
V pondělí 25. září na veřejném zasedání zastu-
pitelstva města složila svůj slib staronová zastupi-
telka Mgr. Jana Vlčková, která nahradila Mgr. Re-
natu  Wachtlovou.  Mgr.  Vlčková  je  již  zkušenou 
komunální političkou, působila v našem zastupi-
telstvu ve volebním období 2010 – 2014. Do za-
stupitelstva postoupila z kandidátky TOP 09 jako 
první náhradník v pořadí,  tak  jak  je  to obvyklé 
a také v souladu s platnou legislativou. 

Dalším  významným  bodem  jednání  byla 
volba  nového  radního.  Návrh  stávající  koalice 
v  osobě  Karla  Pelikána  byl  přijat  valnou  větši-
nou koaličních i opozičních hlasů. Karel Pelikán 
působí v zastupitelstvu města od počátku toho-
to volebního období a byl zvolen podobně jako 
nová zastupitelka na kandidátce TOP 09. Nově 
zvolený  radní  bude  pečovat  o  oblast  životního 
prostředí  a  územního  plánování.  Pro  úplnost 
dodávám,  že  namítaný  střet  zájmu  Karla  Peli-
kána  ve  vztahu  k  zakázkám  vykonávaným  pro 
město vyvrátilo stanovisko Ministerstva vnitra.

Co říci  závěrem? Mnoha „nespokojenými“ 
očekávaný převrat se na hořovické radnici ne-
koná a tak nezbývá než popřát nově zvoleným 
zejména pevné nervy, abychom se všichni do-
čkali ve zdraví komunálních voleb 2018.

S úctou 
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta Hořovic

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ondřej Vaculík, starosta
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Měšťan

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

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

-gvh-

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

Setkání skautů, old skautů
a přátel Junáka Hořovice

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

Na setkání se těší Abbé, Linka a Anča.

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

Senioři tradičně zakončili rok v sále radnice

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

dokončení na 2. straně

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

Domov Na Výsluní Hořovice

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

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

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

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

Hořovický fotbal oslavil sté narozeniny
Doslova vyšňořený hořovický Městský sta-

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

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

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

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

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

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

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

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

-jb-

Dostavba kanalizační sítě
V roce 2010 byl zahájen projekt Dostav-

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

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

V novém roce 

2012
vám přejeme
co nejvíce 
pozitivního 
světla, 
zdraví a úspěchů

Zahájení výběrového 
dotačního řízení

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

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

Žádosti o dotaci budou předloženy na for-
mulářích, které jsou uveřejněny na webových 
stránkách města, případně je možno si je vy-
zvednout na odboru finančním a školství MěÚ 
Hořovice. Podmínkou zařazení do výběrového 
řízení je předložení žádosti do 31. ledna 2012, 
včetně vyúčtování dotace z předchozího roku.
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n Na zářijovém zasedání zastupitelstva města Hořovice složila slib zastupitelky Jana Vlčková, no-
vým radním je Karel Pelikán. Foto: (rak)

Změny ve vedení města

Program Cibulového jarmarku

Pátek:
n Palackého náměstí, 
18:00 - 22:00 chlapecká kapela Rocksana 
n Zahrada Domu ČZS 
18:00 - 22:00 skupina Horká Jehla 
Sobota:
n Palackého náměstí 
od 9:00 - 11:00 DUO Anička Volinová
a Václav Žákovec
od 11:30 - 14:00 Hořovická Muzika
od 14:30 - 16:00 Malý saxofonový 
soubor Saxtet
n Zahrada Domu ČZS 
od 9.00 - 12:00 skupina Brzdaři 
od 12:30 - 16:00 hudební soubor 
Dixieland Band Zdice
n V 9:00, 10:00 a 11:00 vystoupí 
na Palackého nám. mažoretky

Výstavy:
ovoce, zelenina, včelaři, houbaři, 
Tvořivý ráj

čecHoMor
- kooperativa tour 2017 

předprodej vstupenek 
n čtvrtek 30. 11. 2017 od 19:00
společenský dům Hořovice

v informačním centru Hořovice 
v areálu starého zámku, vrbnovská 
30/1, Hořovice.

