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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!
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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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Starosta Ondřej Vaculík: Cožpak vize, ty by byly… 

na prvním zastupitelstvu, které 
proběhlo po volbách, jste prohlásil 
na pódiu, že na onom místě jste no-
váčkem. cítil jste se opravdu tak? 

 V komunální politice pracuji s jed-
nou přestávkou prakticky dvacet let, ne-
jsem tedy úplným nováčkem. Ale nikdy 
jsem nenesl tu odpovědnost, která se 
pojí s pozicí starosty nebo místostarosty, 
v tom jsem nováček. V radě jsem posled-
ních osm let také nebyl.. 

když se vrátíme k vašemu po-
slednímu působení v radě, tak to 
bylo za starosty Jana Hájka. Jak se 
vám s ním spolupracovalo? 

 Starosty Hájka si vážím v mnoha ohle-
dech. Myslím si, že jednak byl v ledasčem 
velmi prozíravý, například v řešení sociál-
ní otázky. Za jeho působení se vybudoval 
domov důchodců, dům s pečovatelskou 
službu,  na Špejcharu vznikly sociální 
byty, také vznikly i holobyty. Ve městě tak 
v předstihu vyřešil některé problémy, kte-
rými se nyní už nemusíme tolik zaobírat. 
Jinde jsou právě tyto záležitosti jedním 
z největších problémů. Pak bych řekl, že 
starosta Hájek se s lidmi rozhodně bavil, 
a to se všemi a na všech úrovních - někdy 
i velmi osobitě. Nepovyšoval se.

dokončení na 2. straně
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Mezi prvními dvěma zasedáními městské rady poskytl rozhovor Hořo-
vickému Měšťanu nový starosta Ondřej Vaculík.

Sál radnice se na začátku prosince po delší době opět zaplnil. Tak jako před čtyř-
mi lety byli občané Hořovic zvědaví na to, jak dopadne první zasedání zastupitel-
stva a kdože bude stát v čele města po další čtyři roky. Nutno podotknout, že jednání 
proběhlo velmi korektně, z řad veřejnosti se občas ozval i potlesk. Nejdůležitějším 
bodem byl slib všech zastupitelů a následná volba starosty, místostarostů a celé rady. 
Starostou se stal podle očekávání Ondřej Vaculík, místostarosty Petr Bakule a Jana 
Šrámková, v radě je doplní Jiří Peřina, Jan Skopeček, Bohumil Taraba a Jiří Vavřička. 
Přejme jim v jejich práci hodně úspěhů.

Zprávy a náměty od starosty
Přislíbená krajská dotace by nám konečně měla umožnit odloženou 

rekonstrukci autobusového nádraží na Náměstí Boženy Němcové.  Projekt 
ovšem počítá s náklady 53 miliony, kraj však poskytne dvacet milionů. Rada 
nyní posuzuje, zda projekt částečně  přepracovat na „chudobnější verzi“, 
nebo rozdělit na dvě etapy a  druhou odložit „ na později“, nebo volit levnější 
materiály a vypustit vše, co není bezpodmínečně nutné. Jistou úsporu roz-
počtových nákladů přinese (podle vyjádření praktiků) také výběrové řízení 
na dodavatele stavby - realizační náklady by měly být nižší. Podaří-li se akci 
dobře připravit, mělo by vzniknout dílo, které lidem podstatně zpříjemní ze-
jména každodenní cestování autobusy za prací a do školy. 

Rekonstrukce železniční trati Beroun - Plzeň je zhruba v půli, tzv. optimali-
zace by měla skončit na jaře 2012. Dílo je přínosné pro zrychlení, pohodlí a bez-
pečnost jízdy, nicméně další souvislosti s nádražním provozem řeší omezeně, ba 
po úsporných zákrocích ministra dopravy ještě omezeněji. Minulému vedení 
města se podařilo zařídit, aby podchod pod kolejištěm mohl být v budoucnu 
vyústěn směrem k Albě, čímž by Sklenářka (případně Tlustice…) získaly přímý 
přístup na nádraží. Nyní se pokoušíme vyjednat rozšíření Nádražní ulice smě-
rem k náspu, kde by vznikla šikmá parkovací místa pro více aut, a na druhé 
straně (kde se nyní parkuje podélně) by byl chodník. Někteří činovníci investora 
a hlavního dodavatele stavby jsou takovému záměru nakloněni za předpokla-
du, že seženeme peníze. V případě hořovického vlakového nádraží jde o to za-
chránit, co se dá, protože jeho řešení nikdo nepokládá za šťastné.  

S novinkou, kterou naši občané asi nebudou úplně jednoznačně přijí-
mat, přicházejí Vodovody a kanalizace, a. s.: Nová dvousložková úhrada 
vodného a stočného mírně zvýhodní odběratele, kteří ročně spotřebují více 
než 81 kubíků vody, a znevýhodní zejména ty, jejichž odběr je hodně nízký. 
Druhá složka platby totiž nezávisí na odběru vody; je konstantní a zohled-
ňuje provozní náklady vodovodních zařízení, které jsou  - ať v nich teče více 
nebo méně vody - stejné, tedy i když je odběr minimální. Podobným způso-
bem hradíme „pevný“ telefon.

Zdražení pohonných hmot a snížení krajské dotace na autobusovou do-
pravu vyvolává nutnost poněkud omezit autobusové spoje i zdražit jízdné 
(například v základním tarifním pásmu z 10 korun na 12, popř. z 8 na 10, 
atd.) Dobrovolný svazek obcí ve věci hromadné dopravy udělá vše pro to, 
aby omezení spojů (asi o 10 %) nezpůsobilo zejména malým obcím Hořovic-
ka vážnější komplikace. Aby náš venkov postupně nebyl odřezáván od světa.

Mnozí občané možná nebudou souhlasit, ale podle (nejen) mého se nám 
v tvrdém úvodu zimy docela dařilo - ve srovnání s jinými městy - zajišťovat 
údržbu chodníků a ulic na sjízdné a schůdné úrovni. Horší situace byla pou-
ze na parkovištích a v okrajových částech města. Někteří občané upozorňo-
vali na mrhání solí, kterou metací zařízení „jaksi bez rozmyslu“ vyházelo 
i kila na jedno místo. I to budete platit z veřejných peněz? - ptali se. Podle 
prvních odhadů nás úvodní část zimy přišla na zhruba milion tři sta tisíc 
korun. Těch peněz je člověku sice líto - na hloupý sníh, který stejně roztaje, 
ale asi se nedá nic dělat. Hledání úspornější varianty údržby komunikací se 
m.j. věnuje místostarosta Mgr. Petr Bakule.

Ondřej Vaculík, starosta města Hořovice    
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n Letos poprvé byl vánoční strom z Palackého náměstí v Hořovi-
cích přihlášen do soutěže Nejkrásnější vánoční strom Berounska. 
Do soutěže jej přihlásila paní místostarostka Eva Kaufmanová. 
Snímek stromku Nikolky Matějkové vybrali ze šesti fotografií na 
FB občané Hořovic, vítězný snímek otiskujeme.

Vítej roku 2023!
Dnem 1. ledna jsme vstoupili 

do nového kalendářního roku. Je to 
další roční období, které se cyklic-
ky řadí za předcházející. Tento ka-
lendářní přelom bývá vždy spojen 
s bilancováním a hodnocením, kdy 
si současně uvědomujeme, jaký ten 
předchozí rok byl a jaké úspěchy, či 
ztráty jsou s ním spojeny. Za spole-
čenské události či za město Hořo-
vice nám, jako redakční radě, toto 
hodnocení nepřísluší a své osobní 
hodnocení si udělá každý sám.

S novým rokem jsou ale spoje-
na i předsevzetí, představy a plány 
toho, co nás čeká. Tady každý člo-
věk hledí do budoucnosti, která je 
zahalena časovou mlhou. Můžeme 
si přát cokoli, ale měli bychom si 
být vědomi reálnosti a dostupnosti 
svých představ.

Je – li však minulost vždy zrca-
dlem budoucnosti, jak říká stará 
tradice, pak i nový kalendářní rok 
bude rokem nejen nových zkou-
šek, ale i rokem překonáváním 
existujících problémů. Pro jakýkoli 
úspěch je důležitým předpokla-

dem naše zdraví. Přejeme Vám, 
občanům města Hořovice, čtená-
řům Měšťana, vše nejlepší v tomto 
směru. Přejeme Vám hodně úspě-
chů v osobním i rodinném životě. 
Městu Hořovice pak přejeme, aby 
překonalo existující stagnaci, a aby 
se stalo opět prosperující pomysl-
nou bránou vstupu do Podbrdska. 
V mnohém směru toto záleží na 
občanech a na zastupitelích, kteří 
byli zvoleni v zářijových volbách do 
zastupitelstva města. Podle záko-
na a slibu se rozhodují zastupitelé 
podle svého svědomí a představ, 
nejsou vázáni žádnými pokyny 
a příkazy. Jediným cílem by měl být 
rozvoj a zájem města. Připomíná-
me jim tuto jejich povinnost.

Důležitým předpokladem pro 
zdárné fungování veřejného ži-
vota je informovanost občanů 
o chystaných záměrech rozvoje 
města. Tento vztah ale nemůže 
být jen jednosměrný, tedy radni-
ce – občan. Občané města by měli 
možnost dávat podněty a nápady 
na rozvoj města. K tomu bychom 

chtěli pomoci i my, redakční rada 
měsíčníku Měšťan. Přizpůsobili 
jsme tomu i nové pravidelné rub-
riky každého čísla: „Píšete nám“ 
a rubriku „zastupitelů města“. Bu-

deme vděčni za jakékoli podněty. 
Přejeme Vám šťastný rok 2023.

Za redakční radu
JUDr. Jaroslav Ortman,
předseda redakční rady

n Finanční výbor bude dohlížet

Vážení spoluobčané,
jakožto předseda finančního 

výboru (dále FV) mám povin-
nost svolávat tento výbor a vy-
jadřovat se k bodům schvalo-
vaným v zastupitelstvu, které se 
týkají financí. Ihned po zvolení 
do funkce mi připadl zodpověd-
ný úkol kontroly rozpočtu na 
rok 2023 a rozpočtového opatře-
ní pro konec roku 2022. Za tím-
to účelem jsem svolal 5. 12. 2022 
FV. Toto naše první setkání bylo 
nejen seznamovací, ale zároveň 
významně pracovní, neboť roz-
počet je stěžejní záležitostí pro 
fungování každého města.

Pokud mohu hodnotit roz-
počet na rok 2023, tak se v něm 
odráží jednoznačně obava ze 
zvyšování cen energií a inflační 

růst cen, jak práce, tak materiálu. 
Je jasné, že zdražování ve všech 
oblastech života se dotkne i na-
šeho města. S potěšením sleduji, 
že rozum v predikované rozpoč-
tové zodpovědnosti vyhrává nad 
megalomanstvím či hazardem 
a městská rada myslí na toto 
zdražování. Vzhledem ke stáva-
jící situaci došlo k pozastavení 
některých ještě nezapočatých 
investic a rada města se zaměřila 
na udržení rozpočtu v tzv. zele-
ných číslech, což je v tuto chvíli 
velmi rozumné. Tíží rozpoč-
tu jsou hlavně některé hříchy 
z minulosti. Jedná se především 
o dofinancování již zrealizova-
ných projektů, na které nebyla 
vytvořena dostatečná rezerva, 
což vnímám jako pochybení. 

Došlo tak ke vzniku odložené 
povinnosti uhradit tyto projekty 
až v letošním a některé i příštím 
roce. Toto zatížení rozpočtu se 
pohybuje ve vyšších jednotkách 
milionů korun.

Rozpočet je a musí být vy-
rovnaný. Nové vedení města 
hledá úspory, nikoliv úvěry. Já 
osobně doporučím vedení města 
intenzivní práci na využití toho, 
co nám poskytuje příroda sama 
- obnovitelné zdroje. Především 
doporučím radě města intenziv-
ně pracovat na projektech jako 
je „fotovoltaika“. Na obnovitelné 
zdroje jsou pro města vypisová-
ny dotační tituly, ze kterých je 
možné čerpat v některých pří-
padech až 90% ceny projektu. 
Dále pak pokračovat v rozpoč-

tové střídmosti. Tady bych rád 
zmínil a doporučil uvážené na-
kládání s přebytky z minulého 
roku (2022). Vznikající rezerva 
nemusí být ihned utracena za 
nahodilý investiční projekt. 
Z mého pohledu je vhodnější 
ponechat finanční prostředky 
v rozpočtu s možností použití 
na nenadálé situace - především 
pak na růst cen energií.

Věřím, že radnice bude 
v tomto směru postupovat ro-
zumně a udrží rozpočet i fungo-
vání města bez nutnosti zadlužo-
vání i v této nelehké době. Jako 
předseda FV budu vždy apelovat 
na zodpovědné chování a plnění 
role dobrého hospodáře.

Josef Zettlitzer,
zastupitel a předseda FV
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n Odpolední adventní atmosféra. Foto: N. Matějková

Advent v Hořovicích

Místostarostka Eva Kaufmanová 
opět přichystala nádhernou svě-
telnou výzdobu. Od té doby, co se 
rozsvítila, město ožilo. Jen stromek 
si počkal na první adventní neděli 
27. 11. Díky týmu úžasných lidí a vel-
ké podpory města, byl připraven bo-
hatý program. Spolek Horovize měl 
na starosti stánkaře a trhy. MKC Ho-
řovice kulturní program a technické 
zajištění celé akce. Během odpoledne 
v rámci kulturního programu vy-
stoupila ZUŠ Hořovice, MŠ Hořovice 
a Domeček Hořovice.

Spolek Sedmikráska opět po nu-
cené pauze pořádal na úřadě tvořivé 
dílničky. Zájem byl obrovský. Lidé se 
opakovaně vraceli a tvořili. Odnášeli 

si svíčky ze včelího vosku, vánoční 
přání, pískované obrázky, malova-
nou keramiku, šperky z korálků 
a kamínků, levandulové dekorace. 
K prodeji byla spousta hand made 
výrobků od prodejců. Každý od-
cházel s dárkem a vánočně naladěn. 
Zájemci si pochutnali na zákuscích, 
které napekla členka spolku. Zdar-
ma byl nabízen čaj a káva.

Nesmíme zapomenout ani na 
dřevěné dekorace, které zdobí město 
a nádvoří Starého zámku. Již něko-
lik let je dobrovolně, bez příspěvku, 
vyrábí paní Naďa Kolenská s man-
želem. A bohužel také neúnavně 
opravují, protože se dekorace stávají 
terčem vandalů.

Bez podpory vedení města Ho-
řovice by se akce nemohla uskuteč-
nit. Spolupráce je důležitá a koneč-
ný výsledek vždy potěší. Na závěr 
akce se rozsvítil strom. Přeplněné 
náměstí bylo důkazem, že se Váno-
ce v Hořovicíh vydařily.

Těšíme se na další společné akce 
a setkání v roce 2023.

