ČSSD hořovice

DOKÁZALI JSME, ŽE TO DOKÁŽEME!
DOKAŽME SPOLEČNĚ VÍCE!

Dokázali jsme, že to dokážeme!
Čtyři roky uplynuly jako voda a my
opět stojíme před komunálními volbami.
Pro vládnoucí samosprávu je toto období spíše jakýmsi časem rekapitulace
a zpětného zhodnocení nežli kampaní.
Tak se tedy pojďme ohlédnout za uplynulými čtyřmi roky a připomeňme si,
zda se v Hořovicích událo něco, co jejich
občanům prospívá.
Bezesporu největším investičním počinem uplynulého volebního období je rekonstrukce sportovní
Dokázali jsme,
že to dokážem
haly, po které zoufale volaly stovky místních i přespolních sportovců mnoho
let.
e!
Akce byla více než z poloviny pokryta dotacemi z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
a Středočeského kraje. Z celkové ceny 58 miliónů korun činily dotace 35 milionů.

Dokažme spole

čně více!

V letošním roce město také doplatilo poslední splátku za objekt Starého zámku. Samotná investice
brr CSSD.indd velice významná, činila 35 milionů korun. Další náklady
do pořízení této památky, jež je pro A6
Hořovice
1
si samozřejmě vyžádala výstavba Knihovny Ivana Slavíka, infocentra a Muzea Hořovicka. Vlastní
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expozici muzea ovšem zaplatil Středočeský kraj. Za velmi důležité považuji, že je Starý zámek AM
ve vlastnictví města a že díky spolupráci s Městským kulturním centrem v průběhu času významně
ožívá.

Vaše názory nás zajímají!
Napište nám: cssd.horovice@gmail.com
www.mocssdhorovice.cz

Volte č. 2

Vzpomeňme si, jak vypadalo okolí hořovické nemocnice před zásadní rekonstrukcí ulice K nemocnici. Nové parkoviště, jež vybudovala společnost NH Hospital na pozemku, který město nemocnici darovalo, významně usnadňuje cestu k lékaři a je jedním z prvků, které zajišťují moderní
standardy lékařské péče.
Při mé, doufám ne poslední, návštěvě Spolku Letná jsem se dozvěděl, že chodníky v Tyršově
a Klostermannově ulici považují místní za zázrak. Také hotový projekt revitalizace potoka Stareč
by v budoucnu měl zabránit neustálému zaplavování Letné – tedy možná další zázrak.
Pochvalu jsme na radnici slyšeli i za chodník podél Příbramské ulice k sídlišti Karla Sezimy.
Osvětlený chodník konečně udělal pro pěší v tomto úseku z Příbramské bezpečnou komunikaci.
Středočeský kraj pomohl i s rekonstrukcí ulice Strmá, která byla nepříliš vzhledným mementem
kontrastujícím s nově rekonstruovaným autobusovým nádražím.
A nezapomeňme ani na ulici Rpetskou, kde si mnozí v minulosti vyvrkli kotník. Nová výstavba
v uvedené lokalitě si komplexní stavební úpravy bezpochyby vyžádala a výsledné zklidnění dopravy přivítali jistě i obyvatelé přilehlých ulic.
Jelikož nejsou všechny kroky, které radnice za účelem zkvalitnění života obyvatel podniká, tak
očividné, dovolím si některé vyzdvihnout. Další rozvoj města umožňuje v lednu schválený nový
územní plán, město získalo majoritu v HOŘOVICKÉ TEPLÁRENSKÉ, s.r.o. a smírem byly ukončeny
letité spory s panem Otto Srpem. Obyvatelům některých ulic tak svitla naděje na lepší podmínky
k životu.
Podtrženo a sečteno: město získalo ve volebním období 2014 až 2018 na dotacích více než 130
miliónů Kč a celkem proinvestovalo téměř 293 miliónů Kč.
Neusínáme na vavřínech a jsme si vědomi problémů, které nám v Hořovicích ztrpčují život, ale
víme, jak na ně.
S úctou Dr. Ing. Jiří Peřina, předseda Místní organizace ČSSD Hořovice.