volejte 732 512 821,
 pište na ic@mkc-horovice.cz!
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Provoz a údržba městského plaveckého areálu, opravy chodníků a ko-
munikací  nebo  úprava  parkovacích  míst.  To  jsou  příklady  oblastí,  kte-
rým  se  věnuje  příspěvková  organizace  města  Hořovice  Městská  správa 
bytového a nebytového fondu. Jejím ředitelem je Jaroslav Pelán,  letošní 

sezonu aquaparku hodnotí  jako průměrnou. „Přišlo kolem dvanácti  ti-
síc lidí. Na loňský počet sedmnácti tisíc návštěvníků jsme tak nedosáhli. 
Navíc jsme se letos poprvé nedostali přes tisíc lidí na den. Maximum bylo 
kolem 970 návštěvníků,“ konstatoval Jaroslav Pelán. Podle něj letošní zá-
jem o venkovní bazény ovlivnilo počasí, které se vyznačovalo častým stří-
dáním horkých a studených dní. I tak hodnotí návštěvnost jako dobrou.

Letošní sezona hořovického aquaparku trvala od 1. června do 10. září. 
Občerstvit se lidé mohli u několika stánků s velkým výběrem jídel i ná-

pojů. S hořovickým aquaparkem jsou spojené i výkopové práce. Jaroslav 
Pelán vysvětluje, že souvisejí s odkanalizováním lokality Sklenářka, které 
zajišťuje dodavatel. Za zmínku stojí  i  to, že od 1. září  je otevřený krytý 
bazén. Zatímco v souvislosti  s aquaparkem se pro příští  roky počítá se 
běžnou  údržbou  a  odstraňováním  případných  škod  po  zimních  měsí-
cích, s objektem krytého bazénu mají Hořovičtí větší plány. Místostarosta 
Ondřej Vaculík připomíná, že je připravený projekt na další etapu rekon-
strukce.

V rámci Městské správy bytového a nebytového fondu vznikly před 
lety Technické  služby města. Mají  vlastní  zaměstnance a uplatnění  zde 
nacházejí i lidé vedení na úřadu práce. Druhá skupina se věnuje přede-
vším úklidu města, a to celoročně.  V průběhu roku plochy čistí od ne-
pořádku, spadaného lisí a exkrementů. V zimě pomáhá třeba i při sněho-
vých kalamitách, kdy dočišťuje střed města.

Vlastní zaměstnanci zajišťují odbornější práce. „V ulici Fügnerova byly 
našimi pracovníky zajištěné úpravy chodníků a parkovacích míst, doda-
vatel zde zajistí nový asfaltový povrch. V naší režii se dokončují i úpra-
vy parkoviště v ulici Rpetská,“ upřesnil ředitel Městské správy bytového 
a nebytového fondu Jaroslav Pelán s tím, že práce ve Rpetské ulici se mu-
sely na čas přerušit kvůli rozvodům elektřiny a kácení stromů. Vylepšení 
parkovacích  ploch  ve  zmíněných  lokalitách  bylo  hrazené  z  finančních 
prostředků, které byly vybrané z hořovických parkovacích automatů.

Pracovníci MSBNF se zaměří i na parkoviště v Pražské ulici. „Je třeba 
efektivnějším způsobem odvést vody, které při přívalových deštích Praž-
skou  zaplaví,“  vysvětlil  Jaroslav  Pelán.  Aktivitou  MSBNF  je  i  opravené 
schodiště u místního klubu Labe.

Zásadní  akcí  pro  zimní  měsíce  bude  pro  zástupce  MSBNF  Hořovi-
ce adaptace prostor v areálu Starého zámku pro Středisko volného času 
Domeček Hořovice. Pracovníci Městské správy bytového a nebytového 
fondu se budou na těchto úpravách podílet. Rýsují se i další projekty. Na-
příklad  výstavba  zastávky  v  lokalitě  Sklenářka  nebo  příprava  sběrného 
dvora. (rak)

Technické služby města se zaměřily na parkoviště

n Pracovníci Technických služeb města Hořovice dokončují úpravy parko-
viště ve Fügnerově ulici. Foto: Radka Kočová

AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. 
Pracoviště Hořovice    
Valdecká 826   
268 01 Hořovice 
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ve spolupráci s Městským úřadem Hořovice     
uskuteční  

 

 sobota 14.10.2017 
 

   Letná (vjezd ke koupališti - proti tobogánu) 10.20 – 10.40 hod 
   Sklenářka (sídliště)        10.40 - 10.55 hod 
   Višňovka (parkoviště u Sluneční brány)       12.20 - 12.50 hod  
   Sídliště K. Sezimy       12.55 – 13.10 hod  
   U Rybníčka   13.15 – 13.35 hod  
   Palachova ul. (proti obchodům) 13.40 – 14.05 hod 
   Anýžova ul. ( křižovatka se Svat. Čecha) 14.10 – 14.35 hod 
   Fügnerova ul. (naproti Albě) 14.40 – 15.05 hod 
 

V případě dotazů ohledně příjezdu na stanoviště volejte: 725 779 792 
 

Elektrozařízení bude odebíráno na zpětný odběr bezplatně, ale pouze kompletní výrobky. 
                    Sběr nebezpečného odpadu je pro občany zdarma, náklady hradí Městský úřad.  