Renata Babelová
předsedkyně spolku Sedmikráska

Závěr roku 2022 je náročný, ale krásný. Plný akcí, setkání, zpěvu… Okolní obce nabízí bohatý 
program po celou dobu adventu. Ani Hořovice nezahálí. Můžeme navštívit výstavy betlémů, 
vánoční zámek. Zajít do muzea, kde je připraven díky paní Brotánkové bohatý program.

n Atmosféra 1. adventní neděle na Palackého náměstí. Foto N. Matějková

n Adventní stánkový prodej zajistil 
Spolek Horovize. Foto: Y. Hájková

n Adventní dílničky. Foto: R. Babelová n Ukázky řemesel na adventním trhu. Foto: Y. Hájková

n Kulturní vystoupení zajistilo MKC Hořovice. Během odpoledne vystou-
pila ZUŠ Hořovice, MŠ Hořovice a Domeček Hořovice. Na snímku členové 
hudebního kroužku Domečku Hořovice pod vedením paní Šlosarové. 

Foto: Y. Hájková
n Vánoční výzdoba. Foto I. Voráčková
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Mikulášské čtení
V pondělí 5. prosince se u kos-

tela na Palackého náměstí konalo 
Mikulášské čtení. Spolek Sedmik-
ráska navštívila parta andělů a čer-
tů. Společně za dohledu Mikuláše 
vytvořili na osvětleném náměstí 
pohodu. Žádné strašení a hrůza. 
Pěkně si s dětmi popovídat, zazpí-
vat… Rodinám zpříjemnit večerní 
procházku městem.

Zájemci donesli za plentu ba-
líček a dopis pro Mikuláše. Kniha 
hříchů skrývala nejen neřesti dě-
tiček, ale i pochvaly. Po přečtení 
dopisu, společném rozhovoru, 
básničce či písničce, dostaly děti 
balíček. Byly i slzičky, ale malí čer-

tíci a andílci děti hned rozesmáli. 
Čertice s dětmi hrály čertovské 
hry, výherce dostal bonbon nebo 
čokoládu. Do akce se zapojili 
všichni a nadílku si náležitě užili. 
Ti, kteří balíček zapomněli, dosta-
li dárek od spolku Sedmikráska. 
Plné náměstí potěšilo, ale zname-
nalo čekání na nadílku. Mikuláš 
obdaroval téměř 50 dětí.

Děkujeme všem za trpělivost. 
Příští rok budou nadělovat dvě 
party. Za rok se na vás budeme tě-
šit. A nezapomeňte - nadílku mo-
hou dostat i rodiče, prarodiče.

Renata Babelová
předsedkyně spolku Sedmikráska

n Mikuláš v Hořovicích. Foto: R. Babelová

n Rozpočet města na rok 2023

Příprava a schvalování roz-
počtu města na nový rok je jed-
ním z hlavních témat, kterými se 
na závěr končícího roku zabývají 
úředníci města, radní, finanční 
výbor a v neposlední řadě zastu-
pitelé, kteří ho ve finále schvalují. 
Jde o dokument poměrně zásad-
ní, jedná se prakticky o finanční 
plán na nadcházející rok. Podo-
ba, v jaké je sestaven a schválen, 
předurčuje fungování města 
v nadcházejícím období. A také 
leccos o městě, resp. jeho vedení 
prozradí. Prozradí, co je prioritou 
a co prioritou není, zda je město 
v dobré finanční kondici, jak moc 
investuje, nebo naopak projídá 
finance na provozních výdajích.

A s jak velkými finančními 
prostředky Hořovice vlastně 
hospodaří? Rozpočet města Ho-
řovice na rok 2023 byl na pro-
sincovém zastupitelstvu schválen 
v celkové bilanci 234 450 000 Kč. 
Více jak 234 milionů Kč, resp. té-
měř čtvrt miliardy korun, nejsou 
na první pohled malé finanční 
prostředky. Nicméně mnoho 
tzv. mandatorních výdajů, tedy 
výdajů předem určených, povin-
ných, zasmluvněných, ve finále 
velmi zužuje prostor pro radní 
a zastupitele, aby mohli nakládat, 
resp. přesměrovat finance do pro-
jektů, které považují za prioritní. 
Nejprve se musí zaplatit školy, 
příspěvkové organizace, úředníci, 
městská policie, odpadové hospo-
dářství a mnoho dalšího a teprve 
z toho, co zbude, se může naplá-
novat například oprava silnic či 
městského majetku, resp. jakáko-
liv investice. Jen pár položek pro 
ilustraci, např. základní školy náš 
stojí ročně cca 12 milionů korun, 
domov pro seniory 5 milionů ko-
run, provoz Městského kulturní-
ho centra, tedy kultura, cca 7 mi-
lionů korun, městská policie cca 8 
milionů Kč. V kontextu ostatních 
výdajů a investic mě poslední po-
ložka přijde neuvěřitelně vysoká 
a nedůvodná. Ale spořit se bude 
muset téměř v každé kapitole.

V minulých letech jsem jako 
opoziční zastupitel i předseda 
finančního výboru roky upo-
zorňoval, že neúměrný objem 
provozních výdajů, a naopak 
relativně nízký objem investic, 
dlouhodobě brzdí rozvoj města, 
což je podle mého soudu ve srov-
nání s podobně velkými městy na 
Hořovicích jednoznačně vidět. 
Hořovice jsou podinvestované. Je 

to dáno velkým objemem majet-
ku města, zejména nemovitostí, 
které spravujeme, strukturou pří-
spěvkových organizací a činností, 
které město financuje. A tak z cel-
kových výdajů rozpočtu ve výši 
již zmíněných cca 234 milionů 
korun je v roce 2023 plánováno 
na investice pouze 29,6 milionů 
korun. A to je ještě potřeba dodat, 
že část prostředků je přesunuta 
z loňského roku, kdy se všechny 
investice nepodařilo zcela dokon-
čit či finančně vypořádat. Skuteč-
ně nové investice tak budou ještě 
nižší. Právě snížit provozní výdaje 
a zvýšit investiční je podle mého 
největší výzvou pro nové vedení 
města. Nikdo samozřejmě ne-
chce a nebude rozpočtem dusit 
školy a jiné služby, které prostě 
město poskytovat musí a má. Ale 
racionalizovat výdaje bude leckde 
nutné. Bude to znamenat i někte-
rá odvážnější rozhodnutí, jako 
je prodej zbytného majetku, ne-
movitostí, které s sebou provozní 
prostředky vážou. Město má hod-
ně majetku, ale nemá prostředky 
na jeho kultivaci.

Nové vedení města předložilo 
na prosincovém zastupitelstvu 
rozpočet na rok 2023, který z vel-
ké části zdědilo od předcházejí-
cího vedení města. Vždyť komu-
nální volby byly na konci října. 
Přesto se nám alespoň podařilo 
i v kontextu vysoké inflace a cen 
energií učinit podle mého soudu 
důležitá úsporná opatření a být 
tak více připraveni, kdyby se situ-
ace v tomto směru ještě zhoršila. 
Oproti původně připravenému 
rozpočtu jsme ušetřili na výdajích 
12,5 milionů Kč. Přesto výdaje 
převyšují příjmy a jejich nesoulad 
je kryt ve výši 12,5 milionů Kč 
z nespotřebovaných finančních 
prostředků z minulých let. I když 
se nám navržený deficit podařilo 
srazit, úkol pro nás je jasný, při-
pravovat a umět hospodařit s vy-
rovnanými rozpočty.

Nicméně pozitivně kvituji, že 
finanční odbor města konzer-
vativně odhaduje a rozpočtuje 
příjmy města (dominantně jsou 
to tzv. sdílené vybírané a pře-
posílané státem). Protože jinak 
šílená, nebezpečná a škodící vy-
soká míra inflace zvyšuje inkaso 
zejména spotřebních daní, není 
vyloučeno, že ve finále do naše-
ho rozpočtu získáme prostředků 
více.

Jan Skopeček, radní

Vánoční koncert 
Hořovické muziky

Hořovická muzika po něko-
lika letech opět uspořádala pod 
záštitou města Vánoční koncert, 
který se konal v sobotu 10. pro-
since v divadelním sále radnice. 
V programu zazněly známé vá-
noční melodie a kromě klasických 

dechovkových písní i melodie fil-
mové, operetní a jiných žánrů. Po 
koncertě jsme zaznamenali kladné 
ohlasy z řad poměrně hojného pu-
blika. 

Ondřej Andrle
vedoucí Hořovické muziky
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Vánoční výstava ozdob v Muzeu Hořovicka

Zpívání koled v muzeu
Zpívání koled v Muzeu Hořovicka proběhlo v rámci celorepubliko-

vé akce ve středu 7. prosince v prostorách muzejní expozice na Starém 
zámku. Návštěvníci si zanotovali známé koledy jako Nesem vám noviny 
nebo Narodil se Kristus Pán za doprovodu pěveckého sboru ZUŠ Josefa 
Slavíka Hořovice pod vedením Květuše Ernestové. Anna Brotánková

Muzejní expozice se v čase 
adventu zaplnila řadou pest-
robarevných vánočních ozdob 
z různých materiálů, rozličných 
tvarů i stáří. Prezentovány byly 
současné kolekce z dílny brat-
ří Dalibora a Martina Pekláka, 
kteří se věnují také replikám 
historických ozdob. Návštěvníci 
měli možnost spatřit například 

motiv drátkované koule, jakou 
měla v oblibě britská královna 
Viktorie. Na výstavě nechyběly 
ani muzejní předměty zastou-
pené proslulými korálkovými 
ozdobami z foukaných perlí 
pocházejících z Poniklé. Výro-
ba zde začala v roce 1902, po-
kračuje dodnes, a je zapsána na 
seznamu UNESCO. Rozvěšeny 

na vánočních stromečcích byly 
rovněž figurky andílků, zvonky, 
slaměné ozdoby, šišky, mašle či 
oříšky.

Malí i velcí zájemci se mohli 
ponořit i do výroby vlastních 
originálních ozdobiček a vy-
zkoušet si techniku drátkování 
s korálky, sestavování papíro-
vých ozdob či malování figurek. 

Poslední příležitost si výstavu 
Kouzlo vánočních ozdob v Mu-
zeu Hořovicka prohlédnout je 
o víkendu 7. - 8. ledna 2023. 
Srdečně zveme a přejeme hod-
ně zdraví, štěstí a spokojenosti 
v novém roce s řadou zajíma-
vých kulturních zážitků.

RNDr. Anna Brotánková,
vedoucí Muzea Hořovicka

Česko zpívalo koledy
Žáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvec-

ké třídy Květuše Ernestové se ve středu 7. prosince 2022 již po deváté zapo-
jili do projektu ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY s Deníkem. Letos hořovičtí pěvci 
zpívali koledy v Muzeu Hořovicka ve Starém zámku v Hořovicích uprostřed 
výstavy Kouzlo vánočních ozdob a v Zámku Hořovice mezi unikátními bet-
lémy ze sbírky MUDr. Martina Šmakala. Na 846 místech v zemi a 5 místech 
v zahraničí zpívalo tentokrát více než sto tisíc zpěváků. (ern)
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Divadelní představení v knihovně?
Jak vzniká divadelní představení? To již podruhé mohli spatřit 

diváci v úterý 29. 11. 22 na čtené zkoušce divadelního představení 
AGNES amerického dramatika Johna Pielmeiera. Hrály Slávka Ho-
zová, Kateřina Hasmanová a Lenka Korejčíková. Jedna ze tří hrdi-
nek hry je doktorka Livingstoneová, která má před sebou nevšední 
úkol. Vyšetřit pozadí podivné události v klášteře, kde v koši na od-
padky bylo nalezeno mrtvé novorozeně. I když představení nepatří 
k „lehkému“ žánru, jak bývá u Slávky Hozové zvykem, celé předsta-
vení provázela příjemná atmosféra. Večer byl zakončen přátelským 
povídáním. Je pravděpodobné, že se v knihovně v budoucnu dočká-
me reprízy představení, příště si je už nenechte ujít. (yh)

Mistrovství tance v Liberci
Na WADF World Dance Championship 2022, které se konalo v liberec-

kém CENTRU BABYLON 24. – 27. listopadu, přijelo 5932 tanečníků ze 
34 států a ze 114 tanečních škol. Naši tanečníci získali dvě zlaté medaile 
ze světového šampionátu, jedna v kategorii Show a druhá v kategorii For-
mace párových tanců. Byl to obrovský zážitek.

Blanka Vášová, tanecni.net

Rozvíjíme homesharingve 
Středočeském kraji a hledáme 7 
statečných, kteří se podělí o péči 
a pomohou rodičům dítěte 
s mentálním postižením objevo-
vat nový svět.

Do jarní přípravy hledáme 
zájemce, kteří se chtějí stát hos-

titeli. Pokud jste to právě vy, ne-
váhejte se ozvat na email home-
sharing@cpkp.cz nebo na telefon 
603 946 501. Uvítáme všechny, 
kteří se zajímají o homesharing 
a chtějí se dozvědět něco víc.

Co říká o homesharingu naše 
hostitelka Soňa: „Z celého srdce 

děkujeme (CPKP) za odvahu dělat 
velké kroky a důvěru, že homesha-
ring může fungovat.

Když jsme o Járovi slyšeli po-
prvé, těžce jsme naráželi na naše 
limity. Hned se mi v hlavě vybavilo 
školení, doma se vedla dlouhá de-
bata.

A nyní…
Těšíme se na další setkání! Jára 

je výjimečný kluk a máma Monika 
má náš velký respekt.

Hlava mi nebere, jak zvládá 
chodit do práce, starat se o rodinu, 
dům, zahradu… a ještě vypadat 
tak dobře

Samozřejmě největší očekávání 
bylo, jak si spolu kluci sednou.

Ten moment, kdy starostlivej 
Jára čapnul Mikuláše do náru-
če, společně se začali řechtat, byl 
silnej!

Tohle je přesně „teď a tady“, kte-
ré jsme si přáli.

Děkujeme, děkujeme za Vaši 
práci!!!

Soňa, Michal, Mikuláš“
Budeme se těšit na další milá 

setkání.
Za tým Centra pro komunitní 

práci střední Čechy Martina 
Macurová a Petra Štěpová

Hledáme sedm statečných z Hořovic a okolí

Události posledních dvou let 
srazily mnoho lidí na kolena. Ale 
také prověřily solidaritu a ochotu 
pomáhat. A my jsme během mi-
nulé Tříkrálové sbírky s úžasem 
pozorovali, kolik lidí stále nezištně 
pomáhá druhým a podpoří péči 
o nemocné či opuštěné. V lednu 
2022 jsme, díky vám, s Charitou 
Beroun získali neuvěřitelných 
250 000 Kč pro potřebné!

Prostřednictvím Tříkrálové 
sbírky začneme všichni rok 2023 
dobrým skutkem, koledníci roz-
šíří radost a požehnání. Společ-
nými silami znovu dokážeme, že 
každá koruna pomáhá tam, kde 
je potřeba. Naše koledníky se za-
pečetěnými kasičkami můžete 
potkávat v berounských 
ulicích a okolních obcích 
od 1. do 15. ledna. Až do 
konce dubna bude možno 
přispět do online kasiček 
přes formulář na webu 
Tříkrálové sbírky. Přispívat 
můžete také přesQR kód 
určený přímo Charitě Be-
roun.

