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Diváci mohou jít
na fotbal i dnes

Berounsko – Anglický týden
má pokračování pro fotbalisty
Králova Dvora dnes v Čáslavi,
kde od sedmnácti hodin se-
hrají předehrávku třetí nej-
vyšší soutěže. Blíže to mají di-
váci do Oseku, kde se od půl
šesté utkají domácí hráči Sla-
voje s Hostomicemi v předko-
le krajského poháru. ...18

Dobrá zpráva

pro Bzovské

Loutková pohádka divadla
Vysmáto, koncert dechové
hudby Strašická Pohodovka,
zápas starých gard i výstava
fotografií. To vše a mnohé dal-
ší zpestří setkání rodáků a
oslavu 625. výročí založení ob-
ce Bzová. Slavnost se koná po-
slední srpnovou sobotu a v je-
jím závěru se uskuteční i ta-
neční zábava. K poslechu a
tanci zahraje skupina Kaste-
lán. V neděli se pak konají dět-
ské rybářské závody. (rak)

Berounsko

Počasí

Parkování
se částečně
zlepší v září
RADKA KOČOVÁ

Hořovice – Pacienti i jejich
doprovod netrpělivě čekají na
výstavbu nového parkoviště u
hořovické nemocnice. Volná
místa k zaparkování se zde
lehce nehledají ani v letních

měsících. Situaci by zde měl
zlepšit projekt města Hořovi-
ce a Nemocnice Hořovice.

Jak už jsme uvedli v před-
chozích vydáních, město se
na akci podílí tím, že poskyt-
lo pozemek. Nemocnice se po-
stará o samotnou výstavbu.

A jak situace vypadá v do-
bě, kdy se nacházíme ve dru-
hé polovině prázdnin? „Nyní
probíhá stavební řízení, kte-
ré výstavbu parkoviště
umožní. Byli bychom rádi,
aby vše proběhlo co nejrych-

leji,“ říká starosta města Ho-
řovice Jiří Peřina. Jak dále
uvedl, celou záležitost zpo-
malilo a zkomplikovalo to, že
bude parkoviště větší. „Po-
kud ale lze udělat parkoviště
větší, jsme jedině pro. Nyní je
na tahu nemocnice. Z naší
strany byly učiněné všechny
kroky, které jsme slíbili.

Smlouvy jsou podepsané,“
konstatoval Jiří Peřina.

Podle zástupců Nemocnice
Hořovice bude nové parko-
viště otevřené přibližně v
červnu příštího roku. I tak by
se ale mohlo parkování u ne-
mocnice zlepšit už příští mě-
síc. „Stavební práce na no-
vém parkovišti pro zaměst-
nance Nemocnice Hořovice
byly zdárně ukončené. Chybí
jen některé drobnosti, jako
například označení nových
parkovacích míst a následně
může byt zkolaudováno,“
sdělil tiskový mluvčí Nemoc-
nice Hořovice Konstantinos
Tsivos. Zástupci nemocnice
očekávají, že se od září složi-
tá situace s parkováním u ne-
mocnice vyřeší alespoň čás-
tečně. Zaměstnanci budou
mít totiž k dispozici dalších 99
parkovacích míst uvnitř are-
álu.

Otázka parkování se defi-
nitivně vyřeší až s výstavbou
nového parkoviště na pozem-
ku, který nemocnici bezplat-
ně poskytlo město Hořovice.
Po dokončení všech adminis-
trativních úkonů započnou
stavební práce, to je podle
plánu po Novém roce. Po-
drobnější průzkum terénu
totiž ukázal, že rozsah prací
bude větší, než se původně
předpokládalo. Například
bude nutné postavit opěrnou
zeď, a proto bude stavba
zdlouhavější i dražší. „Zhru-
ba za rok pak budou moci pa-
cienti i návštěvníci nemocni-
ce využívat asi dvě stě no-
vých parkovacích míst,“ uza-
vírá tiskový mluvčí Nemoc-
nice Hořovice Konstantinos
Tsivos.

Do té doby by měli všichni
řidiči respektovat dopravní
značení a neměli by parkovat
na zakázaných místech. K to-
mu dochází velmi často a sil-
nici u nemocnice blokují au-
tobusům městské hromadné
dopravy. Volný průjezd je
nutný i pro složky integrova-
ného záchranného systému.

