolných svazků obcí Stře-
dočeského kraje vznikla v říjnu 2020 za úče-
lem podpory a rozvoje meziobecní spoluprá-
ce, hájení zájmů dobrovolných svazků obcí 

a aktivní spolupráce s institucemi s krajskou 
a regionální působností. Jejími zakládajícími 
členy je šest funkčních dobrovolných svazků 
obcí (DSO): Sdružení obcí Sedlčanska, Mik-
roregion Čáslavsko, CHOPOS, Mikroregion 
Hořovicko, DSO ORP Příbram a Mikroregi-
on Voticko. Jedním z cílů, který si Asociace 
při svém vzniku dala, bylo rozšířit členskou 
základnu o další dobrovolné svazky obcí ve 
Středočeském kraji, případně navázat part-
nerství s dobrovolnými svazky v republice, 
což napomůže sdílení informací, zkušeností 
a dobré praxe. Nově se členem Asociace stal 
Mikroregion Ladův Kraj a hostem schůze byl 
také zástupce svazku obcí Dolní Berounka.

„Jsme rádi, že pan náměstek pro regionál-
ní rozvoj a územní plánování správně vnímá 
důležitou roli mikroregionů v administrativní 
a projektové pomoci samosprávám a chce vy-
užívat jejich potenciál pro zlepšení komuni-
kace a řízení informací směrem od krajského 
úřadu k zejména malým obcím Středočeského 
kraje. Proto jsme rádi, že nás ke společnému 
jednání pozvala hejtmanka našeho kraje,” do-
plnil místopředseda Asociace Bc. Jiří Kužel 
(Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram).

Kontakt pro další informace: předseda 
Asociace dobrovolných svazků obcí Středočes-
kého kraje Mgr. Viktor Liška, tel.: 776 580 584, 
e-mail: liska@mikroregionvoticko.cz

Ze setkání Asociace dobrovolných svazků obcí
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Dne 27. března 2021 se měla 
konat akce Vítání jara v Hořovi-
cích. Podruhé byla tato akce zru-
šena ze všem známých důvodů. Již 
rok se potýkáme s Covidem a spíš 
přežíváme, než žijeme.

Přesto nezahálíme a připravu-
jeme náhradní program.

Tvořivé dílničky nahradily 
Tvořivé balíčky od lektorů, kteří 
tvoří pro radost a chybí jim spo-
lečná setkání. Stačí si vybrat balí-
ček na našem webu, objednat a na 
doručení se domluvit s předsed-
kyní spolku.

Co nemáme zakázané, jsou ro-
dinné procházky a pobyt v příro-
dě. Jaro jsme tedy uvítali stezkou 
od Masopustu k Velikonocům. Je-
denáct zastavení nám připomnělo 
dřívější tradice a krásu minulosti, 
která pomalu upadá v zapomně-
ní. Nyní už víme, co je Popeleční 
středa, kolik dní trvá půst, kdy za-
číná Pašijový týden… Jaké zvyky 
se v této době dodržovaly, jak lidé 
žili. Na konci stezky byl kvíz s ob-
rázky a pět otázek k zodpovězení.

Za odměnu si mohl každý 
v neděli na Boží hod Velikonoční 
najít malý poklad. Místo s pokla-
dem bylo označené žlutými fábor-
ky. Členky spolku napekly perníky 

a jidáše, pan Mirek Veverka upletl 
a daroval pomlázky. Firma Smur-
fit Kappa Žebrák věnovala tvoření 
z kartonu - po slepení a vymalo-
vání vznikl zaječí košíček a veli-
konoční věneček. Všem dárcům 
děkujeme.

Nezapomněli jsme ani na veli-
konoční výzdobu města. Manželé 
Naďa Kolenská a Milan Pindroch 
opravili loňskou výzdobu, vytvo-
řili několik nových dřevěných de-
korací. Za podpory MSBNF Ho-
řovice a s velkým úsilím manželé 
dekorace rozmístili na několik sta-
novišť. Věříme, že výzdoba udělala 
radost nejen dětem.

Na konci dubna jsme se prole-
těli na koštěti a stromy vyzdobili 
májově.

15. 5. oslavíme Den rodiny na 
kole. V červnu přivítáme letní slu-
novrat.

Bližší informace na FCB 
a webu spolku. http://www.sedmi-
kraska-horovice.cz/

Doba nepřeje setkávání a spo-
lečným aktivitám. Naučila nás ale 
více fungovat jako rodina, spolé-
hat na sebe a trávit spolu více času. 
Krásné jaro se spoustou zážitků.

Renata Babelová
předsedkyně sdružení

Sedmikráska nezahálí

Celorepublikový Běh a procházka 
pro miminka do dlaně

První květnovou neděli se uskuteční charitativní běh a procházka 
organizace Nedoklubko na podporu neonatologických oddělení peču-
jících o předčasně narozená miminka. Akce se může zúčastnit každý, 
trasa i místo jsou libovolné, stačí se pouze zaregistrovat a své startovné 
věnovat jedné z 33 nemocnic s neonatologickým oddělením. Cílem je 
v tento den společně uběhnout a ujít 8 500 kilometrů, právě tolik dětí 
se u nás každý rok narodí předčasně.Registrace probíhá na stránkách 
www.miminkadodlane.cz.

