
Jak známo, rozhodnutím Mi-
nisterstva obrany ČR (za před-
chozího ministra Lubomíra 
Metnara) zůstává hrad Valdek ve 
správě Vojenských lesů a statků, 
státního podniku (dále jen VLS), 
s tím, že záchrana hradu – ze-
jména statické zajištění - bude 
financována z prostředků, tedy 
příspěvku Místní akční skupiny 
Brdy. Té jsou VLS členem. A za 
stav hradu tedy budou odpoví-
dat VLS. Vzhledem k tomu, že od 
tohoto rozhodnutí posud k žád-
né záchraně hradu nedocházelo, 
svolal radní Středočeského kraje 
Mgr. Václav Švenda koncem mi-
nulého roku jednání na Středo-
českém kraji, kterého se zúčast-
nil také ředitel Vojenských lesů 
a statků Ing. Petr Král. Na tomto 
jednání vyšlo najevo, že v uplynu-
lém roce 2021 se ve věci záchrany 
hradu nestalo nic.

Z iniciativy radního Mgr. 
Švendy byl ředitel VLS vyzván, 
aby VLS podaly žádost o příspě-
vek z Fondu kultury a památkové 
péče Středočeského kraje alespoň 
na nezbytnou projektovou do-

kumentaci, tedy studii záchrany 
hradu, neboť krajské finanční 
prostředky jsou omezené, a zá-
chrana tak významného hradu je 
v zájmu státu.

Ovšem vzápětí, po jmenování 
nové vlády, nová ministryně Jana 
Černochová Ing. Petra Krále od-
volala, čímž opět došlo k přeru-
šení kontinuity snah o záchranu 
hradu.

Podle radního Mgr. Švendy je 
v úvaze znovu žádat Ministerstvo 
obrany ČR o změnu rozhodnu-
tí, tedy možnost svěřit správu 
hradu obci Chaloupky, na jejímž 
katastru hrad Valdek leží, a která 
za pomoci Dobrovolného svazku 
obcí Mikroregionu Hořovicko má 
možnost žádat a využívat státních 
dotací, zejména z fondů pro zá-
chranu architektonického a histo-
rického dědictví a podobně.

Bohužel, přes všechny dosa-
vadní snahy zůstává hrad Valdek 
v havarijním stavu a pro návštěv-
níky je nepřístupný.

Ondřej Vaculík, místostarosta 
města Hořovice a předseda DSO 

Mikroregion Hořovicko

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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Hrad Valdek?

n Po dvouleté covidové odmlce se moderní gymnastky opět vrá-
tily na závodní koberec. A pro moderní gymnastky z Hořovic byl 
skutečně úspěšný. Více na straně 15.

Pro samotnou zástavbu byla 
prvotně pořízena územní studie, 
která již ve svém dotačním titu-
lu od MMR ČR byla zaměřena 
na dopravní a technickou infra-
strukturu a veřejné prostranství. 
Studie mimo jiné navrhla, že pro 
každou bytovou jednotku bude 
stavebník povinen vybudovat 1,5 
parkovacího stání. Nutno dodat, 
že příslušné normy stanovují 
cca 0,8 parkovacího stání na byt, 
z čehož plyne, že tento požada-
vek byl dvojnásobný, a tento sta-
novujeme pro veškerou novou 
zástavbu v Hořovicích.

Součástí řešení studie je také 
park ve východní části území se 
2 přírodními nádržemi na dešťo-
vou vodu, včetně herních prvků 
a drobného mobiliáře. Voda tak 
již nebude zbytečně odtékat do 
kanalizace.

Souhrnně je nutné říci, že 
studie ve svém řešení navrhova-
la méně poschodí, než stanovuje 

platný územní plán. Jelikož však 
územní studie není závazným 
podkladem, regulaci podlaží 
oproti územnímu plánu bychom 
v soudním řízení prohráli. Při 
rozhodování v území je tedy po-
stupováno dle závazného doku-
mentu, kterým je územním plán, 
a tento připouští 4 nadzemní 
podlaží. Osobně si ani neumím 
představit, že bychom povolili 
bytový dům o 2 podlažích, což 
bych považoval za plýtvání ze-
mědělskou půdou, kterou je nut-
né využít efektivně, a toto by jistě 
efektivním využitím nebylo.

Jako resumé uvádím, že sta-
vebník je povinen v území vy-
budovat veškerou infrastrukturu 
včetně všech parkovacích stání, 
a to před užíváním domů. Struč-
ně tedy, dokud toto nevybuduje, 
nemůže bytové domy užívat.

Ing. David Grunt,
vedoucí odboru výstavby

a životního prostředí

Výstavba sídliště Pod Nemocnicí
V nedávné době začala pod nemocnicí výstavba nového 
sídliště, a jak to již bohužel bývá, objevují se různé spe-
kulace, že zde nebude žádná zeleň, parkovací plochy atd. 
Rád bych tyto věci uvedl na pravou míru.

n Hrad Valdek je jednou z perel Brd. Péči by si rozhodně ze strany zodpo-
vědných orgánů zasloužil větší. Foto: IC Brdy
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n V hořovickém Společenském domě byl otevřený denní stacionář. Na 
snímku zleva místostarostka města Hořovice Jana Šrámková a ředitelka 
organizace Dobromysl Kateřina Dvořáková. Foto: Alexandr Chytil

Ve Společenském domě vznikl nový stacionář

n Součástí nového stacionáře organizace Dobromysl v Hořovicích je nejen 
herna (na snímku), ale i terapeutické místnosti, jídelna nebo výdejna jídel. 
Foto: var

Nový hořovický denní stacionář Dobromysli se nachází v prvním patře Společenského domu. Je otevřený od pondělí do pát-
ku od 7:30 do 17:00 hodin a péči zde dostávají lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením. Stacionář jsme navštívili 
ve čtvrtek 13. ledna, jeho prostory nás provedla ředitelka organizace Dobromysl Kateřina Dvořáková.

Nejprve jsme nahlédli do herny, 
do které se vchází dveřmi vpravo 
od schodiště. Vlevo, v bývalém bytě 
správce, se nachází chodba a šatna, 
jídelna a výdejna jídel, malá kance-
lář, terapeutická místnost a připra-
vuje se takzvaná multisenzorická 
místnost Snoezelen. „Tato multi-
smyslová místnost bude speciálně 
upravena pro relaxaci našich kli-
entů. Najdou zde terapeutický set 
polohovacích pomůcek, zavěšená 
třpytivá optická vlákna, aby mohli 
vnímat i dalšími smysly, bude zde 
i aromadifuzér na esenciální oleje 
a možnost poslechu relaxační hud-
by,“uvedla ředitelka Dobromysli 
Kateřina Dvořáková.

Zájem pečujících
O vytvoření denního stacionáře 

začali zástupci Dobromysli uvažovat 
před dvěma lety. „V té době odborní-
ci Centra pro komunitní práci střed-
ní Čechy v rámci spolupráce s Od-

borem sociálních věcí, zdravotnictví 
a školství Městského úřadu v Hořo-
vicích již měli zpracovanou analýzu 
potřeb pečujících pro ORP Hořovice 
v rámci projektu Aktualizace ko-
munitního plánu sociálních služeb 
města Hořovice a spádových obcí 
na období 2020-2024. V rámci prů-
zkumu sami pečující upozornili, že 
tato služba v Hořovicích chybí. Hned 
nato začala jednání s městem i hle-
dání vhodných prostor, dlouho jsme 
je ale nemohli najít. Nakonec nám 
ředitel Městského kulturního centra 
Přemysl Landa nabídl byt správce ve 
Společenském domě,“ popsala ředi-
telka Kateřina Dvořáková.

Vypracování projektu i samotné 
rekonstrukce se ujalo město Hořovi-
ce, zástupci Dobromysli předali hy-
gienické požadavky. Součástí úprav 
byly nové omítky, nový strop, podla-
hy a rozvody vody, elektřiny i tope-
ní. „Jednání s městem byla po celou 
dobu intenzívní a loni v listopadu 

jsme prostory převzali. Na vybavení 
jsme získali finanční prostředky ze 
sbírky ČSOB Pomáháme regionům, 
podpořila nás i nadace Tipsport, 
která poskytla finanční prostředky 
na nákup speciálních pomůcek do 
místnosti Snoezelen a do herny, jako 
je míčkový bazén, malá trampolína 
nebo speciální rehabilitační pomůc-
ky,“ vyjmenovala ředitelka společ-
nosti Dobromysl s tím, že pokud to 
bude možné, do zahrady Společen-
ského domu by ještě rádi umístili 
několik herních prvků.

Kapacita může být brzy 
naplněna

O klienty pečují sociální pra-
covnice Dobromysli. Do hořovic-
kého denního stacionáře budou 
navíc dojíždět různí terapeuti, jeho 
vedoucí je Petra Matějková.

Stacionář je určený pro klienty 
ve věku od jednoho roku do 65 
let. V současné době sem dochá-

zejí děti a mladiství nebo mladí 
dospělí. A jak se o této možnosti 
dozvěděli? „O spolupráci jsme 
požádali opět zástupce Odbo-
ru sociálních věcí, zdravotnictví 
a školství Městského úřadu Hořo-
vice a Centra pro komunitní práci 
střední Čechy, které je v Hořovi-
cích velmi aktivní. Oslovili rodiny, 
se kterými jsou v kontaktu. Náš 
záměr jsme prezentovali například 
i v Základní škole v Žebráku nebo 
na sociálních sítích,“ vysvětlila 
Kateřina Dvořáková a zároveň vy-
zvala případné další zájemce, aby 
kontaktovali sociální pracovnici 
Dobromysli Alžbětu Ulrichovou 
na telefonním čísle 775 660 966. 
Volná místa jsou stále ještě k dis-
pozici, ale může se stát, že budou 
velmi brzy naplněna.

V závěru ředitelka Dobromysli 
poděkovala zástupcům města Hořo-
vice, že jim není lhostejný život lidí 
s hendikepem a pečujících. (var)

Na straně č. 14 tohoto listu in-
formujeme, že se některé kulturní 
akce přesouvají z hořovického 
klubu Labe do Společenského 
domu. Například jde o dvě před-
stavení ze 4. a 5. února Uklízečka 
a Neuklízeč. Klub Labe se totiž 
nyní proměnil v očkovací místo. 
„S ohledem na zvýšený zájem 
ze strany obyvatel o aplikaci 3. 
dávky vakcíny proti COVID-19 
se zástupci Nemocnice Hořovice 
rozhodli ve spolupráci s městem 
Hořovice v místním klubu Labe 

otevřít očkovací místo,“ konsta-
tovala tisková mluvčí Nemocnice 
Hořovice Petra Horáková.

Pro zájemce starší 18 let se zde 
aplikují pouze 3. dávky očkovací 
vakcínou Pfizer.

Rezervace je možná již nyní 
přes centrální rezervační systém 
registrace.mzcr.cz. „Očkovací mís-
to je otevřeno každý čtvrtek a pá-
tek od 8:30 do 17:00,“ upřesnila 
Petra Horáková s tím, že v případě 
zvýšeného zájmu bude kapacita 
navýšena. (var)

Nové očkovací místo v klubu Labe



Jak byste představil 1. základní 
školu Hořovice?

1. základní škola Hořovice fun-
guje v Hořovicích téměř 100 let. 
V roce 1982 se otevřela nová škol-
ní budova, do které se přestěhovala 
původní škola z Palackého náměs-
tí. Odtud pochází zažité označení 
školy jako „NOVÁ“.

V současné době má škola 610 
žáků a 65 zaměstnanců. Díky své-
mu výbornému sportovnímu zá-
zemí je škola zaměřena na sport. 

Kromě rozšířených hodin tělesné 
výchovy nabízí také řadu zájmo-
vých sportovních kroužků. Pravi-
delně pořádá sportovní, lyžařské, 
cyklistické a vodácké kurzy.

Co vše škola nabízí, čemu se 
věnuje?

Hlavním úkolem školy je sla-
dit výuku tematicky a přiblížit ji 
potřebám praktického života. Cí-
lem je, aby žáci získali smysluplné 

znalosti a dovednosti, které budou 
moci dobře uplatnit nejen při dal-
ším vzdělávání, ale i v životě. To 
znamená více se věnovat praxi, 
rozvíjet komunikační schopnosti, 
spolupráci a dávat přednost tvo-
řivé a samostatné práci. Škola jim 
tak poskytuje kvalitní vzdělávání 
s moderními metodami výuky. 
V neposlední řadě podporuje 
u žáků vytvoření dobrých vzta-
hů mezi sebou, k vyučujícím a ke 
škole. 1. základní škola je velmi 

kvalitně vybavená. Pyšní se ICT 
technologiemi a moderními učeb-
nami vybavenými touto moderní 
technikou. V hodinách informa-
tiky a matematiky se zaměřuje na 
rozvoj logického myšlení. K tomu 
využívají třeba blokové progra-
mování v programech Scratch 
a Kodu. Také se zapojila do mezi-
národního projektu Hodina kódu 
a do soutěže Bobřík informatiky. 
Funguje zde i kroužek Progra-

mování a robotiky, který se setkal 
s velkým zájmem. Ve škole nechy-
bí ani odborné učebny jako pří-
rodopis, chemie, fyzika, jazyková 
laboratoř, cvičná kuchyňka a dílny. 
Na školní zahradě se mohou děti 
věnovat pěstitelství a také si hrát 
na pískovišti, průlezkách nebo po-
hyblivé lávce. Pro zpestření výuky 
se pořádají velmi zajímavé exkur-
ze do muzeí, galerií a památníků. 
Milovníci kultury zase ocení klub 
mladého diváka a klub mladého 
čtenáře. Posláním vzdělávání je 
zejména osobnostní rozvoj žáků, 
jejich kretivity, komunikace a po-
sílení mezilidských vztahů. Při 
výuce škola klade důraz na čtení 
s porozuměním, aby žák dokázal 
rozlišovat fakta a uměl reprodu-
kovat hlavní myšlenky a sám vy-
tvářel poznámky a výpisky. Usiluje 
o to, aby žáci získali kladný vztah 
k učení a byli schopni sebevzdělá-
vání i mimo klasickou výuku. Také 
je podněcuje k tvořivému myšlení, 

logickému uvažování a řešení pro-
blémů.

