
Ani jsme se nenadáli a rok 
2021 je za námi. Počátek roku 
bývá časem bilancování a hodno-
cení uplynulého roku. I když jsme 
si to samozřejmě nikdo z nás 
nepřáli, bohužel i loňský advent 
a také vánoční svátky pozname-
nala koronavirová pandemie. Ne-
chci se pouštět do diskusí o tom, 
do jaké míry je nebo není správ-
né zakázat adventní trhy, když se 
mnohde nahradily trhy farmář-
skými, které jsou v podstatě stej-
né jako zmíněné trhy adventní. 
Ani v Hořovicích jsme si netroufli 
uspořádat tradiční rozsvěcení vá-
nočního stromu s doprovodným 
programem. Z reakcí řady obča-
nů se zdá, že se líbí nově konci-
povaná vánoční výzdoba města. 
S chválou směrem k paní zastupi-
telce Evě Kaufmanové, která si vá-
noční výzdobu města letos vzala 
na starost, se připojuji i já.

Nyní k výše zmíněnému bi-
lancování. Asi nejvýraznější akcí 
loňského roku, která se líbí nejen 
fotbalistům, ale i dalším sportov-
ním klubům a také našim ho-
řovickým školám, je bezesporu 
nové hřiště s umělým povrchem. 
O jeho využití je až výjimečný 
zájem. Samotnou investiční akci 

s pomocí dotace realizoval sám 
fotbalový klub SK Hořovice, měs-
to ve třech částkách do roku 2023 
přispěje ze svého rozpočtu část-
kou 6 miliónů korun.

Občané Hořovic často vo-
lají po nových přechodech pro 
chodce. V právě uplynulém roce 
se podařilo vybudovat přechod 

přes Pražskou ulici u Domova Na 
Výsluní a v rámci této investice 
vznikl také nový chodník podél 
zámecké zdi. Snaha o budování 
nových přechodů tímto nekončí. 

V roce 2022 vybudujeme nový 
přechod také přes ulici 9. května 
na úrovni náměstí Svobody. Tuto 
akci doprovázela celá řada ná-
ročných jednání s Krajskou sprá-
vou a údržbou silnic, která ulici 
9. května spravuje coby komuni-
kaci II. třídy.

Nový povrch získaly ulice Ná-
dražní, Na Kopečku, Kamenná 
a také část ulice Hvozdecká. Ulice 
Na Kopečku byla dlouhodobě po-
važována za nejhorší ulici města 
a její stav byl oprávněně kritizován 
i z řad opozičních zastupitelů. Po-
kud někdo zabloudil do zmíněné 
ulice po setmění, bez nadsázky mu 
hrozil úraz minimálně v podobě 
vymknutého kotníku.

V příštím roce bychom rádi 
podobnou rekonstrukci povrchů 
provedli také v ulicích Dr. Holé-
ho a Komenského včetně Husova 
náměstí.

Na našich sídlištích se obje-
vily nové hrací prvky pro naše 
nejmenší. Původní hrací prvky 
nejen, že fyzicky zestárly, ale 
zejména nesplňovaly náročné 

nové bezpečností předpisy. Le-
tos počítáme také s dokončením 
cyklostezky Kotopeky – Hořovi-
ce, kterou nepříjemně zkompli-
kovaly majetkoprávní problémy 
a částečně i archeologický prů-
zkum. Věříme, že poskytovatel 
dotace povolí přesun čerpání 
dotace.

V letošním roce vylepšíme 
vzhled Palackého náměstí opra-
venou fasádou budovy městského 
úřadu, abychom se nemuseli sty-
dět, až nový majitel hotelu Zelený 
Strom provede jeho nezbytnou 
rozsáhlou opravu.

Závěrem mého zamyšlení mi 
dovolte, abych všem čtenářům 
popřál do nového roku 2022 ze-
jména hodně zdraví a slušné lidi 
kolem nás.

S úctou
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta 

města Hořovice

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ondřej Vaculík, starosta
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Měšťan

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

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

-gvh-

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

Setkání skautů, old skautů
a přátel Junáka Hořovice

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

Na setkání se těší Abbé, Linka a Anča.

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

Senioři tradičně zakončili rok v sále radnice

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

dokončení na 2. straně

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

Domov Na Výsluní Hořovice

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

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

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

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

Hořovický fotbal oslavil sté narozeniny
Doslova vyšňořený hořovický Městský sta-

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

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

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

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

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

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

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

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

-jb-

Dostavba kanalizační sítě
V roce 2010 byl zahájen projekt Dostav-

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

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

Hořovice(srpen2010).indd   1 7/20/10   11:06 PM

1
2012

Měsíčník Města Hořovice
4. ročník / zdarMa

Zastupitelé odhlasovali koupi Starého zámku

V novém roce 

2012
vám přejeme
co nejvíce 
pozitivního 
světla, 
zdraví a úspěchů

Zahájení výběrového 
dotačního řízení

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

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

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

Hořovice(leden2012).indd   1 20.12.11   8:33
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Ohlédnutí za rokem 2021

n Zpívání koled v ZUŠ Josefa Slavíka v Hořovicích. Více na straně 5.
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n Rekonstrukci stanice povrchových vod na Červeném potoce provedl na 
začátku roku Český hydrometeorologický ústav.

Stavební akce v Hořovicích v roce 2021 obrazem

n V uplynulém roce byly opraveny chodníky a schodiště na Palackého 
náměstí.

n Úprava vstupu k původní tvrzi v areálu Starého zámku se uskutečnila 
díky podpoře Středočeského kraje.

n Chodník podél zdi státního zámku Hořovice v ulici Vrbnovská opravili 
pracovníci Technických služeb města Hořovice.

n Výstavba přechodu pro chodce frekventované křižovatky Pražská x Příbram-
ská ulice, jejíž součástí bylo vybudování nového chodníku podél zámecké zdi.

n V první polovině roku byly opraveny venkovní bazény Aquaparku Ho-
řovice.

n Rekonstruované prostory v budově Starého zámku nově využívá Stře-
disko volného času Domeček Hořovice.

n Víceúčelové hřiště s umělou trávou.

K dalším stavebním pracím roku 2021 patří například rekonstrukce 
komunikací v ulicích Nádražní, Na Kopečku a Kamenné nebo adap-

tace prostor pro Stacionář ve Společenském domě.
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Gymnazisté darovali nejcennější tekutinu

n Skupina gymnazistů před darováním krve. Foto na této straně: var

Jak dále studenti uvedli, o dár-
covství měli potřebné informace 
díky svému učiteli Martinu Sola-
řovi, který gymnazisty doprovází 
na odběr pravidelně. „Se společ-
nými návštěvami jsme začali při-
bližně před deseti lety, každoroč-
ně chodí darovat krev dvacet až 
pětadvacet studentů,“ sdělil učitel 
hořovického gymnázia Martin 
Solař, který i tentokrát usedl do 
dárcovského křesla společně se 
svými studenty.

Než se tak ale stalo, vrchní se-
stra transfuzního oddělení Jana 
Šrámková jim kromě tištěného 
průvodce oddělením poskytla 
i další cenné rady. Především pr-
vodárci se dozvěděli, že nejprve je 
třeba vyplnit dotazník, následuje 

zavedení do evidence a vyšetření 
u lékaře.

Vedoucí sestra Jana Šrámková 
také připomněla, že každý dárce 
by se měl v den odběru nasnídat. 
Kdo to nestihl před příchodem 
na odběr, mohl se posilnit přímo 
v čekárně transfuzní stanice, kde 
bylo v nabídce nejen pečivo, ale 
i káva, čaj a další nápoje.

Na transfuzní stanici Hořovi-
ce dochází denně mnoho dárců, 
ve středu 8. prosince jich bylo 92. 
A protože gymnazisté obdrželi 
pořadová čísla od čísla 70, do od-
běrového boxu byli pozvání po 
10. hodině dopolední.

Vše proběhlo hladce, a tak není 
vyloučené, že z prvodárců se sta-
nou dárci pravidelní. (var)

Jana Šrámková popřála všem dárcům 
pevné zdraví a hodně víry v lepší časy

Vrchní sestra transfuzního oddělení Nemocnice Hořovice Jana Šrám-
ková si na rozhovor pro Hořovický Měšťan vyšetřila čas o den později, ve 
čtvrtek 9. prosince. Na několik minut se odpoutala od zpracovávání po-
třebných dokumentů a přiblížila současnou situaci. Nejprve došlo na sta-
tistické údaje: ve středu 8. prosince přišlo darovat krev 92 dárců. Z celko-
vého počtu bylo 18 prvodárců (16 z GVH Hořovice). Dárců z GVH bylo 
celkem přes 20. Dozvěděli jsme se i mnoho dalších zajímavých informací. 
Například i to, zda současná epidemie zasáhla do provozu stanice.
Liší se současné období 
od předchozího?

Změnu jsme pocítili 
už v roce 2020, kdy jsme 
zaznamenali téměř o de-
vět set dárců méně, než 
v předchozích obdobích. 
V roce 2021 jsme na tom 
už podstatně lépe, propad 
není tak výrazný. Dárci si 
zvykli na protiepidemický 
režim, který zde máme 
nastavený. Vše dodržují. 
Vědí, že krev je potřeba, protože mnoho pacientů ji potřebuje ke svému 
uzdravení.
Zasáhla epidemie do provozu stanice?

Provoz se nezměnil. Musíme ale nosit respirátory, abychom měli kryté dý-
chací cesty. Také dodržujeme zvýšený hygienický režim. Kromě toho, že jsme 
zavedli omývání klik, vypínačů a po každém dárci desinfikujeme křeslo, jsme 
k ozdravení ovzduší znovu začali používat germicidní lampy. Před lety jsme 
je v provozu už měli, ale protože byly stěry z prostředí opakovaně negativní, 
stáhli jsme je z provozu. Jakmile začala pandemie, opět jsme je začali používat. 
Nikdo nám to nepřikázal, chtěli jsme prostředí pro dárce udělat bezpečnější.
Je dostatek dárců?

S nedostatkem dárců jsme se potýkali v listopadu, a to na celorepublikové 
úrovni. Transfuzní stanice krev neměly a žádaly o výpomoc. Zvali jsme i naše 
dárce, protože nemocnice si pochopitelně navzájem vypomáhají. Vzhledem 
k tomu, že máme spolehlivé dárce, tak se nám jejich počty navýšit podařilo. 
Jsme za to velmi rádi i s ohledem na skutečnost, že se z provozních důvodů 
naše oddělení zavírá 20. prosince a otevírá až 3. ledna. I my musíme mít i zá-
soby krve na těchto 14 dní, kdy se odebírat nebude.
Nyní přišli darovat krev gymnazisté, před nimi místní strážníci. Při-
cházejí i další skupiny?

Ano, je jich více. Kromě hořovických gymnazistů pravidelně přicházejí 
i studenti z berounského gymnázia. Přicházejí i zástupci Policie ČR – z Ho-
řovic, Berouna i Příbrami. Dále jde o skupiny dobrovolných hasičů z Hosto-
micka, Tlustice a pravidelně chodí i místní hokejisté. Určitě rádi přivítáme 
další skupiny.
Co byste ráda ještě zmínila?