„Letošní ročník charitativního běhu a procházky pro miminka do 
dlaně proběhne vzhledem k epidemiologické situaciindividuálně. To 
nám ale v ničem nebrání, naopak se díky tomu mohou do akce zapojit 
účastníci ze všech koutů republiky a zvolit si trasu, jaká jim vyhovuje. 
Každý kilometr se počítá,“ uvádí Lucie Žáčková, předsedkyně a ředitel-
ka organizace Nedoklubko. Běh a procházka pro miminka do dlaně se 
uskuteční 2. května na Světový den rodičů předčasně narozených dětí.

„V rámci projektu miminka do dlaně tradičně pořádáme charitativ-
ní akce s cílem upozornit na problematiku předčasného porodu. Chce-
me také vyzdvihnout špičkovou úroveň české neonatologie a finančně 
podpořit neonatologická oddělení, kde o předčasně narozená miminka 
pečují,“ uzavírá Lucie Žáčková.

Běh a procházka pro miminka do dlaně
Kdy: 2. května 2021, kdykoli
Kde: celá ČR
Co: běh, procházka
Registrace:https://www.darujme.cz/projekt/1204473
Startovné: minimálně 100,– Kč pro každého účastníka
 

Nedoklubko je nestátní nezisková organizace podporující rodiče 
předčasně narozených dětí a neonatologická oddělení v České republice. 
Dlouhodobě spolupracuje s odborníky z řad neonatologů, psychologů, 
dětských neurologů, pediatrů a dalších zdravotníků, čímž propojuje svět 
mezi odborníky a rodiči, kteří by měli v péči o předčasně narozené děti 
působit jako jeden tým. Nedoklubko je členem mezinárodní organizace 
EFCNI (EuropeanFoundationforthe Care ofNewbornInfants – Evropská 
nadace pro péči o novorozence). Spolupracuje s Českou neonatologickou 
společností a s Českou asociací sester. Realizuje celou řadu projektů zamě-
řujících se na podporu rodičů předčasně narozených dětí, perinatologická 
centra a osvětu.
Kontakt: Lucie Žáčková, Nedoklubko z.s., e-mail: zackova@nedoklubko.cz
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„Cílem vzdělání a moudrosti je, 
aby člověk viděl před sebou jasnou 
cestu života, po ní opatrně vykra-
čoval, pamatoval na minulost, znal 
přítomnost a předvídal budouc-
nost.“

Jan Amos Komenský

Také žáci Základní umělec-
ké školy Josefa Slavíka Hořovice 
z klavírní a pěvecké třídy Květuše 
Ernestové se v době uzavření čes-
kých škol a distančního vyučování 
nedobrovolně uchýlili do online 
prostoru. Vedle už tradičního stu-
diového nahrávání nalezli motiva-
ci a uplatnění v celostátních umě-
leckých projektech. Mladší žáci 
Nicol Racková, Kateřina Labská 
a Martin Jirák se zapojili do pro-
jektu hudební pedagožky a skla-
datelky Marie Sommerové

Dětská Óda na radost. Pod 
křídly celostátního festivalu ZUŠ 
OPEN a Nadace Magdalény Kože-
né zazní letos její úprava ikonicky 
známé Beethovenovy Ódy na ra-

dost v čase pandemie v interpre-
taci žáků základních uměleckých 
škol z celé České republiky. Kate-
řina Labská a Martin Jirák spolu 
se zkušenými pěvci Pavlínou Vo-
káčovou, Erikou Řechtáčkovou, 
Klárou Štochlovou, Veronikou Sla-
víkovou, Ilonou Žílovou a Filipem 
Strejcem přispěli svými hlasy do 
unikátního projektu Unie českých 
pěveckých sborů ČESKO, ZPÍVEJ!

Benefiční online maraton čes-
kých pěveckých sborů, ve kterém 
vedle krátkých videí zúčastně-
ných těles zazní také společně 
distančně nazpívaný jarní jazzo-
vý kánon Spring, spring, spring 
Thomase Gummessona, bude 
vysílán 6. května 2021 od 18 ho-
din živě z jazzklubu U Staré paní 
jazz & Cocktail Club v Praze. 
Moderátory koncertu budou he-
rečka, zpěvačka a ambasadorka 
Nadačního fondu VRBA Berenika 
Kohoutová a český operní pěvec 
Adam Plachetka. Během kon-
certu i po něm budou mít diváci 

Hořovičtí pěvci online
n Filip Strejc

možnost podpořit Nadační fond 
VRBA, který pomáhá ovdovělým 
rodinám.

Filip Strejc nazpíval v Hudeb-
ním studiu Mníšek Milana Her-
mana slavný hit Caźone per te 
Luise Bacalova, Sergia Bardottiho 
a Sergia Endriga, vítěznou skladbu 
festivalu Sanremo 1968, známou 
z repertoáru prvního interpreta 
Roberta Carlose, Ornelly Vanoni, 
Claudia Baglioniho, Enrica Ru-
ggieriho a především pánského 
pěveckého tria Il Volo. Jeho nový 
videoklip je věnován letos jubilu-
jící hudební mecenášce, vnučce 

kancléře Klemense Metternicha, 
kněžně Paulině Metternichové 
(1836-1921); připomíná však také 
blížící se výročí úmrtí Napoleona 
Bonaparteho (1821) a zničení pa-
láce Tuileries (1871).