Právnické osoby platí dle ceníku platného pro rok 2012. 
Všem občanům děkujeme za spolupráci a za kladný vztah k životnímu 

prostředí 

• znečištěné obaly od barev, olejů apod. 
• zářivky, výbojky 
• AKU – baterie 
• suché galvanické články – monočlánky 
• pneumatiky 
• televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad 
• vyřazené léky 
• oleje, olejové filtry 
• lednice, mrazáky V říjnu pokračují opravy komunikací

S opravou komunikace v hořovické Tyršově ulici byl zahájený jedno-
směrný provoz.  Akce má skončit na začátku října. Práce budou v říjnu 
pokračovat v navazující ulici Masarykova, podoba dopravního omezení 
se projednává. (rak)

zemřel bývalý senátor jiří rückl
Dne 11. září zemřel po krátké nemoci ve věku nedožitých 77 let 

Ing. Jiří Rückl. Jeho osud byl spojen nejen s Nižborem a sklárnou 
Rückl Crystal, ale i s berounským a hořovickým regionem. Stal se 
prvním senátorem za volební obvod Beroun v roce 1996. Post obhá-
jil v dalších volbách a politické kariéře se věnoval až do roku 2004. 
Poté politickou scénu opustil a vrátil se zpět do svého milovaného 
Nižbora a tomu, co mu bylo nejbližší. K rodině a sklářství.  



V hořovické galerii vystavuje ostravský umělec
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n V hořovické městské galerii začala výstava ostravského umělce Marka Nenutila (ve výřezu). Verni-
sáž zpestřilo hudební vystoupení Květuše Ernestové a Luboše Loudy. Foto: (rak)

Přemysl  Landa  navíc  představil  Jiřího  Ho-
luba,  se  kterým  MKC  Hořovice  zahájilo  spo-
lupráci.  Jiří  Holub  zastupuje  nadějné  umělce 
nejen v Praze a okolí. Právě on Marka Nenutila 
do Hořovic přivedl a na vernisáži jeho dílo při-
blížil:  „Marek  Nenutil  je  dlouhodobě  spojený 
se  streetartem  a  graffiti.  Jako  mnoho  dalších 
autorů, i on se přesunul z venkovního prostoru 
do atelieru. Z původně  industriálních motivů, 
které provázely dřívější malbu, začal v loňském 
roce přemýšlet o změně. Výsledkem je figura-
tivní malba žen a dívek, přibylo poetických ba-
rev. Motivy  jsou z Markova života, maluje, co 
prožívá, co vidí během svého dne.“

Vernisáž výstavy, která nese název The land 
of broken heart, zpestřilo hudební vystoupení 
Květuše Ernestové a Luboše Loudy.  Nechybě-
lo občerstvení.  Další zájemci mohou hořovic-
kou galerii navštívit vždy v pátek, sobotu a ne-
děli  v  době  od  10  do  18  hodin.  Výstava  trvá 
až  do  22.  října.  Díla,  která  ostravský  umělec 
v Hořovicích nyní představuje, vznikala od le-
tošního února, řadu z nich tak lidé vidí zcela 
poprvé. 

Marka Nenutila do Hořovic přilákaly
zajímavé výstavní prostory

Přijal  jste  pozvání  do  Hořovic.  Co  bylo 
hlavním důvodem?
Ještě nikdy jsem nevystavoval na zámku. Hrady 
a zámky, to mě baví.

V  úvodu  vernisáže  zaznělo,  že  vaše  dílo 
přitahuje  mladší  generaci.  V  Hořovicích  ale 
vyšlo  najevo,  že  věk  návštěvníků,  kterým  se 
obrazy  líbí,  může  být  mnohem  rozmanitější. 
Překvapilo vás to?
Ano, především mne překvapily dvě dámy, které 
upoutala kostka s hořícím autem.

Téma vaší tvorby se nedávno změnilo. Kdy 
se tak stalo?
V loňském roce, když jsem dodělával výstavu 
v Praze. Po dvou letech jsem věděl, že chci změ-
nu, že chci svá díla změnit tematicky i kompo-
zičně. 