Jako každoročně se bu-

deme i letos těšit na dva Tříkrá-
lové koncerty. V Berouně zazpívá 
pěvecký sbor Comodo v neděli 
8. 1. 2023 od 15 hodin v kostele 
sv. Jakuba. Den předem si mů-
žete toto pěvecké uskupení po-
slechnout v Loděnici od 16 hodin 
v kostele sv. Václava.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 
(i koncertů) podpoří služby pro 
seniory na Berounsku a Hořovicku.

Pokud máte zájem, vypravíme 
i k Vám skupinku králů na požá-
dání. Stejně tak se můžete přihlásit 
jako dobrovolníci, kteří nám stále 
chybí. Volejte paní Ivě Vašků na tel. 
733 741 269 nebo pište na e-mail: 
ivanav@charita-beroun.cz. Děku-
jeme.

Tříkrálová sbírka
- tradice, která nekončí
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                 MĚSTO HOŘOVICE 

 
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

a města Hořovice odle § 34 odst. 1 písm. zákona č. ě prezidenta republiky a o 
změně některých zákonů (zákon o volbě pre , ve znění pozdějších předpisů,

denta České republiky se koná
pátek

řípadné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná:
pátek

2. Místem konání voleb jsou volební okrsky tvořené názvy ulic, pro voliče podle místa de jsou přihlášeni 
trvalému 

e volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Městského úřadu Hořovice Palackého náměstí čp. 2
9. května, Anýžova, Cvočkařská, Dlouhá, Fügnerova, Herainova, Jungmannova, K Matouška, 

Konečná, Kotopecká, Krátká, ká, ká, uční, 
vce, Na Hořičkách, Na Schůdkách, Na Vršku, nábřeží Hynka Šlosara, Nádražní, náměstí Svobody, 

Nerudova, Nová, Nožířská, Palackého náměstí, Plzeňská, Pod Nádražím, Pod Remízkem, Potoční, Sklenářka, 
Sládkova, pojovací, Sportovní, uka Čecha, nisová, Tichá, Tyršova, 
U Koupaliště, U Mlýna, U Mlýnského potoka, U Nádraží, U Náhonu, U Potoka, U Svatého Jana, U Štěpánků, 
Úzká, Uličce, Vítězná, Zámecká, Západní, Závodní, Žižkova

e volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově 1. základní školy Hořovice Komenského čp. 1245

1. máje, Dolní, Horní, Husovo náměstí, Hvozdecká, Jílová, K Výrovně, Kamenná, Ke Krejcárku, Klidná, 
Kosmonautů, Lidická, Myslivecká, Na Kopečku, Na Lukách, Na Radosti, Na Tržišti, náměstí Boženy Němcové, 
Obránců míru, mpijská, Pod Homolí, Pod Lesíkem, Podlužská, Polní, Slavíkova, Slunečná, Stará 

Strmá, U Cihelny, U Školky, U Vodojemu, Valdecká, Větrná, Vilová

e volebním okrsku č. 3 volební místnost budově 2. základní školy Hořovice – Víska Vísecké náměstí 
čp. 318
Buková, Cihlářská, Dlážděná, Dr. Holého, Jabloňová, Jahodová, Jasmínová, Jeřabinová, Jiráskova, K
Kalinová, menského, Květinová, Lesní, Lipová, Malá, Malinová, Milinovského, Místní, Modřínová,
Školou, Pionýrská, Pod Dražovkou, Pod Rančem, Pražská, Příbramská, Rpetská, Sadová, sídl. Karla Sezimy, 
Stará, Šeříková, Šípková, Trnková, U Rybníčka, Vísecká, ísecké náměstí, Vrchlického

e volebním okrsku č. 4 je volební místnos ě Státního zámku Hořovice Vrbnovská čp. 22
Hradební, Ječná, Bažantnici, Kopřivová, Ovesná, Pšeničná, U Knížecí cesty, U Remízku, 
Višňo á, Vrbnovská, Východní, Žitná.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České platným
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým služebním pasem Č anebo cestovním průk
ČR Neprokáž li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude voliči hlasování umožněno.

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání vol hlasovací lístky do poštovních schránek
žádost voliče vydá hlasovací lístky okrsková volební komise volební místnosti.

případě konání II. kola volby prezidenta České republiky lasovací lístky ží volič ve volební místnosti ve 
 

Hořovicích dne

Věra Veverková
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POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Kdo je poplatníkem
a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, ro-
dinnýdům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, 
ve které není
přihlášená žádná fyzická osoba a která je 
umístěna na území obce.

Sazba poplatku: Kč 700,–
Splatnost poplatku: jednorázově nejpozději 
do 31. 5. 2023

Osvobození a úlevy:
Od poplatku je osvobozena osoba, které po-
platková povinnost vznikla z důvodu přihláše-
ní v obci a která je:
a) poplatníkem poplatku za odkládání komu-
nálního odpadu z nemovité 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 zaří-
zení pro preventivně výchovnou péči na zákla-
dě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc na základě rozhodnutí sou-
du, na žádost obecního úřadu obce s rozšíře-
nou působností, zákonného zástupce dítěte 
nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravot-
ním postižením, domově pro seniory, domo-
vě se zvláštním režimem nebo v chráněném 
obydlí,
e) na základě zákona omezena na osobní svo-
bodě s výjimkou osoby vykonávající trest do-
mácího vězení
f) držitelem průkazu ZTP/P
g) dlouhodobě pobývá v cizině

Úleva se také poskytuje osobě, které poplat-
ková povinnost vznikla z důvodu 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 osvobo-
zení nebo úlevu od poplatku.

Jak zaplatit:
- V hotovosti nebo platební kartou přímo na 
odboru finančním MěÚ Hořovice
Úřední hodiny pokladny:
Pondělí: 8:00 – 17:00
Středa: 8:00 – 17:00
V neúřední dny t. j. úterý, čtvrtek a pátek mo-
hou lidé uhradit poplatky po předem dohod-
nuté domluvě.
- Bezhotovostním převodem na číslo účtu
19-363886349/0800
Každá fyzická osoba přihlášená v obci má při-
dělený svůj variabilní symbol, který zůstává 

pořád stejný. Pokud jej neznáte, můžete si jej 
vyžádat na e-mailové adrese: plat@mesto-ho-
rovice.cz, nebo na tel. 311 545 312.
Variabilní symboly lze uvádět také následu-
jícím způsobem:
Fyzické osoby přihlášené v bytové jednotce 
použijí variabilní symbol ve tvaru:
1340 + datum narození (ve tvaru DDMMRR-
-poslední dvojčíslí roku) a specifický symbol: 
číslo popisné (přihlášení k pobytu).
Fyzické osoby přihlášené v rodinném domě, 
pokud hradí poplatek za všechny přihlášené 
osoby v daném rodinném domě, použijí varia-
bilní symbol: 1340 + číslo popisné.

Vlastníkovi nemovité věci zahrnující byt, 
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou re-
kreaci, ve které není přihlášená žádná fyzic-
ká osoba, a která je umístěna na území obce, 
bude variabilní symbol přidělen na základě 
ohlašovací povinnosti.

Ohlašovací povinnost:
Poplatník je povinen nejpozději do 15 dnů 
podat správci poplatku ohlášení vzniku své 
poplatkové povinnosti, a dojde-li ke změně 
údajů uvedených v ohlášení, je poplatník po-
vinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, 
kdy nastala.

POPLATEK ZE PSŮ

Kdo je poplatníkem
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je 
osoba, která je přihlášena nebo má sídlo na 
území města Hořovice. Poplatek se platí ze psů 
starších tří měsíců.

Sazba poplatku
Sazba za kalendářní rok činí:
a) Kč 200,– za prvního psa chovaného
v rodinném domě
Kč 300,– za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele v rodinném domě

b) Kč 800,– za psa chovaného v bytovém domě
nebo jinde
Kč 1200,– za druhého a každého dalšího psa 
téhož držitele, chovaného v bytovém
domě nebo jinde

c) Kč 200,– za psa, jehož držitelem je osoba
starší 65 let
Kč 300,– za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele staršího 65 let

d) Kč 1500,– za psa chovaného právnickými
osobami, za každého psa

Splatnost poplatku:
a) Nečiní-li poplatek více než 200,– Kč ročně – 
zaplaťte nejpozději do 31. 5. 2023
b) Činí-li poplatek více než 200,– Kč ročně – 
lze jej uhradit ve dvou stejných splátkách nej-
později do 31. 5. 2023 a 30. 9. 2023.

Jak zaplatit:
- V hotovosti nebo platební kartou přímo na 
odboru finančním MěÚ Hořovice
Úřední hodiny pokladny:
Pondělí: 8:00 – 17:00
Středa: 8:00 – 17:00
V neúřední dny t. j. úterý, čtvrtek a pátek mo-
hou lidé uhradit poplatky po předem dohod-
nuté domluvě.
- Bezhotovostním převodem na číslo účtu
19-363886349/0800

Každý držitel přihlášeného psa na základě 
ohlašovací povinnosti má přidělený variabilní
symbol, který zůstává pořád stejný. Pokud jej 
neznáte, můžete si jej vyžádat na e-mailové 
adrese: plat@mesto-horovice.cz, nebo na 
tel. 311 545 312. Nebo lze uvést VS ve tvaru: 
1341+ datum narození držitele psa (ve tvaru 
DDMMRR-poslední dvojčíslí roku) a speci-
fický symbol: číslo popisné (přihlášený pobyt 
držitele psa).

Osvobození od poplatku:
1) Držitel psa, kterým je:
- osoba nevidomá,
- osoba, která je považována za závislou na po-
moci jiné fyzické osoby podle zákona upravu-
jícího sociální služby,
- osoba, která je držitelem průkazu ZTP 
nebo ZTP/P,
- osoba provádějící výcvik psů určených k do-
provodu těchto osob,
- osoba provozující útulek pro zvířata
- osoba, které 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 poplatkové povinnosti do 15 dnů 
ode dne, kdy se pes stal starším tří měsíců, 
nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří mě-
síců.
Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik 
své poplatkové povinnosti (např. úhyn psa, 
jeho ztrátu, darování nebo prodej). Povinnost 
ohlásit držení psa má i osoba, která je od po-
platku osvobozena.

NAVÝŠENÍ POPLATKŮ

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem 
včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce 
poplatku poplatek platebním výměrem nebo 
hromadným předpisným seznamem.
Včas nezaplacené poplatky nebo část těch-
to poplatků může správce poplatku zvýšit až 
na trojnásobek; navýšená částka poplatku je 
převedena do dalšího období, než je poplatek 
uhrazen.

MěÚ Hořovice, odbor finanční

Informace o místních poplatcích na rok 2023
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z usnesení rady města

Z Rady města
Hořovice

ze dne 28. listopadu 2022

n Rada města Hořovice schvaluje 
program jednání uvedený na po-
zvánce.
n Rada města Hořovice bere na 
vědomí předložený návrh rozpoč-
tu na rok 2023, a s doporučením 
jej schválit ho předkládá Zastupi-
telstvu města Hořovice k projed-
nání na základě § 84 odst. 2, písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění.
n Rada města Hořovice bere na 
vědomí předložené rozpočtové 
opatření č. 4 ke schválenému roz-
počtu města Hořovice na rok 2022 
ve znění rozpočtového opatření č. 
3, a s doporučením jej schválit ho 
předkládá Zastupitelstvu města 
Hořovice k projednání na zákla-
dě § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), v platném znění.
n Rada města Hořovice schvalu-
je příspěvkové organizaci Měst-
ské sportovní centrum Hořovice 
navýšení peněžních prostředků 
poskytovaných z rozpočtu zřizo-
vatele ve výši 900.000 Kč, a to za 
účelem úhrady nákladů spojených 
s podstatným navýšením cen za 
dodávku tepla do plaveckého are-
álu. Uvedené navýšení prostředků 
bude realizováno po schválení pří-
slušného rozpočtového opatření.
n Rada města Hořovice bere na 
vědomí předložený návrh střed-
nědobého výhledu rozpočtu na 
období let 2024 až 2026, a s dopo-
ručením jej schválit ho předkládá 
Zastupitelstvu města Hořovice 
k projednání na základě § 84 odst. 
2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v plat-
ném znění.
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí předložený „Program pro po-
skytování dotací z rozpočtu města 
Hořovice v roce 2023“, a s dopo-
ručením jej schválit ho předkládá 
Zastupitelstvu města Hořovice 
k projednání na základě § 85, písm. 
c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v souladu s § 10a 
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpoč-
tových pravidlech územních roz-
počtu.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh včetně Příkazní 
smlouvy, pro veřejnou zakázku na 
služby s názvem „Technický dozor 
stavebníka“ zadávanou dle vnitřní-
ho předpisu č. 3/2016, zásad pro za-
dávání veřejných zakázek malého 

rozsahu, v platném znění. Do ko-
mise pro otevírání obálek, komise 
pro posouzení kvalifikace a hodno-
tící komise jsou tímto radou jme-
nování následující členové, resp. 
i jejich náhradníci v tomto složení: 
členové – Ing. Milan Šnajdr, Ing. 
Věra Eschnerová, Bc. Aleš Trojan, 
MPA, náhradníci – 1. náhradník 
Ing. David Grunt, 2. náhradník Ing. 
Petr Karban, 3. náhradník Mgr. He-
lena Plecitá. PRO: 6 ZDRŽEL SE: 0 
PROTI: 1
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Souhlasu města s bez-
úplatným převodem pozemků 
z vlastnictví České republiky, 
s příslušností hospodařit pro Stát-
ní pozemkový úřad, do vlastnictví 
Středočeského kraje, zastoupené-
ho Krajskou správou a údržbou 
silnic Středočeského kraje, pří-
spěvkovou organizací, ve kterém 
se převádí pozemky parc. č. 894/4, 
parc. č. 958/22, parc. č. 958/35, 
parc. č. 958/37, parc. č. 958/38, 
parc. č. 958/45, parc. č. 958/46 
a parc. č. 958/47 v obci Hořovice 
a k.ú. Velká Víska. K podpisu sou-
hlasu je pověřena starostka města.
n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného bře-
mene a dohody o umístění stav-
by č. IE-12-6010308/VB/47, ul. 
Větrná a okolí, pro společnost 
ČEZ Distribuce, a. s., spočívající 
v obnově kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 796, 888/2, 
888/3, 888/5, 888/7, 888/8, 888/9, 
905, 906/1, 906/2, 906/4, 919, 
978, 1033/7, 1034/1, 2282/114, 
2282/115, 2315/1 2320/1, v k.ú. 
Hořovice, obec Hořovice. Předpo-
kládaný rozsah věcného břemene 
bude cca 659 bm kabelového ve-
dení NN a 1 ks rozpojovací skříně
n Rada města Hořovice souhla-
sí s uzavřením smlouvy o nájmu 
nemovité věci v budově Státního 
zámku Hořovice, a to za účelem 
zřízení volební místnosti pro koná-
ní voleb Prezidenta České repub-
liky ve dnech 13. a 14. ledna 2023, 
resp. v případě dvoukolové volby ve 
dnech 27. a 28. ledna 2023. Smlou-
va se uzavírá na stanovenou dobu 
určitou za nájemné ve výši 1.815 
Kč včetně DPH. Rada pověřuje sta-
rostku k podpisu této smlouvy.
n Rada města Hořovice bere na 
vědomí předložený návrh Obecně 
závazné vyhlášky města Hořovice 
o místním poplatku za užívání ve-
řejného prostranství, a s doporu-
čením jejího schválení ji předklá-
dá Zastupitelstvu města Hořovice 
k projednání na základě § 84 odst. 
2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v plat-
ném znění.