Přijímací talentové zkoušky ke 
studiu zpěvu a dalších oborů na 
Základní umělecké škole Josefa 
Slavíka Hořovice se pravděpodob-
ně uskuteční v druhém červno-
vém týden letošního roku. Sledujte 
webové stránky a facebookový 
profil školy a YTkanál Zámecká 
Nokturna.
Květuše Ernestová, ZUŠ Hořovice

n Kateřina Labská
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Interaktivní koncert anonymní
barokní hudby
Proč se nepodepsal?
Rudolf Měřínský
barokní kytara, barokní loutna,
theorba, attiorbato, anglická
loutna.

Jakub Klár
příčná flétna

Výstava fotografií
Bangalore
nejen indické Silicon Valley

Pro děti bude připraven dětský
koutek

Kostel Českobratrské
církve evangelické
Bývalá jubilejní synagoga

horovice.evangnet.cz

Program

17:30 Zahájení Noci kostelů
Otevření kostela
Volná prohlídka výstavy

18:00 Vernisáž fotografické výstavy
Bangalore - nejen indické Silicon Valley
aneb osmimilionová metropole mnoha překvapení.

18:30 Proč se nepodepsal?
Interaktivní koncert anonymní barokní hudby
z období 1700-1750.

Slovem provázet a hrát budou:

Rudolf Měřínský - barokní kytara, barokní loutna,
theorba, attiorbato, anglická loutna.
Jakub Klár - příčná flétna

20:30 Bangalore
Dojmy, zážitky, historie a současnost
Vyprávění a beseda.

22:00 Předpokládaný konec

Vstup volný

Od 17,30 Valdecká 408, Hořovice

Galerie Starý zámek
Záštita: Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta města Hořovice.

Výstava otevřena od 14. 5. 2021, otevřeno pá - so - ne od 10 do 18 hod.

Ukončení výstavy 27. 6. 2021

Výstava bude otevřena v případě možného provozu galerií.

Václav Karel
I L U S T R Á T O R  |  M A L Í Ř  |  G R A F I K

AKCE:
n 1.–2. 7.
ZAČÁTEK PRÁZDNIN S DOMEČKEM
Kde: Odloučené pracoviště RC Kaleidoskop
Vedoucí: Hrdličková Romana, Tel.: 602 664 650
Dvoudenní zábavné aktivity v rámci zahájení prázd-
nin pro děti 1.stupně ZŠ v RC Kaleidoskop. Hry, 
soutěže, tvoření, výlet a mnoho dalšího. Oběd a pit-
ný režim zajištěn.
n 30.–31. 8.
KONEC PRÁZDNIN S DOMEČKEM
Kde: Odloučené pracoviště RC Kaleidoskop
Vedoucí: Hrdličková Romana, Tel.: 602 664 650
Dvoudenní zábavné aktivity v rámci zakončení 
prázdnin pro děti 1.stupně ZŠ v RC Kaleidoskop. 
Hry, soutěže, tvoření, výlet a mnoho dalšího. Oběd 
a pitný režim zajištěn.
POBYTOVÉ TÁBORY:
TÁBOROVÁ ZÁKLADNA HLINCE
n 10.–24. 7. I. BĚH LT HLINCE
BANG! - KOVBOJOVÉ DIVOKÉHO ZÁPADU
Pro koho: Letní tábor určen dětem po 1. třídě ZŠ 
Vedoucí: Maťátková Anna, Tel.: 721 738 681
Vydejte se s námi do víru divokých přestřelek, kov-
bojských honiček a staňte se ochráncem zákona, 
obávaným zločincem, nebo vypočítavým desperá-
dem. Za pomoci neodmyslitelného popíjení ohnivé 
vody vybudujte nová města na Divokém západě.
Kontakt:
lthlince@seznam.cz, stránky na FB LT Hlince
n 24.–31. 7. II. BĚH LT HLINCE
LETNÍ STÁŽ U SCOTLAND YARDU
Pro koho: Letní tábor určen dětem po 1. třídě ZŠ 
Vedoucí: Holovská Brigita, Tel.: 722 610 058
Velitelství Metropolitní policie Scotland Yard vypi-