Díla  s  novou  tématikou  vidí  lidé  poprvé 
právě v Hořovicích?
Větší část expozice zastupují nové obrazy, které 
nebyly nikde vystavené. Expozice je doplněná 
o několik pláten z roku 2016. 

Jak byste současné téma nazval? 
Nešťastná láska. 

Plátny prostupuje postava dívky. Je ze sku-
tečného života?
Nové věci jsou inspirované vztahem. Byl můj, tr-
val půl rok a nyní skončil. Je to čerstvé. 

Téma vystavovaného díla je vážné, obrazy 
však září pestrými barvami. Jasné barvy vyja-
dřují náladu umělce?

Nemusí to tak být. Obrazy, které působí 
jako veselé, mohou být malované v depresi. 
Naopak temnější díla mohou vznikat v dobré 
náladě. 

Dalším umělcem, který vystavuje svá díla v hořovické městské galerii v areálu Sta-
rého zámku, je Marek Nenutil z Ostravy. Vernisáž výstavy se konala v úterý 12. září. 
Autora i hosty přivítali starosta města Hořovice Jiří Peřina a ředitel Městského kul-
turního centra Přemysl Landa. „Jsem rád, že galerie Starého zámku opět ožívá, a to 
krásnými barevnými plátny. Jak jsem se od autora dozvěděl, dílo je určené přede-
vším mladším. Věřím, že si tak do galerie najdou cestu další zástupci mladé genera-
ce,“ prohlásil starosta Jiří Peřina. 

obrazeM... 

n  Hradozámecká noc na hořovickém Sta-
rém zámku přenesla návštěvníky do polovi-
ny 16. století a doby pánů z Říčan.  Setkání 
se  konalo  v  sobotu  26.  srpna.  Pořadatelem 
bylo Muzeum Hořovicka a MKC Hořovice. 
Foto: (rak)

n  Vystoupení kapely Brass Band Rakovník 
na nádvoří Starého zámku uzavřelo  letošní 
festival  Hořovické  kulturní  léto.  Jak  ředitel 
MKC  Hořovice  Přemysl  Landa  připomíná, 
lidé se mohou těšit na další ročník této akce, 
kdy  koncerty  doplní  divadelní  představení. 
Foto: (rak)

n  První zářijový víkend na Starém zámku 
zpestřily  Hořovické  dožínky.  Návštěvníci 
si užili hádanky a kvízy s  tématem sklizně. 
Nechyběly  dožínkové  speciality  a  výtvarné 
dílny. Foto: (yich)

Na který obraz jste nejvíce hrdý? 
Mám zde hodně favoritů, ale mění se to. Jsou 
plátna, která mne ze začátku baví, pak to odezní. 

Už víte, co budete malovat dál?
Další slečnu. 

Už víte kterou? 
Ve čtvrtek mám rande. Radka Kočová
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Asistent sociálního pracovníka Jaromír Koš-
ťálek dodává, že Nízkoprah má dětem přinést 
především  pocit  bezpečného  prostoru.  „Jde 
o místo, kde se lidé k uživatelům služby chovají 
bez předsudků, s pochopením,“ poznamenal. 

Cílovou  skupinou  hořovického  Nízkopra-
hového  centra  jsou  děti  ve  věku  11  –  19  let, 
denně jeho služeb využívá 15 – 20 dětí. Smluv 
s uživateli služby je přibližně čtyřicet.  „Je zde já-
dro, které sem přichází prakticky denně, včetně 
poledních  přestávek  před  odpoledním  vyučo-
váním,“ doplnil Jaromír Košťálek.  

Jak zástupci Nízkoprahu uvádějí, největším 
tématem, které zde řeší,  je zúžený svět dochá-
zejících dětí. „Také sociální nevybavenost, kdy 
kromě  základních  schopností  chybí  dětem 
schopnost uvědomovat si kontexty. Jejich zamě-
ření je velice jednostranné. Mají úzký rozhled, 
nemají velkou představu o budoucnosti. Vůbec 
vnímání času je pro ně velkou neznámou. Zmí-
nila bych i neukotvenost,“ vyjmenovala Kristý-
na Mikésková.