Jak organizace využívá příspě-
vek města?

Základní škola je financována 
z více zdrojů. Platy zaměstnanců, 
pomůcky, učebnice a veškeré zá-
konné odvody hradí organizaci 
Ministerstvo školství prostřednic-
tvím Krajského úřadu Středočes-
kého kraje.

Městský rozpočet řeší finan-
cování provozu školy. Zhruba 
polovinu městského příspěvku vy-
čerpají energie. Další velkou část 
spotřebují opravy, revize, rekon-
strukce a obnova vybavení.

Významným zdrojem finan-
cování jsou také různé dotační 
tituly. V současné době je škola 
zapojena do projektů, Šablony 
II a III“, projekt Přírodní učebna 
a Polytechnická učebna, Jazyková 
příprava cizinců a Národní plán 
doučování. (var)
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n Tři otázky pro…

ředitele příspěvkových organizací města Hořovice
V letošním roce postupně představíme příspěvkové organizace města Hořovice, a to prostřednictvím ředitelů 
jednotlivých organizací. Na tři otázky jako první odpovídá ředitel 1. Základní školy Hořovice Radek Šumera.
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Jakou podobu má pomoc pro 
lidi bez přístřeší?

Pomoc pro lidi bez přístřeší je 
v naší organizaci jen a pouze naše 
dobrovolnická aktivita, a to ve 
spolupráci s lidmi z místní evan-
gelické církve, kteří se dlouhodo-
bě zabývají pomocí těmto lidem. 
O lidi bez domova se primárně 
stará v Hořovicích Charita Be-
roun. Naše pomoc pouze doplňu-
je jejich činnost, ve smyslu „když 
můžeme, pomůžeme“. Zakoupili 
jsme pro potřebné lidi velký stan, 
který mohou využívat k přenoco-
vání nebo pobytu v nepříznivém 
počasí. Po dohodě se zástupci 
městského úřadu byl tento stan 
postaven na pozemku města za 
Nízkoprahovým zařízením pro 
lidi bez domova. V případě potře-
by jsme také schopni poskytnout 
tzv. „teplou židli“ v našich prosto-
rách v kostele. Lidé z evangelické 

církve mají zkušenost s podává-
ním „svačinek“, tato pomoc je 
také v řešení.
Kdo může pomoc využít?

Pomoc v naší službě může 
hledat v podstatě kdokoliv, jsme 
schopni poskytnout sociální po-
radenství i kontakty na návazné 
služby, případně je zprostředko-
vat, nebo doprovodit.
V jakém období ji mohou po-
třební využívat?

Nemáme určené žádné časo-
vé rozmezí, pomoc u nás mohou 
hledat kdykoliv, bez ohledu na 
počasí, či roční období.
Co vás k tomuto projektu in-
spirovalo?

Všichni naši pracovníci dě-
lají svou práci proto, že jim dává 
smysl a nikdo z nás se nechce 
omezovat pouze na naší cílovou 
skupinu. Pokud je v našich si-
lách pomoci i jinde a jiným, rádi 

to uděláme. Lidé z evangelické 
církve, kteří nám poskytli pro 
naši službu skvělé prostory, jsou 
stejného smýšlení a na lidských 
osudech jim také velmi záleží. 
Při našich setkáních a společných 
rozhovorech tento nápad přiro-

zeně vyplynul. Intenzivně také 
komunikujeme potřebnost naší 
i jiných služeb s koordinátorkou 
prevence sociálního odboru Ale-
nou Ratajovou, která je naší dů-
ležitou spojkou s městem i infor-
mátorem. (var)

Pomoc pro lidi bez přístřeší: stan a teplá židle
Charita Starý Knín provozuje v Hořovicích kromě pečovatelské služby také Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) 
pro cílovou skupinu 6 - 26 let. „Jedná se o děti a mladistvé v nepříznivé životní situaci, které jsme zde připraveni řešit. Máme 
ambulantní i terénní službu. V ambulantní službě - na klubu, který se nachází v prvním patře evangelického kostela, máme 
k dispozici celý prostor rozlehlého bytu. Ten poskytuje i bezpečný a podnětný prostor pro trávení volného času komukoliv, 
kdo potřebuje,“ uvedla vedoucí nízkoprahového zařízení Martina Prýmová, která v rozhovoru přiblížila další působení Chari-
ty Starý Knín v Hořovicích. Nově jde o stan, který poskytne útočiště lidem bez domova.

Zážitková hra
Demetrix

Unikátní projekt společ-
nosti Dementia je určený 
lidem od jednoho roku do 
šedesáti let

Druhé lednové čtvrteční do-
poledne v hořovické Kavárně 
Včera se podobalo všem dalším 
pracovním dnům, ve kterých je 
zde pro klienty otevřené denní 
centrum a pro všechny, tedy i pro 
veřejnost, kavárna. Zatímco se 
sociální pracovnice ve vedlejší 
větší místnosti věnovaly lidem 
s Alzheimerovou nemocí nebo 
jiným typem demence a ulevily 
tak pečujícím, v menší, ale útul-
né kavárně jsme si s ředitelkou 
organizace Dementia Veronikou 
Maslíkovou a koordinátorkou 
vzdělávání Martinou Bouško-
vou povídali o dalším projektu. 
V době našeho rozhovoru už byl 
projekt dokončený, probíhalo jeho 
testování a do otevření veřejnosti 
zbývalo už jen několik týdnů. A co 
se za projektem skrývá? Zážitková 
hra s názvem Demetrix.

Zástupci organizace Dementia 

se již několik let snaží pomáhat 
pečujícím. Jejich pomoc má řadu 
podob. Kromě zmíněného pod-
půrného centra, ve kterém se po 
určitý čas starají o jejich nemocné 
blízké, jde například i o on-line se-
tkání, při kterých se pečující dozví 
spoustu praktických rad.

Jakou úlohu má zážitková hra 
Demetrix, prozradila Veronika 
Maslíková: „Mnoho lidí má o de-
menci teoretické znalosti. Domní-
váme se ale, že aby lidé dokázali 
pochopit, co se v člověku trpícím 
demencí opravdu odehrává, musí 

to sami zažít. Hledali jsme způsob, 
jak toho docílit a vymysleli jsme 
zážitkovou hru Demetrix.“

Martina Boušková doplnila, 
že hra má v lidech vyvolat zážitky 
a emoce. „Můžeme ji přirovnat 
k únikovým hrám, ale není to tak, 
že bychom někoho někde uzavře-
li. Hráč prochází třemi místnost-
mi, ve kterých plní úkoly různých 
obtížností. Dostává se stále dál, až 
do cíle. Jednotlivé místnosti popi-
sují různé fáze nemoci, od nejlehčí 
po nejtěžší formu. Hra přináší li-
dem emoce i zážitky, úkoly nejsou 

náročné, zvládne je každý. Je to 
ukázka běžného života v obyčej-
ném bytě,“ popsala koordinátorka 
vzdělávání s tím, že hráče vždy do-
provázejí dva průvodci.

Zástupci organizace Dementia 
hru Demetrix vytvořili společně 
s odbornou firmou, která se vy-
tvářením zážitkových her zabývá. 
Je určená pečujícím i široké veřej-
nost a mohou si ji zahrát i děti od 
1 roku. „Hru jsme koncipovali tak, 
aby všechny bavila, aby to byla ne-
násilná osvěta. Děti si samozřejmě 
neodnesou zážitek, jako dospělý, 
ale i ony se mohou setkávat s ba-
bičkou nebo dědečkem, kteří one-
mocněním trpí. Hra jim mnohé 
vysvětlí,“ míní ředitelka organiza-
ce Dementia Veronika Maslíková.

Hra Demetrix je unikátní, 
nikde jinde, než v Hořovicích ji 
nenajdete. Zástupci organizace 
Dementia by ji rádi zařadili do 
akreditovaného vzdělávání pro 
pracovníky v sociální oblasti a ve 
zdravotnictví.

Projekt Demetrix vznikl díky 
finanční podpoře Evropského so-
ciálního fondu. Hra je určena pro 
skupinu 3-6 osob. Cena za skupi-
nu Kč 1 600. Podrobnosti a rezer-
vace na:www.demetrix.cz. (var)

n O unikátní zážitkové hře Demetrix jsme si povídali s ředitelkou spo-
lečnosti Dementia Veronikou Maslíkovou (vlevo) a koordinátorkou 
vzdělávání Martinou Bouškovou. Foto: var
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Pokračování Nové zelené úsporám připravilo Ministerstvo životního 
prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR. Pro-
gram navazuje na předchozí etapu a do roku 2030 rozdělí minimálně 39 
miliard korun. Příspěvky pro majitele rodinných a bytových domů se roz-
rostly a cesta k nim je jednodušší.

Spořte s Novou zelenou úsporám
„Nová zelená úsporám je dostupná téměř pro každého. Domácnosti díky 

ní šetří jak budoucí výdaje za energii a pitnou vodu, tak i náklady na vstupní 
investici,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR. 
Úsporná opatření navíc zhodnotí nemovitost i s výhledem do budoucna, pro-
tože požadavky na energetické a ekologické parametry budov budou s ohle-
dem na rostoucí ceny energií stále více ovlivňovat jejich cenu.

Dotace pro úsporné bydlení pod jednou střechou
Program nově umožňuje poskládat si podporu de facto na míru. To zna-

mená, že v rámci jedné žádosti můžete zkombinovat různá opatření – od 
zateplení přes výměnu kotle a instalaci fotovoltaiky až po pořízení nádr-
že na dešťovou vodu. Dotace se zcela nově vztahují také na trvale obývané 
rekreační objekty. Větší výběr máte i v případě výměny starých neekolo-
gických kotlů, kde se program doplňuje s kotlíkovými dotacemi. Celkově 
může dotace uhradit až polovinu vstupních nákladů.

Kombinovat se vyplatí
Realizací více úsporných opatření uspoříte hned dvakrát. „Za každou 

kombinaci získají domácnosti bonus 10 tisíc korun, u bytových domů je 
to až 20 tisíc. Čím více opatření majitelé domů zrealizují, tím více peněz ke 
standardní dotaci získají navíc. Majitelé rodinných domů si tak mohou při-
lepšit až o 90 tisíc korun. Dalších až 75 tisíc navíc dostanou žadatelé, kteří 
zkombinují dotace na zateplení s kotlíkovými dotacemi,“ vysvětluje Petr Val-
dman. Automaticky jsou dalšími 10 procenty zvýhodněni žadatelé ze znevý-
hodněných regionů z Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje.

Jde to i přes internet a „bez papírů“
Pravda je, že vyřízení dotace vám nějaký čas zabere, vše je ale dnes jed-

nodušší. Podání žádosti i všech potřebných dokumentů probíhá zcela on-
line, přes webové stránky www.novazelenausporam.cz. Vše je tedy možné 
vyřídit z pohodlí domova a bez zbytečného papírování. Žádost o dotaci je 
možné podat před realizací opatření, v jejím průběhu nebo i po ní.

Bojíte se, že nad žádostí strávíte hodně času a kvůli chybám dotaci nako-
nec nezískáte? „Obavy nejsou namístě. Program je dnes financován způso-
bem nárokové dotace. Pokud žadatel splní základní parametry programu, 
je jisté, že dotaci získá. Peníze pro každého blokujeme již v okamžiku elek-
tronického podání žádosti,“ říká Petr Valdman.

Máte dotaz? Poradíme vám
Se svými dotazy se můžete obracet na proškoleného pracovníka přímo 

z vašeho regionu nebo můžete kontaktovat kterékoli krajské pracoviště 
Státního fondu životního prostředí ČR.
Regionální poradce: Ing. Miroslava Paťavová
e-mail: mikroregion@mesto-horovice.cz, telefon: 723 470 006

Státní fond životního prostředí ČR

Nová zelená úsporám 
je v kurzu, dotace vám 

uspoří i statisíce
Zrekonstruovat nebo postavit dům není nic snadného. Chce 
to pečlivě plánovat a dobře počítat. S penězi vám může zna-
telně pomoci dotační program Nová zelená úsporám. V době 
rostoucích výdajů za bydlení dokáže ušetřit i stovky tisíc ko-
run. Stačí myslet chytře a trochu více ekologicky.

MĚSTSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘOVICE
přijme kuchaře/kuchařku

Bližší informace podá vedoucí školní jídelny Renáta Kořínková
na tel. 734 159 443 nebo emailem jidelna@mmshorovice.cz

Život v knihovně: soutěže, 
hry, besedy, přednášky

Hořovická knihovna připravuje soutěže, hry a další akce pro širo-
kou veřejnost pravidelně. Za loňský rok můžeme zmínit fotogra-
fickou soutěž s názvem Krásy naší vlasti, která probíhala praktic-
ky od léta a v závěru roku byla vyhlášená Adventní soutěž.

KRÁSY NAŠÍ VLASTI
Do fotografické soutěže, která byla jako vždy určená dětem i dospělým, 

bylo možné odesílat snímky v průběhu celého léta. A jak už její název na-
povídá, tématem byly krásy naší vlasti. Do knihovny tak přicházely snímky 
z celé republiky, zachycené na nich byly například zámek Hrubá Skála, vodní 
tvrz Kouty, Stádlecký most a další pozoruhodná místa. Nejvíce hlasů získala 
fotografie č. 17 Svítání nad Mýtem. „V těsném závěsu se umístil snímek č. 9 
Svítání nad Vranovskou přehradou,“ zmínila vedoucí hořovické Knihovny 
Ivana Slavíka Martina Stelšovská s tím, že soutěžní snímky byly vystavené 
v půjčovně knihovny od 11. října. Do 22. prosince jim lidé mohli přidělovat 
své hlasy. Fotografické 
soutěže se zúčastnilo 
21 dospělých a 4 děti, 
které získaly shodný 
počet hlasů, oceněni 
budou proto všichni 
malí soutěžící. Drobné 
ceny čekají samozřej-
mě i na dospělé foto-
grafy.