suje letní stáž pro nadějné, odvážné, kreativní a vy-
nalézavé mladé detektivy.
n 31. 7.–14. 8. III. BĚH LT HLINCE
ZKÁZA KAPITÁNA ČERNOVOUSE
Pro koho: Letní tábor určen dětem po 1. třídě ZŠ 
Vedoucí: Spurný Petr, Tel.: 603 585 408
Ahoy! Tak co ty suchozemská kryso, seš připravenej 
projít se po prkně na škuneru kapitána Černovouse? 
Dokaž, že nejsešvobyčejnej smeták, ale správnej-
mořskej vlk! Joho, pirátskej život mám rád!
Kontakt:
info@LTplantaznici.cz, www.LTplantaznici.cz
TÁBOROVÁ ZÁKLADNA VRANOVICE
n 4.–16. 7.
I. BĚH LT VRANOVICE - PEVNOST BOYARD
Pro koho: Letní tábor určen dětem po 1. třídě ZŠ 
Vedoucí: Pazderová Petra, Tel.: 605 903 456
Máš v sobě pořádný kus odvahy? Tak se k nám 
o prázdninách přidej, splň všechny úkoly a překážky 
a získej klíče k pokladu pevnosti BOYARD.
RZ OLŠINA, ŠUMAVA
n 3.–11. 7.
I. BĚH LT OLŠINA - OLYMPIJSKÉ HRY 2021
Pro koho: Tábor určen dětem od 1. do 5. třídy ZŠ
Vedoucí: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Olympiáda se blíží a pozornost k Olšině upírá celý 
svět. Přidejte se k naší výpravě a zabojujte s námi 
o medaile.
CHATA SLOVANKA, HRABĚTICE
3.–10. 7.
I.BĚH LT HRABĚTICE - MÁME RÁDI HORY
Pro koho: Letní tábor určen dětem po 1. třídě ZŠ 
Vedoucí: Knopová Eva, Tel.: 725 482 037
Horský turistický tábor pro děti ZŠ. Putování 
CHKO Jizerské hory, návštěva rozhleden a význam-

ných míst. Zvládneme jízdu na horské koloběžce 
a bobové dráze?
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V RÁMCI PROJEKTU 
ESF OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
Tábory jsou dotovány z projektu Evropského sociální-
ho fondu, operační program Zaměstnanost. Příměstské 
tábory mají vlastní přihlášky operačního programu, 
proto kontaktujte hlavního vedoucího a nevyužívejte 
přihlašovací systém na webu Domečku Hořovice.
Prázdninové programy pro předškoláky a žáky 1. 
stupně ZŠ, aktivní program plný her, soutěží, pozná-
vání okolí a tvoření. Oběd a pitný režim zajištěn.
Celková cena tábora je kalkulována na 1470 Kč. Po 
odečtení dotace je konečná cena tábora 450 Kč-ope-
račním programem nejsou dotovány náklady na vstu-
py a stravné. Pro využití konečné ceny je nutné doložit 
potvrzení o zaměstnání rodičů. Konečnou cenu může 
využít dítě jednou za dobu trvání projektu.
RODINNÉ CENTRUM KALEIDOSKOP
n 12.–16. 7. I. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
KALEIDOSKOP
Pro koho: děti 1.-5. třídy ZŠ
Vedoucí: Hrdličková Romana, Tel.: 602 664 650
n 26.–30. 7. II. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pro koho: pro předškoláky a žáky 1. tříd ZŠ
Vedoucí: Hrdličková Romana, Tel.: 602 664 650
n 9.–13. 8. III. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
KALEIDOSKOP- SPORTOVNĚ TURISTICKÝ
Pro koho: pro děti po 3. třídě ZŠ
Vedoucí: Hrdličková Romana, Tel.: 602 664 650
n 16.–20. 8. IV. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBO
R KALEIDOSKOP
Pro koho: pro děti 1.-3. třídy ZŠ
Vedoucí: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518

LÉTO 2021 S DOMEČKEM HOŘOVICE
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Vrbnovská 30/1
tel. 603 199 304, 311 512 564
https://mkc-horovice.cz/knihovna/
e-mail: knihovna1@mkc-horovice.cz

Fungujeme ve standardním režimu. Opět si 
můžete vybírat knihy sami, ve volném výběru. 
Je nutné zachovávat platná vládní nařízení – 
u vstupu použít dezinfekci, dodržovat rozestupy 
(2 m). Počet čtenářů bude dle nařízení regulo-
ván. Prosíme, věnujte pozornost pokynům pra-
covnic knihovny. Samozřejmě je možné i nadále 
využívat objednání knih předem. Vracení knih je 
stále možné i prostřednictvím biblioboxu.
OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí, středa 12:00 – 17:00
úterý, čtvrtek 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
PŘIPRAVUJEME:
n 13. 10. 2021 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

AKTUÁLNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST
Po – Pá 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
So + Ne + st. svátky 9:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
Vstupenky na neuskutečněná (ale přesunutá) 
jarní i podzimní představení platí i v novém 
termínu. Peníze za zakoupené vstupenky na 
zrušená představení Vám vrátíme v pracovní 
době Infocentra. Je nutné zakoupené vstupenky 
přinést. Můžete-li, informujte se před návštěvou 
IC na tel. 732 512 821, zda máme k vracení 
dostatečnou hotovost. Děkujeme za pochopení!

VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI:
4 VE DVOU TOUR
- LENKA NOVÁ A PETR MALÁSEK
Koncert zrušen bez náhradního termínu. 
Vracíme peníze za prodané vstupenky.
4 MANUÁL ZRALÉ ŽENY
HALINA PAWLOWSKÁ
Představení zrušeno bez náhradního termínu. 
Vracíme peníze za prodané vstupenky.
4 VLADIMÍR MIŠÍK & ETC
Koncert zrušen ze zdravotních důvodů bez náhrad-
ního termínu. Vracíme peníze za prodané vstupenky.
4 4TET
29. 9. 2021, od 19:00, SD Hořovice, cena místen-
ky: 590 Kč
4 TRAUTENBERK
17. 10. 2021 od 19:30, SD Hořovice.

n Společenský dům

Nádražní 606, Hořovice
tel.: 732 512 821

n 3. 5. 2021
KRASAVCI NA CHMELU
Představení přesunuto na nový termín: 
8. 12. 2021 od 19:00.
n 12. 5. 2021
VLADIMÍR MIŠÍK A ETC
Koncert zrušen ze zdravotních důvodů bez ná-
hradního termínu. Peníze za vstupenky vrací-
me v pracovní době Infocentra.
n 23. 5. 2021
PŮJDEŠ MI ZA SVĚDKA
Přesunuto na nový termín v roce 2022.
PŘIPRAVUJEME:
n 29. 9. 2021 od 19:00
4TET
n 7. 10. 2021 od 19:00
SEXEM KE ŠTĚSTÍ
(divadelní představení)
n 17. 10. 2021 od 19:30
TRAUTENBERK
n 23. 10. 2021 od 19:30
MIG 21
n 14. nebo 16. 11. 2021 (upřesníme)
8 EUR NA HODINU

n Klub Labe

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

PŘIPRAVUJEME:
n 25. 9. 2021 od 21:00
PRAGUE RHYTHM KINGS
n 6. 11. 2021 od 21:00
PEKAŘ
n 20. 11. 2021 od 18:00
REGION FEST
n 27. 11. 2021 od 21:00
COCOTE MINUTE

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.! !

n Informační centrum

n 14. 12. 2021 od 19:00
KAFE U OSMANYHO
n 16. 12. 2021 od 19:00
OLYMPIC
n 19. 1. 2022 od 19:00
TŘI V HÁJI
n 14. 3. 2022 od 20:00
PARTIČKA
n 2022 - původní termín zrušen
PŮJDEŠ MI ZA SVĚDKA?
TANEČNÍ PODZIM 2021 (17. sezóna)
Mládež, pátky od 3. 9. 2021
Mládež - začátečníci H7, podzim 2020 18:00–
20:00 pokračování kurzu od 24. 9.
Mládež - začátečníci H7, podzim 2021 20:15–
22:15, 2100 Kč / osoba
Mládež - pokročilí H8
18:00 - 20:00 pokračování od 3. 9.
Jestli to situace dovolí, budou kurzy H7/podzim 
2020 a kurz H8 pokračovat ještě v tomto škol-
ním roce.
Dospělí, pondělky od 20. 9. 2021
Dospělí - středně pokročilí H3, 18:00–19:30
Dospělí - mírně pokročilí H2. 19:30–21:00
Dospělí - začátečníci H1, 21:05–22:35
V ceně je 11 večerů.
Blanka Vášová, www.tanecni.net

4 25. 5. od 17:00
PŘEDNÁŠKA O PODPOŘE ZDRAVÍ
ESENCIÁLNÍMI OLEJI
Tématem této přednášky je harmonizace 
čaker pomocí esenciálních olejů. Čakry 
jsou energetické víry v naší auře, které sta-
hují a distribuují energii do naší aury a těla. 
Přednáška se koná na adrese Cvočkařská 
286/1, Hořovice.
4 29. 5. 2021 od 9:20
PĚŠÍ KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA
S PRŮVODCEM DO BRD
Vycházka k jednomu z posledních pralesů 
v Brdech, kde se protíná historie Země s his-
torií místa. Sraz v 9:20 hod. u autobusové 
zastávky v Křešíně. Náročnost středně těžká, 
krátké výrazné stoupání, vhodné i pro děti 
starší 10 ti let. Délka cca 11 km. Návrat mezi 
13:00 až 14:00 hodin.
Přihlášky na akce a informace poskytuje 
Marcela Ganna Flídrová na tel. 603 964 553. 
Více na www.syringa-czech.cz. Akce se kona-
jí, pokud to epidemiologická situace dovolí.

n Syringa

n Galerie Starý zámek

Vrbnovská 30/1, Hořovice
tel.: 732 512 821

n 14. 5.–27. 6. 2021
VÁCLAV KAREL
Město Hořovice a Městské kulturní centrum 
Vás zvou na výstavu obrazů a ilustrací.
Otevírací doba: Pá, So, Ne 10:00 - 18:00.

4 MIG 21
23. 10. 2021, od 19:30, SD Hořovice, cena 395 Kč.
4 OSM EUR NA HODINU - divadlo
listopad 2021 od 19:30, SD Hořovice, cena 
místenky: 430, 410 a 390 Kč.
4 KRASAVCI NA CHMELU
8. 12. 2021 od 19:00, SD Hořovice, cena 
místenky: 390 Kč
4 KAFE u OSMANYHO
14. 12. 2021 od 19:00, SD Hořovice, cena místen-
ky: 350 Kč
4 OLYMPIC
16. 12. 2021 od 19:00, SD Hořovice, cena 
místenek: 690 Kč, 650 a 590 Kč
4 TŘI V HÁJI - divadlo
19. 1. 2022 od 19:00, SD Hořovice, cena místen-
ky: 390 Kč
4 PARTIČKA - Improvizační show
14. 3. 2022 od 20:00, SD Hořovice, cena místen-
ky: 550 Kč
4 PŮJDEŠ MI ZA SVĚDKA?
2022, SD Hořovice, cena místenky: 390 Kč.
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n Zubní pohotovost

n 1.–2. 5. MUDr. Jan Joukl
Králův Dvůr, Průmyslová 614
tel.: 728 349 403
n 8.–9. 5. MUDr. Adéla Humlová 
Žebrák, A. Pacovského 277
tel.: 311 533 447
n 15.–16. 5. MUDr. Štěpánka Šedivá 
Beroun, Havlíčkova 20
tel.: 311 611 241
n 22.–23. 5. MUDr. Ladislava Švábová 
Hořovice, Pod Nádražím 289
tel.: 311 513 375
n 29.–30. 5. MUDr. Martina Tomková 
Beroun, Větrná 984
tel.: 774 117 578
Pohotovost od 8:00 do 11:00.