n Rada města Hořovice pověřu-
je odbor vnitřních věcí a právní 
učinit veškeré právní kroky k od-
stoupení od Smlouvy o nájmu za-
řízení a poskytování služeb se spo-
lečností TRINAL GROUP s.r.o., IČ: 
29150591, a k výpovědi ze Smlouvy 
o poskytování SW správy doprav-
ních přestupků spolu se službami 
zabezpečeného datového centra 
vůči uzavřené se společností Kan-
celářské stroje s.r.o., IČ: 26467658.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Smlouvy o nájmu po-
zemku, podle které obec Tlustice 
pronajme městu Hořovice část 
pozemku parcelní č. 395/7 v obci 
a k. ú. Tlustice pro výcvik a zkouš-
ky žadatelů o řidičská oprávnění. 
Smlouva se uzavírá na dobu urči-
tou od 01. 12. 2022 do 30. 11. 2024. 
Nájemné činí 6.000 Kč ročně. 
K podpisu smlouvy je pověřena 
starostka města.
n Rada města Hořovice ukládá pří-
spěvkové organizaci Městská sprá-
va bytového a nebytového fondu 
Hořovice ukončit smluvní vztahy 
týkající se nájmu nebytových pro-
stor vedle veřejných WC a v rámci 
areálu společnosti Vodovody a ka-
nalizace Beroun na Valdecké ulici 
a rovněž všech pozemků v areálu 
Starého zámku v Hořovicích včet-
ně povinnosti odstranění tamních 
nepovolených staveb. PRO: 6 ZDR-
ŽEL SE: 1 PROTI: 0
n Rada města Hořovice souhlasí 
s nabídkou, podle které provede 
společnost EKOTECH Hořovice 
s. r. o., za cenu 116.795,25 Kč vč. 
DPH, úpravy v korytě potoka pod 
a v nejbližším okolí nové lávky přes 
Červený potok u rybníku Valcverk. 
V případě souhlasu: Rada pověřuje 
paní starostku podpisem objednáv-
ky.
PRO: 6 ZDRŽEL SE: 1 PROTI: 0
n Rada města Hořovice souhlasí 
se závěrečným vyúčtováním, podle 
kterého společnost EKOTECH Ho-
řovice s.r.o. obdrží za práce na sta-
vební akci „Cyklostezka Hořovice – 
Kotopeky“ celkem 11.713.346,40 
Kč vč. 21 % DPH. PRO: 5 ZDRŽEL 
SE: 2 PROTI: 0
n Rada města Hořovice souhlasí 
s vyplacením mimořádných od-
měn ředitelům příspěvkových or-
ganizací města Hořovice ve výši 
jednoho měsíčního platu z rozpoč-
tu PO za předpokladu, že PO mají 
tyto prostředky v rozpočtu. Toto 
usnesení se vztahuje na školské or-
ganizace (1. a 2. ZŠ, MMŠ, Dome-
ček), MKC a Domov Na Výsluní.
n Rada města Hořovice s ohledem 
na § 11a, odst. 1, zákona 301/2000 
Sb., o matrikách doporučuje zastu-
pitelstvu města pověřit členy zastu-
pitelstva Mgr. Zdeňku Ulčová, Mgr. 

Martina Solaře, Ing. et Ing. Jana 
Skopečka výkonem funkce obřad-
níka. Ze zákona tuto funkci součas-
ně vykonávají starosta a místosta-
rostové. Dále rada města ohledem 
na § 108 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení) stano-
vuje, že tito členové zastupitelstva 
mohou užívat při významných pří-
ležitostech a občanských obřadech 
závěsný odznak. Zajistit předání 
jmenovacích dekretů s podpisem 
starostky města.
n Rada města Hořovice souhla-
sí s bezplatným pronájmem sálu 
a zasedací místnosti radnice města 
Hořovice k pořádání koncertů a ji-
ných veřejných vystoupení pořáda-
ných ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice, 
a to v termínu 06. 12. 2022 od 15:00 
do 20:30 hodin. Rada souhlasí 
s bezplatným zapůjčením zasedací 
místnosti radnice města Hořovice 
za účelem porady a zkoušky hous-
lového souboru v termínu 28. 11. 
a 12. 12. 2022 od 16:30 do 19:00 
hodin.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s bezplatným pronájmem zasedací 
místnosti radnice města Hořovice 
Svazu neslyšících a nedoslýchavých 
osob v ČR, z.s. ZO v Hořovicích, 
p.s. pro konání poradenské činnos-
ti pro sluchově postižené občany 
Hořovického regionu vždy první 
a třetí úterý v měsíci v roce 2023 
od 10:00 do 13.00 hodin. Rada sou-
hlasí s bezplatným pronájmem sálu 
radnice ke konání Výroční člen-
ské schůze 19. 9. 2023 od 14.00 do 
18:00 hodin.
n Rada města Hořovice schvaluje 
realizaci výstavy v rámci projek-
tu Národní protidrogové centrály 
Služby kriminální policie a vy-
šetřování Policie České republiky 
s názvem Správným směrem, kte-
rá bude instalována dne 17. led-
na 2023 v polovině haly v přízemí 
budovy čp. 640, a na schodišti 
vedoucím do následujícího patra. 
Výstava zde bude k dispozici široké 
veřejnosti, která jí bude moct na-
vštívit až do počátku dubna 2023, 
kdy dojde k oficiálnímu vyhlášení 
výsledků soutěže Správným smě-
rem. Soutěž je určena pro žáky 
a studenty hořovických škol.
n Rada města Hořovice schvaluje 
2. ZŠ Hořovice realizaci projektu 
MŠMT pod názvem Inkluze 2022 – 
2024 v celkové výši 3.152.415,– Kč.
Rada města Hořovice schvaluje 
1. ZŠ Hořovice uzavření daro-
vací smlouvy se SRPŠ na částku 
50.000,– Kč určených na programy 
primární prevence pro žáky 1. zá-
kladní školy Hořovice.
n Rada města Hořovice vzala na 
vědomí zápis ze setkání pracovní 
odborné skupiny prevence krimi-
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nality a aktualizovaný seznam čle-
nů. Zároveň schvaluje Jednací řád 
Pracovní odborné skupiny preven-
ce kriminality.
n Rada města Hořovice schvaluje 
dokument Program prevence kri-
minality města Hořovice na r. 2023.
n Rada Města Hořovice revokuje 
usnesení ze dne 12. 10. 2022: Rada 
Města Hořovice souhlasí s předlo-
žením žádosti o podporu do výzvy 
č. 5/2022: Přírodní zahrady v rámci 
programu Národní program Život-
ní prostředí, poskytovatel dotace 
Státní fond životního prostředí ČR, 
s realizací projektu Vybudování 
přírodní zahrady na 1. ZŠ Hořovi-
ce a s udržením výstupů projektu 
min. po dobu udržitelnosti, tj. min. 
po dobu 3 let od finančního ukon-
čení projektu. Zřizovatel poskytne 
příspěvkové organizaci předfinan-
cování nákladů v plné výši do ob-
držení dotace a poskytne příspěv-
kové organizaci spolufinancování 
ve výši 15% dle reálné výše požado-
vané dotace a schvaluje nové znění: 
Rada města, jako zřizovatel 1. ZŠ 
Hořovice, souhlasí s předložením 
žádosti o podporu do výše uvedené 
výzvy, s realizací projektu a s udrže-
ním výstupů projektu min. po dobu 
udržitelnosti, tj. min. po dobu 3 let 
od finančního ukončení projektu. 
Zřizovatel poskytne příspěvkové 
organizaci předfinancování nákla-
dů v plné výši do obdržení dotace 
a poskytne příspěvkové organizaci 
spolufinancování ve výši 15% dle 
reálné výše požadované dotace.
n Rada města Hořovice schvalu-
je příspěvkové organizaci Domov 
Na Výsluní, Hořovice novou or-
ganizační strukturu platnou od 
1. 1. 2023.
n Rada města Hořovice uklá-
dá Komisi pro životní prostředí 
a energetiku prověřit možnost vy-
užití dotace a vhodnosti umístění 
tepelného čerpadla a fotovoltaické 
elektrárny na městských objektech 
od roku 2023. Termín splnění do 
31. 12. 2022
n Rada města Hořovice ukládá 
vypracovat co nejpřesnější přehled 
nákladů a vytíženosti školního ba-
zénu do 7. 12. 2022.
n Rada města Hořovice ukládá ře-
diteli MSC vypracovat nejpozději 
do 06. 12. 2022 informace o per-
sonálním obsazení, organizačním 
schématu, průzkumu výše vstup-
ného v okolních zařízeních obdob-
ného typu, platbách od škol a dal-
ších subjektů za používání bazénu 
a jeho vytíženosti.
n Rada města Hořovice ukládá 
připravit návrh smlouvy s JUDr. 
Dundáčkovou a zaslat podklady 
pro jednání.

Cena regionálního vodného 
a stočného na Berounsku a Hořo-
vicku se od nového roku změní. Po 
říjnové úpravě, která promítla ceny 
energií, reagují vodohospodáři na 
aktuální vývoj. „Jako provozovatelé 
vodovodů a kanalizací máme také 
zastropovanou cenu za elektrickou 
energii a plyn na rok 2023. Proto 
můžeme cenu pro stočné snížit 
o 70 haléřů,“ říká Jiří Paul, ředitel 
VAK Beroun, a dodává:„Vodné 
zvyšujeme o částku, o kterou bu-
deme platit více za nakupovanou 
vodu z Prahy, tedy o 5,40 Kč na 
jeden metr krychlový“. Na změně 
ceny se dohodli zástupci největších 
města, představenstvo společnos-
ti na pravidelné schůzce hlavních 
akcionářů. Dalšími tématy jednání 
byly investice do obnovy majetku 
a technologické inovace.

„I za normálních podmínek 
elektrická energie představuje je-
den z největších nákladů na výro-
bu, distribuci a čištění vody. Téměř 
každý litr vody, který je potřeba 
dopravit k zákazníkovi, musí být 
alespoň jednou čerpán. Při čištění 
odpadních vod se energie spotře-
bovává navíc také na provzduš-
ňování nádrží, ve kterých baktérie 
čistí vodu“, vysvětluje Paul. Za rok 
2022 vodohospodáři zaplatí za 
elektrickou energii o téměř 30 mi-
liónů více než loni. Proto museli 
přistoupit k úpravě cen již letos 
v říjnu. Vládou schválené zastropo-
vání ceny energií jim tak umožnilo 
snížit cenu u stočného od nového 
roku.

Ani letos se nezastavily inves-
tice do obnovy. „Náš investiční 
rozpočet byl 85 miliónů korun. 
Naprostá většina z této částky byla 
použita na obnovu vodovodů, ka-
nalizací, čerpacích stanic a čistí-
ren odpadních vod,“ říká Roman 
Badin, technický ředitel. Největší 
částky plynuly do čistíren Beroun 
a Hořovice, kde si rekonstrukce 
technologie vyžádaly dohromady 
přes 35 miliónů korun.

Podstatnou část peněz na inves-
tice tvoří nerozdělený zisk. Letošní 
zisk je o deset miliónu nižší, než 
bylo plánováno. Proto předsta-
venstvo a starostové navrhují val-
né hromadě akcionářů ponechat 
nerozdělených celých 83 procent 
a použít je právě na investice. Na 
příští rok je připraveno na investi-
ce rekordních 127 miliónů korun. 

Městská policie Hořovice

8 7. 11. zavolala žena z Prahy 
strážníky MP s prosbou o pomoc, 
protože její vnučka zapomněla pe-
něženku se všemi osobními dokla-
dy na okenním parapetu OD Lidl 
v Hořovicích a v době telefonátu 
už seděla ve vlaku směr Praha. 
Strážníci peněženku nalezli a dru-
hý den předali její majitelce.
8 9. 11. požádala žena hlídku MP 
o pomoc při odchytu psa, který jí 
utekl na parkovišti u nemocnice, 
a byl vůči ní agresivní. Strážní-
kům se podařilo psa pomocí od-
chytové tyče chytit a umístit do 
vozidla.
8 10. 11. v 10:30 přijali strážníci 
oznámení o špatné průjezdnosti 
autobusů v ul. Vrchlického. Stráž-
níci na místě přeměřili certifi-
kovaným pásmem šíři vozovky 
a zjistili, že průjezdnost daná dle 
zákona je dostatečná.
8 12. 11. ve 21:05 požádal per-
sonál nemocnice Hořovice o po-
moc a asistenci při převozu ag-
resivního podnapilého muže na 
protialkoholní záchytnou stanici 
v Příbrami.
8 14. 11. ve večerních hodinách 
volal na linku MP několikrát muž 
- pravidelný oznamovatel, s tím, 
že se teď vrátil z hospody, což na 
jeho hlase bylo poznat, a chce, 
aby strážníci přijeli na sídliště ře-
šit špatně parkující vozidla. O den 
později ve stejný čas muž opět 
volal, že vozidla parkují všude, 
kde nesmějí. Oznamovateli bylo 
sděleno, že všechny vozidla špatně 
zaparkována již jsou řádně zado-
kumentována a budou předána 
správnímu orgánu.

8 16. 11. bylo telefonicky ozná-
meno, že ul. Vrchlického je špatně 
průjezdná. Na místě bylo zjištěno, 
že šíře vozovky mezi zaparkovaný-
mi vozidly odpovídá požadované 
míře dle zákona. Při měření se na 
místo dostavili majitelé vozidel a ti 
byli strážníky požádáni o přepar-
kování z důvodu snadnějšího prů-
jezdu autobusů, což také učinili.
8 20. 11. ve 2:05 byla oznámena 
obsluhou MKDS rvačka několika 
osob v ulici Pražská před disco 
vinárnou. Strážníci v součinnosti 
s hlídkou PČR vyhrocenou situ-
aci uklidnili a jednomu ze zraně-
ných mužů přivolali RZS, která ho 
následně odvezla do nemocnice 
k ošetření.
8 24. 11. požádal operační dů-
stojník PČR o pomoc při hledání 
pohřešované osoby. Hlídka tuto 
osobu nalezla na autobusovém ná-
draží a předala hlídce PČR.
8 26. 11. v 00:20 oznámila obsluha 
MKDS, že u kašny v ul. Vrbnovská 
2 osoby odcizily dřevěné sošky 
a jdou s nimi ul. Pražská. Strážníci 
muže dostihli, sošky jim odebrali 
a na místě jim uložili blokovou 
pokutu.
8 27. 11. ve 23:00 bylo obsluhou 
MKDS oznámeno, že na Palac-
kého náměstí je skupinka zřejmě 
podnapilých osob, která svým 
chováním může poškodit vánoční 
výzdobu. Strážníci na místě skupi-
nu cizích státních příslušníků upo-
zornili na jejich nevhodné chování 
a možné rušení nočního klidu. 
Poté cizinci místo opustili.