Přestože je fotogra-
fická soutěž již ukon-
čená, výstava snímků 
stále pokračuje. Může 
si je prohlédnout každý návštěvník knihovny. Všechny doručené snímky, 
soutěžní i nesoutěžní, jsou k vidění na internetových stránkách www.mkc- 
horovice.cz v části Knihovna – Fotogalerie knihovna.

ADVENTNÍ SOUTĚŽ
Pravidelnou akcí je i Adventní soutěž, kdy zástupci knihovny v závěru 

roku každý týden zveřejní jednu ukázku z české literatury. Bylo tomu tak letos, 
kdy byly soutěžícím předložené úryvky těchto titulů: Jiří Hájíček - Plachetnice 
na vinětách, M. M. Cabicar - Dítě školkou povinné: ze života andílků, Vero-
nika Hájková - Pes ve městě, Petr Pišťánek - Rukojmí: Lokomotivy v dešti.

V adventním čase si děti užily Knížkohraní. Všechny děti, které se zú-
častnily a zaslaly správné odpovědi, dostaly drobnou odměnu.

Zástupci hořovické knihovny plánují uspořádat obě zmíněné soutěže 
i v letošním roce. Kromě toho by rádi připravili i oblíbené besedy. Například 
na 12. dubna je naplánovaná přednáška s poslechovým koncertem Krása 
zvuku tibetských mís. V plánu je i spolupráce se základními a mateřský-
mi školami a pokračovat bude tradiční hra Lovci perel. Nejen tyto akce, ale 
i všechny ostatní se uskuteční s ohledem na aktuální situaci a možnosti. (var)

n Nejvíce hlasů získala fotografie č. 17 Svítání nad Mýtem.

n V těsném závěsu se umístil snímek č. 9 Svítání 
nad Vranovskou přehradou.
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n Napsali jste nám…

Hádanka k nově vyasfaltované ulici Na kopečku: Voda při dešti poteče: a) po levé straně ulice, b) po pravé straně ulice, c) uprostřed ulice. Správná 
odpověď: a). Bohužel někdo inteligentní v tomto místě příčný svod nevybudoval a voda poteče vesele Hořovicemi, kam se jí zachce. Nebo je 

to jinak? S pozdravem. Ivan Javůrek
VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA K ODVODNĚNÍ ULICE NA KOPEČKU
Při rekonstrukci ulice Na kopečku bylo provedeno odvodnění komunikace osazením odvodňovacího kanálku a vpustí nad kanálkem, viz foto. Oboje 
odvodnění bylo osazeno co nejblíže k obrubníku z důvodu procházejícího původního kabelu, blíž k obrubě nešlo provést. TDI, Karel Pelikán

Informovat občany je povinností
Vážení spoluobčané,

vstoupili jsme do roku 2022, který mimo jiné bude i rokem volebním 
do zastupitelstev měst a obcí. Strany, které spravovaly jednotlivé obce, 
po dobu nyní více než tří let, by měly vystavit bilanci svých programo-
vých prohlášení a veřejných příslibů. Pokud tak neučiní, je na občanech 
a na voličích, aby si počínání jednotlivých subjektů vyhodnotili sami. 
Dovolte mi, abych se dotkl jednoho problému, který mne jako zastu-
pitele a předsedy kontrolního výboru zastupitelstva města trápí. Je jím 
nedostatečná informovanost o krocích, které vedení města, či městský 
úřad chystá.

Byl jsem jedním z těch občanů, které ohromil a zaskočil rozsah káce-
ní stromů v Dražovce. Pořídil jsem si fotky z jednotlivých míst a umís-
til je na facebook skupiny Otevřeného fóra Hořovic. Tato dokumentace 
vzbudila zájem mnoha účastníků, a proto jsem v neděli dne 16. 1. 2022 
kontaktoval starostu města Dr. Jiřího Peřinu. Tentýž den jsme si dohodli 
schůzku na následující den, tedy na pondělí 17. 1. Starosta města mě sdě-
lil, že o „kácení“ v Dražovce sice neví, ale že před schůzkou se mnou ho-
vořil s vedoucím odboru výstavby a životního prostředí a s odpovědným 
pracovníkem společnosti LESOSPOL, kteří jej ujistili, že je vše v pořádku 
a v mezích zákona. Současně mi předal telefonní kontakt na pana Mys-
livce, který za správu lesního hospodářství odpovídá a v úterý 19. 1. 2022 
jsem se s tímto pánem sešel. Spolu se mnou schůzku absolvovala zastupi-
telka města paní Eva Kaufmanová. Pan Myslivec odpovídal otevřeně na 
všechny naše dotazy a dovolte mi, abych Vás s výsledky setkání seznámil.

Především těžba dřeva se v prostorách Dražovky dělí na „nahodilou“ 
a úmyslnou“. „Nahodilá“ je ta, kterou jsou likvidovány stromy zasažené 
kůrovcem, nebo ty, u nichž zasažení hrozí. „Úmyslná“ je ta těžba, kterou 
si objedná přímo vlastník lesa, tedy město. Tato těžba, tedy „úmyslná“, 
probíhá v prostorách mezi Velkým a Malým Dražovským rybníkem 
a objednána byla vedoucím odboru výstavby a životního prostředí 
s odůvodněním, že právě tam má být vybudován třetí rybník poté, co 
bude ukončeno jednání o povolení jeho výstavby a bude poskytnuta do-
tace. Problémem je, že dosud není ani jedno, ani druhé, že se tedy kácí 
bez stavebního povolení na rybník.

Pan Myslivec nám sdělil, že současný rozsah zásahu do lesního po-
rostu je velký, pokáceno mělo být 400 m3 dřeva, poslední takový zásah 
byl před deseti roky. Pracovníci LESOSPOLU opustí Dražovsku zřej-
mě v únoru, „nahodilá“ těžba je v podstatě ukončena, zbývá dokončit 
těžbu „úmyslnou“. Pan Myslivec nám přislíbil, že se rád účastní jednání 
zastupitelstva města, bude li o to požádán, že podá veřejnosti všechny 
informace. Seznámil nás s podkladovými dokumenty, s lesním plánem, 
s přehledem stáří jednotlivých částí lesního porostu. Výslovně řekl, že 
kácet by se mohlo podle plánu i více (všimněte si, formulace „mohlo“, 
což není totéž co často tvrzené „mělo). Dozvěděli jsme se, že poté co 
podnik prodá vytěžené dřevo, odečtou se náklady z výtěžku na těžbu 
a čistý zisk (tedy cca 30 až 40 tisíc) se dělí v poměru 85 % město, 15 
% LESOSPOL. Pan Myslivec je připraven umístit do prostor Dražovky 
tabule s výkladem potřeby kroků k uchování zdravých porostů. Navr-
huje ustavit arboreta (arbor je latinský název stromu), tedy osobu, kte-
rá bude odstraňovat poškozené větve, či části stromu, místo dosavadní 
praxe, kácení celého postiženého stromu. Ukázal nám, jak se v Dražovce 
spontánně vysemenila a vzrůstá jedle bělokorá, která je vzácným dru-
hem stromu, což vzbudilo zájem odborné veřejnosti. Tento endemit je 
skutečným důvodem zájmu ekologů o Dražovku, nikoli způsob hospo-
daření s lesem (jak nám tvrdí stoupenci kácení).

Spolu s Evou Kaufmanovou navrhneme zastupitelstvu realizovat 
kroky dohodnuté na schůzce s panem Myslivcem. Vzniká však zákonitě 
otázka, proč není informována široká veřejnost předem, proč si musí 
informace shánět člověk svojí iniciativou?

Překvapení a údiv občanů města z kroků realizovaných „radnicí“ zde 
není poprvé. Vzpomeňte si, jak nebyla veřejnost města informována 
o dění na skládce, jak probíhala petiční akce, kolik lidí se o věc zajíma-
lo na zastupitelstvu města. Vzpomeňte, jak byli překvapeni obyvatelé 
Višňovky z kácení vzrostlých dubů, borovic a výměny vzrostlé zeleně. 
Politika je věc veřejná, vždyť latinská fráze „res publica“, znamená vol-
ně přeloženo veřejná záležitost. Politici, veřejně činné osoby, pracovníci 
aparátu města tu jsou pro jeho občany, ne naopak.

JUDr. Jaroslav Ortman
zastupitel a předseda kontrolního výboru

n Napsali jste nám…

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 jíz.řádech, vyhledávání spojů, tisk jízdních řádů

KONTAKTNÍ TELEFON: 778 496 006



zprávy

7www.mesto-horovice.cz

Téměř každoročně započala 
v „lesoparku“ Dražovka pravidel-
ná těžba dřeva a stejně jako každý 
rok, vyvolává tato akce nejen řadu 
emocí, ale také mylných zpráv a in-
formací, které se šíří po sociálních 
sítích. Rád bych opět uvedl věci na 
pravou míru.

Dražovka je sice les zvláštního 
určení, ale i tento podléhá zákonu 
o lesích, který vlastníkovi lesa pře-
depisuje povinnost kácení a udržo-
vání lesa v rozsahu zpracovaných 
těžebních plánů. Samotné kácení 
tak není vůlí ani města ani úřadu, 
ale je stanoveno zákonem o lesích, 
a pokud by vlastník lesa dřevo netě-
žil, vystavuje se riziku pokuty. Další 
povinností vlastníka lesa, vyplýva-
jící taktéž z lesního zákona, je po-
vinnost provádět taková opatření, 
aby se zabránilo vývoji, šíření a pře-
množení hmyzích škůdců. V souhr-
nu tedy můžeme říci, že v Dražovce 
se na základě platné legislativy kácet 
musí.

Dále je nutné zmínit, že samot-
ný les je svěřen do péče odborné 
lesnické společnosti – LESOSPO-
LU Zbiroh, s.r.o., která zajišťuje jak 
kácení, tak následnou obnovu lesa. 

Navíc vše je řízeno odborným les-
ním hospodářem. Díky přístupu 
LESOSPOLU se v Dražovce kácí 
opravdu minimum toho, co by se 
dle plánu kácet mělo. Ač to tak ne-
vypadá, jedná se o cca 10 %.

Ohledně kácení smrkového po-
rostu je pak důvod jasný, je to jako 
v celé ČR kůrovcová kalamita, kte-
rou je nutné řešit včasně a plošně, 
a proto bylo pokáceno tolik plochy 
smrkového porostu. Z hlášení nejen 
odborného lesního hospodáře, je-
hož je sledování zdravotního stavu 
lesa a evidence výskytu hmyzích 
škůdců povinností, ale i orgánu 
státní správy lesů víme, že smrkové 
porosty v Dražovce jsou bohužel 
z 90 – 95% napadené kůrovcem. 
Pro dosažení těžebního plánu jsme 
tedy letos zvolili lokalitu mezi Vel-
kým a Malým Dražovákem. Jedná 
se o velmi neudržovanou část lesa, 
která je po většinu roku pro ná-
vštěvníky vlivem hustého podrostu 
a buřeně téměř neprostupná a těž-
bou se tak i tato plocha uvolní.

Dalším důvodem pro lokální 
kácení v této části lesa je také záměr 
výstavby Dražovského prostřední-
ho rybníka, kdy tento dílčí projekt 

Jak je to s kácením v Dražovce?

ZACHRAŇME DRAŽOVKU!
Udělali jste na nás občany lest 
a podvod!

Dražovka je v rukou nekompe-
tentních mladých lidí, kteří sledují 
a bezostyšně následují své plány 
a představy.

Je tu téměř nulová šance pro 
občany vyjádřit se k tak razantní 
přeměně, jako je stavba dalšího ryb-
níka. Tento nový rybník bude mezi 
dvěma stávajícími rybníky. Stavba 
naprosto zdevastuje to, co po léta 
rostlo a přinášelo nám majestátnost 
a jistou intimitu lesa k odpočinku, 
ale také k obohacení. Podle zpráv 
má zde zmizet 1 ha lesa!

Máme tady nové mladé pány 

v moci postavené, kteří si pletou 
Dražovku se svojí zahrádkou!

Vysvětlím pojem lest a podvod: 
Dražovka je nám občanům před-
kládána jako LESOPARK. Jsou nám 
dána pravidla, jak se zde máme cho-
vat, co je dovoleno a co je zakázáno. 
Viz. krásné dřevěné cedule po lese. 
Máme určitý pocit bezpečí a radosti 
z toho, že máme vše, co tento pojem 
obsahuje. LESOPARK je obvykle 
definován jako příměstský les, kde 
na rozdíl od běžného lesa je potla-
čena jeho původní funkce produkce 
dřevní hmoty, a kde jsou nové funk-
ce, především oddech, odpočinek, 
relaxace, rekreace atd.

Šokující na celé věci je fakt, že 

Dražovka je na městě vedená jako 
LES HOSPODÁŘSKÝ (viz rozho-
vor s lesním technikem Liborem 
Myslivcem ze společnosti Lesospol 
Zbiroh - Měšťan 4/2019). Hospo-
dářský les je z hlediska manage-
mentu krajiny určitým protipólem 
přirozených nebo původních lesů. 
Má hlavní funkci, a to je produkce 
dříví. Lesní zákon dále hospodářské 
lesy vymezuje lapidárně: Lesy hos-
podářské jsou lesy, které nejsou za-
řazeny v kategorii lesů ochranných 
nebo lesů zvláštního určení.

Tady máme vysvětlení, jak je 
možné, že Dražovka je po léta sys-
tematicky vytěžována. Firma Le-
sospol Zbiroh si tu dělá tedy dle do-

hody města Hořovice svůj byznys. 
Je to jasně daný proces, který je na 
městě podepsán jakousi smlouvou 
o těžebních činnostech, které nikdy 
NIKDY nepřestanou a budou se 
každý rok opakovaně provádět, až 
tento les nikdo nepozná.