CO SE NÁM PODAŘILO:
D
 OTACE ZA VÍCE NEŽ 130 MILIÓNŮ KČ

PŘEDSTAVUJEME VÁM
NAŠEHO KANDIDÁTA NA STAROSTU
Dr. Ing. Jiří Peřina (* 23. března 1967, Praha)
je český politik, ekonom a pedagog, od roku 2012
zastupitel Středočeského kraje (v letech 2012 až
2014 radní kraje a v letech 2014 až 2016 náměstek
hejtmana), v letech 2010 až 2014 radní a od roku
2014 starosta města Hořovice.
Jak byste se, pane starosto, v krátkosti představil?
Jsem svým založením optimista, a to i přes mnohaleté
působení v regionální a komunální politice. Mám rád přímé a rovné lidi, nesnáším lež a rád otevřeně řeším všechny problémy. Rány umím přijímat i rozdávat. Raději si ale
nejdřív vše vyjasním, než udeřím. Mám rád přírodu, sport
a lidi, kteří nezávidí a nepodráží.
Co pro vás Hořovice znamenají?
Hořovice jsou pro mě místo, kde žiji, a nemohu si přát nic jiného, než aby vzkvétaly. Dělám pro to
maximum. Budu-li mít příležitost, budu tak činit i nadále. Myslím si, že Hořovice mají své kouzlo,
které bohužel místní často nevnímají a přespolní nám ho závidí. Které město se například může
pochlubit dvěma zámky?
Čím byste se rád pochlubil jako starosta? Co se vám podařilo?
Určitě se mohu pochlubit rekordní částkou, kterou se za mého působení městu podařilo získat na dotacích. Je to více než 130 miliónů korun. Proinvestovali jsme téměř 293 miliónů korun. Myslím, že to
je dobrá výzva pro kteréhokoliv mého nástupce.
Co byste chtěl v Hořovicích změnit?
Mým dluhem je řešení dopravní situace v centru města. Jediná cesta, jak městu pomoci, je výstavba
východního obchvatu města. Ačkoliv jsme dosáhli značného posunu stran přípravy, na samotnou
realizaci ještě bohužel nedošlo.
Poslední otázka… Proč volit ČSSD?
Protože jsme dokázali, že to dokážeme!

INVESTICE ZA TÉMĚŘ 293 MILIÓNŮ KČ
REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY
STARÝ ZÁMEK VE VLASTNICTVÍ MĚSTA
V ÝSTAVBA KNIHOVNY, INFOCENTRA A MUZEA
NOVÉ PARKOVIŠTĚ U NEMOCNICE
OPRAVY KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ
BEZPEČNĚJŠÍ MĚSTO

„Hořovice mají až mysticky úžasnou
polohu mezi brdskými lesy
a Křivoklátskem.
Ve městě i okolí na mě dýchá
naše bohatá historie a také
mám v souvislosti s Hořovicemi
na co vzpomínat. Prožil jsem zde
nejkrásnější chvíle svého života.“

Jiří Peřina

Volební program Místní organizace ČSSD Hořovice

pro volby do zastupitelstev obcí 2018

•
•

podpora dalšího rozvoje domova seniorů Na Výsluní z pozice zřizovatele
postupné zajištění bezbariérového přístupu do všech veřejných prostor

Doprava

•
•
•
•
•
•

opravy nevyhovujícího stavu místních komunikací
výstavba nových chodníků a opravy chodníků stávajících
prioritizace výstavby východního obchvatu města Hořovice
zajištění parkovacích ploch nejen v centru města
prosazení rekonstrukci budovy vlakového nádraží, prodloužení podchodu směrem
ke Sklenářce, kde následně vznikne nové parkoviště pro potřeby cestujících
boj za znovuobnovení vlakových rychlíkových spojů oběma směry

Bezpečnost

•
•

neustálé zvyšování bezpečnosti ve městě pomocí kamerového systému
komplexní řešení prevence kriminality ve spolupráci s městskou policií i Policií ČR

Výstavba
Komunikace s občany a informovanost

•
•
•
•
•

zveřejnění průběhu a výsledků veřejných zakázek zadávaných městem
městský úřad je partnerem, který pomáhá občanům města
samospráva řeší připomínky, podněty a stížnosti občanů nejen na jednání orgánů města
zbytečná a nadbytečná byrokracie obtěžuje
zápisy z jednání orgánů města musí být každému srozumitelné

Zdravotnictví

•
•

jednání o zachování zdravotní péče poskytované Nemocnicí Hořovice minimálně
ve stávajícím rozsahu
ve spolupráci s Nemocnicí Hořovice další zkvalitňování prostoru v okolí nemocnice
a zvyšování komfortu nejen pro klienty nemocnice

Školství

•
•
•
•

podpora většího využití dotačních titulů u základních a střední škol v Hořovicích
ve spolupráci s partnerskými městy v zahraničí
zvyšování kapacity mateřské školy
podpora dalšího rozvoje volnočasových aktivit mládeže
podpora technických oborů na středních školách a středních učilištích v okrese a jejich
popularizace u žáků základních škol, zejména propagace SOŠ a SOU Hořovice

•
•
•
•

revitalizace sídlišť a veřejných prostranství v duchu moderní architektury a funkčnosti
další zkvalitňování a rozšiřování funkce technických služeb přímo řízených městem
včetně důsledné kontroly prováděných prací
výstavba v nově zastavitelných lokalitách se bude řídit územními studiemi hrazenými
městem v duchu veřejného zájmu
městská skládka musí být pro město výhodná z pohledu ekonomiky i ekologie