A  jak  mohou  zástupci  Nízkoprahu  dětem 
pomoci? „Všechny aktivity jsou zde dobrovolné. 
Například  hra  je  dobrým  nástrojem,  dá  se  ale 
použít spíše ve venkovním prostředí. Mohou to 
být i různé debaty. Rozhovory na témata, která si 
děti vyberou samy, bývají velmi dobré. Myslím, 
že úplně nejvíc práce může pracovník Nízkopra-
hu udělat, když sám funguje dobře. Docházející 
může přebírat zcela jiné vzorce chování, než má,“ 
vysvětluje Kristýna Mikésková. 

Zástupci  hořovického  Nízkoprahu  připo-

mínají,  že  docházející  děti  potřebují  chráněné 
místo,  na  kterém  si  mohou  osvojit  pracovní 
dovednosti  tak,  aby  je  zvládly  vykonávat.  To 
však chybí. Když jdou na brigádu, ne každému 
se podaří si ji udržet. Jeden z projektů hořovic-
kého  Nízkoprahového  centra  příležitost  chrá-
něného pracoviště nabízí, prozatím v omezené 
formě.  „Jednou  za  týden  s  dětmi  docházíme 
do venkovních prostor restaurace Florida, kde 
se  staráme  o  fotbalové  hřiště.  Je  to  vynikající 
příležitost chráněného pracoviště, kde si klien-
ti osvojují základní pracovní dovednosti. Naše 
možnosti  jsou  však  značně  omezené,  kromě 
jiného  nemáme  vlastní  nářadí,“  upozornil  Ja-
romír Košťálek s tím, že pak by se aktivity dětí 
mohly rozšířit. „Nabízíme péči o venkovní pro-
story kolem restaurace Florida, jejichž vlastní-
kem je město,“ řekl Jaromír Košťálek. 

„Považuji  za důležité  znovu připomenout“, 
pokračuje,  „že  se  bavíme  o  dětech  či  nejvýš 
mladistvých,  pro  které  je  důležitá  odměna 
za odvedenou práci, ostatně i my dospělí vyko-
náváme práci s vidinou zaslouženého výdělku. 
Nemusí to být nutně jen peníze, i když s nimi to 
jde pochopitelně lépe. Současnou odměnou pro 
děti a mladistvé na Floridě je možnost využívat 
zmíněné hřiště i sál restaurace, a to na tréninky 
boxu,  což  jinde  nemohou.  Z  to  patří  nájemci 
Miloši Kadeřábkovi velké poděkování.“

V mnoha případech ale dochází k tomu, že 
i když si děti pracovní návyky osvojí, možnost 
najít  si  práci  nemají.  „Vychází  to  ze  zmíněné 
nedostatečné  sociální  vybavenosti.  Bohužel, 

i z právního řádu. Pro děti, které ukončily školu 
základním  vzděláním,  je  sehnat  práci  obrov-
ským problémem,“ pokračuje Jaromír Košťálek.  

Kristýna Mikésková k tomu dodává: „Okol-
ní  podniky  nabízejí  hlavní  pracovní  poměr 
třeba  i  dětem,  kterým  ještě  není  osmnáct  let. 
To je v pořádku. Zcela ale chybí možnosti pro 
patnáctileté, kteří nemohou docházet na osmi-
hodinovou pracovní dobu. Nemají na to vyspě-
lost, ani mentální kapacitu. Řešením by mohly 
být zkrácené pracovní úvazky. Navíc by se mělo 
brát v patrnosti, že se může stát, že dítě nepřijde 
jeden den do práce. Postihem by pak nemělo 
být  ukončení  pracovního  poměru,  ale  napří-
klad snížení finanční odměny. Důležité také je, 
aby děti slyšely, že  jsou na svých pozicích po-
třeba, aby jim někdo připomenul, jak mají po-
stupovat, že se mají předem omluvit. Potřebují 
znát řešení.“

Zástupci  Nízkoprahového  centra  Hořovice 
poukazují  na  situace,  kdy  mladý  člověk  zjistí, 
že  vlastně  nemá  šanci.  Je  demotivovaný,  otrá-
vený.  To  už  je  jenom  krůček  k  získávání  pro-
středků ne zcela čistým způsobem. Pracovníci 
Nízkoprahu se domnívají, že ke zlepšení situace 
mohou přispět nejen oni sami, ale i podnikate-
lé. Například zřízením chráněných míst. „Velmi 
by  pomohlo,  kdyby  si  manažeři  a  podnikate-
lé  uvědomili  část  společenské  odpovědnosti 
za prostředí, které využívají ke generování zisků 
a pomohli nastavit prostředí tak, aby i tyto děti 
měly  vůbec  šanci  se  do  pracovního  procesu 
později zařadit,“ uzavřel Jaromír Košťálek. (rak)