Já se omlouvám, myslela jsem si 
naprosto naivně, že toto není mož-
né.
Omlouvám se, protože jsem uvěřila 
těm květnatým slovům, že je to vše 
pro dobro lesa, pro dobro občana, 
že se tu les pročisťuje a omlazuje, že 
duby budou zachovány a nádherné 
stoleté smrky přežijí…
S úctou a láskou Simona Žáčková, 
PhDr. Tereza Šidláková

je součástí „balíku projektů“, do 
kterého spadá mimo jiné odbahně-
ní Lázeňského rybníka, či obnova 
zaniklého rybníka nad Bažantnicí, 
kde je stále znatelná původní hráz. 
Na těchto projektech se pracuje již 
cca 2 roky a byla na ně získána do-
tace ze Středočeského kraje.

V současné době se pro další 
rybník v Dražovce shromažďují 
podklady tak, aby mohl být povolen 
a mohla být podána žádost o dota-
ci. Standartně je na tyto investiční 
akce poskytována dotace ve výši 90 
% z celkových nákladů. O tom, zda 
se rybník skutečně postaví, rozhod-
ne rada města na základě finanční 
a technické náročnosti akce. Pokud 
by tato stavba vznikla, zpřístupní 
obyvatelům po jeho hrázi další část 
v lesoparku až k Malému rybníku. 
Není také pravdou, která se také 
na sítích objevuje, že tato akce není 
povolena. Záměr pořízení projektů 
pro zadržování vody v krajině byl 
schválen radou města a tyto akce 
jsou součástí Strategického plánu 
města Hořovice.

Chápeme, že probíhající těžba 
v Dražovce je po obyvatele citli-
vá věc, nicméně jak jsme poznali, 

správa lesa je řízena opravdu eru-
dovanými odborníky. Na vzniklých 
holinách bude dle povinnosti z les-
ního zákona vysázen les nový a tak 
se dosavadní porosty zpřehlední 
a omladí, jak je tomu třeba. Navíc 
věkově i druhově různorodý porost 
v kombinaci s vodními plochami 
kaskády Dražovských rybníků ještě 
více rozšíří již tak bohatou přírodní 
biodiversitu a nabídne domov mno-
hým lesním obyvatelům z řad oboj-
živelníků, ptáků i savců. Pozitivní 
správou na konec je skutečnost, že 
tento les je ukázkou silné přirozené 
obnovy, za kterou jezdí studenti les-
nických univerzit z celé ČR.
Ing. David Grunt, vedoucí odboru 

výstavby a životního prostředí

ÚDAJE O OBJEMU KÁCENÍ:
n Pro období 2020 - 2029 je schvá-
len plán těžby o objemu 15.000 m3.
n Průměrná roční těžba tak činí 
1.500 m3.
n V roce 2020 bylo vytěženo cca 
400 m3.
n V roce 2021 bylo k datu uzávěrky 
vytěženo cca 200 m3.
n V roce 2021 tak bylo vytěženo 
cca 15% ze schváleného plánu.

n Napsali jste nám…

Homesharing je pomoc, na kterou rodi-
ny dětí se zdravotním znevýhodněním žijící 
v České republice dlouho čekaly, a nyní se 
tato komunitní odlehčovací služba má šanci 
dostat k rodinám také na Hořovicku.

A jak to funguje? Dobrovolník(říkáme 
mu hostitel) si pravidelně bere dítě na do-
mluvenou dobu a společně pak tráví čas. 

Mohou jít na procházku, uvařit si oběd, hrát 
si a získávat spolu nové zážitky. Rodiče zatím 
mají možnost vyřídit si, co potřebují, věno-
vat se sourozencům nebo prostě na chvíli 
vypnout.

Aby homesharing mohlo využívat co 
nejvíce rodin, je třeba zapojit dobrovolníky, 
kteří chtějí věnovat čas a obohatit svůj život 

i život jiné rodiny. Možná jste to právě Vy? 
Chcete vědět více?

OZVĚTE SE NÁM: homesharing@cpkp.
cz nebo 603 946 501. Děkujeme. Více na 
www.homesharing.cz nebo na www.cpkp.cz/
strednicechy/homesharing/.

Za tým CPKP
Martina Macurová a Petra Štěpová

Pomoc pro rodiny zdravotně znevýhodněných dětí: Homesharing, hledáme právě Vás?
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z usnesení zastupitelstva a rady města

Ze Zastupitelstva 
města Hořovice

ze dne 15. prosince 2021

n USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města Hořovice schva-
luje program zasedání zastupitelstva 
města Hořovice.
Výsledek hlasování:
PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo města Hořovice po 
projednání na základě zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů, 
schvaluje podle § 84 odst. 2, písm. b) 
tohoto zákona rozpočtové opatření 
č. 4 ke schválenému rozpočtu města 
Hořovice na rok 2021 ve znění roz-
počtového opatření č. 3.
Výsledek hlasování:
PRO: 19 PROTI: 0 DRŽEL SE: 1
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), ve znění pozdějších předpisů, 
schvaluje podle § 84 odst. 2, písm. b) 
tohoto zákona střednědobý výhled 
rozpočtu města Hořovice na roky 
2023 až 2025.
Výsledek hlasování:
PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo města Hořovice po 
projednání na základě zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů, 
schvaluje podle § 84 odst. 2, písm. b) 
tohoto zákona rozpočet města Hořo-
vice na rok 2022. Jedná se o rozpočet 
tříděný dle nejvyšších jednotek dru-
hového třídění rozpočtové skladby, 
který je v oblasti výdajů specifikován 
dalším tříděním podle jednotlivých 
druhů a typů výdajů. Tento rozpočet 
je schodkový, kdy schodek bude hra-
zen finančními prostředky v podobě 
kladného zůstatku rozpočtového 
hospodaření roku 2021 a zároveň 
bude tento přebytek hospodaření ur-
čen ke krytí úvěru města Hořovice.
Výsledek hlasování:
PRO: 11 PROTI: 8 ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. 4 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo města Hořovice po 
projednání na základě zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů, 
schvaluje podle § 85, písm. c) tohoto 
zákona a v souladu s § 10a zákona č. 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, „Program pro 
poskytování dotací z rozpočtu měs-
ta Hořovice v roce 2022“, a to včetně 

příloh a vzoru veřejnoprávní smlou-
vy pro poskytování dotací.
Výsledek hlasování:
PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo města Hořovice schva-
luje dle ustanovení § 85 písm. c) zá-
kona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, poskytnutí individuální 
účelové dotace pro Zimní stadion 
Hořovice s.r.o. ve výši 100.000 Kč, a to 
za účelem spolufinancování provozu 
zimního stadionu v roce 2021. Pod-
pisem smlouvy je pověřen starosta 
města.
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2
Usnesení č. 6 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo města Hořovice schva-
luje na základě § 84 odst. 2, písm. d) 
zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), v platném znění, zřizovací listi-
nu příspěvkové
organizace Městská správa bytového 
a nebytového fondu Hořovice.
Výsledek hlasování:
PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo města Hořovice schva-
luje dle ustanovení § 85 písm. a) zá-
kona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
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.
PRO: 11 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 8
Usnesení č. 8 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 9
Zastupitelstvo města Hořovice vy-
dává podle ustanovení § 84 odst. 
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, Obecně závaznou vyhlášku 
města Hořovice č. 8/2021, kterou se 
stanovuje úhrada vodného a stoč-
ného ve dvousložkové formě a která 
nahrazuje stávající Obecně závaznou 
vyhlášku města Hořovice č. 1/2018, 
a to s účinností od roku 2022.
Výsledek hlasování:
PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3
Usnesení č. 9 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 10
Zastupitelstvo města Hořovice vydá-
vá podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. 
h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), v platném znění, Obecně zá-

vaznou vyhlášku města Hořovice č. 
9/2021 o místním poplatku za obecní 
systém odpadového hospodářství, 
která nahrazuje stávající Obecně zá-
vaznou vyhlášku města Hořovice č. 
3/2020, a to s účinností od roku 2022.
Výsledek hlasování:
PRO: 19 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 11
Zastupitelstvo města Hořovice vydá-
vá podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. 
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, 
Obecně závaznou vyhlášku města 
Hořovice č. 10/2021, o místním po-
platku za užívání veřejného prostran-
ství, která nahrazuje stávající Obecně 
závaznou vyhlášku města Hořovice č. 
5/2021, a to s účinností od roku 2022.
Výsledek hlasování:
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2
Usnesení č. 11 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 12
Zastupitelstvo města Hořovice schva-
luje dle ustanovení § 85 písm. j) zá-
kona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, uzavření smluv o zápůjčce 
peněz ve výši 20.000 Kč mezi městem 
Hořovice a třemi jednotlivými žada-
teli v souladu s podmínkami Směr-
nice pro používání sociálního fondu 
zaměstnavatele. Podpisem smluv je 
pověřen starosta města.
Výsledek hlasování:
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 13
Zastupitelstvo města Hořovice schva-
luje dle ustanovení § 85 písm. a) zá-
kona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, prodej části pozemku parc. 
č. 745/1 k.ú. Hořovice, o výměře 65 
m2, ve vlastnictví města Hořovice, 
manželům Karmazinovým, a to za 
účelem spojení pozemků a zamezení 
neoprávněných vstupů na pozemek. 
Kupní cena je stanovena dle znalec-
kého posudku ve výši 1.865 Kč za 
m2, tj. celkem 121.225 Kč. K podpisu 
smlouvy je pověřen starosta města.
Výsledek hlasování:
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 14
Zastupitelstvo města Hořovice schva-
luje dle ustanovení § 85 písm. a) zá-
kona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, prodej pozemku parc. č. 
15/2 v k.ú. Hořovice o výměře 94 m2, 
ve vlastnictví města Hořovice, panu 
Vadimu Macahaniucovi, a to za úče-
lem spojení pozemků. Kupní cena je 
stanovena dle znaleckého posudku ve 
výši 500 Kč za m2, tj. celkem 47.000 
Kč. K podpisu smlouvy je pověřen 
starosta města.
Výsledek hlasování:
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno

n USNESENÍ č. 15
Zastupitelstvo města Hořovice pří-
slušné podle § 6 odst. 5 písm. a) zá-
kona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
schvaluje na návrh úřadu územního 
plánování pořízení změny č. 2 územ-
ního plánu města Hořovice, a to zkrá-
ceným postupem dle ust. § 55a odst. 
2 stavebního zákona. Změna územní-
ho plánu bude pořízena jako změna 
s prvky regulačního plánu dle ust. 
§ 43 odst. 3 stavebního zákona.
Výsledek hlasování:
PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 8
Usnesení č. 15 bylo schváleno

Z Rady města
Hořovice

ze dne 22. prosince 2021

n Rada města schvaluje program jed-
nání uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh pro veřejnou za-
kázku na projektovou dokumentaci 
s názvem „Rozšíření MŠ ve městě 
Hořovice“ zadávanou dle vnitřního 
předpisu č. 3/2016, zásad pro zadává-
ní veřejných zakázek malého rozsahu 
pro veřejného zadavatele, v platném 
znění. Do komise pro otevírání obá-
lek, komise pro posouzení kvalifikace 
a hodnotící komise jsou tímto radou 
jmenování následující členové, resp. 
i jejich náhradníci v tomto složení: 
členové – Bc. Aleš Trojan, MPA, Ond-
řej Vaculík, Ing. Milan Šnajdr, náhrad-
níci – 1. náhradník, Ing. David Grunt, 
2. náhradník Mgr. Helena Plecitá, 3. 
náhradník Bc. Michal Hasman, MPA.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh pro veřejnou za-
kázku na projektovou dokumentaci 
s názvem „Rozšíření ZŠ ve městě 
Hořovice“ zadávanou dle vnitřního 
předpisu č. 3/2016, zásad pro zadává-
ní veřejných zakázek malého rozsahu 
pro veřejného zadavatele, v platném 
znění. Do komise pro otevírání obá-
lek, komise pro posouzení kvalifikace 
a hodnotící komise jsou tímto radou 
jmenování následující členové, resp. 
i jejich náhradníci v tomto složení: 
členové – Bc. Aleš Trojan, MPA, Ond-
řej Vaculík, Ing. Milan Šnajdr, náhrad-
níci – 1. náhradník Ing. David Grunt, 
2. náhradník Mgr. Helena Plecitá, 3. 
náhradník Bc. Michal Hasman, MPA.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Dodatku č. 2 ke Smlouvě 
o výpůjčce, s Národním pedagogic-
kým institutem ČR, IČO: 45768455, 
a to ve věci opětovného uzavření 
smlouvy na dobu určitou jednoho 
roku do 01. 01. 2023. Podpisem toho-
to dodatku je pověřen starosta města.
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sluní Hořovice předkládá radě města 
jednotný materiál, který upravuje 
nakládání s bytovým fondem města. 
V přílohách jsou samostatně kritéria 
pro přidělování sociálních bytů a bytů 
v domě s pečovatelskou službou. Dále 
přílohy obsahují jednotnou žádost 
a přílohy k žádosti s ohledem na druh 
bytu (sociální, zvláštního určení, ma-
lometrážní, holobyt a běžný byt).