„Zhruba za rok pak
budoumoci pacienti i
návštěvníci nemocnice
využívat asi dvě stě
nových parkovacích
míst.“
K. Tsivos, Nemocnice Hořovice

„Nyní je na tahu
nemocnice. Z naší
strany byly učiněné
všechny kroky, které
jsme slíbili. Smlouvy
jsou podepsané.“
Jiří Peřina, starosta Hořovic

PRÁCE UVNITŘ ŠKOLY SKONČÍ
DO TÝDNE, PŘISLÍBIL DODAVATEL

PĚTPAVILONŮ hořovické první základní školy prochází zásadní proměnou. Budovy budou
nejen zateplené, ale součástí projektu je i výměna oken, parapetů a vstupních dveří. Včera se na
stavbě uskutečnil jeden z pravidelných kontrolních dnů. Zúčastnili se ho zástupci dodavatele,
školy,města jako investora a nechyběl ani technický dozor. „Nejsou plněné dílčí termíny dle sta-
vebního deníku,“ konstatoval zástupceměstaHořovice po skončení kontroly. Podle zástupce
města, technického dozoru i školy je nutné včas dokončit práce uvnitř školy, a to s ohledemna
začátek školního roku. Přibližně za týden byměly být stavební práce na chodbách i ve třídách
ukončené, je třeba ponechat prostor i na úklid. Zástupci dodavatele včera sdělili, že vědí, že to
takmusí být a že práce uvnitř školy dokončí včas. Foto: Deník/Radka Kočová

Do liteňského zámku míří pěvci
KAREL SOUČEK

Liteň – Zámek Liteň bude ve
dnech 22. až 26. srpna dějištěm
mistrovských kurzů známého
basbarytonisty Adama Pla-
chetky, jenž se po loňském
hostování na galakoncertu
Pocta Jarmile Novotné v Litni
stal členem umělecké rady
Festivalu Jarmily Novotné.

Tyto kurzy, spolupořádané
Hudební fakultou Akademie
múzických umění v Praze, vy-
vrcholí společným koncertem
ve středu 26. srpna v areálu
zámku v historické budově
Čechovny.

Letošní kurzy navazují na
loňské mistrovské pěvecké
kurzy s Dagmar Peckovou a
opět nabídnou mladým pěv-

kyním a pěvcům možnost in-
tenzivně pracovat na inter-
pretaci operního repertoáru,
zejména díla Wolfganga Ama-
dea Mozarta. Celé kurzy za-
končí 26. srpna od 18 hodin
společný koncert absolventů s
Adamem Plachetkou a sólist-
kou Národního divadla v Pra-
ze, sopranistkou Kateřinou
Kněžíkovou.

Město hodlá přizvat okolní obce
RADKA KOČOVÁ

Hořovice – Informační cent-
rum města Hořovice lidé na-
jdou v areálu Starého zámku.
S tím nyní souhlasí i radní. Na
svém posledním jednání roz-
hodli o tom, že se takzvané íč-
ko bude nacházet v bývalém
hospodářském křídle Starého
zámku. Hořovičtí hodlají in-

formační centrum provozovat
v součinnosti s Agenturou
chráněné krajinné oblasti a s
Vojenskými lesy a statky, di-
vize Jince. Do projektu by ta-
ké rádi přizvali obce mikro-
regionu Hořovicko.

Hořovičtí původně uvažo-
vali o tom, že by informační
centrum mohlo být umístěné
do barokního domu na Palac-

kého náměstí, v němž se na-
chází trafika, do těchto pro-
stor by se však nevešlo. Infor-
mační centrum bude tak od
centra vzdálené několik set
metrů. Hořovičtí v tom nevý-
hodu ale nevidí. Z areálu
Starého zámku se stává kul-
turní centrum města. Hořo-
vičtí by rádi na tato místa při-
lákali co nejvíce lidí.

Výluka ovlivnila
jízdní řád lokálky

Berounsko – Výluka na že-
lezniční trati v úseku Praha-
Radotín – Dobřichovice platí
až do 22. srpna. S ohledem na
velmi omezenou kapacitu tra-
tě musí ČD omezit provoz
osobníchvlakůvúsekuPraha-
Radotín – Beroun. Z tohoto dů-
vodu je upraven i jízdní řád
vybraných vlaků na trati Zad-
ní Třebaň – Lochovice. Více na
www.cd.cz. (rak)

VpražskémKlementinu byla tento
den naměřena nejvyšší teplota
v roce 1892 (35,6 °C) a nejnižší
v roce 1845 (8,2 °C).

Obří loutky
nadchnou
Užijte si v Plzni poslední
prázdninový víkend! ...14

Agresoři za volantem
Nebezpeční řidiči
mohou až za 40 procent
smrtelných nehod ...11

Plzeň ze všech úhlů! 10–23/8/2015
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