Dárci se nemusí obávat k nám přijít darovat krev. Pokud dárce one-
mocní covidem, po měsíci po uzdravení může bez problému přijít darovat 
krev. Dárce, který byl v karanténě, může přijít za 2 týdny. Očkovaní v přípa-
dě vakcín Pfizer/BioNtech a Moderna mohou přijít darovat krev za 7 dní, 
v případě vakcín AstraZeneca a Johnson & Johnson za 28 dní. Důležité je, 
aby s námi dárci spolupracovali, aby nám vždy sdělili, kdyby byli v kontaktu 
s někým pozitivním.

Jana Šrámková všem dárců popřála pevné zdraví, štěstí, optimismus, hodně 
víry v lepší časy a těší se na další spolupráci s dárci. Redakce Hořovického Měš-
ťana děkuje za rozhovor. (var)

Ve středu 8. prosince před 8. hodinou ranní bylo před hořovickou transfuzní stanicí velmi rušno, skupina studentů hořovického Gym-
názia Václava Hraběte zde čekala na svého učitele a další spolužáky. Vypravili se totiž na společný odběr krve, nakonec se jich zde sešlo 
více než dvacet. Většina z nich přišla darovat krev poprvé. „Říkal jsem si, že když jdou všichni, nebudu se bát. Že si to vyzkouším a pak 
budu třeba darovat pravidelně,“ prohlásil před budovou transfuzního oddělení Nemocnice Hořovice Lukáš Slunečko z oktávy.

n Jaroslav Šverma má již 80 odběrů

V hořovické transfúzní stanici věnují zvláštní pozornost jubilantům. Na 
začátku prosince ocenili pětačtyřicetiletého Jaroslava Švermu z Mirošova, 
který podstoupil osmdesátý odběr. „Osmdesát odběrů znamená, že s námi 
spolupracujete minimálně dvacet let. Děkujeme za tuto milou a obětavou 
spolupráci a bude nám ctí, když budete chodit darovat krev i nadále,“ pro-
hlásila Jana Šrámková před publikem dalších dárců a společně s kolegyní 
Simonou Rybkovou předala jubilantovi malou pozornost. (var)

n Jana Šrámková se studenty GVH.
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Fotografie Aloise Crka a jeho přátel

V hořovic-
ké Galerii Sta-
rý zámek se 
v posledních 
dvou měsících 
loňského roku 
konala výstava 
fotografií Aloise 
Crka a jeho přá-
tel. Návštěvníky 
v galerii vítali 
Marie Trkovská 
a Jiří Kubálek (na 
snímku), kterého 
zaujaly přede-
vším fotografie hor. U nich se také nechal vyfotografovat. Alois Crk 
a jeho přátelé, resp. Fotoklub Hořovice, vystavují i na dalších místech 
města. Například v prostorách radnice nebo transfúzní stanice. (var)Výstava betlémů v Muzeu Hořovicka

Dřevěný přírodní betlém inspirovaný příbramskými betlémy s vyře-
závanými figurkami zapůjčený od paní Kučerové ze Bzové, vyřezávaný 
betlém z lipového dřeva zhotovený řezbářem Jiřím Šotem z Drozdova 
nebo betlém Josefa Lady v současném přetisku. Tyto a mnohé další bet-
lémy představilo Muzeum Hořovicka v závěru minulého roku při ad-
ventní výstavě. Vystaveny byly exponáty z vlastních muzejních sbírek, 
ale i současné od regionálních autorů. (var)

Organizace STP pracovala 
v roce2021 opět ve vysokém tem-
pu. Vzhledem k epidemiologické 
situaci byla v provozu půjčovna 
kompenzačních nepřetržitě. Za celý 
rok bylo zaznamenáno 6248 výpůj-
ček, oslovilo nás 3224 klientů, z to-
hoto výčtu si zapůjčilo polohovací 
lůžka 84 klientů. Půjčovali jsme po-
můcky hendikepovaným osobám, 
seniorům, i postiženým dětem. 
Oslovovaly nás nemocnice Na Bu-
lovce, Praha Motol, Nemocnice na 
Homolce, Thomayerova nemocni-
ce, Praha Krč, nemocnice Hořovice, 
nemocnice Příbram a rehabilitační 
oddělení Beroun. Byl nedostatek 
kompenzačních pomůcek, nakou-
pili jsme polohovací lůžka a nové 
matrace, vozíčky pro postižené děti 
a vysoká chodítka pro imobilní 
osoby. Napjatou situaci jsme zvlád-
li a já bych chtěla poděkovat všem 
pracovníkům, kteří mi pomáhali. 
I v tomto roce jsme uskutečnili tři 
ozdravné pobyty po vlasti české. 
Lokalita Bořetice, Kraví hora nás 
okouzlila. Pobyt v hotelu Gendorf 
byl také úžasný. Děkuji všem 150 
účastníkům za krásné strávené 
chvíle v jejich přítomnosti. Laska-
vost plodí laskavost… Zapojili jsme 
se do sbírky vyhlášené Kontem Ba-
riéry „Daruj oběd“ a přispěli jsme 
částkou 7500Kč. Paní předsedkyně 

věnovala 30 000 Kč postiženým dě-
tem. Darovali jsme 1500 kusů rou-
šek do okolních nemocnic a dále 
jsme poskytovali po celém regionu 
naše služby. Během roku jsme uje-
li 7500 km po okrese Beroun, kde 
rozvážíme pomůcky zdarma. Všem 
dětem poskytujeme půjčovné včet-
ně rozvozu za symbolickou 1 Kč.

A co dodat… ORGANIZACE 
STP otvírá knihu na rok 2022. Mů-
žeme se těšit na ozdravné pobyty 
v Interhotelu Písek, Zámku LU-
ŽEC, Hotelu Continental Marián-
ské lázně, na jednodenní zájezdy, 
počítačové kurzy, přednášky aj. 
Doufáme, že se epidemiologická 
situace zmírní a že budeme moci 
naše akce realizovat.

Přeji Všem členům, klientům 
a spřízněným duším pevné zdraví 
a mnoho štěstí a přátel v Novém 
roce 2022. Jarmila Gruntová

Co se událo v organizaci
Svaz tělesně postižených Hořovice

Hořovický stacionář je
otevřený od pondělí do pátku

Slavnostní otevření denního 
stacionáře Dobromysli v hořo-
vickém Společenském domě bylo 
naplánované na pondělí 20. pro-
since. Stacionář nám krátce před 
jeho otevřením představila Ka-
rolína Mandíková, Dobromysl, 
z.ú., Beroun: „Otevření nového 
denního stacionáře je odpovědí 
na poptávku pečujících z Hořovic 
a přilehlého okolí. Ti zde dlouho-
době postrádali zařízení, které 
by jim dokázalo alespoň částeč-

ně ulevit v náročné péči o jejich 
blízké.“

Karolína Mandíková dále uved-
la, že služeb denního stacionáře 
mohou využívat děti i dospělí 
s mentálním nebo kombinovaným 
postižením ve věku od 1 roku do 
65 let. Denní stacionář bude svým 
klientům k dispozici každý všední 
den v době od 7:30 do 17:00 hodin.

Více informací přineseme 
v únorovém vydání Hořovického 
Měšťana. (var)

Aby prostor v kontejnerech stačil pro všechny, je 
třeba PET lahve a krabice ukládat správně. Tady je 
názorný příklad. Všichni si přejeme čisté Hořovice!

ŠLÁPNI NA TO !!!



zprávy

5www.mesto-horovice.cz

V základní umělecké škole se zpívaly koledy online
Ve středu 8. prosince 2021 od 18 hodin s Če-

chomorem české koledy ve škole, před školou 
i  online také zpívali Komorní pěvecký soubor 
Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovi-
ce, originální pěvecké duo MAFI, FOUR100%-
MEN a Květuše Ernestová.

Předvánoční lekce kurzů Taneční školy Blanky Vášové obrazem

n Fotografie ze semifinále soutěže v tanečních - předvánoční lekce pro kurz H7 podzim 2020.

n Tento snímek je ze semifinále soutěže v tanečních - předvánoční lekce pro kurz H7 podzim 2021.
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Tříkrálová sbírka 2022

Nejvýznamnější změnou je zavedení biometrických údajů, kterými se 
rozumí zobrazení obličeje a otisk prstu z každé ruky. Biometrické údaje 
jsou uložené v čipu, který je součástí občanského průkazu. Přidáním těch-
to dalších zabezpečovacích prvků by mělo být ztíženo padělání či zneužití 
občanského průkazu.

Další významnou změnou je ukončení platnosti občanských průkazů. 
Platnost OP je automaticky ukončena ve lhůtě 45 dnů ode dne, kdy na-
stala změna:
8 změna rodinného stavu (pokud je ve stávajícím OP uveden) tj. sňatek, 
rozvod, ovdovění 8 ohlášení změny místa trvalého pobytu 8 změna jména, 
příjmení, rodného čísla, pohlaví

Pokud dojde ke změně údaje zapsaného do OP, neprodleně požádejte 
o vydání nového OP. Doporučujeme provést kontrolu svého občanského 
průkazu, zdali údaje v něm zapsané odpovídají skutečnosti. Nově již do 
občanského průkazu není možné zapsat akademický titul nebo vědeckou 
hodnost. I nadále platí, že občan může požádat o vydání občanského prů-
kazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlav-
ním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22 (bez 
ohledu na místo trvalého pobytu).

V Hořovicích doporučujeme rezervaci termínu vyřízení žádosti na: 
www.mesto-horovice.eu část Objednání – rezervace. Další nejbližší úřady 
s rozšířenou působností Městský úřad Beroun, Rokycany, Dobříš, Příbram.

K podání žádosti o nový občanský průkaz předkládáte stávající občan-
ský průkaz a listinu, kterou prokazujete změnu (oddací list, úmrtní list, roz-
sudek o rozvodu apod.). Žádost i fotografii pořizuje úředník na místě. Záro-
veň otisky prstů a podpisy. Pokud došlo ke ztrátě/odcizení OP, předkládáte 
cestovní pas, řidičský průkaz nebo alespoň rodný list.

SPRÁVNÍ POPLATKY
Vydání občanského průkazu občanovi nad 15 let:

• 6 měsíců před koncem platnosti ve lhůtě 30 dnů 0 Kč

• na vlastní žádost bez udání důvodu ve lhůtě 30 dnů 200 Kč

• po ztrátě/odcizení/zničení/poškození ve lhůtě 30 dnů 200 Kč

• ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů 500 Kč

• ve zkrácené lhůtě 24 hodin (převzetí u MV ČR) 1 000 Kč

Vydání občanského průkazu občanovi mladšímu 15 let:

• ve lhůtě 30 dnů 100 Kč

• výměna OP na vlastní žádost 200 Kč

• ve lhůtě 5 pracovních dnů 300 Kč

• ve lhůtě 24 hodin (převzetí u MVČR) 500 Kč

Občanské průkazy nově Plánujete dovolenou v zahraničí?
Máte-li platný cestovní pas, zkontrolujte si dobu jeho platnosti. 