Chybí chráněná pracovní místa, 
pomoci mohou podnikatelé

Nízkoprahové centrum je v Hořovicích otevřené od roku 2014. V budově bývalého kina ho nejprve provozovala Po-
radna pro občanství a lidská práva Praha, od loňského července ho má na starosti Farní charita Starý Knín. Od pondělí 
do čtvrtka sem v odpoledních hodinách docházejí děti, které si zde osvojují sociální i pracovní návyky. Nebýt Nízkopra-
hu, je velmi pravděpodobné, že by řada z nich trávila svůj volný čas pouze na ulici. „Jsme preventivní službou, snažíme 
se předcházet rizikovým situacím. Samozřejmě se děje i to, že řešíme konkrétní problémy dětí, nebo následky neuvá-
ženého chování. Posláním Nízkoprahu je prevence těchto nežádoucích jevů,“ říká za Nízkoprahové centrum Hořovice 
Kristýna Mikésková, která zde zastává pozici kontaktního a klíčového pracovníka. 

Jaký je váš krevní tlak? Máte v pořádku hla-
dinu cukru v krvi? Odpovědi na tyto a mnohé 
další otázky mohli lidé najít na nádvoří Starého 
zámku v Hořovicích, a to v závěru letních prázd-
nin na akci s názvem Dny zdraví.  

Celé nádvoří lemovaly stánky Nemocnice Ho-
řovice i partnerů akce. Kromě zmíněného měření 
krevního tlaku a cukru v krvi se na  jednotlivých 
stanovištích  návštěvníci  dozvěděli  podrobnosti 
o poskytování první pomoci, o zdravém stravování 
nebo o technice správné hygieny rukou.  Příchozí 
měli  možnost  absolvovat  různá  vyšetření  a  pro-
mluvit si s lékaři z mnoha oborů. Zajímavým zpes-
třením  bylo  měření  BMI  u    nutriční  poradkyně. 
Společným jmenovatelem tak byla prevence. „Ta je 
vždy lepší, než řešit závažná onemocnění,“ připo-
mněla za Nemocnici Hořovice Kateřina Vicková. 

Vedle  prevence  měla  na  akci  stejné  místo 
i zábava. Ti nejmenší se pobavili s Karlem Mo-
ravcem, dětem i dospělým zazpívala Jana Koci-
ánová. Pořadem provázel Aleš Růžička,  známý 
jako zuřivý reportér Radia Impuls.

Návštěvníci si domů odnášeli spoustu infor-
mací, díky kterým mohou předejít  zdravotním 
komplikacím. Ti šťastnější si domů navíc přinesli 
i hodnotné ceny ze soutěže. 

Pořadateli  akce byly město Hořovice, Měst-
ské  kulturní  centrum  Hořovice  a  Nemocnice 
Hořovice.  Setkání podpořili svou účastí partneři 
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Buzz pro-
duction, Tým silniční bezpečnosti, Programma-
tic Media, Derma Medical Clinic a Sodastreem. 

Akce se konala pod záštitou starosty města Ho-
řovice Jiřího Peřiny. (rak)

Hořovické dny zdraví propojily prevenci se zábavou

n  Dny zdraví se konaly na nádvoří Starého 
zámku. Návštěvníci se zde dozvěděli podrob-
nosti o poskytování první pomoci, o zdravém 
stravování nebo o technice správné hygieny ru-
kou. Foto: (rak)



informace

5www.mesto-horovice.cz

Kde leží základní kámen školy? Kolik má 
radnice  věží?  Jaký  symbol  je  nad  vchodem 
do Synagogy? Tyto a další zajímavosti měs-
ta  Hořovice  mohli  lidé  zjistit  při  akci  s  ná-
zvem Hořovické toulání. V sobotu 16. září se 
uskutečnil  její  čtvrtý  ročník,  pořadateli  byli 
zástupci  občanského  sdružení  Sedmikráska 
a Lesního rodinného centra Mohykáně. 

Letos  si  Toulání  nenechalo  ujít  čtyřicet 
účastníků, pořadatelé pro ně připravili  růz-
ně dlouhé trasy. Mohli se na ně vypravit pěší 
i  cyklisté  a  začínaly  a  končily  vždy  u  míst-
ního klubu Labe, kde si na ohni mohli děti 
i  dospělí  upéct  špekáčky  nebo  pochoutku 
podobnou trdelníku. 