Světla Dardová
velitelka MP Hořovice

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166

Společnost zohlednila přírůstek 
majetku na Praze východ a zejmé-
na dramatické zvýšení cen staveb-
ních prací a materiálů.

Regionální cena za odvádění 
a čištění odpadních vod stále patří 
k nejnižším v regionu. Proč tomu 
tak je? „U malých čistíren odpad-
ních vod, které byly postaveny 
z evropských dotací, se totiž vý-
znamně projevuje povinná tvorba 
rezervy na obnovu, kterou pečlivě 
hlídá poskytovatel dotace,“ upřes-
ňuje ředitel Paul. V obcích s regio-

nální cenou se investuje postupně 
a dlouhodobě. Navíc je na dvanáct 
čistíren zahrnutých do jedné ceny 
připojeno téměř 50 tisíc obyvatel 
a řada velkých podniků. S tím se 
malé obce nemohou srovnávat.

Regionální cena za dodávku 
vody a odvádění odpadní vody 
v roce 2022 bude 110,95 Kč/m3 bez 
DPH. Výše pevné složky, která se 
hradí za každou přípojku, se v jed-
notlivých kategoriích nemění.

Jiří Paul
ředitel společnosti VaK Beroun

Stočné na Berounsku zlevní,
vodné ovlivní nákup vody z Prahy
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jízdní řády

Příjezdy a odjezdy vlaků 
HOŘOVICE 

Platí od 11.12.2022 do 09.12.2023 

  Vlak směr  
Příjezd Odjezd Druh Číslo Z    do Poznámky 

 

 

Seznam vlaků odráží stav pravidelné dopravy. Pro aktuální informace sledujte operativní informace dopravců. 

Provozovatel dráhy Obchodní jména a sídla dopravců    

Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
spravazeleznic.cz 

České dráhy, a.s., nábřeží 
L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

 

   

ver. KGVD / data ver. 2.10 Data 11.12.2022 Systém KANGO vyvinula KST FRI Žilinská univerzita    
 

0.42 0.43 R 750 Praha hl. n.(23.46) Plzeň hl. n.( 1.12) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; nejede 24./25., 25./26.XII., 
31.XII./1.I.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

 4.36 Os 7800  Přeštice( 5.48) Hořovice-Plzeň hl. n. nejede 25.XII., 
1.I.; Plzeň hl. n.-Přeštice jede v ⇥;  
dopravce České dráhy, a.s.; �; �; �; � 

4.50 4.51 R 751 Plzeň hl. n.( 4.21) Praha hl. n.( 5.47) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; jede v ⇥ ; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

5.20 5.21 Os 7801 Rokycany( 4.55) Beroun( 5.43) nejede 25.XII., 1.I.; dopravce České 
dráhy, a.s.; �; �; �; � 

5.26 5.27 � 551 Plzeň hl. n.( 5.00) Praha hl. n.( 6.17) ZÁPADNÍ EXPRES 
Plzeň hl. n.-Praha hl. n. jede v ⇥, � a 
7.IV., 5.VII., 28.IX., 17.XI., nejede 8.IV., 
18.XI.; dopravce České dráhy, a.s.; �; �; 
�; �; �; �; �; � Plzeň hl. n. – 
Rokycany;Hořovice – Praha hl. n. 

5.35 5.36 Os 7802 Beroun( 5.16) Přeštice( 6.48) 
 

jede v ⇥; dopravce České dráhy, a.s.; �; 
�; �; � 

5.50 5.51 R 753 Klatovy( 4.28) Praha hl. n.( 6.47) 
 

BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; jede v ⇥; ;�; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

5.50 5.51 R 743 Klatovy( 4.28) Praha hl. n.( 6.47) 
 
 

BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; jede v � a �, nejede 25., 26.XII., 1.I.; 
�; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

6.07 6.08 R 778 Praha hl. n.( 5.13) Klatovy( 7.29) BEROUNKA 
Praha hl. n.-Plzeň hl. n. jede v ⇥;  
# dopravce České dráhy, a.s.; �; ⇤; �; �; �; 
�; ≥; � 

6.33 6.36 Os 7804 Beroun( 6.14) Přeštice( 7.48) Plzeň hl. n.-Přeštice jede v ⇥; dopravce 
České dráhy, a.s.; �; �; �; � 

6.50 6.51 R 755 Klatovy( 5.28) Praha hl. n.( 7.47) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

6.46 7.07 Os 7803 Plzeň hl. n.( 6.03) Beroun( 7.27) jede v ⇥;  dopravce České dráhy, a.s.; �; 
�; �; � 

7.07 7.08 R 776 Praha hl. n.( 6.13) Ž. Ruda-Alžbětín( 9.40) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

7.22 7.26 Os 7805 Přeštice( 6.08) Beroun( 7.46) Přeštice-Plzeň hl. n. jede v ⇥; Hořovice-
Beroun jede v � a �; dopravce České 
dráhy, a.s.; �; �; �; � 

 7.36 Os 7806  Přeštice( 8.48) Hořovice-Rokycany jede v ⇥; Plzeň hl. 
n.-Přeštice jede v � a �; dopravce České 
dráhy, a.s.; �; �; �; � 

7.50 7.51 R 757 Klatovy( 6.30) Praha hl. n.( 8.48) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

8.07 8.08 R 774 Praha hl. n.( 7.13) Klatovy( 9.29) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; nejede 25., 26.XII., 1.I.; �; ⇤; �; �; �; 
�; ≥; � 

8.33 8.36 Os 7808 Beroun( 8.14) Plzeň hl. n.( 9.18) dopravce České dráhy, a.s.; �; �; �; � 
8.47  Os 7807 Klatovy( 6.40)  Klatovy-Přeštice jede v ⇥; Přeštice-

Plzeň hl. n. jede v ⇥, � a 7.IV., 5.VII., 
28.IX., 17.XI., nejede 8.IV., 18.XI.; 
Rokycany-Hořovice jede v ⇥; dopravce 
České dráhy, a.s.; �; �; �; � 

8.50 8.51 R 759 Klatovy( 7.30) Praha hl. n.( 9.47) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

9.07 9.08 R 772 Praha hl. n.( 8.13) Klatovy(10.27) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

9.22 9.26 Os 7809 Přeštice( 8.08) Beroun( 9.46) Přeštice-Plzeň hl. n. jede v ⇥; dopravce 
České dráhy, a.s.; �; �; �; � 

10.33 10.36 Os 7810 Beroun(10.14) Plzeň hl. n.(11.18) dopravce České dráhy, a.s.; �; �; �; � 
10.50 10.51 R 761 Klatovy( 9.30) Praha hl. n.(11.47) BEROUNKA dopravce České dráhy, 

a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 
11.07 11.08 R 770 Praha hl. n.(10.13) Klatovy(12.27) BEROUNKA dopravce České dráhy, 

a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 
11.24 11.26 Os 7811 Plzeň hl. n.(10.43) Beroun(11.46) dopravce České dráhy, a.s.; �; �; �; � 
12.33 12.36 Os 7812 Beroun(12.14) Plzeň hl. n.(13.18) dopravce České dráhy, a.s.; �; �; �; � 
12.50 12.51 R 763 Ž. Ruda-Alžbětín(10.17) Praha hl. n.(13.47) BEROUNKA dopravce České dráhy, 

a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 
13.07 13.08 R 768 Praha hl. n.(12.13) Ž. Ruda-Alžbětín(15.40) BEROUNKA dopravce České dráhy, 

a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 
13.22 13.26 Os 7815 Plzeň hl. n.(12.41) Beroun(13.46) dopravce České dráhy, a.s.; �; �; �; � 

 13.36 Os 7814  Přeštice(14.48) Hořovice-Rokycany jede v ⇥; dopravce 
České dráhy, a.s.; �; �; �; � 

13.50 13.51 R 765 Klatovy(12.28) Praha hl. n.(14.47) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

14.07 14.08 R 766 Praha hl. n.(13.13) Klatovy(15.29) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; ≥; �; �; ⇤; �; �; �; � 

14.22  Os 7817 Přeštice(13.08)  Rokycany-Hořovice jede v ⇥; dopravce 
České dráhy, a.s.; �; �; �; � 

14.33 14.36 Os 7816 Beroun(14.14) Klatovy(16.17) Plzeň hl. n.-Klatovy jede v ⇥; dopravce 
České dráhy, a.s.; �; �; �; � 

14.50 14.51 R 767 Klatovy(13.30) Praha hl. n.(15.47) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

Příjezdy a odjezdy vlaků 
HOŘOVICE 

Platí od 11.12.2022 do 09.12.2023 

  Vlak směr  
Příjezd Odjezd Druh Číslo Z    do Poznámky 

 

 

Seznam vlaků odráží stav pravidelné dopravy. Pro aktuální informace sledujte operativní informace dopravců. 

Provozovatel dráhy Obchodní jména a sídla dopravců    

Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
spravazeleznic.cz 

České dráhy, a.s., nábřeží 
L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

 

   

ver. KGVD / data ver. 2.10 Data 11.12.2022 Systém KANGO vyvinula KST FRI Žilinská univerzita    
 

0.42 0.43 R 750 Praha hl. n.(23.46) Plzeň hl. n.( 1.12) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; nejede 24./25., 25./26.XII., 
31.XII./1.I.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

 4.36 Os 7800  Přeštice( 5.48) Hořovice-Plzeň hl. n. nejede 25.XII., 
1.I.; Plzeň hl. n.-Přeštice jede v ⇥;  
dopravce České dráhy, a.s.; �; �; �; � 

4.50 4.51 R 751 Plzeň hl. n.( 4.21) Praha hl. n.( 5.47) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; jede v ⇥ ; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

5.20 5.21 Os 7801 Rokycany( 4.55) Beroun( 5.43) nejede 25.XII., 1.I.; dopravce České 
dráhy, a.s.; �; �; �; � 

5.26 5.27 � 551 Plzeň hl. n.( 5.00) Praha hl. n.( 6.17) ZÁPADNÍ EXPRES 
Plzeň hl. n.-Praha hl. n. jede v ⇥, � a 
7.IV., 5.VII., 28.IX., 17.XI., nejede 8.IV., 
18.XI.; dopravce České dráhy, a.s.; �; �; 
�; �; �; �; �; � Plzeň hl. n. – 
Rokycany;Hořovice – Praha hl. n. 

5.35 5.36 Os 7802 Beroun( 5.16) Přeštice( 6.48) 
 

jede v ⇥; dopravce České dráhy, a.s.; �; 
�; �; � 

5.50 5.51 R 753 Klatovy( 4.28) Praha hl. n.( 6.47) 
 

BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; jede v ⇥; ;�; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

5.50 5.51 R 743 Klatovy( 4.28) Praha hl. n.( 6.47) 
 
 

BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; jede v � a �, nejede 25., 26.XII., 1.I.; 
�; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

6.07 6.08 R 778 Praha hl. n.( 5.13) Klatovy( 7.29) BEROUNKA 
Praha hl. n.-Plzeň hl. n. jede v ⇥;  
# dopravce České dráhy, a.s.; �; ⇤; �; �; �; 
�; ≥; � 

6.33 6.36 Os 7804 Beroun( 6.14) Přeštice( 7.48) Plzeň hl. n.-Přeštice jede v ⇥; dopravce 
České dráhy, a.s.; �; �; �; � 

6.50 6.51 R 755 Klatovy( 5.28) Praha hl. n.( 7.47) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

6.46 7.07 Os 7803 Plzeň hl. n.( 6.03) Beroun( 7.27) jede v ⇥;  dopravce České dráhy, a.s.; �; 
�; �; � 

7.07 7.08 R 776 Praha hl. n.( 6.13) Ž. Ruda-Alžbětín( 9.40) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

7.22 7.26 Os 7805 Přeštice( 6.08) Beroun( 7.46) Přeštice-Plzeň hl. n. jede v ⇥; Hořovice-
Beroun jede v � a �; dopravce České 
dráhy, a.s.; �; �; �; � 

 7.36 Os 7806  Přeštice( 8.48) Hořovice-Rokycany jede v ⇥; Plzeň hl. 
n.-Přeštice jede v � a �; dopravce České 
dráhy, a.s.; �; �; �; � 

7.50 7.51 R 757 Klatovy( 6.30) Praha hl. n.( 8.48) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

8.07 8.08 R 774 Praha hl. n.( 7.13) Klatovy( 9.29) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; nejede 25., 26.XII., 1.I.; �; ⇤; �; �; �; 
�; ≥; � 

8.33 8.36 Os 7808 Beroun( 8.14) Plzeň hl. n.( 9.18) dopravce České dráhy, a.s.; �; �; �; � 
8.47  Os 7807 Klatovy( 6.40)  Klatovy-Přeštice jede v ⇥; Přeštice-

Plzeň hl. n. jede v ⇥, � a 7.IV., 5.VII., 
28.IX., 17.XI., nejede 8.IV., 18.XI.; 
Rokycany-Hořovice jede v ⇥; dopravce 
České dráhy, a.s.; �; �; �; � 

8.50 8.51 R 759 Klatovy( 7.30) Praha hl. n.( 9.47) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

9.07 9.08 R 772 Praha hl. n.( 8.13) Klatovy(10.27) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

9.22 9.26 Os 7809 Přeštice( 8.08) Beroun( 9.46) Přeštice-Plzeň hl. n. jede v ⇥; dopravce 
České dráhy, a.s.; �; �; �; � 

10.33 10.36 Os 7810 Beroun(10.14) Plzeň hl. n.(11.18) dopravce České dráhy, a.s.; �; �; �; � 
10.50 10.51 R 761 Klatovy( 9.30) Praha hl. n.(11.47) BEROUNKA dopravce České dráhy, 

a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 
11.07 11.08 R 770 Praha hl. n.(10.13) Klatovy(12.27) BEROUNKA dopravce České dráhy, 

a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 
11.24 11.26 Os 7811 Plzeň hl. n.(10.43) Beroun(11.46) dopravce České dráhy, a.s.; �; �; �; � 
12.33 12.36 Os 7812 Beroun(12.14) Plzeň hl. n.(13.18) dopravce České dráhy, a.s.; �; �; �; � 
12.50 12.51 R 763 Ž. Ruda-Alžbětín(10.17) Praha hl. n.(13.47) BEROUNKA dopravce České dráhy, 

a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 
13.07 13.08 R 768 Praha hl. n.(12.13) Ž. Ruda-Alžbětín(15.40) BEROUNKA dopravce České dráhy, 

a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 
13.22 13.26 Os 7815 Plzeň hl. n.(12.41) Beroun(13.46) dopravce České dráhy, a.s.; �; �; �; � 

 13.36 Os 7814  Přeštice(14.48) Hořovice-Rokycany jede v ⇥; dopravce 
České dráhy, a.s.; �; �; �; � 

13.50 13.51 R 765 Klatovy(12.28) Praha hl. n.(14.47) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

14.07 14.08 R 766 Praha hl. n.(13.13) Klatovy(15.29) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; ≥; �; �; ⇤; �; �; �; � 

14.22  Os 7817 Přeštice(13.08)  Rokycany-Hořovice jede v ⇥; dopravce 
České dráhy, a.s.; �; �; �; � 

14.33 14.36 Os 7816 Beroun(14.14) Klatovy(16.17) Plzeň hl. n.-Klatovy jede v ⇥; dopravce 
České dráhy, a.s.; �; �; �; � 

14.50 14.51 R 767 Klatovy(13.30) Praha hl. n.(15.47) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

Příjezdy a odjezdy vlaků 
HOŘOVICE 

Platí od 11.12.2022 do 09.12.2023 

  Vlak směr  
Příjezd Odjezd Druh Číslo Z    do Poznámky 

 

 

Seznam vlaků odráží stav pravidelné dopravy. Pro aktuální informace sledujte operativní informace dopravců. 