Hodláte-li cestovat mimo Evropskou unii, zjistěte si u velvysla-
nectví daného státu, jakou minimální dobu platnosti cestovní-
ho pasu cizí stát vyžaduje. Požadovaná minimální doba platnosti 
cestovního pasu může být například 6 měsíců ode dne vstupu 
nebo vycestování z území cizího státu. Dále se informujte, zda je 
ke vstupu a pobytu na území daného státu třeba vízum.

O vydání nového cestovního pasu požádejte včas a nenechávejte 
podání žádosti až do doby před letní turistickou sezónou. Vyhnete 
se tak zbytečným frontám na úřadech, ušetříte čas, nervy a peníze.

Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů zaplatíte správní 
poplatek 600 Kč, u dětí mladších 15 let 100 Kč.
O vydání cestovního pasu můžete požádat i ve zkrácené lhůtě:
8 do 24 hodin pracovního dne, správní poplatek 6 000 Kč;

občan mladší 15 let, správní poplatek 2 000 Kč;
8 do 5 pracovních dnů, správní poplatek 3 000 Kč;

občan mladší 15 let, správní poplatek 1 000 Kč.
V Hořovicích můžete využít rezervaci termínu pro vyřízení nového 
dokladu: www.mesto-horovice.eu v části objednání – rezervace.

Nestačili jste si vyřídit cestovní pas a cestujete v rámci Ev-
ropské unie?

K cestám do států EU můžete jako cestovní doklad použít ob-
čanský průkaz. Rovněž lze občanský průkaz použít i k cestování 
do těchto států: Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, Albán-
ská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Make-
donská republika, Moldavská republika, Srbská republika.

Má vaše dítě občanský průkaz?
I dítě mladší 15 let může cestovat na občanský průkaz. Pro děti 

do 15 let je správní poplatek za vydání občanského průkazu pouze 
100 Kč a jeho platnost je 5 let. Dětem do 15 let vyřizuje osobní do-
klad zákonný zástupce, a to na kterémkoliv obecním úřadu obce 
s rozšířenou působností (v Praze na úřadech městských částí Pra-
hy 1 až 22). Přineste s sebou rodný list.

Upozorňujeme na skutečnost, že i narozené dítě musí mít pro 
cesty do zahraničí cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestov-
ní pas). Rodný list dítěte není cestovním dokladem.

Tříkrálová sbírka má v Berou-
ně již více než dvacetiletou tradici, 
přežila i loňská omezení, a od 1. 1. 
do 16. 1. 2022proběhne pod hlavič-
kou Charity Beroun po dvaadva-
cáté. Koledovat se bude do přenos-
ných a stacionárních kasiček, jak 
jste zvyklí, až do konce dubna bude 
stejně jako vloni možnost přispět 
do online kasiček skrze formulář 
na webu Tříkrálové sbírky. Novin-
kou ovšem bude bezhotovostní 
převod pomocí originálního QR 
kódu přímo pro Charitu Beroun, 
letošním záměrem je podpora 
matek, otců a celých rodin s dětmi 
včetně žen a mužů v Azylových 
domech Charity Beroun. QR kód 
umístěný na této straně lze využít 
od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022.

Koledovat budeme v souladu 
s platnými hygienickými opatření-
mi pod širým nebem, těšíme se též 
na koledu na berounském náměs-
tí, v některých lokalitách budeme 

zvonit u vašich vrátek. Chystáme 
také několik Tříkrálových koncer-
tů, v Berouně bude v neděli 9. 1. od 
16 h v kostele sv. Jakuba tradičně 
zpívat pěvecký sbor COMODO.

Pokud byste chtěli pomoci Tří-
králové koledě Charity Beroun 
namísto finančního příspěvku 
jako dobrovolník, koledník či ve-
doucí skupinky, ozvěte se na tel. 
733 741 269, mail ivanav@charita-
-beroun.cz. Ivana Vašků

Aplikace Záchranka
Pro seniory, handicapované osoby, ale i např. aktivní sportovce může 

být užitečná volně dostupná aplikace Záchranka. Na odkazu http://www.
zachrankaapp.cz/ je jednoduchý návod, jak aplikaci stáhnout do mobilního 
telefonu. V případě nutné potřeby přivolat Zdravotnickou záchrannou služ-
bu pak stačí pouze stisknout tlačítko ve svém mobilním telefonu a aplikace 
přivolá ZZS i lokalizuje volajícího.

Mobilní rozhlas
Město Hořovice používá komunikační bránu pro informování občanů 

tzv. Mobilní rozhlas. Tato aplikace umožňuje informování občanů pomocí e-
-mailů a SMS zpráv o dění v obci či mimořádných událostech. V Mobilním 
rozhlasu je také funkce Podněty od občanů, kde je možné úřadu nahlásit 
problémy na silnici či chodníku, veřejné zeleni a jiné nedostatky ve městě. 
Společně s internetovým bezpečnostním portálem záchranného kruhu na 
webových stránkách http://www.mesto-horovice.eu/ tak město plní svou 
povinnosti dle zákona 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému 
o zabezpečení varování a informování osob nacházejících se na území obce. 
Pokud máte zájem odebírat informace o dění ve městě, můžete se registrovat 
na odkazu https://horovice.mobilnirozhlas.cz/ Bc. Lenka Redrová
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Růst nákladů ovlivní ceny pro vodné a stočné
Cena regionálního vodného a stočného na Berounsku a Hořovicku se od nového roku zvýší o 6,4 %. Usnesli se na tom zástupci 
největších měst a představenstvo společnosti VAK Beroun na pravidelné schůzce hlavních akcionářů. Dalšími tématy jednání 
byly investice do obnovy majetku, technologické inovace a návrh na rozdělení zisku společnosti.

„Díky úsporám a  investicím 
do modernizace se nám v  uply-
nulých letech dařilo zvyšovat 
cenu o méně, než zdražovala na-
kupovaná voda, a  to bez ohledu 
na růst ostatních nákladů. Nyní 
se ale dramaticky navyšují ceny 
vstupů, zejména elektrické ener-
gie, pohonných hmot a materiálu, 
a to se promítá do konečných cen 
pro naše zákazníky,“ komentuje 
změnu cen Jiří Paul, ředitel VAK 
Beroun. Například nakupova-
ná vody z  Prahy bude příští rok 
o  šest procent dražší  – za po-
sledních pět let se tak cena zvý-
šila téměř o 40 procent. „Doprava 
vody a čištění odpadní vody jsou 
náročné na elektrickou energii. 
Významně také zdražila likvidace 
kalu, který vzniká při čištění od-
padní vody,“ vysvětluje Paul.

VAK Beroun v tomto roce do-
končil několik rozsáhlých inves-
tic. Jednalo se například o zrušení 
čistírny v  Komárově a  převedení 
odpadní vody do Hořovic. Tato 
stavba si vyžádala více než 30 
miliónů korun, ale do budoucna 
přinese úsporu jak investičních, 
tak i  provozních nákladů. Přes 
20 miliónů stála druhá etapa po-
stupné obnovy vodovodního při-
vaděče z Prahy do Hořovic, která 
spočívala ve výměně potrubí pod 

dálnicí D5 u  sjezdu na Bavory-
ni. „Náš investiční rozpočet se 
pohybuje ročně kolem 90 mili-
ónů korun. Většinu z  této částky 
používáme na obnovu vodovo-
dů, kanalizací, čerpacích stanic 
a  čistíren odpadních vod,“ říká 
Roman Badin, technický ředitel. 
Podstatnou část peněz na inves-
tice tvoří nerozdělený zisk. Také 
letos představenstvo a  starostové 
navrhují valné hromadě akcio-
nářů ponechat nerozdělených ce-
lých 70 procent a použít je právě 
na investice.

Náklady na udržení majetku 
byly hlavním důvodem, proč se 
od letoška regionální cena pitné 
vody účtuje v  tzv. dvousložkové 
formě. Za možnost kdykoli ode-
bírat pitnou vodu totiž zaplatí 
každý odběratel, tedy i  ten, který 
využívá nemovitost třeba jen k re-
kreaci. Částkou 600 Kč za rok po-
kryje alespoň část těch nákladů, 
které nejsou závislé na množství 
spotřebované vody. Tyto náklady 
dosud hradili uživatelé vodovodu 
s  obvyklým odběrem vody. Více 
se o  dvousložkové ceně můžete 
dozvědět na vakberoun.cz.

Regionální cena za odvádě-
ní a  čištění odpadních vod stále 
patří k nejnižším v regionu. Proč 
tomu tak je? „U  malých čistíren 

Přehled ke změně Regionální ceny
pro vodné a stočné od 1. 1. 2022
1. Průměrná jednosložková Regionální cena pro vodné a stočné
U vodného je jednosložková cena základem pro výpočet pohyblivé a pevné složky 
dvousložkové formy ceny.

bez DPH
2021 2022

meziroční 
změna

meziroční 
změna

Kč/m3 Kč/m3 Kč/m3 %

Vodné 50,30 53,10 2,80 5,57%

Stočné 40,05 43,05 3,00 7,49%

Celkem 90,35 96,15 5,80 6,42%

vč. 10% DPH
2021 2022

meziroční 
změna

meziroční 
změna

Kč/m3 Kč/m3 Kč/m3 %

Vodné 55,33 58,41 3,08 5,57%

Stočné 44,06 47,35 3,30 7,48%

Celkem 99,39 105,76 6,38 6,41%

2. Dvousložková forma Regionální ceny pro vodné

bez DPH
2021 2022

meziroční 
změna

meziroční 
změna

Kč/m3 %

Pohyblivá složka Kč/m3 45,15 47,90 2,75 6,09%

Pevná složka pro nej-
menší vodoměry Kč/rok

545,00 545,00 - -

vč. 10% DPH
2021 2022

meziroční 
změna

meziroční 
změna

Kč/m3 %

Pohyblivá složka Kč/m3 49,67 52,69 3,03 6,09%

Pevná složka pro nej-
menší vodoměry Kč/rok

599,50 599,50 - -

Podíl pevné složky v kalkulaci představuje 9,78% z úplných vlastních 
nákladů vč. zisku. Odběr, za něž jsou platby pro nejmenší kategorii vo-
doměrů stejné jako při jednosložkové formě, činí 105 m3/rok.
Výše pevné složky se v žádné z kategorií mezi roky 2021 a 2022 nemění. 
Sazby pevné složky jsou k dispozici na webu VAK Beroun
https://www.vakberoun.cz/file/edee/2021/01/regionalni-vodne-pevna-
-a-pohybliva-slozka.pdf
Průměrná spotřeba 3 členné domácnosti (85 l/os/den) 93,08 m3/rok
Náklady na pitnou vodu a odvádění odp. vod
za rok na domácnost 9 911 Kč/rok
za měsíc na domácnost 826 Kč/měsíc
za 1 litr vody 0,106 Kč/l
Meziroční navýšení 49 Kč/měsíc

odpadních vod, které byly po-
staveny z  evropských dotací, se 
totiž významně projevuje po-
vinná tvorba rezervy na obnovu, 
kterou pečlivě hlídá poskytovatel 
dotace,“ upřesňuje ředitel Paul. 
V  obcích s  regionální cenou se 
investuje postupně a dlouhodobě. 
Navíc je na dvanáct čistíren zahr-
nutých do jedné ceny připojeno 

téměř 50 tisíc obyvatel a řada vel-
kých podniků. S tím se malé obce 
nemohou srovnávat.