A  z  jakého  důvodu  Hořovičtí  tuto  akci 
pořádají? Chtějí lidem přiblížit město a jeho 
památky.  „Do  Hořovic  se  přistěhovala 
spousta rodin, které město příliš neznají.  Je 
to pěkné místo se spoustou památek. Účast-
níky směřujeme tak, aby se u nich zastavili,“ 
popisuje  za  občanské  sdružení  Renata  Ba-
belová.  „V  Hořovicích  je  mnoho  pěkných 
uliček a zákoutí, kam si lidé mohou vyjít jen 
tak na procházku. Letošní trasy jsme nasmě-
rovali  nejen  do  těchto  míst,  ale  například 

i  do  areálu  Starého  zámku,  kde  se  nachází 
Informační  centrum,  Muzeum  Hořovicka 
a galerie,“ doplnila Renata Babelová. 

Sedmikráska a Lesní  rodinný klub Mohy-
káně už připravují další akce. Tou nejbližší bude 
Dýňové tvoření v domě místních zahrádkářů, 
které se uskuteční v závěru října. Pak už se Ho-
řovičtí mohou těšit na Svatomartinský průvod 
v Dražovce nebo Mikuláše. (rak)

Hořovické toulání přiblížilo památky města

Tradiční  speciální  prohlídky  zámku 
Hořovice  Dny  zámecké  kuchyně  nechávají 
návštěvníky  nahlédnout  do historie  i do zá-
meckých  kuchařek.  A nejen  to,  všichni  mo-
hou  ochutnat  speciality,  které  se  přibližně 
před  sto  lety  na zámky  podávaly.    Vůně 
výjimečných pokrmů se po zámeckých chod-
bách linula druhý a třetí zářijový víkend. 

„Velký  úspěch  má  císařský  trhanec. 
Připravili  jsme  však  i další  dezerty,  jako  je 
čokoládový  nebo  reveňový  dort.  Nechy-

bí  ani  jablka  v županu  plněná  čokoládou 
a rozinkami  a výborná  roláda  s džemem 
z místních  aronií  a rybízu,“  vyjmenovala 
za všechny,  kteří  zámecké  menu  připravili, 
Nora Fojtová.

V zámecké  kuchyni  se  podával  i zvěřinový 
vývar,  hovězí  na víně  a císařská  paštika 
s mandlemi a sušenými švestkami. „Dále polév-
ka  dle  receptu  z kuchařky  zde  nalezené,  a to 
čočková  po francouzském  způsobu,“  doplnila 
Nora Fojtová. (rak)

Na zámku se podával císařský trhanec

n Speciality dle starých receptů pro návštěvníky zámku Hořovice připravili a s úsměvem podávali 
(zleva) Nora Fojtová, Ladislav Šulák, Iva Tylová a Pavlína Janíčková. Foto: (rak)

n Start a cíl Hořovického toulání byly u klu-
bu Labe. Foto: (rak)

poHádkový les 
v dražovce

Akce s názvem Pohádkový les se před-
chozích letech konala vždy na jaře, loni se 
její termín poprvé změnil. Pořadatel, kte-
rým  je  Středisko  volného  času  Domeček 
Hořovice, ho přesunul na podzim. Stalo se 
tak i letos, kdy se oblíbené setkání uskuteč-
nilo v sobotu 23. září. Návštěvníci změnu 
bez  problémů  přijali,  svědčí  o  tom  jejich 
počet.  „Trasu  Pohádkového  lesa  si  v  le-
soparku  Dražovka  prošlo  více  než  sedm 
set účastníků,“ prohlásil za Domeček Ho-
řovice Tomáš Klokočník.

Cesty  v  lesoparku  Dražovka  lemovaly 
stanoviště s pohádkovými postavami. Kdo 
zde splnil úkol, získal razítko. To poslední 
bylo  speciální,  kluci  a  holky  za  něj  v  cíli 
dostali cukrovou vatu.

Ve  Větrné  si  děti  navíc  užily  dopro-
vodný program. Každý si zde mohl opéct 
špekáček  a  nechyběla  zde  ani  výtvarná 
dílna. (rak)
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Vesnická  sídla  v  kulturní  krajině.  To  bylo 
téma třídenního semináře, na který se do Ho-
řovic sjeli památkáři z celé republiky. Akce se 
konala v polovině září ve Společenském domě 
a zúčastnilo se jí sto čtyřicet odborníků.