Českobratrská církev evangelická
Valdecká 408, Hořovice
horovice.evangnet.cz

4 Každou neděli od 8:30 se konají v evange-
lickém kostele v Hořovicích bohoslužby, které 
zároveň přenášíme online. Pro osobní účast 
(může ještě platit omezení počtu účastníků) 
sledujte prosím aktuální informace na našich 
webových stránkách horovice.evangnet.cz.
4 28. 5. NOC KOSTELŮ
Jedna noc, stovky otevřených kostelů. Příleži-
tost načerpat sílu v místech, kde čerpaly sílu 
i generace před námi. Otevřeno pro širokou 
veřejnost. Vstup volný.
Hlavní program v evangelickém kostele
Valdecká 408, Hořovice
18:00 Vernisáž fotografické výstavy
Letos bude evangelický kostel hostit výstavu 
fotografií z indického Bangalore. Jak asi vypa-
dá život v takové osmimiliónové metropoli?
18:30 Interaktivní koncert barokní hudby 
„Proč se nepodepsal?“
Rudolf Měřínský a Jakub Klárzahrajía slovem 
doprovodí anonymní barokní sonáty a svity 
na loutnu, příčnou flétnu a další méně známé-
hudební nástroje jako je theorba či attiorbato.
4 Prohlídky výstav a kostela na požádání (tel.: 
606 891 369).

n Evangelický kostel

MUZEUM ZBIROH
4 Otevírání Sládkovy Lesní studánky
Muzeum J. V. Sládka ve Zbiroze si Vás dovo-
lujeme srdečně pozvat na sobotní květno-
vou akci Otevírání Sládkovy Lesní studánky 
14. 5. 2021 v 14.30 hodin v lese Matčiny hory 
„V království“ nad Sýkorovým mlýnem. Ces-
ta ke studánce je značena modrou turistickou 
značkou. Výchozím bodem může být trasa 
z obce Přísednice nebo přes lávku 0,5 km za 
Sýkorovým mlýnem. Společné odemykání 
Sládkovy studánky se uskuteční za předpo-
kladu volnějších protiepidemických pravidel 
k pohybu a setkávání více osob. Na setkání se 
těšíme.

n Zbiroh

Zahájení 
turistické sezóny 
Berounska

2021

Destinační agentura Berounsko si ve 
spolupráci s Domem dětí a mládeže 
Beroun připravila akci k zahájení tu-
ristické sezóny v letošním roce.

Postupně se začíná oteplovat, rost-
liny konečně kvetou, v  přírodě se to 
pomalu zelená a cestování mezi okresy 
je povoleno. A  protože to znamená, že 
podmínky jsou ideální pro výletění, při-
pravila si destinační agentura Beroun-
sko pro malé i  velké turisty zahájení 
letošní sezóny.

Akce se měla uskutečnit již v  minu-
lém roce, ale pandemie covid-19 neu-
možnila konání v  zamýšleném rozsahu. 
„Letos jsme uzpůsobili princip akce tak, 
aby respektoval protiepidemická opatření 
a umožnil všem zájemcům trasu absolvo-
vat. Z podoby akce a ze spolupráce s Do-
mem dětí a mládeže Beroun mám radost 
a pěvně věřím, že si akci všichni účastníci 
náležitě užijí!“ uvedl předseda předsta-
venstva Dušan Tomčo.

Pro zájemce bude připravena nená-
ročná výletní trasa na Berounku, kterou 
zvládnou absolvovat během dopoledne, 
odpoledne ale vlastně kdykoliv, kdy jim 
to přijde vhod o  posledním květnovém 
víkendu (29. 5.–30. 5.) Na trase výletníci 
naleznou odpovědi na otázky, které bu-
dou muset vyřešit, aby získali tajenku. Za 
úspěšné rozklíčování tajenky bude pro 
dospělé připravena zdarma Návštěvnická 
karta Berounska 2021, která obsahuje více 
jak 40 slev a  výhod. Pro malé bude na-
chystáno pexeso. Navíc ze všech zaslaných 
tajenek bude vybráno pět šťastlivců, kteří 
získají plátěnou tašku a  plecháček. Bližší 
podrobnosti budou brzy uveřejněny. Více 
podrobností o akci najdete na webových 
stránkách www.berounsko.net.