Regionální cena za dodávku 
vody a  odvádění odpadní vody 
v roce 2022 bude 96,15 Kč/m3 bez 
DPH. Výše pevné složky, která se 
hradí za každou přípojku, se v jed-
notlivých kategoriích nemění.

VaK Beroun

Byť se zdá, že úkolem rybářů je 
pouze práce s rybami, věnujeme 
se v Hořovicích také přípravě in-
vestic, které mnohdy slouží i pro 
veřejnost.

V příštím roce tak plánuje-
me např. výstavbu parkovacích 
ploch na místo stávající zahrady 
u našeho sídla v Anýžově ulici. 
Vybudováno by mělo být cca 5 
parkovacích stání, které chceme 
nabídnout k užívání vlastníkům 
bytů na sídlišti v Anýžově ulici, 
a zlepšit tak situaci s parkováním, 
která nám mnohdy brání ve vjez-
du do garáže. Celkově bude upra-
ven i prostor, který jsme odkoupili 
od města Hořovice, a to do nové 
zámkové dlažby. Nezapomeneme 
ani na sadové úpravy na místo 
stromů, které je nutné pokácet.

Další plánovou akcí je výstav-
ba dřevěného srubu na sádkách 
u rybníka Valcverk, který by měl 

primárně sloužit jako zázemí pro 
rybářský kroužek a pro výuku 
dětí. Zastaralé sádky plánujeme 
opravit tak, aby zde mohl probí-
hat příležitostný prodej ryb pro 
občany.

S tímto plánujeme také na jaře 
uspořádat „rybí slavnosti“ právě 
u tohoto rybníka, kde bude mož-
né zakoupit jak živé ryby, tak i vý-
robky z nich. Připraven by měl být 
i program pro děti.

V dlouhodobém výhledu 
plánujeme celkovou revitaliza-
ci všech tří Krejcárků, které jsou 
stejně jako velký a malý Dražovák 
v našem vlastnictví.

Všechny tyto akce plánujeme 
spolufinancovat z dotačních ti-
tulů, kdy v roce 2021 se nám po-
dařilo získat dotaci na nákup vy-
bavení pro výlovy rybníků za cca 
100 tisíc korun.

David Grunt, hospodář MO

Investiční plány hořovických rybářů
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z usnesení rady města

Z Rady města
Hořovice

ze dne 24. listopadu 2021

n Rada města schvaluje program jed-
nání uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s vyplacením mimořádných odměn 
ředitelům příspěvkových organizací 
města Hořovice ve výši jednoho mě-
síčního platu z rozpočtu PO za před-
pokladu, že PO mají tyto prostředky 
v rozpočtu.
n Rada města Hořovice bere na 
vědomí novou zřizovací listinu pří-
spěvkové organizace Městská správa 
bytového a nebytového fondu Hořo-
vice, a s doporučením ke schválení 
s platností od 1. 1. 2022 ji předkládá 
Zastupitelstvu města Hořovice k pro-
jednání na základě § 84 odst. 2, písm. 
d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění.
n Rada města Hořovice doporučuje 
Zastupitelstvu města Hořovice schvá-
lit Plánovací smlouvu mezi městem 
Hořovice, společností BAGGER, k.s., 
IČO: 25722425, společností Vodo-
vody a kanalizace Beroun, a.s., IČO: 
46356975, a společnostmi PH10 
s.r.o., IČO: 05568404 a PH11 s.r.o., 
IČO: 05568650, a to ve věci budoucí 
právní úpravy týkající se veřejné in-
frastruktury v rámci realizace výstav-
by na pozemku parc. č. 892/5 v k.ú. 
Velká Víska.
n Rada města Hořovice bere na 
vědomí předložený návrh Obecně 
závazné vyhlášky města Hořovice č. 
8/2021, kterou se stanovuje úhrada 
vodného a stočného ve dvousložko-
vé formě, která nahrazuje stávající 
Obecně závaznou vyhlášku města 
Hořovice č. 1/2018, a s doporučením 
jejího schválení ji předkládá Zastupi-
telstvu města Hořovice k projednání 
na základě § 84 odst. 2, písm. h) záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění.
n Rada města Hořovice bere na 
vědomí předložený návrh Obecně 
závazné vyhlášky města Hořovice č. 
9/2021 o místním poplatku za obec-
ní systém odpadového hospodářství, 
která nahrazuje stávající Obecně 
závaznou vyhlášku města Hořovice 
č. 3/2020, a s doporučením jejího 
schválení ji předkládá Zastupitelstvu 
města Hořovice k projednání na zá-
kladě § 84 odst.2, písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), v platném znění.
n Rada města Hořovice bere na 
vědomí předložený návrh Obecně 
závazné vyhlášky města Hořovice 
č. 10/2021, o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství, která 
nahrazuje stávající Obecně závaznou 
vyhlášku města Hořovice č. 5/2021, 
a s doporučením jejího schválení ji 

předkládá Zastupitelstvu města Ho-
řovice k projednání na základě § 84 
odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v plat-
ném znění.
n Rada města Hořovice bere na 
vědomí žádosti o poskytnutí ná-
vratných bezúročných zápůjček ve 
výši 20.000 Kč v souladu s vydaným 
vnitřním předpisem č. 5/2019, Směr-
nice pro používání sociálního fondu 
zaměstnavatele, a doporučuje Zastu-
pitelstvu města Hořovice schválit dle 
ustanovení § 85 písm. j) zákona č. 
128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpi-
sů, uzavření smluv o zápůjčce peněz 
mezi městem Hořovice a třemi žade-
teli ve výši 20.000 Kč/žadatel.
n Rada města Hořovice schvaluje 
uzavření Dohody o ukončení nájem-
ní smlouvy, kterou město Hořovice 
uzavřelo dne 19. 11. 2015 se Středo-
českým krajem pro nebytový prostor 
č. p. 100 Hořovice k umožnění provo-
zování kamerového systému retrans-
lačního převaděče na střešní kon-
strukci budovy, a to k 31. 12. 2021, 
a zároveň schvaluje uzavření nové 
Smlouvy o umístění kamerového 
systému se Střední odbornou školou 
a Středním odborným učilištěm, a to 
od 01. 01. 2022 na dobu neurčitou.
n Rada města Hořovice schvaluje 
Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě uza-
vřené dne 11. 04. 2018 mezi městem 
Hořovice a společností Kyber Tech 
Group, s.r.o., IČ 06257895, spočíva-
jící v úpravě odměny pro výkon po-
věřence GDPR, a pověřuje starostu 
města k jeho podpisu.
účinnost od 1. 1. 2022
n Rada města Hořovice schvaluje 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
skenování a digitalizaci dokumen-
tů uzavřené dne 09. 02. 2021 mezi 
městem Hořovice a společností PPL 
Formation, s.r.o., IČ 06447848, spočí-
vající v úpravě odměny za hodinovou 
sazbu prováděných činností a pro-
dloužení doby určité trvání smlouvy 
do 31. 12. 2022. K podpisu dodatku je 
pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí předložené rozpočtové opat-
ření č. 4 ke schválenému rozpočtu 
města Hořovice na rok 2021 ve znění 
rozpočtového opatření č. 3, a s do-
poručením jej schválit ho předkládá 
Zastupitelstvu města Hořovice k pro-
jednání na základě § 84 odst. 2, písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění.
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí předložený návrh střednědo-
bého výhledu rozpočtu na období 
let 2023 až 2025, a s doporučením jej 
schválit ho předkládá Zastupitelstvu 
města Hořovice k projednání na zá-
kladě § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), v platném znění.
n Rada města Hořovice bere na vě-

domí předložený návrh rozpočtu 
na rok 2022, a s doporučením jej 
schválit ho předkládá Zastupitelstvu 
města Hořovice k projednání na zá-
kladě § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), v platném znění.
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí předložený „Program pro po-
skytování dotací z rozpočtu města 
Hořovice v roce 2022“, a to včetně 
příloh a vzoru veřejnoprávní smlou-
vy pro poskytování dotací, a s do-
poručením jej schválit ho předklá-
dá Zastupitelstvu města Hořovice 
k projednání na základě § 85, písm. 
c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v souladu s § 10a zá-
kona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů.
n Rada města Hořovice doporučuje 
Zastupitelstvu města Hořovice schvá-
lit poskytnutí individuální účelové 
dotace pro Zimní stadion Hořovice 
s.r.o. ve výši 100.000 Kč, a to za úče-
lem spolufinancování provozu zim-
ního stadionu v roce 2021. Rada po-
věřuje odbor vnitřních věcí a právní 
zpracováním příslušné veřejnoprávní 
smlouvy.
n Rada města Hořovice schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
individuální účelové dotace z rozpoč-
tu města Hořovice v roce 2021 pro TJ 
Sokol Hořovice, z.s. ve výši 30.000 Kč, 
a to na pořízení sportovního vyba-
vení dětských oddílů stolního tenisu 
a juda v souvislosti se zajištěním hy-
gienických limitů dle nařízení sou-
visejících s covidovými opatřeními. 
K podpisu smlouvy je pověřen sta-
rosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním zadávací dokumentace a veš-
kerých příloh včetně Smlouvy o ná-
jmu zařízení a poskytování služeb, 
pro veřejnou zakázku na dodávky 
s názvem „Pořízení měřících zařízení 
pro měření rychlosti ve městě Hořo-
vice“ zadávanou v otevřeném řízení 
dle ustanovení § 56 a § 57 v nadlimit-
ním režimu dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění. Do komise pro ote-
vírání obálek, komise pro posouzení 
kvalifikace a hodnotící komise jsou 
tímto radou jmenování následující 
členové i jejich náhradníci v tomto 
složení: členové – Ing. Milan Šnajdr, 
Mgr. Radek Smrž, Ján Rogos, náhrad-
níci – 1. náhradník Ondřej Vaculík, 2. 
náhradník Bc. Pavel Nový, 3. náhrad-
ník. Ing. Petr Karban.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s termínem konání veřejného zase-
dání zastupitelstva města na středu 
15. prosince 2021 od 17:00 hodin.
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí informaci odboru výstavby 
a životního prostředí MěÚ Hořovice, 
o postupu a rozsahu digitalizace ar-
chivu stavebního úřadu.
n Rada města Hořovice uděluje 

souhlas s umístěním a provedením 
stavby „Turistické lávky přes Červený 
potok Hořovice“ na části pozemku 
parc. č. 630 k. ú. Hořovice. Souhlas dle 
ust. § 184a stavebního zákona bude 
vyznačen na situačním výkresu stav-
by Ing. Jiřího Srpa, ČKAIT 0005713.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s bezplatným pronájmem sálu rad-
nice Základní umělecké škole Josefa 
Slavíka Hořovice za účelem pořádání 
koncertů a jiných veřejných vystou-
pení v termínu 29. 11. 2021, od 16:00 
h do 17:30 h.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s bezplatným pronájmem sálu rad-
nice Gymnáziu Václava Hraběte Ho-
řovice v roce 2021 ve dnech 26. 11. , 
03. 12. , 10. 12. , 17. 12. a v roce 2022 
ve dnech 07. 01. , 14. 01. , 21. 01. , 
28. 01. , 04. 02. , 11. 02. , vždy od 14:00 
do 17:00 hod. za účelem nacvičování 
choreografie na maturitní ples.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s bezplatným pronájmem sálu rad-
nice dne 04. 12. 2021 od 13:30 h. do 
14:30 h. ke konání a vyhodnocení 
kurzu pro oddíl old skautů - Junák 
Beroun, Brdská lesní škola.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s návrhem likvidační komise na likvi-
daci nepotřebného a neupotřebitel-
ného majetku viz příloha.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s přijetím věcného daru od organi-
zace Člověk v tísni, o.p.s. v celkové 
hodnotě 69.850,00 Kč, a to 50 ks. sta-
vebnic LEGO, pro potřeby dětských 
klientů odboru sociálních věcí, zdra-
votnictví a školství. Zároveň souhlasí 
se zněním darovací smlouvy. K pod-
pisu smlouvy je pověřen starosta 
města.