n Rada města Hořovice schvaluje 
Pravidla pro užívání parkovišť č. 1 
specifikovaných v Nařízení města 
Hořovice č. 1/2021, o placeném stá-
ní silničních motorových vozidel na 
místních komunikacích nebo urče-
ných úsecích v Hořovicích a v Naříze-
ní města Hořovice č. 2/2021, kterým 
se vydává ceník za užití místních ko-
munikací nebo jejich určených úseků 
vymezených v nařízení města Hořo-
vice č. 1/2021 k stání motorových vo-
zidel v souladu s ustanovením § 102 
odst. 3 zákona č. 128/2000, o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, jakožto opatření rady města 
a pověřuje podpisem těchto pravidel 
starostu města.
n Rada města Hořovice schvaluje na 
rok 2022 rozpočty u všech příspěvko-
vých organizací, jejichž je město Ho-
řovice zřizovatelem. Těmito příspěv-
kovými organizacemi jsou 1. základní 
škola Hořovice, 2. základní škola Ho-
řovice, Domov Na Výsluní Hořovice, 
Městská mateřská škola Hořovice, 
Městská správa bytového a nebytové-
ho fondu Hořovice, Městské kulturní 
centrum Hořovice, Městské sportovní 
centrum Hořovice a Středisko volné-
ho času Domeček Hořovice. Rozpo-
čty uvedených příspěvkových orga-
nizací jsou schvalovány jako rozpočty 
vyrovnané.
n Rada města Hořovice schvaluje 
rozpočtové opatření č. 5 ke schválené-
mu rozpočtu města Hořovice na rok 
2021 ve znění rozpočtového opatření 
č. 4, a to v plném rozsahu s tím, že toto 
schválené rozpočtové opatření před-
loží pro informaci na následujícím 
jednání Zastupitelstva města Hořo-
vice.
n Rada města Hořovice uděluje Měst-
skému kulturnímu centru Hořovice 
souhlas s podáním žádosti o dotaci 
ze Středočeského Fondu podpory 
cestovního ruchu, tematické zadání 
Podpora provozu a propagace TIC – 
doprovodná infrastruktura, a to ve 
výši 60.000, - Kč.
n Rada se seznámila s variantním 
řešením výměny trafostanice v areálu 
zimního stadionu, s možnostmi ode-
bírat el. energii z nově vybudované 
trafostanice i pro potřeby ostatních 
sportovišť ve sportovním areálu a také 
pro potřeby Společenského domu 
a s distribučními náklady každé ze tří 
představených variant. Rada rozhodla 
pro další řešení výměny trafostanice 
využít variantu navrženou pod č. 1.
n Rada souhlasí se žádostí, podle kte-
ré žadatel vybuduje na vlastní náklady 
balkón v bytovém domě č. p. 1358/7, 
umístěný ve výšce přes 5 m nad měst-
ským pozemkem p. č. 641/1 v k. ú. 
Hořovice. Oznámit usnesení rady 
žadateli.
n Odbor sociálních věcí, zdravotnic-
tví a školství po dohodě s vedoucím 
finančního odboru a ředitelkou do-
mova pro seniory Domova Na Vý-

Z Rady města
Hořovice

ze dne 5. ledna 2022

n Rada města schvaluje program jed-
nání uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice schvaluje 
uzavření Dohody o ukončení nájem-
ní smlouvy s Hasičským záchranným 
sborem Středočeského kraje, IČO: 
70885371, a to ve věci ukončení ná-
jmu pozemku parc. č. 730/1 v k.ú. 
Hořovice, neboť tento pozemek se stal 
vlastnictvím právě této organizace. 
K podpisu dohody je pověřen starosta 
města.
Rada města Hořovice souhlasí s uza-
vřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě 
o spolupráci při zajišťování a spolufi-
nancování dopravní obslužnosti mezi 
městem Hořovice a Integrovanou 
dopravnou Středočeského kraje, IČO: 
05792291, kterým se zavádí účtování 
příspěvků na protarifovací ztrátu za 
MHD Hořovice podle skučně vyda-
ných jízdenek. K podpisu dodatku je 
pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním zadávací dokumentace a veš-
kerých příloh včetně Smlouvy o dílo, 
pro veřejnou zakázku s názvem „Ve-
řejná infrastruktura Hořovice – Nad 
Statkem“ zadávanou dle vnitřního 
předpisu č. 3/2016, zásad pro zadává-
ní veřejných zakázek malého rozsahu 
pro veřejného zadavatele, v platném 
znění. Do komise pro otevírání obá-
lek, komise pro posouzení kvalifikace 
a hodnotící komise jsou tímto radou 
jmenováni následující členové, resp. 
i jejich náhradníci v tomto složení: 
členové – Ing. David Grunt, Ondřej 
Vaculík, Bc. Aleš Trojan, MPA, ná-
hradníci – 1. náhradník Bc. Ondřej 
Bakule, 2. náhradník Ing. Milan Šna-
jdr, 3. náhradník Bc. Michal Hasman, 
MPA.
Rada města Hořovice na základě pro-
vedeného výběrového řízení „Oprava 
fasády budově MěÚ – objekt čp. 640“ 
projednala závěry hodnotící komise 
a rozhodla o výběru nabídky uchaze-
če GEMI GROUP s.r.o., Nad malým 
mýtem 615/4, 147 00 Praha, IČ: 019 
73 711, jehož tímto vybírá jako do-
davatele a souhlasí s podpisem Roz-
hodnutí o výběru dodavatele. Cena 
za realizaci díla je stanovena v maxi-
mální výši 5.889.898,93 Kč bez DPH. 

Rada města Hořovice pověřuje pana 
starostu podpisem příslušné Smlouvy 
o dílo.
n Rada města Hořovice schvaluje 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 
o poskytnutí dotace z Programu 2021 
pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje Fondu prevence 
na projekt Rozšíření MKDS Hořo-
vice“, evidenční číslo Projektu PRE/
KRI/043651/2021, a to ve věci změny 
termínu realizace akce. K podpisu do-
datku je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice uděluje pří-
spěvkové organizaci Středisko volné-
ho času – Domeček Hořovice souhlas 
s prodejem nepotřebného majetku ve 
vlastnictví této organizace, a to dato-

vého rozvaděče včetně příslušenství, 
datového úložiště a osobního auto-
mobilu.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s textem dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o sdružených službách dodávky elek-
třiny, uzavřené formou burzovního 
obchodu, podle kterého budou pře-
vedena odběrná místa na adresách 
1. máje 699/1 (ubytovna), Podluž-
ská 585/4 (Špejchar) a Masarykova 
1428/30b (holobyty) z příspěvkové 
organizace MSBNF Hořovice přímo 
na město Hořovice. Zajistit podpisy 
smluvních stran.
n Rada města Hořovice schvaluje 
Zásady hospodaření s byty v majetku 
města Hořovice včetně příloh.

Máme za sebou další podivný 
rok plný zákazů a omezení. Přesto 
mohu říci, že spolek Sedmikráska 
nezahálel. Některé akce se musely 
zrušit, jiné přizpůsobit.

Do každé akce jsme šli s tím, 
že nevíme, jaký bude její konec. 
Zato patří velký dík všem po-
mocníkům a dobrovolníkům. 
I když se akce neuskutečnila, její 
příprava nám ukázala, že jsou 
v našem městě lidé, kteří si pořád 
jen nestěžují a chtějí žít a setkávat 
se. Konaly se především venkovní 
akce. Účastníci se chovali rozum-
ně a s respektem, nepotřebovali 
vládní nařízení. A každou akci 
jsme si společně užili.

Cíl spolku zůstává stejný 
i v roce 2022. Společně naše 
smutné městečko pomalu oživit, 
společně se setkávat a poznávat 
jeho krásná místa. Plán akcí na-
jdete na webu spolku. Vzhledem 
ke Covidovému šílenství se bude 
opět hodně měnit. Naše akce 
fungují na principu dobrovol-
nosti. Proto uvítáme další pomoc 
a podporu. Chceme být otevřeni 
všem. Vstupné vybíráme jen při 
velkých nákladech, např. vstupné 

za Maškarní uhradí pronájem 
zimního stadionu.

Tento rok chceme ještě více 
podporovat procházky a toulky 
přírodou. Každý měsíc připraví-
me v lesoparku Dražovka stezku 
poznání. Od jara do podzimu 
pořádáme již druhým rokem cy-
klovýlety. Účast je téměř nulová, 
a to bychom také rádi změnili. 
Z důvodu malé účasti chystáme 
změny i v tradiční akci Hořovické 
toulání.

Jednorázové kurzy, přednášky 
a cvičení se budou stále řešit indi-
viduálně. Zahálet se ale nebude! 
Přizveme další, kteří budou chtít 
s námi spolupracovat. Naučit 
zájemce něco nového, pořádat 
společná setkání u něčeho dob-
rého…

Tato doba patří hlavně rodině 
a nejbližším. Rozděluje společ-
nost na očkované a neočkované. 
Pro náš spolek je důležité hlavně 
zdraví. Těšíme se na společná se-
tkání, spolupráci.

Sledujte náš web: www.sedmi-
kraska-horovice.cz/

Renata Babelová,
předsedkyně sdružení

Ohlédnutí za rokem 2021
ve sdružení Sedmikráska

n Vzpomínka

Dne 22. 1. 2022 by se dožil 90 let pan Franti-
šek Procházka, který byl 37 let ředitelem hořovic-
ké ZUŠ. Jeho život byl plný hudby, založil několik 
orchestrů. Někteří si určitě vzpomenou na taneční 
orchestr Metronom. Především se ale zasloužil 
o rozvoj kulturního života v Hořovicích založením 
Kruhu přátel hudby, Slavíkova komorního orches-
tru a pořádáním koncertů. Vychoval mnoho hu-
debníků. Žije dál v srdcích těch, kteří ho měli rádi.

Dana Volfová, dcera
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zprávy

POPLATEK ZA OBECNÍ
SYSTÉM ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ:
Poplatníkem poplatku je:
a) fyzická osoba přihlášená v obci 
nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující 
byt, rodinnýdům nebo stavbu pro 
rodinnou rekreaci, ve které není při-
hlášená žádná fyzická osoba a která 
je umístěna na území obce.
Sazba poplatku: Kč 700,–

Osvobození a úlevy:
Od poplatku je osvobozena osoba, 
které poplatková povinnost vznikla 
z důvodu přihlášení v obci a která je
a) poplatníkem poplatku za odklá-
dání komunálního odpadu z nemo-
vité věci v jiné obci a má v této jiné 
obci bydliště
b) umístěna do dětského domova 
pro děti do 3 let věku, školského 
zařízení pro výkon ústavní nebo 
ochranné výchovy nebo školského 
zařízení pro preventivně výchovnou 
péči na základě rozhodnutí soudu 
nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc na zá-
kladě rozhodnutí soudu, na žádost 
obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, zákonného zástupce dí-
těte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby 
se zdravotním postižením, domově 
pro seniory, domově se zvláštním 
režimem nebo v chráněném obydlí, 
nebo
e) na základě zákona omezena na 
osobní svobodě s výjimkou osoby 
vykonávající trest domácího vězení
f) držitelem průkazu ZTP/P
g) dlouhodobě pobývá v cizině
Úleva se poskytuje osobě, které po-
platková povinnost vznikla z důvo-
du přihlášení v obci a která dosáhla 
věku alespoň 70 let, a to ve výši 100 
Kč, tzn.: Kč 600,–
Poplatník je povinen prokázat 
všechny ohlášené skutečnosti, jež 
mu zakládají nárok na osvobození 
nebo úlevu od poplatku.
Splatnost poplatku: jednorázově 
nejpozději do 31. 5. 2022
Způsob úhrady:
- v hotovosti nebo platební kartou 
přímo na odboru finančním MěÚ 
Hořovice
- bezhotovostněna číslo účtu 19-
363886349/0800
Každá fyzická osoba přihlášená 
v obci má přidělený svůj variabilní 
symbol, který zůstává pořád stejný, 

jež si může vyžádat na e-mailové 
adrese: plat@mesto-horovice.cz, tel. 
311 545 312 nebo lze uvádět varia-
bilní symboly tímto způsobem:
Fyzické osoby přihlášenév bytové 
jednotce použijí variabilní symbol: 
1340 + datum narození (ve tvaru 
DDMMRR-poslední dvojčíslí roku) 
a specifický symbol: číslo popisné 
(přihlášení k pobytu).
Fyzické osoby přihlášeny v rodin-
ném domě, pokud hradí poplatek za 
všechny přihlášené osoby v daném 
rodinném domě, použijí variabilní 
symbol: 1340 + číslo popisné.
Vlastníkovi nemovité věci zahrnují-
cí byt, rodinný dům nebo stavbu pro 
rodinnou rekreaci, ve které není při-
hlášená žádná fyzická osoba a která 
je umístěna na území obce, bude na 
základě ohlašovací povinnosti při-
dělen variabilní symbol.
Ohlašovací povinnost:
Poplatník je povinen nejpozději 
do 15 dnů podat správci poplatku 
ohlášení vzniku své poplatkové po-
vinnosti a dojde-li ke změně údajů 
uvedených v ohlášení, je poplatník 
povinen tuto změnu oznámit do 15 
dnů ode dne, kdy nastala.

POPLATEK ZE PSŮ:
Poplatek ze psů platí držitel psa. 
Držitelem je osoba, která je při-
hlášena nebo má sídlo na území 
města Hořovice.
Poplatek se platí ze psů starších 
tří měsíců.
Sazba poplatku za kalendářní 
rok činí:
a) Kč 200,– za prvního psa chova-
ného v rodinném domě
Kč 300,– za druhého a každého 
dalšího psa téhož držitele v ro-
dinném domě
b) Kč 800,– za psa chovaného 
v bytovém domě nebo jinde
Kč 1200,– za druhého a každého 
dalšího psa téhož držitele, chova-
ného v bytovém domě nebo jinde
c) Kč 200. za psa, jehož držitelem 
je osoba starší 65 let
Kč 300,– za druhého a každého dal-
šího psa téhož držitele staršího 65 let
d) Kč 1500,– za psa chovaného práv-
nickými osobami za každého psa
Splatnost poplatku:
a) Nečiní-li poplatek více než 
200,– Kč ročně - nejpozději do 
31. 5. 2022
b) Činí-li poplatek více než 200,– 
Kč ročně - ve dvou stejných splát-
kách nejpozději do 31. 5. 2022a 
30. 9. 2022.

Způsob úhrady:
Psi, kteří jsou přihlášeni na zákla-
dě ohlašovací povinnosti lze platit 
poplatky:
- v hotovosti nebo platební kartou 
přímo na odboru finančním MěÚ 
Hořovice
- bezhotovostně na číslo účtu: 19-
363886349/0800,
každý držitel přihlášeného psa na 
základě ohlašovací povinnosti má 
přidělený variabilní symbol, jež si 
může vyžádat na e-mailu: plat@
mesto-horovice.cz, tel. 311 545 312 
nebo uvést variabilní symbol:
1341+datum narození držitele 
psa (ve tvaru DDMMRR-posled-
ní dvojčíslí roku)
specifický symbol: číslo popisné 
(přihlášený pobyt držitele psa)
Osvobození od poplatku:
1) Držitel psa, kterým je osoba 
nevidomá, osoba, která je pova-
žována za závislou na pomoci jiné 
fyzické osoby podle zákona upra-
vujícího sociální služby, osoba, 
která je držitelem průkazu ZTP 
nebo ZTP/P, osoba provádějící 
výcvik psů určených k doprovo-
du těchto osob, osoba provozující 
útulek pro zvířata nebo osoba, kte-
ré stanoví povinnost držení a pou-
žívání psa zvláštní právní předpis.