Provozovatel dráhy Obchodní jména a sídla dopravců    

Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
spravazeleznic.cz 

České dráhy, a.s., nábřeží 
L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

 

   

ver. KGVD / data ver. 2.10 Data 11.12.2022 Systém KANGO vyvinula KST FRI Žilinská univerzita    
 

0.42 0.43 R 750 Praha hl. n.(23.46) Plzeň hl. n.( 1.12) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; nejede 24./25., 25./26.XII., 
31.XII./1.I.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

 4.36 Os 7800  Přeštice( 5.48) Hořovice-Plzeň hl. n. nejede 25.XII., 
1.I.; Plzeň hl. n.-Přeštice jede v ⇥;  
dopravce České dráhy, a.s.; �; �; �; � 

4.50 4.51 R 751 Plzeň hl. n.( 4.21) Praha hl. n.( 5.47) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; jede v ⇥ ; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

5.20 5.21 Os 7801 Rokycany( 4.55) Beroun( 5.43) nejede 25.XII., 1.I.; dopravce České 
dráhy, a.s.; �; �; �; � 

5.26 5.27 � 551 Plzeň hl. n.( 5.00) Praha hl. n.( 6.17) ZÁPADNÍ EXPRES 
Plzeň hl. n.-Praha hl. n. jede v ⇥, � a 
7.IV., 5.VII., 28.IX., 17.XI., nejede 8.IV., 
18.XI.; dopravce České dráhy, a.s.; �; �; 
�; �; �; �; �; � Plzeň hl. n. – 
Rokycany;Hořovice – Praha hl. n. 

5.35 5.36 Os 7802 Beroun( 5.16) Přeštice( 6.48) 
 

jede v ⇥; dopravce České dráhy, a.s.; �; 
�; �; � 

5.50 5.51 R 753 Klatovy( 4.28) Praha hl. n.( 6.47) 
 

BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; jede v ⇥; ;�; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

5.50 5.51 R 743 Klatovy( 4.28) Praha hl. n.( 6.47) 
 
 

BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; jede v � a �, nejede 25., 26.XII., 1.I.; 
�; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

6.07 6.08 R 778 Praha hl. n.( 5.13) Klatovy( 7.29) BEROUNKA 
Praha hl. n.-Plzeň hl. n. jede v ⇥;  
# dopravce České dráhy, a.s.; �; ⇤; �; �; �; 
�; ≥; � 

6.33 6.36 Os 7804 Beroun( 6.14) Přeštice( 7.48) Plzeň hl. n.-Přeštice jede v ⇥; dopravce 
České dráhy, a.s.; �; �; �; � 

6.50 6.51 R 755 Klatovy( 5.28) Praha hl. n.( 7.47) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

6.46 7.07 Os 7803 Plzeň hl. n.( 6.03) Beroun( 7.27) jede v ⇥;  dopravce České dráhy, a.s.; �; 
�; �; � 

7.07 7.08 R 776 Praha hl. n.( 6.13) Ž. Ruda-Alžbětín( 9.40) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

7.22 7.26 Os 7805 Přeštice( 6.08) Beroun( 7.46) Přeštice-Plzeň hl. n. jede v ⇥; Hořovice-
Beroun jede v � a �; dopravce České 
dráhy, a.s.; �; �; �; � 

 7.36 Os 7806  Přeštice( 8.48) Hořovice-Rokycany jede v ⇥; Plzeň hl. 
n.-Přeštice jede v � a �; dopravce České 
dráhy, a.s.; �; �; �; � 

7.50 7.51 R 757 Klatovy( 6.30) Praha hl. n.( 8.48) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

8.07 8.08 R 774 Praha hl. n.( 7.13) Klatovy( 9.29) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; nejede 25., 26.XII., 1.I.; �; ⇤; �; �; �; 
�; ≥; � 

8.33 8.36 Os 7808 Beroun( 8.14) Plzeň hl. n.( 9.18) dopravce České dráhy, a.s.; �; �; �; � 
8.47  Os 7807 Klatovy( 6.40)  Klatovy-Přeštice jede v ⇥; Přeštice-

Plzeň hl. n. jede v ⇥, � a 7.IV., 5.VII., 
28.IX., 17.XI., nejede 8.IV., 18.XI.; 
Rokycany-Hořovice jede v ⇥; dopravce 
České dráhy, a.s.; �; �; �; � 

8.50 8.51 R 759 Klatovy( 7.30) Praha hl. n.( 9.47) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

9.07 9.08 R 772 Praha hl. n.( 8.13) Klatovy(10.27) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

9.22 9.26 Os 7809 Přeštice( 8.08) Beroun( 9.46) Přeštice-Plzeň hl. n. jede v ⇥; dopravce 
České dráhy, a.s.; �; �; �; � 

10.33 10.36 Os 7810 Beroun(10.14) Plzeň hl. n.(11.18) dopravce České dráhy, a.s.; �; �; �; � 
10.50 10.51 R 761 Klatovy( 9.30) Praha hl. n.(11.47) BEROUNKA dopravce České dráhy, 

a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 
11.07 11.08 R 770 Praha hl. n.(10.13) Klatovy(12.27) BEROUNKA dopravce České dráhy, 

a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 
11.24 11.26 Os 7811 Plzeň hl. n.(10.43) Beroun(11.46) dopravce České dráhy, a.s.; �; �; �; � 
12.33 12.36 Os 7812 Beroun(12.14) Plzeň hl. n.(13.18) dopravce České dráhy, a.s.; �; �; �; � 
12.50 12.51 R 763 Ž. Ruda-Alžbětín(10.17) Praha hl. n.(13.47) BEROUNKA dopravce České dráhy, 

a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 
13.07 13.08 R 768 Praha hl. n.(12.13) Ž. Ruda-Alžbětín(15.40) BEROUNKA dopravce České dráhy, 

a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 
13.22 13.26 Os 7815 Plzeň hl. n.(12.41) Beroun(13.46) dopravce České dráhy, a.s.; �; �; �; � 

 13.36 Os 7814  Přeštice(14.48) Hořovice-Rokycany jede v ⇥; dopravce 
České dráhy, a.s.; �; �; �; � 

13.50 13.51 R 765 Klatovy(12.28) Praha hl. n.(14.47) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

14.07 14.08 R 766 Praha hl. n.(13.13) Klatovy(15.29) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; ≥; �; �; ⇤; �; �; �; � 

14.22  Os 7817 Přeštice(13.08)  Rokycany-Hořovice jede v ⇥; dopravce 
České dráhy, a.s.; �; �; �; � 

14.33 14.36 Os 7816 Beroun(14.14) Klatovy(16.17) Plzeň hl. n.-Klatovy jede v ⇥; dopravce 
České dráhy, a.s.; �; �; �; � 

14.50 14.51 R 767 Klatovy(13.30) Praha hl. n.(15.47) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 
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Příjezdy a odjezdy vlaků 
HOŘOVICE 

Platí od 11.12.2022 do 09.12.2023 

  Vlak směr  
Příjezd Odjezd Druh Číslo Z    do Poznámky 

 

 

Seznam vlaků odráží stav pravidelné dopravy. Pro aktuální informace sledujte operativní informace dopravců. 

Provozovatel dráhy Obchodní jména a sídla dopravců    

Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
spravazeleznic.cz 

České dráhy, a.s., nábřeží 
L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

 

   

ver. KGVD / data ver. 2.10 Data 11.12.2022 Systém KANGO vyvinula KST FRI Žilinská univerzita    
 

15.07 15.08 R 764 Praha hl. n.(14.13) Klatovy(16.27) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

 15.12 Os 7818  Plzeň hl. n.(15.54) jede v ⇥; dopravce České dráhy, a.s.; �; 
�; �; � 

15.22 15.26 Os 7819 Plzeň hl. n.(14.41) Beroun(15.46) dopravce České dráhy, a.s.; �; �; �; � 
15.50 15.51 R 769 Klatovy(14.28) Praha hl. n.(16.47) BEROUNKA dopravce České dráhy, 

a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 
16.07 16.08 R 762 Praha hl. n.(15.13) Klatovy(17.29) BEROUNKA dopravce České dráhy, 

a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 
16.22  Os 7821 Přeštice(15.08)  Rokycany-Hořovice jede v ⇥; dopravce 

České dráhy, a.s.; �; �; �; � 
16.33 16.36 Os 7820 Beroun(16.14) Přeštice(17.48) Plzeň hl. n.-Přeštice jede v ⇥; dopravce 

České dráhy, a.s.; �; �; �; � 
16.50 16.51 R 771 Klatovy(15.30) Praha hl. n.(17.47) BEROUNKA dopravce České dráhy, 

a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 
17.07 17.08 R 760 Praha hl. n.(16.13) Klatovy(18.27) BEROUNKA dopravce České dráhy, 

a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 
 17.12 Os 7822  Plzeň hl. n.(17.54) jede v ⇥; dopravce České dráhy, a.s.; �; 

�; �; � 
17.22 17.26 Os 7823 Přeštice(16.08) Beroun(17.46) Přeštice-Plzeň hl. n. jede v ⇥; dopravce 

České dráhy, a.s.; �; �; �; � 
17.50 17.51 R 773 Klatovy(16.28) Praha hl. n.(18.47) BEROUNKA dopravce České dráhy, 

a.s.; nejede 24., 31.XII.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 
18.07 18.08 R 758 Praha hl. n.(17.13) Klatovy(19.29) BEROUNKA dopravce České dráhy, 

a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 
18.22  Os 7825 Přeštice(17.08)  Rokycany-Hořovice jede v ⇥; dopravce 

České dráhy, a.s.; �; �; �; � 
18.33 18.36 Os 7824 Beroun(18.14) Plzeň hl. n.(19.18) dopravce České dráhy, a.s.; �; �; �; � 
18.50 18.51 R 775 Ž. Ruda-Alžbětín(16.17) Praha hl. n.(19.47) BEROUNKA dopravce České dráhy, 

a.s.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 
19.07 19.08 R 756 Praha hl. n.(18.13) Klatovy(20.29) BEROUNKA dopravce České dráhy, 

a.s.; Plzeň hl. n.-Klatovy nejede 24., 
31.XII.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

 19.12 Os 7826  Přeštice(20.48) Hořovice-Rokycany jede v ⇥; Plzeň hl. 
n.-Přeštice jede v ⇥;  dopravce České 
dráhy, a.s.; �; �; �; � 

19.22 19.26 Os 7827 Přeštice(18.08) Beroun(19.46) Přeštice-Plzeň hl. n. jede v ⇥; dopravce 
České dráhy, a.s.; �; �; �; � 

19.50 19.51 R 777 Klatovy(18.28) Praha hl. n.(20.47) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; nejede 24., 31.XII.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

20.07 20.08 R 754 Praha hl. n.(19.13) Plzeň hl. n.(20.37) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; nejede 24., 31.XII.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

20.33 20.36 Os 7828 Beroun(20.14) Plzeň hl. n.(21.18) nejede 24., 31.XII.; dopravce České 
dráhy, a.s.; �; �; �; � 

20.50 20.51 R 779 Klatovy(19.30) Praha hl. n.(21.47) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; Plzeň hl. n.-Praha hl. n. nejede 
24., 25., 31.XII.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

21.22 21.26 Os 7831 Plzeň hl. n.(20.41) Beroun(21.46) nejede 24., 31.XII.; �; �; �; � 
21.32 21.33 � 554 Praha hl. n.(20.43) Cheb(23.23) ZÁPADNÍ EXPRES dopravce České 

dráhy, a.s.; nejede 24., 25., 31.XII.;  
�; �; �; �; �; �; �; �; �; � Praha hl. n. – 
Hořovice;Rokycany – Mariánské Lázně 

22.07 22.08 R 752 Praha hl. n.(21.13) Klatovy(23.29) BEROUNKA dopravce České dráhy, 
a.s.; nejede 24., 31.XII.; �; ⇤; �; �; �; �; ≥; � 

22.26 22.27 � 567 Cheb(20.33) Praha hl. n.(23.17) ZÁPADNÍ EXPRES dopravce České 
dráhy, a.s.; Cheb-Praha hl. n. nejede 
24., 25., 31.XII.; �; �; �; �; �; �; �; �; �; � 
Mariánské Lázně – Rokycany;Hořovice 
– Praha hl. n. 

22.33 22.34 Os 7830 Beroun(22.14) Plzeň hl. n.(23.16) nejede 24., 31.XII.; dopravce České 
dráhy, a.s.; �; �; �; � 

23.28  Os 7833 Plzeň hl. n.(22.47)  nejede 24., 31.XII.; dopravce České 
dráhy, a.s.; �; �; �; � 

23.35 23.36 � 550 Praha hl. n.(22.43) Plzeň hl. n.( 0.03) ZÁPADNÍ EXPRES dopravce České 
dráhy, a.s.; nejede v �/� a 25./26.XII., 
7./8. – 9./10.IV., 30.IV./1.V., 7./8.V., 
5./6.VII., 17./18.XI.; �; �; �; �; �; �; �; �; �; � 
Praha hl. n. – Hořovice;Rokycany – 
Plzeň hl. n. 

Příjezdy a odjezdy vlaků 
HOŘOVICE 

Platí od 11.12.2022 do 09.12.2023 

  Vlak směr  
Příjezd Odjezd Druh Číslo Z    do Poznámky 

 

 

Seznam vlaků odráží stav pravidelné dopravy. Pro aktuální informace sledujte operativní informace dopravců. 