Z Rady města
Hořovice

ze dne 8. prosince 2021

n Rada města schvaluje program jed-
nání uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením smlouvy o nájmu nemo-
vité věci s Národním památkovým 
ústavem, IČO: 75032333, a to ve věci 
pronájmu kaple a dalších prostor 
v rámci areálu Státního zámku Ho-
řovice pro účely sňatečných obřadů. 
K podpisu smlouvy je pověřen staros-
ta města.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním smlouvy o nájmu prostor, po-
dle které město pronajme Svazu těles-
ně postižených MO Hořovice prosto-
ry v objektu č. p. 640 za účelem využití 
jako kanceláře a sklady kompenzač-
ních pomůcek. Smlouva se uzavírá na 
dobu určitou do 31. 12. 2022. Nájemné 
činí 12.000 Kč navýšené o náklady na 
služby a energie. K podpisu smlouvy je 
pověřen starosta města.
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Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Dodatku č. 2 k Příkazní 
smlouvě ze dne 18. 12. 2017 o za-
jištění výkonu technického dozo-
ru investora na období roku 2022. 
K podpisu dodatku je pověřen sta-
rosta města.
n Rada města Hořovice uděluje 
Městskému kulturnímu centru Ho-
řovice souhlas s podáním žádosti 
o dotaci ze Středočeského fondu 
kultury a obnovy památek, tema-
tické zadání Podpora kultury, na 
6. ročník akce „Hořovické kulturní 
léto 2022“ ve výši 100.000, - Kč.
Rada města Hořovice schvaluje 
příspěvkové organizaci 1. základní 
škola Hořovice použít finanční pro-
středky z Investičního fondu ve výši 
79.860 Kč, a to na pořízení robotic-
kého vysavače na čištění plaveckého 
bazénu.
n Rada města Hořovice schvaluje 
navýšení příspěvku města na čin-
nost příspěvkové organizace Měst-
ské kulturní centrum Hořovice ve 
výši 100.000 Kč v rámci financování 
výpadků příjmů organizace způso-
bené koronavirovými opatření, a to 
na úkor přebytku hospodaření měs-
ta v roce 2021.
n Rada města Hořovice schvaluje 
Plán inventur města Hořovice za rok 
2021 a ukládá v souladu s tímto plá-
nem provést inventarizaci majetku 
a závazků města ke dni 31. 12. 2021.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh včetně Smlouvy 
o dílo, pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce s názvem 
„Oprava fasády budovy MěÚ – ob-
jekt čp. 640“ zadávanou dle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřej-
ných zakázek v platném znění. 
Do komise pro otevírání obálek, 
komise pro posouzení kvalifikace 
a hodnotící komise jsou tímto ra-
dou jmenování následující členové 
a jejich náhradníci v tomto složení: 
členové – Ing. Milan Šnajdr, Ond-
řej Vaculík, Bc. Aleš Trojan, MPA, 
náhradníci – 1. náhradník Roman 
Jetel, 2. náhradník Bc. Michal Has-
man, MPA, 3. náhradník. Ing. David 
Grunt.
n Rada města Hořovice schva-
luje podání žádosti o poskytnutí 
dotace v rámci Výzvy k podávání 
žádostí o poskytnutí dotace v roce 
2022 z podprogramu Podpora obcí 
s 3 001 – 10 000 obyvateli (číslo 
výzvy 1/2022/117D8220), kdy po-
skytovatelem této dotace je Mini-
sterstvo pro místní rozvoj České 
republiky, a to na realizaci akce Re-
konstrukce budovy MěÚ Hořovice 
č. p. 640.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Inte-
grovaného regionálního operačního 
programu prostřednictvím výzvy 
MAS Karlštejnsko, z. ú. – IROP – 

Občanská vybavenost II na projekt 
Rekonstrukce konektivy a obnova 
multimediální učebny 2. ZŠ Hořovi-
ce a GVH Hořovice.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci ze Stře-
dočeského fondu kultury a obnovy 
památek, tematické zadání Obnova 
památek určených ke společenské-
mu využití, a to na realizaci akce 
Oprava fasád na Starém zámku 
v Hořovicích, s minimální finanční 
spoluúčastí města 20 % z celkových 
uznatelných nákladů.
n Rada města Hořovice schvaluje 
přijetí dotace z rozpočtu Středo-
českého kraje a zároveň uzavření 
Smlouvy o poskytnutí účelové do-
tace na pokrytí prvotních nákladů 
a nezbytná opatření přijatá v rámci 
řešení krizové situace. Výše dota-
ce činí částku ve výši 270.000 Kč 
a k podpisu smlouvy je pověřen sta-
rosta města.
n Rada města projednala předlože-
ný návrh na změnu č. 2 územního 
plánu a doporučuje zastupitelstvu 
města Hořovice příslušnému po-
dle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, v platném znění 
(stavební zákon), (dále jen „zákon“), 
schválit pořízení změny územního 
plánu města Hořovice č. 2 zkráce-
ným postupem dle ust. § 55a odst. 
2 zákona. Změna územního plánu 
bude pořízena jako změna s prvky 
regulačního plánu dle ust. § 43 odst. 
3 zákona.
n Rada města souhlasí s rozpisem 
víceprací, a tedy se závěrečným 
vyhodnocením akce, podle kte-
rých společnost Ekotech Hořovice 
s.r.o., provedla při stavbě silnice 
v Kamenné ulici oproti původním 
předpokladům odvodnění podloží 
komunikace a jeho sanaci v celkové 
ceně 465.466,13 Kč vč. DPH. Zajistit 
podpisy smluvních stran.
n Rada města nesouhlasí se zří-

zením vyhrazeného parkovacího 
místa pro zdravotně a tělesně po-
stiženou osobu na pozemku Města 
Hořovice před bytovou jednotkou 
č.p. 1224/32.
n Rada města souhlasí s bezplat-
ným pronájmem zasedací místnosti 
Svazu neslyšících a nedoslýchavých 
osob v ČR, z. s. ZO v Hořovicích, p. 
s. pro konání poradenské činnosti 
pro sluchově postižené občany Ho-
řovického regionu vždy první a třetí 
úterý v měsíci roku 2022 od 10:00 
hod. do 13:00 hod.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s návrhem likvidační komise na li-
kvidaci nepotřebného a neupotřebi-
telného majetku viz příloha.
n Rada města Hořovice vzala na vě-
domí zápis ze setkání pracovní od-
borné skupiny prevence kriminality 
a aktualizovaný seznam členů.
n Rada města Hořovice vzala na 
vědomí informace odboru sociál-
ních věcí, zdravotnictví a školství 
o nabídce služeb organizace Charita 
Starý Knín a souhlasí s umístěním 
stanu pro osoby bez přístřeší na po-
zemku města Hořovice. Dále rada 
města Hořovice vzala na vědomí 
informace odboru sociálních věcí, 
zdravotnictví a školství o nabídce 
služeb organizace Charita Beroun 
týkající se projektu Teplá židle.
n Rada města Hořovice nesouhlasí 
s poskytnutí finančního příspěvku 
pro organizaci: DOMOV NA VE-
RANDĚ, z.ú.
n Rada města souhlasí se zřízením 
jedné přípravné třídy při II. ZŠ Ho-
řovice pro školní rok 2022 – 2023.
Rada města Hořovice bere na vědo-
mí informaci ředitele I. ZŠ Hořovice 
o vyhlášení volných dní pro žáky, 
a to 20. 12. až 22. 12. 2021.
n Rada města Hořovice bere na 
vědomí informaci ředitele 2. ZŠ Ho-
řovice o vyhlášení volných dní pro 
žáky pouze v případě zhoršující se 
epidemiologické situace.

n Rada města Hořovice v soula-
du s ustanovením § 11, § 61 odst. 
2 písm. a) a § 102 odst. 2 písm. d) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, schvaluje Nařízení města 
Hořovice č. 1/2021 o placeném stá-
ní silničních motorových vozidel na 
místních komunikacích nebo urče-
ných úsecích v Hořovicích a Naříze-
ní města Hořovice č. 2/2021, kterým 
se vydává ceník za užití místních 
komunikací nebo jejich určených 
úseků vymezených v nařízení města 
Hořovice č. 1/2021 k stání silničních 
motorových vozidel.
n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním smlouvy o výpůjčce 
movitých kulturních památek, po-
dle které město Hořovice půjčuje 
Národnímu památkovému ústavu 
Praha movité kulturní památky, 
a to sochy P. Marie a sv. Floriána, 
k dočasnému bezúplatnému užívání 
za účelem prezentace v prostorách 
státního zámku Mnichovo Hradiště. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou 
do 07. 12. 2024. K podpisu smlouvy 
je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Smlouvy o zřízení věc-
ného břemene č. 9900096040-1/VB 
uzavírané se společností GasNet, 
s.r.o., zastoupené společností Gas-
Net, Služby s.r.o. a panem Radkem 
Kaháčkem spočívající v umístění 
a provozování plynové přípojky na 
pozemku ve vlastnictví města parc. 
č. 874/14 k.ú. Hořovice v rozsahu 
dle geometrického plánu. Úplatu 
ve výši 2.353 Kč včetně DPH uhra-
dí pan Radek Kaháček. K podpisu 
smlouvy je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice pověřuje 
starostu města Hořovice k uzavírá-
ní nových nájemních smluv týkají-
cích se pronájmu bytů ve vlastnictví 
města Hořovice s jednotlivými ná-
jemníky dle pořadí schváleného Ra-
dou města Hořovice, a dále k uza-
vírání smluv a dodatků týkajících 
se pokračování stávajících nájmů 
s konkrétními nájemci na základě 
doporučení odboru finančního, a to 
vždy na dobu určitou v trvání max. 
jednoho roku. Rada města Hořovice 
zároveň pověřuje odbor vnitřních 
věcí a právní ke všem krokům tý-
kajícím se vymáhání pohledávek 
za jednotlivými nájemci a také 
k případnému ukončení nájemních 
smluv z důvodu porušování stano-
vených smluvních podmínek.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Dodatku č. 2 ke Smlou-
vě o sběru, přepravě a odstraňová-
ní odpadu se společností AVE CZ 
odpadové hospodářství s.r.o., IČO: 
49356089, a to ve věci navýšení ceny 
za sběr, přepravu a odstraňování 
plastového odpadu na území města 
Hořovice. Podpisem tohoto dodat-
ku je pověřen starosta města.