2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) Město Hořovice
b) držitel psa pocházejícího 
z útulku po dobu tří let ode dne 
pořízení psa
Ohlašovací povinnost:
Poplatník je povinen ohlásit 
správci poplatku vznik své po-
platkové povinnosti do 15 dnů 
ode dne, kdy se pes stal starším tři 
měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl 
psa staršího tří měsíců. Ve lhůtě 
15 dnů je povinen ohlásit také 
zánik své poplatkové povinnosti 
(např. úhyn psa, jeho ztrátu, da-
rování nebo prodej). Povinnost 
ohlásit držení psa má i osoba, kte-
rá je od poplatku osvobozena.

NAVÝŠENÍ POPLATKŮ
Nebudou-li poplatky zaplace-
ny poplatníkem včas nebo ve 
správné výši, vyměří mu správce 
poplatku poplatek platebním vý-
měrem nebo hromadným před-
pisným seznamem.
Včas nezaplacené poplatky nebo 
část těchto poplatků může správ-
ce poplatku zvýšit až na trojná-
sobek; toto zvýšení je příslušen-
stvím poplatku sledujícím jeho 
osud.

MěÚ Hořovice, odbor finanční

Informace o místních poplatcích na rok 2022:
poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a poplatek ze psů

INFO

Máte zastaralý neekologický kotel na pevná paliva?  
Do 1. září 2022 je třeba ho vyměnit nebo požádat  

o dotaci na nový, jinak hrozí sankce.
Jakých kotlů se to týká? A jak požádat o dotaci?

Vše najdete na webu Středočeského kraje  
ve sloupci vpravo pod odkazem Kotlíkové dotace

Tam můžete vyplnit i formulář pro zjištění zájmu 
o poskytnutí Kotlíkové dotace 2021+ 

ve Středočeském kraji.

KDE A KDY MŮŽETE ŽÁDAT
Na krajském úřadě poté, co kraj vyhlásí výzvu 

pro občany (pravděpodobně jaro 2022).

Kontakty: kotliky@kr-s.cz
Kotlíková linka: 257 280 991 

(pondělí a středa 8:00 – 12:00)

KOTLÍKOVÉ DOTACE
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Městská policie Hořovice

8 11. 12. 2021 ve večerních ho-
dinách prováděla hlídka Městské 
Policie Hořovice kontrolu auto-
busového nádraží, kde si všimla 
skupinky osob. Jeden z mužů na 
místě popíjel alkoholické nápoje, 
což je na místě zakázáno vyhláš-
kou města, a tou dobou se jedna-
lo i o porušení nouzového stavu. 
Jelikož byl muž silně podnapilý, 
byl převezen na protialkoholní 
záchytnou stanici do Příbrami 
a za své protiprávní jednání byl 
oznámen správnímu orgánu 
k dořešení.
8 22. 12. 2021 se stala na Palac-
kého náměstí v Hořovicích do-
pravní nehoda dvou osobních 
automobilů, a následně se mezi 

řidiči strhla potyčka, do které se 
ještě zapojilo několik kolemjdou-
cích osob. Jednomu z účastníků 
dopravní nehody se podařilo 
z místa ujet. Díky městskému 
kamerovému systému byl však 
řidič nalezen a hlídkou MP za-
staven. Poté byl předán PČR 
k dalšímu řešení.
8 26. 12. 2021 v 10:10 požádali 
policisté z OO PČR Hořovice 
hlídku MP o součinnost při za-
držení nebezpečné osoby, která 
měla být pravděpodobně ozbro-
jena střelnou zbraní a nenastou-
pila do výkonu trestu. Hledaná 
osoba byla nalezena v ulici Pl-
zeňská a poté převezena.

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. 12. 2021 do 15. 1. 2022 
hasiči ze stanice Hořovice vy-
jížděli k 32 událostem, z toho 
k 7 požárům, k 3 technickým 
událostem typu čerpání vody, 
padlý strom, ke 12 dopravním 
nehodám, 5x k úniku nebezpeč-
ných látek a 3x k záchraně osob. 
Ve dvou případech šlo o planý 
poplach, porucha EPS či neo-
hlášené pálení. Při událostech 
spolupracovali se zdravotnickou 
záchrannou službou, Policií ČR 
a ostatními složkami IZS. Při 
událostech došlo ke zranění 13 
osob, 3 osoby byly přímo zachrá-
něny a v jednom případě šlo zra-
nění neslučitelná se životem.
8 20. 12. 2021 v ranních hodi-
nách byla jednotka HZS ze stani-
ce Hořovice vyslána k dopravní 
nehodě dvou nákladních vozidel 
na dálnici D 5 38 km směr Plzeň. 
Nehoda se obešla bez zranění, 
hasiči na místě provedli proti-
požární opatření, likvidaci úni-
ku provozních náplní a částečně 
úklid včetně zprovoznění rychlé-
ho pruhu dálnice od vysypaného 
nákladu.
8 31. 12. 2021 v 12:29 hodin byla 
jednotka HZS Středočeského 
kraje ze stanice Hořovice a Be-
roun vyslána k dopravní nehodě 
nákladního vozidla na komunál-
ní odpad do Praskoles. Nákladní 

vozidlo se nacházelo na boku 
a docházelo z něj k většímu úni-
ku pohonných hmot. Nehoda se 
obešla bez zranění osob. Hasiči 
jímali unikající naftu, zamezi-
li jejímu odtoku do vodoteče 
a blízkého potoka za přítomnosti 
pracovníka životního prostředí.
8 31. 12. 2021 a 1. 1. 2022 byla 
jednotka HZS Středočeského 
kraje ze stanice Hořovice spo-
lečně s příslušnými jednotka-
mi SDH obcí vyslána ke třem 
požárům odpadu a přírodního 
prostředí, které zapříčinilo pou-
žívání zábavné pyrotechniky při 
oslavách příchodu nového roku.
8 12. 1. 2022 ve večerních ho-
dinách byla jednotka HZS 
Středočeského kraje ze stanice 
Hořovice společně s jednotkou 
SDH Žebrák vyslána k požáru 
maringotky sloužící jako obyd-
lí pro bezdomovce v Žebráku. 
Hasiči zlikvidovali požár pomocí 
vodního vysokotlakého proudu 
v dýchací technice.
8 12. 1. 2022 v ranních hodinách 
byla jednotka HZS Středočes-
kého kraje ze stanice Hořovice 
vyslána k dopravní nehodě do 
Rejkovic. Na místě zjištěna do-
pravní nehoda jednoho automo-
bilu zaklíněného ve výšce mezi 
stromy se zraněním řidiče ve vo-
zidle. Jednotka provedla zajištění 
vozidla, protipožární opatření 
a vyproštění řidiče, včetně likvi-
dace následků dopravní nehody.

HZS Středočeského kraje
ze stanice Hořovice

V prosinci loňského roku byla do 
systému integrované dopravy Stře-
dočeského kraje a Prahy integrována 
oblast Hořovicka. Při integraci oblasti 
Berounska a Hořovicka bylo zave-
deno 23 nových linek a 8 stávajících 
bylo změněno. Zrušeno bylo 43 linek 
mimo systém PID. Jednotlivé linky 
byly mezi sebou provázány a došlo 
tak k plošnější a efektivnější obslu-
ze území. Na linkách platí pásmový 
a časový tarif PID s možností využití 
přestupních jízdenek i časových ku-
ponů, a to v papírové i elektronické 
podobě, včetně možnosti nákupu 
jednorázového jízdného platební 
kartou u řidiče nebo pomocí mobil-
ní aplikace PID Lítačka. Díky Tarifu 
PID ušetří cestující zejména při pra-
videlném dojíždění.

Jaká zlepšení přinesla
integrace cestujícím
v oblasti Hořovicka?

Můžeme zde zcela jistě zmínit 
zajištění garantovaných přestup-
ních vazeb u hořovického nádraží 
od vlaků (především rychlíků) na 
regionální autobusy. Linka MHD 

Hořovice byla sloučena s linkami 
na Zbiroh a opačným směrem do 
Praskoles, čímž došlo k rozšíře-
ní nabídky přímého spojení pro 
Zbiroh, Týček, Cerhovice a Zálu-
ží ke školám v Komenského ulici 
a nemocnici v Hořovicích, nové 
spojení ke školám a na Cintlovku 
pak získaly i Praskolesy. Pro cesty 
v obvodu města Hořovice zůstala 
zachována bezplatná přeprava, a to 
na linkách 531, 643 a 648. Jednotli-
vé linky byly mezi sebou provázány, 
došlo tak k plošnější a efektivnější 
obsluze území. Integrací bylo zajiš-
těno častější a pravidelnější spojení 
z oblasti Komárova, koordinace 
linek (odstranění souběhů – samo-
zřejmě mimo školních spojů). Dále 
došlo k posílení a doplnění regi-
onálních spojů zejména v mimo-
špičkových obdobích (dopolední 
a večerní období, víkendy) a k za-
jištění četnějšího spojení do Bzové.

V současné době se pracuje na 
lepším propojení Hořovicka s Pl-
zeňským krajem, které by mělo být 
realizováno v průběhu roku 2022.

Oldřich Buchetka, IDSK

Vyhodnocení integrované 
dopravy v oblasti Hořovicka

Absolutní prioritou zůstávají 
školní spoje a spoje v dopravních 
špičkách do a ze zaměstnání.

Již v průběhu druhé poloviny 
ledna lze očekávat zvýšení výpadků 
spojů na jednotlivých linkách v dů-
sledku onemocnění nebo povinných 
karantén řidičů autobusů či strojvůd-
ců vlaků.

S platností od 12. 1. 2022 je dispe-
čink PID ve spolupráci s dopravci ope-
rativně zasahovat do provozu linek – 
jak v autobusech, tak ve vlacích s tím, 
že tyto informace budou zveřejňovány 
denně na webu www.pid.cz a na face-
booku, instagramu a twitteru (vždy 
opět na stránkách či kanálu PID) a to 
vždy v 19:00 hodin v den před následu-
jícím dnem provozu.
- aktuální informace také najdete 
v PID lítačce, která je k dispozici 
v podobě aplikace pro mobily (IOS 
i Android)
- posilujeme kapacity dispečerského 
řízení

- od 17. 1. 2022 došlo k zavedení do-
časně omezeného provozu s priori-
tou zachování školních spojů (prázd-
ninový provoz bez omezení školních 
spojů!). Toto opatření se dotkne pri-
márně linek s velkou hustotu spojů 
formou prodloužení intervalu.

I přes takto nastavená opatření 
NELZE vyloučit, že v jednotlivých 
případech nedojde k neočekávané-
mu výpadku spojů, který může vy-
plývat z pozitivních záchytů v rámci 
povinného testování provozních 
zaměstnanců při příchodu na praco-
viště. Výše uvedená opatření budou 
platit do odvolání, předpokládáme 
cca do poloviny února 2022. Děku-
jeme za pochopení a všichni věříme 
v co nejbližší návrat k normálu.

Veškeré informace v aktuální po-
době obdržíte nejen na webu www.
pid.cz., ale rovněž také na dispečin-
ku Pražské integrované dopravy tel. 
234 704 560.

Oldřich Buchetka, IDSK

Středočeská veřejná doprava 
se připravila na vlnu Omikronu
Vzhledem k očekávanému prudkému nárůstu incidence mutace 
COVID – 19 Omikron v populaci, která se týká i řidičů autobusů 
a členů vlakových čet na železnici, připravil Středočeský kraj sys-
témové opatření, kterým se zajistí maximální možná míra zabez-
pečení provozu veřejné hromadné dopravy na území kraje.
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Zaměstnanci Saint-Gobain i letos darovali svá srdce,
přes 80 tisíc korun obdržel Domov Na Výsluní v Hořovicích

Domov Na Výsluní v Hořovi-
cích se stal jednou z obdarovaných 
organizací v rámci projektu „Da-
ruj srdce“ společnosti Saint-Go-
bain – lídra na trhu se stavebními 
materiály. V rámci projektu, který 
odstartoval na konci listopadu, 
kupovali zaměstnanci společnosti 
za symbolickou částku 20 Kč sr-
díčka s cílem pomoci vybraným 
organizacím. Celkem přispěli 113 
tisíc korun, zbytek do sbírky věno-
vala Skupina Saint-Gobain, která 
dohromady pomohla 10 organi-
zacím napříč ČR částkou atakující 
jeden milion. Část z výtěžku – přes 
80 000 Kč – obdržel také Domov 
Na Výsluní Hořovice.

„Daruj své srdce a Saint-Go-
bain ho věnuje také“. Tak znělo 
motto již druhého ročníku dob-
rovolné CSR aktivity, jejímž cílem 
bylo pomoci tam, kde to nejvíce 
potřebují. Na konci listopadu ka-
ždá divize Skupiny v ČR nomi-
novala jednu organizaci, kam vy-
braný finanční dar poputuje, vždy 
šlo přitom o organizaci v blízkosti 
jejich výrobního závodu. Skupina 
se navíc dopředu zavázala, že k vy-
brané částce následně přidá další 
finanční obnos. Aktuálně tak díky 
projektu „Daruj srdce“ rozdělí 
Saint-Gobain organizacím napříč 

ČR částku 872 810 Kč, a to ještě 
před Vánoci.

„V loňském roce reagova-
la Skupina Saint-Gobain touto 
iniciativou na nepříznivý vývoj 
v souvislosti s pandemií covid-19 
a pomohla organizacím, které jí 
musely nejvíce čelit. Šlo převáž-
ně o nemocnice nebo organizace 
pečující o sociálně slabé, seniory 
či opuštěné děti, jako je například 
Klokánek. Letos je situace možná 
ještě horší, a navíc všeobecná nála-
da veřejnosti už není tak otevřená 
pomoci. Chceme to změnit, ales-
poň mezi našimi zaměstnanci, kte-
rých máme v ČR více než 4 tisíce, 
a ukázat jim, že pomoci je potřeba 
dnes ještě víc než vloni. Finanční 
dar předáváme organizacím ještě 
před Štědrým dnem,“ říká k akci 
Robert Kudrna, personální ředitel 
Saint-Gobain východní Evropa.