Kultura a sport

•
•
•
•
•

rozvoj kulturních a společenských aktivit v prostorách Starého zámku
podpora účelného využití stávajících objektů kina a Společenského domu
pokračování v opravách a rekonstrukcích sportovišť ve správě města
podpora účelné etapy rekonstrukce městského bazénu
podpora a zachování všech tradičních kulturních, sportovních a společenských akcí jako
Hrabětovy Hořovice, Cibulový jarmark, Hořovická heligónka, Hořovické kulturní léto a další

Životní prostředí

•
•
•

městský rozvoj bude probíhat pouze v souladu se s maximálním zachováním životního
prostředí
zpracování závazného a transparentního plánu údržby a obnovy města a podrobení je
tvorby veřejné diskusi
využití majoritního podílu v Hořovické teplárenské s. r. o. pro zajištění vyšší podpory
ekologických způsobů vytápění nejen veřejných objektů

Sociální služby

•
•

spravedlivé financování sociálních služeb na území města ve spolupráci se Středočeským
krajem
zkvalitnění terénních sociálních služeb poskytovaných potřebným

Dokázali jsme, že to dokážeme!
Dokažme společně více!

VÁŽÍME SI VAŠÍ PODPORY!

Více peněz do životního prostředí
V letošním roce postihlo území ČR opět extrémní sucho, které koncem léta vyvrcholilo
a postiženo bylo 94 % našeho území. Nutno konstatovat, že za tento stav si můžeme sami.
K degradaci naší malebné krajiny začalo docházet již v druhé polovině minulého století znárodňováním a kolektivizací. Zmizelo 30 000 km liniové zeleně, 800 000 km mezí, 35 000 ha remízů
a 120 000 km polních cest. V mimořádném rozsahu tak byla zničena schopnost krajiny zadržet
vodu. Tam, kde byl sebemenší potok, dal se pod
zem do trubek, zamokřené plochy se odvodnily
a vysušily, aby bylo co nejvíce ploch pro zemědělství. Dále jsme vytvořili co nejvíce betonových
a asfaltových ploch, betonová obchodní centra,
byznys zóny a zástavby podle přání developerů,
a to bez sebemenšího ohledu na přírodu a veřejný zájem.
Výsledek této činnosti se nyní naplno projevil. Po většinu roku je sucho, pokud přijde déšť,
způsobí povětšinou zaplavení ulic, domů a časté
povodně. Degradovaná půda totiž nemá schopnost vodu vsáknout, z širých lánů řepky a kukuřic steče do ulic voda a bahno. Zemědělci žádají
z důvodu sucha dotace. Za popsané příčiny však
z velké části mohou sami, a to způsobem, jakým
s vidinou zisku hospodaří na úkor přírody.
Náprava je možná, i když potrvá dlouho. Evropské, vládní i krajské programy nyní prioritně podporují výstavbu i obnovu opatření, která zadržují

vodu v území. Do této činnosti by se rádo zapojilo
i město Hořovice, ostatně v letošním roce zahájilo celkovou rekonstrukci rybníka Valcverk, který
je největším rybníkem v okolí, a to s podporou
evropské dotace, objem vody se zvětší o několik
desítek tisíc m3.
Nových vodních ploch, které by mohly v Hořovicích vzniknout, máme vytipováno několik, na některé je možné získat až 100 % dotaci a mohly
by sloužit i jako závlahové nádrže v době, kdy je
odběr vody zakázán. Při přípravě těchto akcí však
téměř vždy narazíme na jeden zásadní fakt, pozemky pod navrženými stavbami jsou ve vlastnictví fyzických osob. Ty někdy až principiálně
nesouhlasí s tím, aby se na jejich pozemcích
cokoliv takového stavělo, nebo požadují za pozemky částky, které není možné akceptovat. Celý
záměr tak kvůli neochotě pozemky prodat padá
a problémy přetrvávají. Mnohdy by se stačilo jen
zamyslet nad tím, že veřejný zájem je nadřazený zájmům soukromým. Poté by se spousta věcí
změnila k lepšímu.
Zájem města o podporu životního prostředí je,
ale bez ochoty vlastníků to nejde.
David Grunt, člen Místní organizace ČSSD
Hořovice a kandidát do zastupitelstva města