Informační kancelář autobusové 
dopravy města Hořovice

OTEVÍRACÍ DOBA OD 1. 1. 2022:
Pondělí 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Úterý 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Středa 8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Pátek 8:00 - 12:00 12:30 - 13:30

n prodej elektronického kupónu na identifikátor
n doložení nároku na slevu/ověření data narození
n převod kupónu mezi identifikátory
n blokace/odblokace identifikátoru

- informace o jízdních řádech
- vyhledávání spojů
- tisk jízdních řádů

KONTAKTNÍ TELEFON: 778 496 006
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zprávy

n Mig 21.

Ohlédnutí za kulturními akcemi roku 2021

n Hořovická heligónka.

n Koncert skupin Queen Pilsen Tribute a Bohemian Pink Floyd.

n Beseda se spisovatelkou Janou Poncarovou.

n Iva Bittová.

n Divadlo na Vísce – Casanova na duchcovském zámku.

n Poezie ve středu – setkání s básníkem Petrem Hruškou.

n V Galerii Starý zámek vystavovali Václav Karel, Marie Trnková a Jiří 
Matouš Trnka, Helena Christen a Alois Crk a jeho přátelé.
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Co musíte splňovat?
- být občanem České republiky- být starší 18 let
- být bezúhonný
- mít středoškolské vzdělání s maturitou
- zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby

Co budete k přijímacímu řízení potřebovat?
- platný občanský průkaz
- životopis
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (minimálně maturitní 
vysvědčení)

Jak probíhá přijímací řízení?
- domluvení osobní schůzky s personalistkou Bc. Jiřinou Samco-
vou, telefon 727 968 745, jirina.samcova@pcr.cz, nebo
- s ředitelem Územního odboru Beroun plk. Mgr. et Mgr. Stani-
slavem Znorem, DiS., stanislav.znor@pcr.cz
- na adrese Územní odbor Policie České republiky Beroun, Tyr-
šova 1635, 266 50 Beroun.

Na schůzce se dozvíte veškeré informace o práci u PČR, o přijí-
macím řízení a možnostech rozvoje kariéry budoucího policisty. 
Schůzka je pochopitelně nezávazná. Obecně se přijímací řízení 
zahajuje s uchazečem, který splňuje nezbytné podmínky, trvá 
cca 3 měsíce a v jeho průběhu uchazeč absolvuje psycholo-
gické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti, zdravotní prohlídku 
a další personální řízení. Jedná se však většinou o jednodenní 
záležitosti.
Lékařské vyšetření – je absolvováno u služebního lékaře/ů, 
který/ří provedou základní zdravotní vyšetření. Součástí je i vy-
šetření se zaměřením na zjištění přítomnosti omamných a psy-
chotropních látek.
Prověrka tělesné zdatnosti – skládá se ze čtyř disciplín (člunko-
vý běh, kliky, celomotorický test, běh na 1000 m).
Psychologické vyšetření – spočívá ve zjišťování osobnostní 
způsobilosti, obsahuje dvě části, a to část osobnostní a výkono-
vou (pozornost, paměť, intelekt, reakční doba…).

Služební příjem
- je tvořen základním tarifem, zvláštním příplatkem (v ÚO Beroun 
v rozmezí 6.000 až 6.300,– Kč), příplatkem za směnnost (+ 10% 
k základnímu tarifu), osobní příplatek, odměna (pracovní, kázeň-
ská), služební příjem za službu přesčas.
- nově nastupující příslušník má nárok na náborový příspěvek 
ve výši 150.000,– Kč, který se začne vyplácet po zkušební 
době – 6 měsících.
- služební příjem činí 25.720,– Kč, který náleží příslušníkovi po 
dobu studia základní odborné přípravy (zároveň mu jsou hra-
zeny cestovní náhrady, stravné a zajištěno ubytování) a poté 
mu je služební příjem zvýšen dle místa služebního zařazení na 
30.890 Kč.

Co dále Vám můžeme nabídnout?
Výsluhový příspěvek
Nárok na výsluhový příspěvek vzniká po 15 letech služebního 
poměru, a to ve výši 20% průměrného služebního příjmu. Podle 
odsloužených let se příspěvek navyšuje až do maximální výše 
50% průměrného měsíčního příjmu při délce služby 30 let.
Odchodné
Nárok na odchodné vzniká po odsloužení 6 let a to ve výši jed-
nonásobku služebního příjmu. Odchodné se postupně navyšuje 

až do šestinásobku služebního příjmu po 21 letech. Je uskuteč-
něno formou jednorázové výplaty.
Doba služby, dovolená, služební volno…
- základní doba služby je 37,5 hodin týdně
- 6 týdnů dovolené ročně
- nárok na ozdravný pobyt v délce 14 dnů ročně po 15 letech 
trvání služebního poměru.
Služební volno s poskytnutím služebního příjmu:
Výkon veřejně funkce (např. člen zastupitelstva, přísedící u sou-
du), plnění občanské povinnosti (např. svědek, znalec, tlumočník 
předvolaný k jednání soudu), darování krve a dalších biologic-
kých materiálů, účast na státní sportovní reprezentaci, účast na 
zásahu HZS, účast jako vedoucí, instruktor, zdravotník apod. na 
táboře pro děti a mládež, výkon funkce v odborovém orgánu, při 
činnosti na přednášce, výuce, zkušební činnost.
Služební volno při důležitých osobních překážkách:
Vyšetření nebo ošetření příslušníka ve zdravotnickém zařízení, 
stejně tak doprovod člena rodiny k témuž úkonu, ošetřování ne-
mocného dítěte, vlastní svatba, svatba dětí či rodičů, obstarání 
pohřbu člena rodiny, stěhování příslušníka při změně služební-
ho místa, služební volno při studiu na VOŠ či VŠ, při účasti na 
výběrovém řízení nebo k získání dalšího odborného požadavku 
v rámci PČR.

Další benefity:
- možnost rekreace v resortních sportovních či rekreačních za-
řízeních
- letní dětské tábory pro děti příslušníků
- příspěvek na životní a penzijní pojištění, připojištění
- peněžité dary za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstna-
vatele, při pracovním výročí, při bezplatném darování krve, za 
odběr kostní dřeně.
- bezúročné půjčky, finanční sociální výpomoc při řešení tíživých 
a neočekávaných sociálních situací, postižení živelnou pohro-
mou apod.
- příspěvky na kulturu, sport, tělovýchovu atd.

Aktuální volná služební místa na Územním odboru Beroun:
Obvodní oddělení Beroun
Obvodní oddělení Hořovice
Oddělení hlídkové služby Beroun

nprap. Jana Šteinerová

Přidejte se k našemu policejnímu týmu
I vy se můžete stát jedním z nás a pomáhat chránit s odvahou.
Berounští policisté přivítají do svého týmu muže a ženy se smyslem pro zodpovědnou práci, při které budou chrá-
nit život a zdraví občanů České republiky a jejich majetek.
Umíte se dobře a rychle rozhodnout? Jste zodpovědní? Chcete pomáhat ostatním? Rádi sportujete? Jste inicia-
tivní při plnění svěřených úkolů? Máte pozitivní přístup k sebevzdělávání? Nejsou vám cizí slova – čest, odvaha, 
spravedlnost. Potom hledáme právě Vás a těšíme se, že rozšíříte naše řady a stanete se příslušníky Policie České 
republiky.
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Jste to vy? Zapojte se do projek-
tu Homesharing.

Homesharing je moderní způ-
sob podpory rodin dětí s intelek-
tovým nebo kombinovaným po-
stižením založený na komunitní 
pomoci. Osvědčil se v zahraničí 
a nyní úspěšně začíná i u nás.

A jak to funguje?
Hostitel si pravidelně bere dítě 

do péče na domluvenou dobu, 
společně pak tráví čas. Mohou 
jít na procházku, uvařit si oběd, 
hrát si a získávat spolu nové zá-
žitky. Rodiče zatím mají možnost 
vyřídit si úřady, lékaře, věnovat 
se sourozencům nebo prostě na 

chvíli vypnout. Hostitel může být 
rodina i jednotlivec.
Jdete do toho nebo chcete vědět 
víc?

Nemusíte se ničeho bát. Na 
nezávazné informační schůzce se 
dozvíte zkušenosti hostitelů i pe-
čujících rodin. Budete mít mož-

nost zeptat se na 
vše, co vás bude 
zajímat. Na začát-
ku vám zajistíme 
proškolení a po 
celou dobu vám 
budeme oporou. 
Odměnou vám 
bude dobrý po-
cit, radost a nová 
dlouhodobá přá-
telství. A to za to 
rozhodně stojí!

Napište nám na e-mail home-
sharing@cpkp.cz ještě dnes. Pří-
padně více informací najdete na 
stránkách www.homesharing.cz 
nebo velmi stručně na www.cpkp.
cz/strednicechy/homesharing/.

Těšíme se, až se poznáme!
Martina Macurová a Petra Štěpová

Homesharing již brzy u vás
Máte chuť pomáhat a trochu volného času, který můžete vě-
novat? Hledáme parťáka, který pečujícím rodičům pomůže 
s péčí o dítě s postižením. Umožní jim tak na chvíli si odpo-
činout a zároveň ukáže dítěti nový svět, přinese nové zkuše-
nosti a naváže nové vztahy.

Co dělat, když se rozhodnete 
stát se dobrovolníkem?

Kontaktujte koordinátory RDC, nebo navštivte nejbližší Dobro-
Point (Kavárna Včera v Hořovicích) a ti Vám najdou využití tak, aby 
Vám dobrovolnictví přinášelo co nejvíce naplnění. Dne 24. 1. 2022 
se bude konat Den otevřených dveří v DobroPointu Hořovice, na 
adrese 9. května 244/8, Hořovice, a to od 10 do 14 hodin, na který 
srdečně zveme všechny, které dobrovolnictví zajímá. V rámci projek-
tu rozvoje dobrovolnictví v ČR vznikla napříč kraji Regionální dobro-
volnická centra s cílem podpory a rozvoje dobrovolnictví. Regionální 
dobrovolnické centrum (RDC) Středočeského kraje propojuje uchazeče 
o dobrovolnictví s organizacemi, které jejich pomoc potřebují, a na-
opak potřebným organizacím dobrovolníky hledá. Do databáze RDC 
se může přidat jakákoliv organizace, která s dobrovolníky spolupracuje. 
Stejně tak se na RDC může obrátit i zájemce o dobrovolnictví, kterému 
bude následně vybrána vhodná aktivita. V Praze a Středočeském kraji 
tato centra provozuje organizace Letokruh. Ta již přes tři roky sdružuje 
a motivuje dobrovolníky, převážně v seniorském věku. Více informací 
naleznete na www.stredocesky.rdc-info.cz, www.letokruh.eu nebo na 
dobrostredocesky@letokruh.eu, tel.: 603 483 487.