Sbírka „Daruj srdce“ probíhala 
od 29. 11. do 10. 12. Během toho-
to období mohli zaměstnanci při-
spívat do předem připravených 
pokladniček u vstupu do jednoho 
ze 14 výrobních závodů i na cen-
trále společnosti v Praze. Za sym-
bolickou částku 20 Kč si mohli 
koupit papírové ozdoby ve tvaru 
srdíčka a ozdobili jimi k tomu 
určené vánoční stromky. Počet 

Žáci Základní umělecké školy Jo-
sefa Slavíka Hořovice z klavírní 
a pěvecké třídy Květuše Ernestové 
se po nucené pauze vrátili ke svým 
adventním uměleckým aktivitám. 
Aktivně se zapojili do celostátních 
událostí ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 
2021, ZPÍVÁME JEŽÍŠKOVI 2021 
a v klášterním kostele Nejsvětěj-
ší Trojice na Palackého náměstí 
v Hořovicích nabídli hudební Ad-
ventní zastavení POSLÁN JEST 

OD BOHA ANDĚL s rozdáváním 
Betlémského světla. Originální pě-
vecké duo MAFI nazpívalo novou 
kolekci adventních a vánočních 
písní. Některé z nich byly opět pře-
vedeny ve videoklipy. Tentokrát 
v exkluzivních interiérech exilové 
rezidence posledního hesenského 
kurfiřta, zámku Hořovice, upro-
střed krkonošských betlémů ze 
sbírky MUDr. Martina Šmakala. 
Děkujeme. Květuše Ernestová

ZAKLADATEL
Únor 2022 přinese 140. výročí narození 

zakladatele dechového orchestru v Hořovicích 
Vojtěcha Jánského (1882, Vřeskovice - 1954, 
Hořovice).

Vynikající hudebník se narodil 8. úno-
ra 1882 ve Vřeskovicích u Přeštic, malé vesni-
ci na půli cesty z Plzně do Klatov, do rodiny 
domkáře Martina Jánského a jeho ženy Marie. 
Obec, která má dnes sotva tři sta obyvatel, proslula hudebními rody 
Berků, Šustíků či Drdů, a na přelomu 19. a 20. století nebývalou kon-
centrací umělecky nadaných lidí. Vojtěch Jánský spojil celý svůj život 
s vojenskou hudbou. Již od čtrnácti let byl klarinetistou a hobojistou 
plukovních hudeb v Levoči a v Prešově, po roce 1908 již byl dirigen-
tem u slavných „ 67ers“ ve Vídni, řadového pěšího pluku vytvořeného 
už v roce 1860, z jejichž slávy zbyl dodnes hraný plukovní pochod 
Auf in den Kampf rakouského skladatele Hermanna Dostála (1874-
1930). Poválečnou kariéru po unifikaci branné moci započal Vojtěch 
Jánský jako dirigent posádkové hudby v Plzni. V v roce 1923, kdy 
byla na návrh inspektora vojenských hudeb Václava Voskovce v Pra-
ze zřízena Vojenská hudební škola, se stal jejím instruktorem spolu 
s dalšími vynikajícími hudebníky s dlouholetou praxí, kteří měli vý-
znamný podíl na skutečně vynikajících výsledcích školy, i když jejich 
vyučovací praktiky by dnes mnozí mohli označit za nepedagogické. 
Jánský v Hořovicích založil čtyřicetičlenný Velký dechový orchestr, za 
okupace řídil symfonický orchestr hudebního spolku Smetana (zal. 
1907), a poté, co v Jincích ukončily činnost různé spolky a rozpadla 
se i tamní divadelní společnost, založil tam smyčcový orchestr (1941). 
Těleso se však rozešlo už v roce 1945 po svém vystoupení na prvním 
Sokolském plese. Po osvobození se Jánský na čas vrátil ke své pedago-
gické práci do Vojenské hudební školy v Praze a hořovickou dirigent-
skou taktovku předal Klimentovi Matějkovi a Josefovi Vyskočilovi. 
Zemřel 24. listopadu 1954 v Hořovicích. Květuše Ernestová

srdíček i výše daru přitom byla 
zcela dobrovolná. V kasičkách 
všech závodů se během dvou týd-
nů nastřádalo celkem 113 000 Kč. 

Zbytek celkové částky věnovala 
Skupina Saint-Gobain.

Ing. Jakub Benda, tiskový 
mluvčí Saint-Gobain CZ a SK

Adventní zpívání žáků ZUŠ Hořovice

Tip na zimní výlet: zámek Zbiroh
n Večerní hradozámecká prohlídka

Přijďte ve večerních hodinách (pátek 4. 2. , 11. 2. , 18. 2. , 25. 2. , vždy 
od 18:00) prožít příběh majitelů hradu Zbiroh od Přemysla Otaka-
ra II. přes Karla IV., Rudolfa II. či Krále železnic Henryho Bethela von 
Strousberga až po šlechtický rod Colloredo - Mannsfeldů. Dozvíte se 
též spoustu zajímavostí o Templářských rytířích a prohlédnete si dobo-
vě laděné salonky s unikátními exponáty. Z překrásného Muchova sálu 
se jako mávnutím kouzelného proutku přemístíme na hradní nádvoří, 
na kterém vás ohromí nejstarší samostatně stojící hlásná věž v Čechách, 
která zde po staletí stojí jako věrný sluha. Na samotný závěr se vydáme 
do nejkrásnější části hradu – barokní kaple Nanebevzetí Panny Marie.

n Dětská prohlídka Jedli, pili a tři dny se radovali aneb Jak se stolo-
valo za dob Karla IV., Rudolfa II. či Marie Terezie a další zajímavosti.

Tato speciální prohlídka pro děti (soboty 5. 2. , 12. 2. , 19. 2. , 26. 2. , vždy 
od 13:30) je zaměřená na stolování a gastronomii jako celek od středověku 
až po 20. stol. Děti se dozví např. čemu Templáři vděčili za svoji dlouho-
věkost, nejoblíbenější pokrm Karla IV., jak připravit kaši z mlhy, proč byl 
zákaz používání vidliček, kterak vznikl čaj o páté a spoustu dalších zajíma-
vostí, nejen z královské kuchyně. Velice nás potěší, přijdete-li v kostýmech 
princů a princezen, králů a královen a dalších urozených postav.
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Přijďte	 si	 s	 námi	 zatancovat	 standardní	 a	
latinské	 tance	 do	 prostorného	 sálu	
Společenského	domu.	

Tančírna	je	určena	pro	všechny	páry,	které	
ovládají	alespoň	základní	kroky	 tanců	 jako	
jsou	waltz,	 valčík,	 tango,	 quickstep,	 blues,	
cha-cha,	 rumba	 a	 jive.	 Na	 pokročilosti	
Vašich	 tanečních	 znalostí	 opravdu	
nezáleží!	
	

Dress	code:	vhodné	společenské	oblečenía	
taneční	obuv.	

Občerstvení	s	sebou!	

HOŘOVICKÁ 
TANČÍRNA 

	

Společenský	dům	Hořovice	

sobota	19.02.2022	

začátek:	18:00hkonec:	21:00	h			vstupné:	100,-Kč	



www.mesto-horovice.cz14

kulturní servis

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 12. a 26. 2. 8:00 – 11:00

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

VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI:
Již zakoupené vstupenky na níže uvedená 
představení platí i v novém termínu.
4 DIVADELNÍ MINIFESTIVAL
4.-.5. 2. 2022, Společenský dům 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

n 4.–5. 2. 2022
DIVADELNÍ MINIFESTIVAL
Autorská one man show Marka Schmieda
4. 2. 2022 od 19:00 divadlo UKLÍZEČKA
5. 2. 2022 od 19:00 divadlo NEUKLÍZEČ
Vstupné v předprodeji 200 Kč / jednotlivě 150 Kč
Vstupné na místě 300 Kč / jednotlivě 200 Kč.
n 19. 2. 2022 od 18:00 do 21:00
HOŘOVICKÁ TANČÍRNA

PŘIPRAVUJEME:
n 14. 3. 2022 od 20:00
PARTIČKA
n 25. 3. 2022 od 21:00
AC/DC REVIVAL ŠPEJBLS HELPRS
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 24. 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.
SD Hořovice – mládež, čtvrtky od 27. 1.
Mírně pokročilí (H8/1), 18:30 – 20:05
Mírně pokročilí (H8/2), 20:15 – 21:50
V ceně je 11 večerů.
PODZIM 2022
SD Hořovice – mládež, pátky od 2. 9. 2022

n Knihovna Ivana Slavíka

n Galerie Starý zámek

PŘIPRAVUJEME:
n 1. 4.–29. 5. 2022
VÝSTAVA MIROSLAV HORNÍČEK
– KOLÁŽE

n Klub Labe

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

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY!
Činnost klubu Labe je až do odvolání poza-
stavena, protože prostory budou po nějaký 
čas sloužit jako očkovací místo. Děkujeme za 
pochopení.

Nabídku letních pobytových a příměstských 
táborů pro šk. rok 2021/ 2022 naleznete kon-
cem ledna na www.domecekhorovice.cz.
4 7.,14.,21.,28. února, 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.
4 2., 9., 16., 23. února, 17:45 – 18:45
KRUHOVÝ TRÉNINK. Skupinové cvičení 
pro dospělé posilující komplet celé tělo. Vrb-
novská ul. 1138, Hořovice, poplatek 70 Kč, Hrd-
ličková Romana, Tel.: 602 664 650.
4 KAŽDÝ PÁTEK VÝTVARNÉ HRÁTKY
PRO RODIČE A DĚTI OD 2 LET + HERNIČ-
KA. Hernička otevřena vždy v pátek od 8:30 do 
12:00 hodin. Starý zámek Hořovice, RC Kaleido-
skop. Poplatky: Hernička 30 Kč, Hernička + tvo-
ření 10:00 – 11:00 50 Kč. Rezervace na výtvarné 
hrátky nutná, Jíchová Kamila, Tel.: 721 274 43.
4 1. a 3. února, v 9:00 a v 11:00
ZAHÁJENÍ KURZŮ VIRTUÁLNÍ UNIVER-
ZITY TŘETÍHO VĚKU. Vrbnovská ul. 1138, 
Hořovice. Radová Lenka, tel. 725 064 881, 
email: recepce@domecekhorovice.cz.
4 10. února, 10:00 – 11:00
NA KÁVIČKU DO DOMEČKU – Bezpeč-
nost na internetu II. Přednáška pro seniory, jak 
se bezpečně pohybovat v internetovém světě. Ve 
spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem. 
Vrbnovská ul. 1138, Hořovice, poplatek 30 Kč. 
Rezervace nutná, Radová Lenka, tel. 725 064 881, 
email: recepce@domecekhorovice.cz.

n Domeček Hořovice

n Informační centrum

n Sedmikráska o.s.

Klubovna spolku Sedmikráska
Společenský dům Hořovice

KLUBOVNA SPOLKU SEDMIKRÁSKA  – 
SPOLEČENSKÝ DŮM HOŘOVICE
Můžete si rezervovat pro Vaši akci, setkání. Max. 
8 osob, přizpůsobujeme se, aktuální informace na 
webu https://www.sedmikraska-horovice.cz/
4 HOMEOPATICKÉ MINIKURZY A PO-
RADNA – schůzky nepravidelné, po telefonické 
domluvě, setkání v malé skupině i jednotlivci. 
Naučíte se samotné homeopatické první pomoci 
- jak rozeznat léky a podat ten správný, a jaká psy-
chosomatická příčina se k dané nemoci vztahuje. 
Podrobné informace na www.homeopaticka-po-
radna-horovice.webnode.cz.
4 CVIČÍME, TVOŘÍME S HELČOU - nutná 
rezervace tel. 774 404 211
4 KALANETIKA - strečinkové cvičení pro 
zpevnění a tvarování postavy. Každou středu 
17:15 – 18:15 / 18:30 – 19:30. Podrobné informa-
ce na výše uvedené kurzy na webu https://www.
cestazazivotem.cz/
4 RELAXACE S KAMČOU – nutná rezer-
vace: tel. 607 185 016 nebo e-mail: info@brdsk-
eslunce.cz
4 HRAVÉ RELAXAČNÍ KRESLENÍ - kroužek 
pro děti ZŠ 1. stupeň. Středa, liché týdny od 15:00 
do 16:30. Vaše dítka formou hry a výtvarného 
vyjádření poznávají sebe sama a své místo ve 
světě. Po domluvě lze dítě vyzvednout ze školky, 
či družiny.
4 VÝTVARNÉ KURZY – olejomalba, malba 
na plátno, kreslení pravou hemisférou, tečkovaná 
mandala. Krásně a dobře kreslit dovede opravdu 
každý. Pod odborným vedením lektorky si každý 
vybranou technikou namaluje obraz, který si 
odnese domů. Výtvarné pomůcky, plátno jsou 
k dispozici. Informace a termíny na výše uvedené 
kurzy na webu www.brdskeslunce.cz/
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY
Aktuální info https://www.sedmikraska-horo-
vice.cz/akce/
V únoru si procházku lesoparkem Dražovka bu-
dete moci zpříjemnit stezkou poznání „Od maso-
pustu k Velikonocům“. Seznámíte se s tradicemi 
a budete plnit jednoduché úkoly.

4 12. února, 16:30 – 19:00
S ČELOVKOU DRAŽOVKOU. Oblíbený ve-
černí běžecký závod pro děti i dospělé. Propo-
zice, registrace a další info na www.brdskypo-
har.cz. Lesopark Dražovka, Hořovice, poplatek 
dospělí 100 Kč, děti 50 Kč. Podrobnosti na 
www.domecekhorovice.cz.