Komplexní řešení prevence kriminality ve spolupráci
s Městskou policií Hořovice a Policií ČR
Témat a obecných výkřiků na téma „Bezpečnost v Hořovicích“
lze vymyslet spoustu, ale z pohledu ČSSD se pokusím na toto
téma podívat možná trochu jinak. I jako zastánce naší městské
policie.
Začátky nebyly jednoduché. Přesto jsem rád, že se od doby jejího
zřízení podařilo hořovickou městskou polici personálně stabilizovat. Dnes jsou již strážníci a jejich pravidelné hlídky nedílnou součástí města. To však nelze považovat za samozřejmost. Hlavním
důvodem, proč se tehdy Hořovice rozhodly pro zřízení městské
policie, bylo silně personálně poddimenzované obvodní oddělení
Policie ČR. Bezpečnost občanů a pocit bezpečí jsou přitom velmi
důležité a vedení Hořovic s tím proto muselo něco udělat a situaci
řešit. Pamatuji na řadu odpůrců, kteří nesouhlasili s tím, abychom
měli v Hořovicích městkou polici. Teď má řada z nich jiný názor.
Proč? Jsou totiž vidět výsledky.
Protidrogová prevence a sebeobrana pro děti a seniory
Naším cílem pro nadcházející volební období
není nějak radikálně měnit úlohy městské policie,
ale umožnit lepší formu řízení této instituce a více
prezentovat její činnost. Rádi bychom městskou
policii zapojili do nejrůznějších bezpečnostně
preventivních programů, jakými jsou např. protidrogová prevence nebo sebeobrana pro děti
a seniory. Konkrétně u drog bychom rádi úzce
spolupracovali s Policií ČR.

Z pohledu obecné bezpečnosti je pro nás tématem i zajištění dodržování pravidel z pohledu chování všech účastníků dopravního provozu v rámci
pozemních komunikací. Nechceme riskovat zdraví
občanů Hořovic kvůli několika jedincům, kteří jezdí bezohledně.
Petr Gebrian, člen Místní organizace ČSSD
Hořovice a kandidát do zastupitelstva města

Komunální volby 2018, v nichž lidé rozhodnou o obsazení měst a obcí, se blíží....
Dovolte nám představit kandidátku do komunálních
voleb města Hořovice. Paní Jarmila Gruntová je první
ženou, která vydržela pracovat v zastupitelstvu se svým
handicapem po celé funkční období, což považujeme
za velký úspěch. Celé 4 roky, od svého zvolení v roce
2014, se věnuje práci ve finančním výboru.
Nyní kandiduje znovu, a to opět za ČSSD.
Mimo práce v zastupitelstvu již 11 let zastává funkci
předsedkyně organizace svazu tělesně postižených
v Hořovicích, kde za svou obětavou práci získala již
mnoho ocenění, např. Osobnost Podbrdska, Cena Olgy
Havlové, Žena regionu, Řád srdce, Osobnost České
a Slovenské republiky – bude vydána encyklopedie
v prosinci letošního roku.
Děkujeme Vám za podporu kandidátky Jarmily Gruntové
při nadcházejících komunálních volbách a za čas který
jste věnovali těmto řádkům.
Kolektiv spolupracovníků STP Hořovice

Kandidáti:
1. Peřina Jiří, Dr., Ing.51 let, člen ČSSD,
starosta města

2. Vavřička Jiří, Mgr.51 let, člen ČSSD,
ředitel základní školy

3.	Gruntová Jarmila51 let, člen ČSSD,
předsedkyně SZTP

4.	Gebrian Petr35 let, člen ČSSD, obchodní ředitel
5. Vyhnal Jaroslav, Ing.64 let, člen ČSSD,
podnikatel

6. Šlosarová Vladimíra60 let, bez PP,
ředitelka PO Domeček

7.	Grunt David, Ing., Bc.36 let, člen ČSSD,
vedoucí úředník

8. Kuncová Jana75 let, člen ČSSD, důchodkyně
9. 	Balek Karel78 let, člen ČSSD, důchodce
10. Kebert Vladimír, Ing., CSc. 55 let, bez PP,
ředitel SOŠ

11.	Břízová Lenka Mgr. 38 let, bez PP,
učitelka základní školy

12. Klokočník Tomáš 44 let, bez PP,
zaměstnanec PO Domeček

13. Nejedlý Jaroslav, Ing. 56 let, bez PP, učitel SOŠ
14. Šmerhovský Roman 53 let, bez PP, státní
zaměstnanec

15. Mecner Jaromír, PhDr. 89 let, člen ČSSD,
důchodce

16. Kebrle Jan 30 let, bez PP, podnikatel
17. Michálek Jan 61 let, bez PP, metrolog
18. Jana Vlachová 77 let, bez PP, důchodkyně,
19. Vartýř Václav, Ing 83 let, člen ČSSD, důchodce
20. Kubíčková Blanka, Ing. 60 let, bez PP,
úřednice KÚ

21. Kolenatý David, Ing. 28 let, bez PP,
vědecký pracovník

Křížovka s tajenkou: základní myšlenky programu ČSSD
POMŮCKA:
ACK, APAL,
AVOT,
SONS, TAUT