Městská policie Hořovice

8 3. 11. 2021 ve 20:15 prová-
děla hlídka Městské Policie 
Hořovice hlídkovou činnost 
u obchodního domu Billa. Při 
té příležitosti zjistila vozidlo, 
po kterém pátrá PČR. Vozi-
dlo jim následně i s posádkou 
předali.
8 10. 11. 2021 v 19:25 přijala 
MP Hořovice oznámení od 
muže, který si všiml, že jedna 
z prodejen v ulici Pražská je 
otevřená. Z důvodů pozdních 
hodin se domníval, že by na 
vině mohli být zloději. Stráž-
níci celou prodejnu společně 
s PČR zkontrolovali a zjistili, 
že je prodejna v pořádku. Ná-
sledně ji předali majiteli.
8 11. 11. 2021 v 9:55 požádal 
zkušební komisař z autoškoly 
strážníky MP Hořovice o kont-
rolu jednoho žáka. Při závěreč-
ných zkouškách o řidičský prů-

kaz měl podezření, že žák by 
mohl být pod vlivem alkoholu. 
Strážníci na místě provedli de-
chovou zkoušku s pozitivním 
výsledkem 1,73 % alkoholu 
v dechu.
8 Ve dnech 15., 16. a 17. 11. 2021 
hlídka MP Hořovice opako-
vaně zastavovala řidiče osob-
ního vozidla, u kterého měla 
podezření, že má platný zákaz 
řízení. Dle následné lustrace 
bylo zjištěno, že podezření 
se zakládá na pravdě, a proto 
vždy z důvodu podezření na 
spáchaný trestný čin předali 
osobu Policii ČR.
8 16. 11. 2021 hlídka MP Ho-
řovice byla opakovaně volána 
do prodejen v ulici Masaryko-
va k drobným krádežím. Stráž-
níci na místě krádeže vyřešili 
příkazem.

Městská policie Hořovice

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166

Hasiči Hořovice

Zásahy Hasičského záchranné-
ho Sboru Středočeského kraje, 
územního odboru Beroun, po-
žární stanice Hořovice.

8 Od 15. 11. do 15. 12. 2021 ha-
siči ze stanice Hořovice vyjížděli 
k 31 událostem, z toho k 8 požá-
rům, k 12 technickým událostem 
typu čerpání vody, padlý strom, 
k 6 dopravním nehodám, ke 2 
událostem typu únik nebezpeč-
ných látek a k jedné záchraně 
osob. Ve dvou případech šlo 
o planý poplach, porucha EPS 
či neohlášené pálení. Při udá-
lostech spolupracovali se zdra-
votnickou záchrannou službou, 
policií ČR a ostatními složkami 
IZS. Při událostech došlo ke zra-
nění 9 osob, 3 osoby byly přímo 
zachráněny, a v jednom případě 
šlo zranění neslučitelná se živo-
tem.
8 29. 11. 2021 v dopoledních 
hodinách byla jednotka HZS 
Středočeského kraje ze stanice 
Hořovice vyslána na taktické 
cvičení s tématem požár pod-
kroví státního zámku Hořovice. 
Na místě byl proveden nácvik 
pátrání a záchrany osob, nasa-
zení vodních proudů v členitém 
objektu zámku a závěrem sezná-
mení s objektem.

8 6. 12. 2021 v 3:24 byla jednot-
ka HZS Středočeského kraje ze 
stanice Hořovice vyslána k do-
pravní nehodě na 37 km dálnice 
D5 směr Plzeň. Na místě zjištěna 
dopravní nehoda tří nákladních 
vozidel se zraněním a únikem 
provozních náplní. Zraněné oso-
bě byla poskytnuta předlékařská 
pomoc s následným transportem 
do vrtulníku záchranné služby, 
na místě bylo provedeno zajištění 
DN, protipožární opatření a po-
syp uniklých provozních náplní.
8 9. 12. 2021 v 9:07 byla jednotka 
HZS Středočeského kraje ze sta-
nice Hořovice společně s jednot-
kou SDH Komárov a Hvozdec 
vyslána k požáru komínového 
tělesa do Podluh. Za pomoci su-
chého hasiva v dýchací technice 
byl požár lokalizován, saze byly 
strženy a komínové těleso moni-
torováno termo kamerou.
8 9. 12. 2021 ve večerních hodi-
nách byla jednotka HZS Středo-
českého kraje ze stanice Hořo-
vice a Beroun vyslána vyprostit 
zapadlý popelářský vůz do Za-
ječov.a Vozidlo bylo vyproštěno 
z příkopu zpět na vozovku po-
mocí speciálního vyprošťovací-
ho automobilu.

HZS Středočeského kraje
ze stanice 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

OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí, středa 12:00 – 17:00
úterý, čtvrtek 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
soboty 15. a 29. 1. 8:00 – 11:00

ZMĚNA CENÍKU OD 1. 1. 2022

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Čtvrtletně Ročně

Děti do 15 let 30,– Kč 100,– Kč

Dospělí 70,– Kč 220,– Kč

Studenti *, ZTP**, 
čtenáři nad 62 let 50,– Kč 150,– Kč

Čtenáři starší 85 let zdarma

* po předložení dokladu o studiu
** po předložení dokladu ZTP

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

AKTUÁLNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST
Po – Pá 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
So, St. svátky 9:00 – 11:00, 12:00 – 15:00

Informace k vraceným platbám
za neuskutečněná představení a koncerty:
Představení a koncerty Olympic, O princezně, 
která ráčkovala, Cocotte minute, byla zrušena. 
Vracíme peníze za prodané vstupenky v pra-
covní době IC, vstupenky je nutno předložit. 
Můžete-li, informujte se před návštěvou 
IC na tel. 732 512 821, zda máme k vracení 
dostatečnou hotovost. Děkujeme za pocho-
pení!
Možnost získat zpět peníze za vstupenky na: 
Michalovi mazlíčci, VE DVOU TOUR Lenka 
Nová a Petr Malásek, Vladimír Mišík & ETC, 
8 Eur za hodinu, bude ukončena k 31. 1. 2022.

VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI:
Již zakoupené vstupenky na níže uvedená 
představení platí i v novém termínu.
4 DIVADELNÍ MINIFESTIVAL
4.-.5. 2. 2022, klub Labe Hořovice
4. 2. 2022 od 19:00 divadlo UKLÍZEČKA,
5. 2. 2022 od 19:00 divadlo NEUKLÍZEČ
Vstupné v předprodeji - místenky:
obě představení 200 Kč / jednotlivě 150 Kč
4 PARTIČKA
14. 3. 2022 od 20:00, SD, cena místenky 550 Kč

4 TŘI V HÁJI
22. 7. 2022 od 20:00, Starý zámek Hořovice - 
nádvoří, cena vstupenky: 390 Kč
4 KAFE u OSMANYHO
20. 9. 2022 od 19:00, SD, cena místenky: 350 Kč
4 4 TENOŘI
23. 11. 2022 od 19:00 SD, cena místenky: 690 Kč

n Společenský dům

Nádražní 606, Hořovice
tel.: 732 512 821

PŘIPRAVUJEME:
n 14. 3. 2022 od 20:00
PARTIČKA
n 22. 7. 2022 od 20:00
TŘI V HÁJI - divadelní představení
přesunuto na Starý zámek - nádvoří
n 20. 9. 2022 od 19:00
KAFE U OSMANYHO
n 23. 11. 2022 od 19:00
4 TENOŘI

TANEČNÍ ZIMA 2022 (17. sezóna)
SD Hořovice – dospělí, pondělky od 10. 1.
Začátečníci H1, 21:10 – 22:40
Mírně pokročilí (H2), 19:35 – 21:05
Středně pokročilí (H3), 18:00 – 19:30
V ceně je 11 večerů (10 lekcí a 1 jarní ples).

n Knihovna Ivana Slavíka

n Klub Labe

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

PŘIPRAVUJEME:
n 4.–5. 2. sobota a neděle
DIVADELNÍ MINIFESTIVAL
Autorská one man show Marka Schmieda.
4. 2. 2022 od 19:00
divadlo UKLÍZEČKA
5. 2. 2022 od 19:00
divadlo NEUKLÍZEČ
n 25. 3. 2022 od 21:00
AC/DC REVIVAL ŠPEJBLS HELPRS
n 23. 4. 2022 od 21:00
GAIA MESIAH
n 25. 6. 2022, od 21:00
LUCIE REVIVAL
Přesunuto na Nádvoří Starého zámku (ven-
kovní akce).

Nabídku letních pobytových a příměstských 
táborů pro šk. rok 2021/ 2022 naleznete kon-
cem ledna na www.domecekhorovice.cz.
4 3., 10., 17., 24., 31. ledna, 9:00 – 10:00
CVIČENÍ PRO SENIORY - pondělní cviče-
ní pro radost z pohybu s Milenou Braunovou. 
Vrbnovská ul. 1138, Hořovice, poplatek 50 Kč
Radová Lenka, Tel.: 725 064 881.

n Domeček Hořovice

SD Hořovice – mládež, čtvrtky od 6. 1.
Mírně pokročilí (H8/1), 18:30 – 20:05
Mírně pokročilí (H8/2), 20:15 – 21:50
V ceně je 11 večerů (10 lekcí a 1 jarní ples).

n Informační centrum

4 5., 12., 19., 26. ledna, 10:00 – 11:00
JDU BĚHAT - SKUPINOVÝ BĚŽECKÝ 
TRÉNINK V HOŘOVICÍCH. Propojení běhu 
s posilovacím a kompenzačním cvičením. 
Vstup do Starého zámku, Hořovice, poplatek 50 
Kč, Hrdličková Romana, Tel.: 602 664 650.
4 5., 12., 19., 26. ledna, 17:45 – 18:45
CROSSFIT TRÉNINK. Skupinové cvičení 
pro dospělé posilující komplet celé tělo. Vrb-
novská ul. 1138, Hořovice, poplatek 70 Kč. 
Hrdličková Romana, Tel.: 602 664 650
4 KAŽDÝ PÁTEK VÝTVARNÉ HRÁT-
KY PRO RODIČE A DĚTI OD 2 LET + 
HERNIČKA. Hernička otevřena vždy v pátek 
od 8:30 do 12:00 hodin.
Rezervace na výtvarné hrátky nutná, Jíchová 
Kamila, Tel.: 721 274 439. vždy 50 Kč poplatek.
4 2. a 16. ledna, 17:30 – 19:00
JÓGA – PRASKOLESY. Jóga s Danou Walker. 
Sokolovna Praskolesy, poplatek 100 Kč, Hrdlič-
ková Romana, Tel.: 602 664 650.
4 13. ledna, 9:00 – 10:30
NA KÁVIČKU DO DOMEČKU – dopoledne 
pro seniory, Slavnostní předání osvědčení ab-
solventům VU3V. Vrbnovská ul. 1138, Hořovice. 
Setkání posluchačů Virtuální univerzity třetího 
věku z řad seniorů s kávičkou a pohoštěním.
4 17. ledna, 10:15 – 11:45
NA KÁVIČKU DO DOMEČKU – dopoledne 
pro seniory, Výroba kuliček z korálků se Zdeň-
kou Hoffmannovou. Starý zámek, Hořovice – 
Dětský klub. Rezervace nutná, tel. 725 064 881, 
email: recepce@domecekhorovice.cz.
4 27. ledna, 16:00 – 18:00
Veřejná kreativní dílnička - Malování na ka-
mínky s Katkou Potužníkovou. Starý zámek, 
Hořovice – Dětský klub. Rezervace nutná, tel. 
775 636 330, email: klub@domecekhorovice.cz
4 4. 2. POLOLETKY S DOMEČKEM
Podrobnosti na www.domecekhorovice.cz.