K řešení této situace přispívá i spolek Turis-
tická oblast Brdy a Podbrdsko. V srpnu 2020 byla 
podepsána darovací smlouva na finanční dar 
Mikroregionu Hořovicko. Dar ve výši 297 660 Kč 
je určený na zpracování projektové dokumentace 
na výstavbu parkovišť v obci Malá Víska ve výši 
102 850 Kč, v obci Chaloupky ve výši 97 4050 
Kč a v městysu Komárov ve výši 97 405 Kč. Po 
podepsání darovací smlouvy byla v srpnu 2020 
podepsaná objednávka na zpracování projekto-
vé dokumentace na výstavbu parkoviště v obci 
Malá Víska, přičemž projekční firmou je FanIT 
s. r. o. Ing. Kapal, Kublov.

„Obce Malá Víska či Chaloupky jsou příkla-
dem těch, které leží na samé hranici s Chráněnou 
krajinnou oblastí Brdy, dříve na hranici brdského 
vojenského újezdu. Ovšem v té době nebyl žádný 
zájem na rozvoji turistického ruchu, spíše na-
opak – do újezdu se smělo pouze s propustkou, 
vydávanou omezeně. Proto ani příjezdová cesta 
neumožňovala žádné parkování, ba ani prosté 
otočení automobilu;” říká Ondřej Vaculík, před-
seda DSO Mikroregion Hořovicko, a zároveň 
vysvětluje: „Současná situace je jiná. Nedaleko 
Malé Vísky je tzv. Jindřichova skála s atraktivní 
vyhlídkou na hrad Valdek. Je to oblíbený turistic-
ký cíl, jenže návštěvníci často zatarasili auty cestu, 
parkovali na soukromých pozemcích a podobně.

Oficiální parkoviště, jehož projekt vznikl díky 
spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko a díky 
DSO Mikroregion Hořovicko, tuto tíživou situaci 
řeší. Nyní je na osvícené samosprávě obce v čele 
se starostkou Martinou Sitnerovou, aby se jí po-
dařilo zajistit peníze na realizaci.”

Na přelomu roku 2020/2021 proběhla jedná-
ní a místní šetření s účastníky řízení - Agentu-
rou ochrany přírody a krajiny ČR a Vojenskými 
lesy a statky ČR, s. p., na nichž byly dohodnuty 
podmínky, které byly následně zapracovány do 
projektové dokumentacena výstavbu parkoviště 
s kapacitou přibližně 47 parkovacích míst v obci 
Malá Víska. Obce Chaloupky a Komárov čeká 

podobný postup v následujících měsících, v tuto 
chvíli obec Chaloupky od projektanta obdržela 
návrhy parkoviště, které se budou projednávat.

Při plánování výletu či dovolené v turistické 
oblasti Brdy a Podbrdsko můžete do budoucna 

počítat s novým parkovištěm v Malé Vísce
Region Brdy a Podbrdsko se rozprostírá na jihozápad od Prahy až na hranici Stře-
dočeského kraje, od Křivoklátska po Vltavu. Objevování této oblasti, která desítky 
let sloužila vojenským účelům, přináší i nárůst počtu turistů a návštěvníků. Obce 
v Podbrdsku v posledních letech čím dál tím více trápí problém turistické infra-
struktury, jako je třeba parkování.

Termín Bikemaratonu Beroun
Kooperativy se posouvá

Termín cyklistického závodu Bikemaraton 
Beroun Kooperativy se kvůli koronavirové 
pandemii přesouvá! „Dohodli jsme se s organi-
zátory, že místo 8. května se závodníci vydají do 
terénu 24. července,“ uvedl místostarosta Be-
rouna Dušan Tomčo. Startovné si můžete za-
koupit již nyní. Kvůli limitům na závodní trasy 
je možné, že kapacity budou rychle vyprodány. 
Registrace na závodní trasy končí 18. červen-
ce 2021! Na dětské závody a nezávodní Family 
jízdu je registrace možná online i na místě.
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I v době covidového omezení 
žije hořovické gymnázium pestrým 
životem. Hlavní náplní je samozřej-
mě příprava na posunuté přijímací 
zkoušky a na zredukované maturity. 
Prostřednictvím distanční výuky 
probíhá výuka v maturitních roční-
cích skoro plnohodnotně, a tak se 
nám dobrovolnost části maturitní 
zkoušky zdá zbytečná. To, co chy-
bí hodně, je každodenní setkávání 
a komunikace ve škole. Ale i to se 
snažíme v rámci možností nahradit.

U příležitosti 20. výročí po-
jmenování gymnázia po Václavu 
Hraběti připravil široký kolektiv 
autorů Jarní almanach, plný literár-
ních a výtvarných počinů studentů, 
absolventů i vyučujících. Na obno-
vení přerušené tradice almanachů 
má hlavní zásluhu PhDr. Zdeněk 
Samec, jeden z hlavních iniciátorů 
pojmenování gymnázia po básní-
kovi z Lochovic. Za obojí mu patří 
velký dík. Almanach mohou zá-
jemci po domluvě zakoupit v kan-
celáři gymnázia.