Provozovatel dráhy Obchodní jména a sídla dopravců    

Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
spravazeleznic.cz 

České dráhy, a.s., nábřeží 
L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 

 

   

ver. KGVD / data ver. 2.10 Data 11.12.2022 Systém KANGO vyvinula KST FRI Žilinská univerzita    
 

 
 

VYSVĚTLIVKY / ERKLÄRUNGEN / EXPLANATION 

Druh vlaku / Zuggattung / Train category 
  
 � InterCity  
 R Rychlík / Schnellzug / Fast train  
 Os Osobní vlak / Regionalzug / Local train 
 
Dopravce vlaku je uveden ve sloupci „Poznámky“ / Das Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) steht 
in der Spalte „Poznámky“ / The Railway Undertaking (RU) is listed in the “Poznámky” column 
 
Omezení jízdy / Fahrtbeschränkungen / Operation days 

 ⇥ pracovní dny (pondělí až pátek, s výjimkou v ČR státem uznaných svátků) / 
Arbeitstage (Montag bis Freitag außer tschechischen Feiertagen) / 
working days (Monday to Friday except of Czech public holidays) 

 �	 neděle a v ČR státem uznané svátky / Sonntage und tschechische Feiertage / 
Sundays and Czech public holidays 

 � – � dny v týdnu (pondělí–neděle) / Wochentage (Montag–Sonntag) / days of week (Monday–Sunday) 
 
 Nástupiště = Nást. = Bahnsteig / platform denně = täglich / daily 
 Kolej = Kol. = Gleis / track jede = verkehrt / operating 
 Platí od = Gültig ab / Valid from jede v = verkehrt an / operating in 
 od = ab / from nejede = verkehrt nicht / not operating 
 do = bis / to nejede v = verkehrt nicht in / not operating in 
 z = von / from a = und / and 
 v = in / on a od = und ab / and from 
 

ZMĚNA NÁSTUPIŠTĚ A KOLEJE VYHRAZENA /  
ÄNDERUNG DES BAHNSTEIGES UND DES GLEISES VORBEHALTEN /  

THE NUMBER OF PLATFORM AND OF TRACK IS SUBJECT TO CHANGE 
 

 Další informace o vlaku / Weitere Auskünfte / Other notes 
  
 �	 přeprava spoluzavazadel (do vyčerpání kapacity) / Fahrradbeförderung (unter Aufsicht des Reisenden, 

bis zur Kapazitätsauslastung) / carriage of registered luggage (until full capacity) 
 ≥ přeprava spoluzavazadel s možností rezervace místa pro jízdní kolo a cestujícího, v některých vlacích pouze pro jízdní kolo / 

Fahrradbeförderung mit Reservierungsmöglichkeit für Fahrradstellplatz und Reisende, in einigen Zügen 
nur für den Fahrradstellplatz / carriage of registered luggage; reservation of bicycles space and passengers possible, in some 
trains of bicycles space only 

   �přeprava spoluzavazadel s povinnou rezervací místa pro jízdní kolo a cestujícího, v některých vlacích pouze pro jízdní kolo / 
Fahrradbeförderung mit Reservierungspflicht für Fahrradstellplatz und Reisende, in einigen Zügen nur für den Fahrradstellplatz / 
carriage of registered luggage with compulsory reservation of bicycles space and passengers, in some trains of bicycles 
space only 	

 �	 možno zakoupit místenku / Platzreservierung möglich / reservations possible  
 �	 vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku nevybavený zvedací plošinou / Wagen mit Rollstuhlfahrerabteil ohne Hebelift / 

a coach suitable for carriage of people on wheelchairs not equipped with a platform lift 
 � vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku, vybavený zvedací plošinou / Wagen mit Rollstuhlfahrerabteil und Hebebühne / 

a coach suitable for carriage of people on wheelchairs, equipped with a lifting platform  
 � občerstvení (roznášková služba nebo samoobslužný automat) / Erfrischung (Am-Platz-Service oder ein Verkaufsautomat) / 

refreshment (in-seat service or a vending machine) 
 � vůz nebo oddíly vyhrazené pro cestující s dětmi do 10 let / Wagen oder Abteile für Reisende mit Kindern bis 10 Jahre / 

a coach or compartments reserved for passengers with children up to the age of 10 years  
 �	 ve vlaku řazen vůz s přípojkou 230 V / Wagen mit Steckdosen (230 V) / 230 V power sockets 
 ⇤ dámský oddíl (oddíl pro samostatně cestující ženy) / Damenabteil (Abteil für alleinreisende Frauen) / ladies’ compartment 

(compartment for women travelling alone) 
 � ve vlaku řazen vůz s bezdrátovým připojením k internetu / Wagen mit WLAN / carriage with a wireless internet connection 
 � palubní portál / Bordportal / on-board portal 
 � dětské kino / Kinderkino / children’s cinema  
 �	 vlak kategorie R a vyšší zařazený v integrovaném dopravním systému / Fahrkarten der Verkehrsverbünde gelten in diesem Zug 

(Schnellzug und höhere Zugkategorien) / integrated transport system tickets are valid in this train (category R trains and higher) 
  
 

 

VYSVĚTLIVKY / ERKLÄRUNGEN / EXPLANATION
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jízdní řády - informace

n Píšete nám…

Na kávu či se občerstvit v Hořovicích 
v neděli ráno?

Dobrý den. V požadované době, v neděli kolem 9. ho-
diny, jsme na celém Hořovicku, včetně Zdic, našli ote-
vřenou jen Kafárnu v Hostomicích. Po 10 minutách 
jízdy na túru do křivoklátských lesů (ve 4 lidech) je 
to trochu brzy, ale bylo to příjemné. V době soukro-
mých provozoven se s tím asi dá těžko něco dělat, že? 
U nás v Dobříši, ve městě přibližně velikosti Hořovic, 

je v neděli dopoledne otevřená cukrárna Stáňa, bufet 
s cukrárnou v Coopu a luxusnější restaurace Olivo. 
Ale je to nejspíše přirozený vývoj, těžko to řídil někdo 
shůry. S pozdravem

Jiří Klimt, Dobříš, 20. 11. 2022
Pozn. redakce: Vážení občané, napište nám svůj ná-
zor! Vaše názory, nápady či postřehy rádi otiskneme 
v rubrice Píšete nám. Napsat můžete na email: ic@
mkc-horovice.cz nebo mestan@mkc-horovice.cz. Těší-
me se na vaše příspěvky!
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Seznam změn autobusových linek PID od 11. 
prosince 2022 na linkách PID v oblasti 
Hořovicka 
531 Hořovice – Příbram 
Víkend 

 Zkrácení jízdních dob všech víkendových spojů mezi Hluboší a Příbramí, příjezdy do Příbrami 
o 2 minuty dřív, odjezdy z Příbrami o 3 minuty později 

544 Hořovice – Malá Víska - Zaječov 
Pracovní den  

 Spoj v 7:15 z Malé Vísky do Hořovic bude v úseku Malá Víska – Chaloupky,Ptákov uspíšen o 
4 minuty pro snížení zpoždění na příjezdu do Hořovic, pojede již v 7:11. 

545 Hořovice – Zaječov - Strašice 
Pracovní den  

 Spoj v 7:25 ze Zaječova do Hořovic bude sloučen se spojem v 7:05 z Olešné do Zaječova  
 Spoj v 14:20 z Komárova, Buzuluku bude veden do Olešné přes Těně a Cheznovice,ObÚ  

634 Hostomice - Všeradice 
Pracovní dny 

 Zrušení spoje v 7:08 z Hostomic přes Neumětely do Osova a jeho nahrazení spojem linky 639 
v 7:10 v trase Hostomice – Skřipel – Osov – Dobříš  

 Spoj v 7:40 z Hostomic je veden přes Neumětely a odjíždí již v 7:35 
 Spoj v 7:49 z Osova je veden přes Skřipel a odjíždí již v 7:47 

639 Hořovice - Dobříš 
Pracovní dny 

 Zavedení spoje v 7:10 v trase Hostomice – Skřipel – Osov – Dobříš náhradou za spoj linky 
634 v 7:08 z Hostomic přes Neumětely do Osova prodloužením stávajícího spoje v 7:19 
z Osova do Dobříše. 
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643 Cerhovice - Hořovice – Křešín – realizace až k 3. 1. 2023 
Pracovní dny 

 Spoj v 7:06 v trase Křešín – Podluhy - Hořovice pojede z Křešína až v 7:11, z Podluh až v 7:24. 

529 Hořovice - Hvozdec – realizace až k 3. 1. 2023 
Pracovní dny 

 Spoj v 7:25 v trase Hořovice - Hvozdec pojede z Hořovic až v 7:30. 
 Spoj v 7:32 v trase Hvozdec – Hořovice pojede ze Hvozdce až v 7:43. 

Jízdní řády naleznete v dostatečném předstihu na webu www.pid.cz.  

Seznam změn autobusových linek PID
od 11. prosince 2022 na linkách PID v oblasti Hořovicka

VIRTUÁLNÍ
UNIVERZITA

TŘETÍHO VĚKU
- vzdělávání seniorů

v regionech

Virtuální Univerzita třetího 
věku (VU3V) je jedna z forem 
Celoživotního vzdělávání orga-
nizovaná Provozně ekonomickou 
fakultou České zemědělské uni-
verzity v Praze. Cílem Virtuální 
U3V je umožnit všem poslucha-
čům v rámci České republiky 
zájmové vysokoškolské studium 
U3V bez ohledu na vzdálenost od 
sídel vysokých škol a univerzit, ve 
kterých probíhá prezenční seni-
orské vzdělávání, jehož se z růz-
ných důvodů (vzdálenost, zdra-
votní a časové důvody, finanční 
náročnost na dopravu apod.) ne-
mohou zúčastňovat. V souladu se 
vzděláváním též vytvořit prostře-
dí pro sociální kontakt poslucha-
čů v daných lokalitách.

V letním semestru otevíráme 
v SVČ – Domeček Hořovice opět 
dva kurzy, tentokrát se můžete tě-
šit na témata:
Buddhistické umění Indie – 
vždy v úterý, začínáme 31. led-
na 2023, setkání 1x za 14 dní, 
v 9:00 a dle zájmu také v 11:00 
hodin. Cena celého kurzu (každý 
kurz obsahuje 6 vyučovacích vi-
deopřednášek) 520 Kč.
České dějiny a jejich souvislos-
ti II. – vždy ve čtvrtek, začíná-
me 2. února 2023, setkání 1x za 
14 dní, v 9:00 a dle zájmu také 
v 11:00 hodin. Cena celého kurzu 
(každý kurz obsahuje 6 vyučova-
cích videopřednášek) 520 Kč.

Výuka probíhá 1x za 14 dní 
v bezbariérových prostorech 
SVČ – Domeček Hořovice, Vrb-
novská 1138 a je určena senio-
rům a invalidním důchodcům, 
bez rozdílu dosaženého vzdělání.
Informace k VU3V: Lenka Rado-
vá, mobil: 725 064 881, e-mail: re-
cepce@domecekhorovice.cz, více 
na www.e-senior.cz.
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Kulturní a společenské pozvánky do Hořovic
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kulturní servis

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

OTEVÍRACÍ DOBA:
PO 12:00 – 17:00
ÚT 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
ST 12:00 – 17:00
ČT 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
PÁ Zavřeno
Soboty pro veřejnost:
14. 1. , 28. 1. od 8:00 do 11:00

n 26. 1. 2023 od 17:30
MIROSLAV HRABĚ - PSÍ TÁTA
ANEB (NE)HEREC A JEHO SMEČKA
Rezervace na tel. 603 199 304 nebo na e-mailu: 
knihovna1@mkc-horovice.cz. Vstupné 100 Kč.

n Společenský dům

Nádražní 606, Hořovice
tel.: 732 512 821

n 7. 1. 2023 od 18:00
HOŘOVICKÁ TANČÍRNA
Vstupné 150 Kč.
n 18. 1. 2023 od 19:00
SCREAMERS – SHOW:
TAM A ZASE ZPÁTKY!
Máte pocit, že je čas na dovolenou? Sku-
pina Screamers si vás tedy “dovoluje” pozvat 
na jedinečnou výpravu kolem celého světa, 
ve které nebude nouze o nevšední zážitky. 
Navštívíte s námi známé destinace i místa, 
která běžně dostupná nejsou. Čeká na vás 
výpravná scéna i kostýmy, show nabitá tan-
cem, hudbou, imitací, činohrou a hlavně 
pořádnou dávkou zábavy. Willymu Fogovi 
tato cesta trvala 80 dní - s námi jí stihnete za 
jeden večer! Dámy a pánové, vyrazte s námi 
na tuto strhující jízdu i vy! Předprodej: IC 
Hořovice, tel.: 732512821.
n 25. 1. 2023 od 19:00, malý sál SD
MIROSLAV PALEČEK
- POCTA JAROSLAVU SEIFERTOVI
Miroslav Paleček využil lockdown a zákaz 
zpěvu tím nejlepším způsobem a během léta 
roku 2020 dokončil práci na CD Písně domo-
va – Pocta Jaroslavu Seifertovi, které vyšlo 
koncem roku u vydavatelství Supraphon. Ve 
stejnojmenném pořadu písničkář představí 
nejen zhudebněné básně našeho jediného 
nositele Nobelovy ceny za literaturu, ale zazní 
i Palečkojaníkoviny, Ježkárny a dostane se i na 
novinky a ukulele. Vstupné 190,– Kč.
PŘIPRAVUJEME:
n 15. 2. 2023 od 19:00
MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM
Zábavná talk show baviče, moderátora a tex-
taře Karla Šípa na motivy televizního pořadu 
Všechnopárty. Pořadem provází Jiří Bláha. 
Prostor dostanou také dotazy diváků.
n 26. 2. 2023 od 15:00
ČIPERKOVÉ – PÍSNIČKOZEM
Koncert pro děti.

n Knihovna Ivana Slavíka

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 9:00 – 13:00
Ne, svátky zavřeno

VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI:
4 SCREAMERS – show: Tam a zase zpátky!
18. 1. od 19:00, SD. Vstupné 290 Kč.
4 MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM
15. 2. od 19:00, SD. Cena vstupenky: 390 Kč. 
Předprodej: online: https://www.ticketportal.cz/event/
MINIPARTY_S_KARLEM_SIPEM-11603572. 
Předprodej vstupenek v Informačním centru 
Hořovice, řady 8., 10., 12., 14., 16. a 18.
4 ČIPERKOVÉ – PÍSNIČKOZEM
26. 2. od 15:00, SD. Vstupenky lze zakoupit 
pouze na TICKETLIVE!
4 NA VÁNOCE BUDU GAY
27. 2. od 19:00. SD. Předprodej vstupenek online: 
https://www.ticketportal.cz/event/NA-VANO-
CEBUDU-GAY-Pino-Ammendola nebo TIPS-
PORT, 9. května 232/12 Hořovice.
4 KRYŠTOF
18. 3. , SD. Předprodej vstupenek na koncert skupiny 
Kryštof probíhá pouze online - zde: https://halywud.
krystof.net/horovice-18-03-2023/vstupenky.

n 27. 2. 2023 od 19:00
NA VÁNOCE BUDU GAY
Pikantní komedie o nelehkém životě zada-
ných heterosexuálních mužů plná groteskních 
scén, které vyústí ve velmi překvapivý a neče-
kaný závěr. Jak získat prosperující řetězec pi-
zzerií a zajistit si skvělou budoucnost!? Stačí 
tak málo - stát se na Vánoce gayem… Hrají: 
Martin Zounar, Martina Randová, Michaela 
Dittrichová, Filip Blažek, Denisa Nesvačilová 
nebo Michaela Dittrichová, Zdeněk Maryška.

n 4. 3. sobota od 20:00
7. PLES MĚSTA HOŘOVICE
Pestrý kulturní program a bohatá tombola. 
Vstupenky v prodeji od 1. 2. v IC Hořovice.

n 18. 3. od 18:00 vstup na sál, od 19:00 
předkapela, od 20:00 začátek koncertu
KRYŠTOF
Halywud, odložená premiéra nového alba.
n 1. 4. 2023 od 20:00
MIG 21
n 16. 4. 2023 od 15:00
ÁŇA, PÓ A PES
Interaktivní dětská hudební šou s živým psem.
TANEČNÍ - ZIMA 2023
Čtvrtky (od 19. 1. 23)
18:30 – 20:05 Dospělí - Více pokročilí (H4)
20:15 – 21:50 Mládež – Mírně pokročilí (H8)
V ceně je 11 (10 večerů a 1 jarní ples).
Pondělky (od 16. 1. 23)
18:00 – 19:30 Dospělí - Středně pokročilí (H3)
19:35 – 21:05 Dospělí - Mírně pokročilí (H2)
21:10 – 22:40 Dospělí - Začátečníci H1
Zápis do kurzu pro mládež, pátky od 8. 9. 2023, 
bude otevřen 1. 1. 2023.