4 15. 2. 2022 v 17:00
PŘEDNAŠKA NA TÉMA MĚSÍČNÍ CYKLY 
A NAŠE ZDRAVÍ
Povíme si, jaký termín je vhodný pro plánovanou 
operaci, aby byla úspěšná, kdy začít hubnout, 
nebo kdy je nejlepší čas přestat kojit. Přijďte 
a dozvíte se, jak je důležité dělat věci v ten správný 
čas. Setkání se koná na adrese Cvočkařská 286/1, 
Hořovice, vchod z ulice Jungmannova.

n Syringa

Začátečníci - mládež (H7), 20:15 – 22:15 Cena 
kurzu: 2300 Kč/osoba
Mládež má 15 večerů (12 lekcí, 2 prodloužené 
a 1 ples).



kulturní servis - sport

15www.mesto-horovice.cz

ZÁMEK ZBIROH
4 4. 2. , 11. 2. , 18. 2. , 25. 2. , pátky vždy od 
18:00
Večerní hradozámecká prohlídka
4 5. 2. , 12. 2. , 19. 2. , 26. 2. , soboty vždy od 
13:30
Dětská prohlídka Jedli, pili a tři dny se rado-
vali aneb Jak se stolovalo za dob Karla IV., Ru-
dolfa II. či Marie Terezie a další zajímavosti.
Více informací o obou akcích na straně 11.
4 Zámecká expozice otevřena úterý – neděle 
10 -17 hod. – využijte možnosti navštívit náš 
zámek v době, kdy ostatní památky spí!

n Zbiroh

n 5. – 6. 2. MUDr. Davidová Petra, Beroun, Tř. 
Politických vězňů 40, tel.: 775 595 704
n 12. – 13. 2. MUDr. Drobečková Lucie, Be-
roun, Hradební 152, tel.: 607 065 760
n 19.  – 20.  2. MUDr. Fiala Martin, Beroun, 
Holandská 123, tel.: 728 961 496
n 26. – 27. MUDr. Hanáčková Anita, Komá-
rov, Buzulucká 480, tel.: 734 583 076
Pohotovostní hodiny od 8:00 do 11:00.

n Zubní pohotovost

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
NA ZS HOŘOVICE

Informace o veřejném bruslení
na www.zs-horovice.cz.

4 19. 2. 2022 v 9:20
PĚŠÍ KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA
S PRŮVODCEM
Sraz v 9:20 v Lochovicích u kostela. Vyrazíme po 
stopách Keltů v našem kraji. Náročnost středně 
těžká, vhodné i pro děti starší 10 ti let. Délka cca 
12 km. Návrat mezi 13.00 až 14.00 hodin.
Přihlášky na obě akce přijímá a informace posky-
tuje Marcela Ganna Flídrová na tel. 603 964 553. 
Více na www.syringa-czech.cz

Po dvouleté covidové odmlce 
se moderní gymnastky opět vrátily 
na závodní koberec. A pro moderní 
gymnastky z Hořovic byl skutečně 
úspěšný.

Jako každý sportovní oddíl, i ten 
hořovický postihl úbytek sportovců. 
Ale dívky, které zůstaly, se i přes za-
vřené tělocvičny pilně připravovaly 
a věřily, že se jednou vrátí na závodní 
plochu. A dočkaly se. Proběhla celá 
podzimní soutěžní sezona. Nejprve 
dívky absolvovaly několik zkušeb-
ních pohárových soutěží, ve kterých 
se umísťovaly na předních místech 
a jejich výkony se zlepšovaly závod 
od závodu. Z pohárových závodů si 
bronzovou medaili přivezla Eliška 
Jansová, stříbrnou medaili Zuzana 
Krtilová a zlatou Tereza Krtilová.

Nejdůležitějším závodem sezony 
byly oblastní přebory ZPMG, které 
jsou postupovou soutěží na mistrov-
ství České republiky. Ze šesti hořo-

vických závodnic, které se přeboru 
účastnily, postoupily hned čtyři na 
mistrovství republiky, a to Eliška 
Jansová z 1. místa, Johana Kováříč-
ková ze 4. místa, Tereza Krtilová z 5. 
místa a Zuzana Krtilová ze 3. místa. 
Klárce Vyskočilové a Kristýně Vese-
lé postup na mistrovství republiky 
utekl opravdu jen těsně. Obě skonči-
ly na oblastním přeboru ve své kate-
gorii na krásném 7. místě.

Ani na mistrovství České repub-
liky se hořovické gymnastky neztra-
tily. Nejúspěšnější gymnastkou naší 
výpravy byla i tentokrát nejmladší 
ze závodnic, Eliška Jansová, která 
obsadila ve své kategorii 3. místo. 
Navíc si odvezla i zlatou medaili ze 
soutěže družstev.

Doufáme, že se již tělocvičny 
zavírat nebudou a dívky se budou 
moci věnovat své sportovní přípravě 
naplno i nadále.

Hana Hoffmannová

Úspěšný návrat moderních 
gymnastek na závodní koberec

n Eliška Jansová na 3. místě na Mistrovství ČR v moderní gymnastice.

4 26. 2. 2022 v 13:00
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA
„Tajemství lesa“
Vycházka je určena pro děti a dospělé. Dozvíte se, 
jak si stromy předávají informace a další zajíma-
vosti. Délka je cca 7 km. Náročnost lehká. Sraz v 
13:00 na Náměstí Boženy Němcové (autobusové 
náměstí). Vycházka bude trvat 2 – 3 hodiny.
Přihlášky přijímá a informace - Marcela Ganna 
Flídrová tel.: 603 964 553. Více na www. horovize.cz

n HOROVIZE z. s.

HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK
4 3. 2. 2022 od 18:00 - HVĚZDÁRNA 
DĚTEM - rezervace nutná
3. 2. 2022 od 20:00 - DIVADLO NOC

n Žebrák

Každou neděli pro vás máme nový díl vide-
oseriálu V záři hvězd a přinášíme novinky na 
webu a facebooku.

Vyhlášení literární soutěže v oboru poezie a prózy

„HOŘOVICE VÁCLAVA HRABĚTE 2022“
XV. bienále

Máte zajímavý námět a chuť psát?
Zapojte se do naší soutěže!

Soutěž vyhlašuje dne 13. 1. 2022 Městské kulturní centrum Hořovi-
ce spolu s městem Hořovice.

Podmínky soutěže:
n Soutěže se může zúčastnit každý ve věku 14 až 25 let, kdo dosud 
nikde knižně nepublikoval, v oboru POEZIE a PRÓZA.
n POEZIE - max. 5 básní v celkovém rozsahu do 5 stran
PRÓZA - text v rozsahu do 5 normostran (povídka, ukázka z nove-
ly či románu). Téma je volné. Lze soutěžit v obou oborech.
n Soutěžní texty v českém jazyce se přijímají jen v elektronické 
podobě ve formátu Word a je nutné je zaslat společně s vyplněnou 
přihláškou nejpozději do 10. 4. 2022 na e-mailovou adresu mkc@
mkc-horovice.cz. Předmět zprávy označit „HVH 2022“. Soutěžní 
práce se nevracejí.
n Práce bude hodnotit odborná porota. Hodnocení bude anonym-
ní - každé práci bude přiděleno číslo.
n Nejlepší autoři si rozdělí odměnu v celkové výši 20.000,– Kč.
n XV. bienále proběhne ve středu 18. května 2022.

4 16:00 hodin
Pieta u hrobu Václava Hraběte – hřbitov Lochovice
4 17:00 hodin
Vyhlášení výsledků soutěže – Knihovna I. Slavíka Hořovice
4 17:30 hodin
Konzultace s členy poroty – Knihovna I. Slavíka Hořovice
4 19:00 hodin
Koncert – Laco Deczi a Celula New York – klub Labe Hořovice

n Literární soutěž se koná za finanční podpory Města Hořovice. 
Soutěž je pořádána pod záštitou starosty města Hořovice Dr. Ing. 
Jiřího Peřiny.
n Informace o soutěži, přihlášku a stanovy lze získat:

- na adrese: MKC Hořovice, Vrbnovská 30/1, 268 01 Hořovice,
- na tel.: +420 603 199 304, na e-mailu: mkc@mkc-horovice.cz
- https://mkc-horovice.cz/category/tradicni-akce/horovice-vac-
lava-hrabete/



Zimní turnaj mužů v Hořovicích - Memoriál 
Luboše Bureše pod záštitou starosty města Ho-
řovice Dr. Ing. Jiřího Peřiny.

ÚČASTNÍCI: Hořovice, Příbram „B“, Tuch-
lovice, Cerhovice, Povltavská FA (Štěchovice), 
Přední Kopanina, ČAFC Praha
Hraje se – každý s každým a následně play off 
a o umístění

ROZPIS ZÁPASŮ (UMT FK HOŘOVICKO):
5. 2. 2022 od 10:00 ČAFC – Cerhovice, od 
12:00 Kopanina – Příbram,
12. 2. 2022 od 10:00 Kopanina – Hořovice, od 
12:00 – ČAFC – Příbram, od 14:00 – Tuchlovi-
ce-Hořovice
19. 2. 2022 od 12:00 Play off 1 – 4, od 14:00 2 – 3
26. 2. 2022 od 10:00 Finále – vítěz zápasu 
z 19. 2. 2022 – 1 – 4 a 2 – 3, od 12:00 – o třetí 

místo (prohra z 19. 2. 2022 – 1 – 4 a 2 – 3)
5. 3. 2022 – generálka na mistrovské utkání
Jelikož některé týmy chtějí generálku se svým 
vybraným mužstvem, proto bude generálka po-
dle dohody jednotlivých týmů
DOTAZY, PŘIPOMÍNKY A NÁMITKY NA 
ORGANIZÁTORA TURNAJE
Jaroslav Kuchař – tel.: 777 244 666
e-mail: jara.kristyna@volny.cz

www.mesto-horovice.cz16
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Memoriál Luboše Bureše: Zimní fotbalový turnaj mužů

Na novém hřišti se za jeho 
první rok odehrála řada fotbalo-
vých utkání a hojně je využívají 
i školáci. Předseda SK Hořovice 
Karel Pelikán také zmiňuje, že se 
naplnilo přání předchozích gene-
rací. Nejen jeho, ale i další zástup-
ce SK Hořovice těší, že sportoviš-
tě slouží sportovcům i veřejnosti. 
Můžeme také zmínit, že se zde 
odehrálo mistrovství republiky 
v pětiboji.

Tři splátky úvěru
Provoz hřiště není ale to je-

diné, co s novým sportovištěm 
souvisí. Hořovičtí musí zajistit 
jeho řádné financování. Na vý-
stavbu hřiště získali 15,6 milionů 
korun. Vzhledem k tomu, že cel-
kové náklady na jeho výstavbu 
jsou 23 miliony korun, hořovický 
sportovní klub si musel vzít do-

davatelský úvěr ve výši 7 milionů 
korun. Splátky jsou rozdělené do 
tří let, kdy výše splátek v prvních 
dvou letech je 2 300 300 Kč a po-
slední splátka je ve výši 2 400 000 
Kč. Zaplaceno musí být do konce 
roku 2023.

Zástupci SK Hořovice požá-
dali o finanční podporu město, 
ale třeba i společnost Tipsport. Za 
všechnu podporu děkují. Městu 
Hořovice za příspěvek 6 milionů 
korun, který byl schválen v loň-
ském roce zastupitelstvem měs-
ta Hořovice a vyplácen má být 
po dobu tří let po 2 milionech. 
Poděkování patří i společnosti 
Tipsport, která podpořila výstav-
bu víceúčelového hřiště 1 mili-
onem korun. Hřiště podporuje 
i veřejnost. I za tuto pomoc Ho-
řovičtí velmi děkují.

Dva miliony korun, které má 

poskytovat po dobu tří let město, 
Hořovičtí použijí na splátky úvě-
ru. Zbylou část splátky pokryjí 
finančními prostředky, které již 
získali od společnosti Tipsport. 
Musí ovšem počítat s dalšími ná-
klady, jako je administrace úvěru 
apod.

Oddíly často přežívají
díky darům

V souvislosti se schválenou 
dotací ve výši 6 milionů korun od 
města by zástupci kubu rádi rea-
govali na výstup ze zastupitelstva 
z 15. prosince loňského roku, kdy 
zde zaznělo, že dotace města Ho-
řovice pro SK Hořovice by měla 
být pokrácena o sponzorský dar 
ve výši 1 milionu korun od spo-
lečnosti Tipsport. Zástupci SK 
Hořovice s tím nesouhlasí. „Zmi-
ňovaný sponzorský dar od spo-

lečnosti Tipsport byl poskytnut 
vzhledem k letitým nadstandard-
ním vztahům vedení SK Hořovice 
s vedením Tipsportu. Proto vede-
ní klubu nevidí důvod, proč by 
měla být klubu krácena dotace od 
města,“ prohlásil předseda Spor-
tovního klubu SK Hořovice Karel 
Pelikán, který je zároveň radním 
města Hořovice.

Člen výkonného výboru SK 
Hořovice a radní města Hořovice 
pro sport Antonín Spal dodává: 
„Sponzorské dary, které si zájmo-
vé nebo sportovní oddíly seže-
nou, by neměly ovlivnit výši do-
tace od města či dalších subjektů, 
jako jsou kraje apod. Sponzorské 
dary jsou jedním z mála příjmů, 
které zájmové oddíly mají a často 
přežívají jen díky nim. Není dob-
ré jim peníze krátit na základě 
toho, že jsou aktivní.“ (var)

Hořovičtí sportovci nesouhlasí s krácením dotace od města
Uplynul rok od dokončení hořovického víceúčelové hřiště s umělou trávou. Jeho stavba byla hotová za několik měsíců, úsilí 
sportovců hřiště tohoto druhu ve městě postavit trvalo ale řadu let. Jak současný předseda Sportovního klubu Hořovice Karel 
Pelikán vždy připomíná, velkou zásluhu na tom, že ke stavbě hřiště opravdu došlo, má také předchozí vedení klubu v čele 
s panem Burešem a mnozí další.

n Na hořovickém víceúčelovém hřišti se první letošní zápas odehrál už v lednu. Na umělý povrch nastoupily Sk Hořovice a FC Chýně. Foto: archiv SK Hořovice