Momentálně hlavní rozruch 
způsobuje sportovní výzva, jejímž 
cílem je během měsíce dubna 
v součtu jako třída nachodit, nabě-
hat, najezdit na kole, na koloběžce 

či na inline bruslích co nejvíce kilo-
metrů. Do výzvy se zapojil i peda-
gogický sbor a zatím se drží na třetí 
příčce za prváky a druháky. Ale boj 
o nejvyšší příčky bude jistě tuhý. 
Dokonce s ohledem na zdraví vý-
razně motivovaných studentů a pe-
dagogů musel hlavní organizátor 
výzvy Mgr. Tomáš Sládek omezit 
denní limit kilometrů na 25 v týd-
nu a 50 o víkendu.

Zajímavým zpestřením dis-
tanční výuky je využití 3D tiskárny, 
pořízené z prostředků projektové 
výzvy Šablony II. Studenti doma 
vytváří 3D modely v různých apli-
kacích a ve škole se poté tisknou 
reálné objekty. Vznikly tak šachy 
s reliéfy hlav spolužáků, lego kos-
tičky s logem GVH a více či méně 
složité modely budovy gymnázia.

Na závěr nám dovolte vyslovit 
velké přání a očekávání co nejrych-
lejšího návratu do běžných školních 
kolejí. A to přesto, že distanční vý-
uka přinesla i několik pozitivních 
efektů: Na straně vyučujících vyu-
žívání nových technologií a postupů 
při výuce, na straně studentů větší 
důraz na samostatnost, motivaci 
a na organizaci času během studia.

Martin Komínek, GVH Hořovice

Informace z Gymnázia Václava Hraběte

Odborníci se shodují, že i mír-
né případy koronaviru mohou mít 
závažné dopady. Obtíže po prodě-
laném onemocnění jsou tak pestré, 
jak pestré jsou jeho projevy. Všechny 
tyto potíže se shrnují pod nově po-
užívaný název postcovidový syn-
drom.

Konkrétně se jedná o široký 
a stále se doplňující seznam obtíží 
jako jsou kašel, bolest na hrudi, ztrá-
ta čichu a chuti, únava, dušnost i vy-
rážka na kůži. V případě přetrvávají-
cích obtíží i po odeznění akutní fáze 
nemoci COVID-19, by měl člověk 
kontaktovat svého praktického léka-
ře. Pokud je však v rizikové skupině 
či měl těžký průběh nemoci, může si 
jeho stav vyžádat delší lékařské sle-
dování. A to do té doby, než se dosta-

ne zpět do své obvyklé kondice.
Rehabilitační nemocnice Be-

roun připravila programy pro re-
habilitaci pacientů po prodělaném 
onemocnění COVID- 19. Pobyt je 
určen především pro pacienty po 
těžké formě onemocnění s kompli-
kacemi. U těžkého průběhu one-
mocnění, který si vyžádal dechovou 
podporu, která byla poskytnuta 
nejen pomocí ventilátoru, ale třeba 
i jen pomocí vysokoprůtokové-
ho kyslíku, trpí pacienti celkovým 
oslabením a dechovými obtížemi. 
Nemocní, kteří museli být uvedeni 
do umělého spánku a napojeni na 
umělou plicní ventilaci, mívají i sar-
kopenii (úbytek svaloviny) a poly-
neuropatii (onemocnění nervů), 
která se často projevuje oslabením 

horních a dolních končetin, hlavně 
peroneálními parézami (obrnami 
bérců a nohou). Tito pacienti mají 
problémy s chůzí, stabilitou, někdy 
i sebeobsluhou. Mohou se objevovat 
i poruchy paměti, depresivní stavy, 
bolesti hlavy a v případě dlouho-
dobého upoutání na lůžko se může 
jednat i o proleženiny.

Léčení zahrnuje nejen rehabili-
tační, ale také kvalitní ošetřovatel-
skou péči a trvá obvykle 3 týdny. 
Rehabilitace zahrnuje hlavně in-
dividuální LTV (léčebně tělesná 
výchova), jak analytické metody, 
tak metody na neurofyziologickém 
podkladě, dechovou rehabilitaci, 
nácvik stoje a chůze, cvičení na zlep-
šení svalové síly a odstranění svalové 
dysbalance.

Využíváme moderní přístro-
je na zlepšení hybnosti ruky, nohy 
a kognitivních funkcí (poznávacích 
funkcí, mj. řeč a paměť), ale také úsek 
vodoléčby. Zde je k dispozici vodní 
chodník a bazén. U pacientů, kteří 
trpí především únavou a bolestmi, 
využíváme také fyzikální terapii, 
různé prvky elektroléčby a masáže. 
Pacientům s lehčím průběhem ne-
moci COVID 19, u kterých přetrvá-
vá snížená kondice, bolesti kloubů, 
bolesti hlavy a únava, lze rehabilitaci 
předepsat také ambulantně.

Jedna z možností, jak zjistit svůj 
zdravotní stav a případně nastavit 
správnou a účinnou rekonvalescen-
ci, je využít programu POST CO-
VID u společnosti ALTOA.

www.nemocnice-beroun.cz

Umíme se postavit postcovidovému syndromu?
Velká řada lidí, kteří již prodělali onemocnění COVID-19, se opět vrátila do normálního života. Někteří z nich však nadále 
pociťují únavu, ztrátu koncentrace, problémy se spánkem nebo dokonce problémy s motorikou.

Zuzana Krtilová (5.A)
– grafika k 20. výročí
přejmenování gymnázia

3D tisk
při distanční výuce