4 18. 1. 2022 od 17:00
PŘEDNÁŠKA O PODPOŘE ZDRAVÍ
ESENCIÁLNÍMI OLEJI
Tématem této přednášky je, jak mohou es-
enciální oleje pomoc při léčbě rakoviny. 
Přednáška je spojena s ochutnávkou esenciál-
ních olejů.
Přednáška se koná na adrese Cvočkařská 
286/1, Hořovice, vchod z ulice Jungmannova.
4 22. 1. 2022 v 9:20
PĚŠÍ KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA
S PRUVODCEM DO BRD
Tato vycházka nás zavede za tajemnými postava-
mi Brd. Budeme vycházet z Běštína od kapličky 
na návsi. Náročnost středně těžká, vhodné i pro 
děti starší 10 ti let. Délka cca 12 km. Návrat mezi 
13:00 – 14:00.
4 29. 1. 2022 od 13:00
SETKÁNÍ NA TÉMA „KOLO ROKU“
- IMBOLC - HROMNICE
Končí svátek zimního slunovratu. Naučíme 
se, jak svůj byt očistit od negativní energie 
a jak přivítat „nové slunce“. Zacvičíme si v lese 
keltskou jógu a naladíme se na přírodní cykly.
Seminář se koná na adrese Cvočkařská 286/1, 
vchod z ulice Jungmannovy.

n Syringa
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ZÁMEK ZBIROH
4 Zámecká expozice otevřena úterý – neděle 
10-17 hod. – využijte možnosti navštívit náš 
zámek v době, kdy ostatní památky spí! Navíc 
v okouzlující zimní atmosféře!
4 Zámecká krčma U Rudolfovy kratochvíle 
otevřena denně 11-23 hod.
Více informací na www.zbiroh.com

n Zbiroh

n 1. 1. MUDr. Vrbová Dagmar, Beroun, Tali-
chova 825, tel.: 311 624 375
n 2. 1. MUDr. Blechová Pavla, Karlštejn, zdra-
votní středisko, tel.: 311 681 533
n 8. – 9. 1. MUDr. Brotánková Helena, Hořovi-
ce, Komenského 1245, tel.: 311 513 453
n 15. – 16. 1. MUDr. Cajthaml Jiří, Drozdov 
29, tel.: 605 420 898
n 22.  – 23.  1. MUDr Czólle Zdeňka, Králův 
Dvůr, Průmyslová 614, tel.: 722 532 538
n 29. – 30. 1. MUDr. Joukl Jan, Králův Dvůr, 
Průmyslová 614, tel.: 728 349 403
Pohotovostní hodiny od 8:00 do 11:00.

n Zubní pohotovost

SVČ	Domeček	Hořovice	nabízí	ve	spolupráci	s	Univerzitou	třetího	věku	při	Provozně	ekonomické	
fakultěČeské	zemědělské	univerzity	v	Praze	osobám	se	statutem	důchodce,	invalidním	
důchodcům	a	nezaměstnaným	osobám	ve	věku	50+	všeobecné,	zájmové	a	neprofesní	vzdělávání	
na	univerzitní	úrovni	v	rámci	kurzů	virtuální	univerzity.	Výuka	probíhá	v	nových,	moderně	
vybavených	prostorách	SVČ	Domeček	Hořovice,	Vrbnovská	1138.	Ve	vstupní	hale	s	recepcí	je	
možnost	občerstvení.	Pracoviště	je	bezbariérové.	

NOVĚ	VYPSANÉ	KURZY	NA	LETNÍSEMESTR	2021/2022	
(Studovat	můžete	jeden	kurz,	nebo	oba	kurzy	najednou.)	
	

1) Leonardo	da	Vinci	(6	setkání	za	semestr,	1x	za	14	dní,	vždy	v	úterý	9	–	10:30	
hod),začínáme	1.	ÚNORA2022,	cena	celkem	420,-	Kč	za	celý	semestr.	
	

2) Kouzelná	geometrie	(6	setkání	za	semestr,	1x	za	14	dní,	vždy	ve	čtvrtek	9	–	10:30	
hod),	začínáme	3.	ÚNORA	2022,	cena	celkem	420,-	Kč	za	celý	semestr.	
	
Více	o	náplni	kurzů	a	videoukázky	naleznete	na	www.e-senior.cz.	

Kontakt:	Lenka	Radová,	SVČ	Domeček	Hořovice,	Vrbnovská	1138,	Hořovice	268	01	

SVČ Domeček Hořovice nabízí ve spolupráci s Univerzitou třetího 
věku při Provozně ekonomické fakultěČeské zemědělské univerzi-
ty v Praze osobám se statutem důchodce, invalidním důchodcům 
a nezaměstnaným osobám ve věku 50+ všeobecné, zájmové a ne-
profesní vzdělávání na univerzitní úrovni v rámci kurzů virtuální 
univerzity. Výuka probíhá v nových, moderně vybavených prosto-
rách SVČ Domeček Hořovice, Vrbnovská 1138. Ve vstupní hale 
s recepcí je možnost občerstvení. Pracoviště je bezbariérové.

NOVĚ VYPSANÉ KURZY NA LETNÍ SEMESTR 2021/2022
(Studovat můžete jeden kurz, nebo oba kurzy najednou.)
1) Leonardo da Vinci (6 setkání za semestr, 1x za 14 dní, vždy 
v úterý 9 – 10:30 hod), začínáme 1. ÚNORA 2022, cena celkem 
420,– Kč za celý semestr.
2) Kouzelná geometrie (6 setkání za semestr, 1x za 14 dní, vždy 
ve čtvrtek 9 – 10:30 hod), začínáme 3. ÚNORA 2022, cena celkem 
420,– Kč za celý semestr.

Více o náplni kurzů a videoukázky naleznete na www.e-senior.cz.
Kontakt: Lenka Radová, SVČ Domeček Hořovice, Vrbnovská 1138, 
Hořovice, mobil: 725 064 881, email: recepce@domecekhorovice.cz

Veřejné bruslení na ZS Hořovice
Informace o veřejném bruslení na www.zs-horovice.cz.

n 9. 1. 2022 od 15:00
ČESKÉ MŠE VÁNOČNÍ
JAKUBA JANA RYBY
Farnost Zaječov - sv. Dobrotivá si dovoluje vás 
pozvat na provedení České mše vánoční Jaku-
ba Jana Ryby. Česká mše je tradičně uváděna 
na závěr vánočního období v provedení 
smíšeným pěveckým sborem ze Spáleného 
Poříčí, doplněným účinkujícími ze spřátelených 
pěveckých sborů z Plzeňska a Rokycanska, 
spoluúčinkují sólisté Nové České písně. Hudeb-
ní doprovod: varhany - prof. Zdeňka Ledvinová 
+ Lidová muzika z Chrástu. Koná se v kostele 
Zvěstování Panny Marie v Zaječově – sv. Do-
brotivé. Vstupné dobrovolné.

n Zaječov

4 KAŽDÉ PONDĚLÍ A STŘEDA
- Cvičení WYDY – Keltské jógy – cvičení pro 
všechny
- Cvičení Gravid jógy
Přihlášky na všechny akce a cvičení jógy 
přijímá a informace poskytuje Marcela Ganna 
Flídrová na tel.: 603 964 553.
Více na www.syringa-czech.cz.



Po loňské zrušené sezóně se na podzim opět 
rozjely soutěže ve stolním tenisu i v ostatních ra-
ketových sportech. Vyvrcholením podzimního 
snažení stolních tenistů jsou vždy okresní přebo-
ry, které tentokrát uspořádal Sokol Hudlice 20. 
a 21. listopadu 2021.

Hořovický Sokol zde úspěšně reprezentovalo 
několik mladých nadějí, které přivezly v katego-
riích dorostu a žáků hned několik medailí, včet-
ně 3 titulů přeborníka okresu.

Titul přeborníka okresu v dorostencích suve-
rénně získal Tomáš Hnízdil a se svým mladším 
bratrem Michalem ovládli i čtyřhru. Tomáš se 
zúčastnil také„dospěláckých“ přeborů, kde sa-
hal po medaili. Bohužel se po neproměněných 
matchballech musel zatím spokojit pouze s účas-
tí ve čtvrtfinále.

Dorostenci - Tomáš Hnízdil (3. zleva).

Čtyřhra dorostenci - Tomáš a Michal Hnízdilovi 
(4 a 5 zleva).

Mladší žáci Štěpán Kureš a Oldřich Průša 
(vpravo).

V mladších žácích se podobně dařilo také 
Štěpánovi Kurešovi a Janě Horské. Štěpán se 
stal okresním přeborníkem ve čtyřhře mladších 
žáků a společně s Janou ještě přidali stříbrnou 
medaili ve smíšené čtyřhře.

Smíšená čtyřhra Štěpán Kureš a Jana Horská 
(vpravo).

I Jana Horská získala dvě medaile, když ke 
druhému místu ve smíšené čtyřhře přidala stříb-
ro ve dvouhře mladších žákyň.

Jana Horská (uprostřed).

Ve stejném termínu, kdy probíhaly boje 
v Hudlicích, se v Praze konalo raketlonové mis-
trovství světa ve čtyřhrách a mezinárodní raket-
lonový Czech Open ve dvouhrách. Ve veterán-
ských kategoriích 45+ si přivezl Tomáš Jirouch 
dvě stříbrné medaile. Společně s Věrou Kotovou 
se stali vicemistry světa, když vybojovali 2. mís-
to ve smíšené čtyřhře. Stejný kov získal Tomáš 
i v jednotlivcích, kde prohrál až ve finále s Dá-
nem Soerenem Smitem.

Pro vysvětlení: Racketlon = raketový čtyřboj, 
kde se hraje postupně stolní tenis, badminton, 
squash a tenis. Součet uhraných bodů v každém 
sportu pak dává celkový výsledek utkání. Více na 
www.czechracketlon.cz.

Tomáš Jirouch
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Stolní tenisté Sokola Hořovice mají 
okresní přeborníky i vicemistra světa