Starý zámek, Vrbnovská 27

n 7.–8. 1. 2023, od 10:00 – 16:00
VÝSTAVA
KOUZLO VÁNOČNÍCH OZDOB
Speciální výstava v prostorách stálé expozice na 
Starém zámku představuje vánoční ozdoby našich 
předků z muzejních sbírek i z kolekce Dalibora 
Pekláka. Vystaveny jsou různé tvary foukaných 
ozdob, korálkové figurky z Poniklé i papírové 
dekorace či repliky historických tvarů a námětů, 
nechybí ani nazdobené vánoční stromečky.

4 MIG 21
1. 4. 2023 od 20:00 SD, cena místenky: 450 Kč.
4 ÁŇA, PÓ A PES
16. 4. 2023 od 15:00 SD - Veselá interaktivní 
dětská hudební šou s živým psem. Předprodej 
vstupenek pouze online na https://xticket.cz/
koncert-festival/1011-ana-po-pes-kd-horovice

n Informační centrum

n Muzeum Hořovicka

n Zámek Hořovice

Tel.: 724 331 568
e-mail: horovice@npu.cz

n do 8. 1. 2023
BETLÉMY VYPRÁVĚJÍ
NA ZÁMKU V HOŘOVICÍCH
Na zámku Hořovice najdete výstavů různých 
betlémů hlavně z oblasti Krkonoš a Podkrko-
noší ze sbírky MUDr. Martina Šmakala. Uvidíte 
tu betlém, který se vejde do dlaně, přes betlém 
schovaný v truhle, betlém vyrobený v díži či bet-
lémy zasklené, tzv. pod šturce.
Aktuální informace a časy prohlídek najdete na 
www.zamek-horovice.cz.

Vrbnovská ul. 1138, Hořovice
Radová Lenka, tel.: 725 064 881

4 Nabídka kroužků pro děti i dospělé pro školní 
rok 2022/2023 na www.domecekhorovice.cz
4 Středy 4., 11., 18., 25. 1. 17:45-18:45
Kruhový trénink
Každý si volí intenzitu cvičení dle svých fyzic-
kých možností, vhodné pro všechny věkové ka-
tegorie. Poplatek: 80 Kč. Organizátor: Romana 
Hrdličková, 602 664 650.
4 Pondělí 2., 9., 16., 23., 30. 1. , 10:00-10:00
Kruhový trénink
(Cvičení nejen na velkých míčích)
Poplatek: 80 Kč. Posilování hlubokého svalové-
ho systému, protažení zkrácených svalů, zlepše-
ní obratnosti a držení těla, mobilizace velkých 

n Domeček Hořovice
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kulturní servis - historie

n Sedmikráska o.s.

4 Homeopatické minikurzy a poradna
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-
poradna-horovice.webnode.cz
4 CVIČÍME S HELČOU
- nutná rezervace tel. 774 404 211
Kalanetika - strečinkové cvičení pro zpevnění 
a tvarování postavy. Každou středu 17:15 – 
18:15/18:30 – 19:30. Podrobné informace na výše 
uvedené kurzy na https://www.cestazazivotem.cz/
4 RELAXACE S KAMČOU
– nutná rezervace na tel. 607 185 016 nebo e-mail: 
info@brdskeslunce.cz
Výtvarné kurzy – olejomalba, malba na plátno, 
kreslení pravou hemisférou

Během nacistické okupace byla rozpuštěna řada českých i moravských 
tělocvičných a sportovních organizací. V Hořovicích to mělo největší do-
pad na místní Sokol, tělocvičnou jednotu DTJ a hokejově-tenisový spolek 
Mládenci. V důsledku zvůle okupačních orgánů byli někteří čelní funkcio-
náři či členové uvedených organizací zatčeni, vězněni a umučeni.

Jedním z nich byl hořovický učitel a sokolský vzdělavatel Ferdi-
nand Habětín. Pedagogicky působil na 
dívčí Měšťanské škole na Palackého ná-
městí a na vísecké obecné škole. Řadu let 
jsem coby doručovatel novin měl tu čest 
přinášet mu jeho oblíbené Večerní české 
slovo. Na podzim roku 1941 byl moudrý 
a vzdělaný hořovický pedagog bohužel za-
tčen a zhruba o půl roku později umučen 
ve vyhlazovacím táboru Osvětim. Pokud 
by některá současná hořovická škola na 
toto neblahé místo pořádala vzdělávací 
exkurzi, mělo by být při této příležitosti 
připomenuto i jméno Ferdinand Habětín.

Dalšími hořovickými občany, kteří se 
stali přímými oběťmi kruté doby, byl obě-
tavý činovník spolku Mládenci mlynář 
Bohumil Sloup a talentovaný atlet DTJ 

Hořovice Václav Večeř. Po skončení 2. světové války svou činnost sice 
obnovil hořovický Sokol, ale období následující po roce 1948 jeho 
dalšímu úspěšnému vývoji příliš nepřálo.

O to více bych všem současným i budoucím hořovickým sportov-
cům a sportovkyním popřál, aby svou lásku ke sportu a snad i k naše-
mu městu mohli realizovat v pro ně skutečně ideálních podmínkách 
a především v době míru! Přeji nástupcům a nástupkyním Ferdinan-
da Habětína, Bohumila Sloupa a Václava Večeře mnoho sportovních 

úspěchů při re-
prezentaci našeho 
města, či dokonce 
naší vlasti.
Zdeněk Samec sen.

Pozn. redakce: Vá-
žení občané, máte 
doma fotografii, kte-
rá je připomínkou 
osobnosti, místa či 
události vztahující 
se k Hořovicím? Pošlete ji s krátkým příběhem. Rádi Váš příspěvek zveřej-
níme v této rubrice. Napsat můžete na email: ic@mkc-horovice.cz nebo 
mestan@mkc-horovice.cz. Těšíme se na vaše příspěvky!

n Výřez z fotografie ze slavnostního zasedání při příležitosti 60. výročí 
založení hořovického Sokola z roku 1935. Zdroj: Archív p. Řeřichy

n Pamětní deska na SOŠ Hořovice.

n Ze vzpomínek pamětníků: SPORT A MÍR

n Ferdinand Habětín, 
zdroj: Proměny a příbě-
hy 3; Podbrdské nakla-
datelství 2014

Pod odborným vedením lektorky si každý vybra-
nou technikou namaluje obraz, který si odnese 
domů. Výtvarné pomůcky, plátno jsou k dispozici. 
Podrobné informace a termíny na výše uvedené 
kurzy na webu www.brdskeslunce.cz/
Tématické přednášky – 1x za měsíc – 2 hod. (Skrytý 
význam nemoci, Aromaterapie, Bylinky, Léčivé ka-
meny, Zdraví prospěšné stravování a další témata 
na přání). Podrobné informace a termíny na výše 
uvedené kurzy na www.brdskeslunce.cz/
4 20. 1. 2023 15:00 – 17:00, Fyziovital, Osek 
283, KURZ MASÁŽE PRO DĚTI OD TŘÍ 
MĚSÍCŮ DO TŘÍ LET
lektorka Renata Babelová, nutná rezervace tel. 
792 319 950, www.masazehorovice.cz/kurz-ma-
sazi-kojencu/
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY
aktuální informace https://www.facebook.com/
groups/351228558285353
4 Neděle 5. 2. 12:45 – 14:45, ZS Hořovice
MAŠKARNÍ NA BRUSLÍCH
Zábavné odpoledne s hudbou na bruslích 
a v maskách je určeno pro širokou veřejnost bez 
rozdílu věku. Vyzkoušíte si zručnost při jízdě na 
bruslích. Čeká Vás ukázka krasobruslení. Vstup 
na ledovou plochu pouze na bruslích a v masce! 
Postačí namalovaný obličej, pohádková čepice, 
klobouk… Malování na obličej bude zajištěno. 
Na každého účastníka čeká malá odměna. Vst-
up: 60 Kč (pouze bruslící) – sleva pro rodinu. 
Bližší a aktuální informace: FCB - skupina Sed-
mikráska. Renata Babelová, Tel.: 792 319 950, e-
mail: sedmikraska-os@seznam.cz

n Zaječov

n 7. 1. od 15:00,
klášter Svatá Dobrotivá v Zaječově
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
JAKUBA JANA RYBY
Mši provede občasný smíšený pěvecký sbor 
složený ze zpěváků několika pěveckých sborů 
Plzeňska a Rokycanska spolu se sólisty z Nové 
České písně, za hudebního doprovodu Lidové 
muziky z Chrástu. Vstupné dobrovolné.

n Žebrák

HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK
Pivovarská ulice, Žebrák, tel.: 602 530 515
www.hvezdarnazebrak.cz
n 5. 1. od 19:30
HVĚZDÁRNA DĚTEM
Oblíbený program pro děti, nutná rezervace.
n 5. 1. od 20:00
VEČER POD HVĚZDAMI
- pozorování velkým dalekohledem
Pozorování těch nejkrásnějších vesmírných 
objektů hlavním dalekohledem hvězdárny, 
nutná rezervace.

kloubů. Organizátor: Romana Hrdličková, 
602 664 650
4 Středa a pátek 9:00 – 12:00
HERNA KALEIDOSKOP pro děti a rodiče
Po předchozí domluvě může být i středa 14-18 
hodin. Poplatek: 30 Kč. Kromě volné zábavy 
v herně se můžete těšit na pravidelné tvořivé 
a pohybové programy pro nejmenší. Možnost 
posezení u kávy, čaje. K dispozici mikrovlnná 
trouba na ohřev příkrmů pro děti. Kontakt: Ro-
mana Hrdličková, tel 602 664 650.
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sport

Po tříleté pauze se letos na 
podzim opět konala soutěž spo-
lečných skladeb moderní gym-
nastiky. Hořovické gymnastky 
nacvičovaly 2 skladby v linii B a 2 
skladby pro dvojice a trojice li-
nie A. Českomoravského poháru 
se účastnila skladba s obručemi 
v kategorii I., kde je od postupu 
do finále dělilo jediné místo. Na 
oblastním přeboru pak skončily 
na krásném 5. místě. Jejich vý-
sledky nepříznivě ovlivnila zlo-
menina nohy jedné dívky.

V linii A se trojice dívek sou-
těžící v kategorii Naděje starší 
nesla na bronzové vlně. Dívky 
se ve skladbě s míči nevyvaro-
valy chyb, a to je stálo možnost 
postoupit na mistrovství České 
republiky. Dívky soutěžící v kate-

gorii Seniorek neustále od stupňů 
vítězů dělila minimální bodová 
ztráta. I tuto skladbu ovlivnil úraz 
jedné z dívek, a tak nakonec sou-
těžily pouze jako dvojice. Dívky 
tak musely těsně před závody 
skladbu s obručemi přepracovat, 
a to se podepsalo i na závodních 
výkonech. Dívky se však nevzda-
ly, a tak je jejich závěrečné závod-
ní provedení vyneslo na 2. místo.

Všem dívkám gratulujeme 
k jejich krásným výkonům a pře-
jeme hodně úspěchů v jarní sezo-
ně jednotlivkyň.

Poděkování patří i všem tre-
nérkám, které skladby s dívkami 
nacvičily a v neposlední řadě 
i rodičům dívek, kteří byli dív-
kám velikou oporou a největšími 
fanoušky. Hana Hoffmannová

n HOŘOVICKÝ MĚŠŤAN, informační měsíčník města Hořovice, č. 1/2023, ročník XVI., vychází 1. 1. 2023.
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Ohlédnutí za podzimní sezónou moderních gymnastek

n Společná skladba I. kategorie 
s obručemi po závodě v Marián-
ských Lázních.

n Trojice soutěžících v kat. Naděje 
st. a dvojice soutěžící v kat. Seniorky 
po závodě v Jablonci nad Nisou.

Vánoční soutěž kynologů
Základní kynologická organizace Hořovice uspořádala vánoční 

HOBBY ZÁVODY ve 3 kategoriích, v nichž si soutěžící vyzkoušeli, co 
se v hodinách ZKO naučili. Účast byla hojná i se členy jiných kynolo-
gických organizací.

Posuzování se ujaly zkušené členky organizace Jaroslava Nepeřená 
a Radka Häuslerová. Z 20 startovních dvojic se na stupních vítězů umístili:
ZZO pro začátečníky- 7 startovních dvojic
1. místo Martina Kotíková- Faith, 54 bodů, 2. místo Jaroslav Stenzel- 
Art, 53 bodů, 3. místo Jan Pergl- Debbie, 52 bodů.
ZZO- 6 startovních dvojic
1. místo Edita Pinkasová- Nela, 57 bodů, 2. místo Mariana Matějková- 
Bastet, 54 bodů, 3. místo Karel Havlíček- Jack, 53 bodů.
Překážkový závod- 7 startovních dvojic
1. místo Martina Kotíková- Faith, 48,5 bodů, 2. místo Helena Pásztoro-
vá- Tara, 47,5 bodů, 3. místo Robert Matějka- Cili a Jan Pergl- Debbie, 
47 bodů. Marcela Matějková ROZPIS UTKÁNÍ FOTBALISTŮ

SK HOŘOVICE V ZIMNÍ PŘÍPRAVĚ