Problematice lidového stavitelství se věno-
vali  ve  svých  přednáškách  i  při  návštěvě  ně-
kolika  lokalit Hořovicka. Jejich cílem se stalo 
nejen centrum města Hořovice, ale i Osovsko 
nebo  Komárov  a  Zaječov.  Partnery  letošního 
ročníku semináře byly Středočeský kraj, Mu-
zeum Českého krasu v Berouně a město Ho-
řovice.

A  jak  na  účastníky  celostátního  odborné-
ho  semináře náš  region zapůsobil? Rozhovor 
s Pavlem Burešem z Národního památkového 
ústavu, generální ředitelství Praha, přineseme 
v příštím vydání Hořovického Měšťana. (rak)
 
n Národní památkový úřad pořádá celostátní 
seminář každoročně. Letos se konal v hořovic-
kém Společenském domě. Foto: (rak)

Hanu Hindrákovou 
inspirovaly silné příběhy

Spisovatelku  Hanu  Hindrákovu  upoutal 
africký kontinent už při vysokoškolských stu-
diích. Kromě toho, že se na něj několikrát vy-
pravila,  založila  i  neziskovou  organizaci  Fair. 
Díky cestám do Keni začala psát,  inspirovala 
jí  k  tomu  setkání  s  lidmi  se  silnými  příběhy. 
O  tom  všem  hovořila  na  besedě  v  hořovické 
Knihovně Ivana Slavíka, setkání se uskutečni-
lo ve středu 20. září.

Jak Hana Hindráková v Hořovicích uved-
la,  nejvíce  vlastních  zážitků  popsala  v  knize 
Karibu  Keňa.  Dalšími  tituly  z  afrického  pro-
středí  jsou  Děti  nikoho,  Dobrovolnice  nebo 
Očarovaná.  Autorka  nabídla  úryvky  z  knih 
i videa z míst, která v průběhu předchozích let 
navštívila.

Přestože spisovatelka činnost zmíněné ne-
ziskové organizace ukončila, hodlá se do Afri-
ky vrátit a sbírat zde informace do další knihy. 
Akci Knihovny Ivana Slavíka si užilo několik 
desítek návštěvníků. (rak)

Do Hořovic se vypravili památkáři z celé republiky

n Tradiční Mariánské posvícení si v hořovickém Domově Na Výsluní užili jeho klienti, obyvatelé 
Domu s pečovatelskou službou i zájemci z řad veřejnosti. Akce se uskutečnila v úterý 5. září. Díky 
dobrému počasí se mohla konat na zahradě Domova Na Výsluní, kam se pohodlně vešli všichni 
návštěvníci. K dobré pohodě hrála Hořovická čtyřka, nechybělo občerstvení. Na akci se prodávali 
výrobky seniorů. Výtěžek z prodeje bude použit na nákup nového materiálu. (rak)

Mariánské posvícení

n Spisovatelka Hana Hindráková (vpravo) be-
sedovala se čtenáři Knihovny Ivana Slavíka Ho-
řovice. Za poutavé vyprávění jí poděkovala ve-
doucí knihovny Martina Stelšovská. Foto: (rak)
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Hasiči Hořovice

Zásahy Hasičského Záchranného Sboru 
Středočeského kraje, územního odboru Be-
roun, požární stanice Hořovice.

8 Od 15. 8. do 15. 9.  2017 hasiči  ze  stanice 
Hořovice vyjížděli k 37 událostem, z toho k 3 
požárům,  8  technickým  událostem,  16  do-
pravním nehodám, ke 2 událostem záchrana 
osob a zvířat a ve 4 případech se jednalo o pla-
ný poplach. Při událostech spolupracovali se 
zdravotnickou  záchrannou  službou,  policií 
ČR a ostatními složkami IZS. Při těchto udá-
lostech došlo k zranění 17 osob, 4 osoby byly 
zachráněny a v jednom případě došlo ke zra-
nění neslučitelnému se životem.
8  18.  8.  2017  v  dopoledne  hasiči  z  Hořovic 
a Žebráku vytáhli dvě uhynulá divoká prasata 
z vodní nádrže v Cerhovicích. Uhynulá zvířa-
ta byla odvezena kafilérním vozem a násled-
ně byl proveden jejich rozbor na prasečí mor 
s negativním výsledkem.
8 24. 8. 2017 v 10:22 hodin zasahovali hasiči 
ze  stanice  Hořovice  a  Rokycany  u  dopravní 
nehody dvou osobních automobilů na dálni-
ci D 5 42 km směr Praha. Na místě nehody se 
nacházela dvě vozidla na boku a dva cestující 

byli zraněni. Hasiči je předběžně ošetřili a pře-
dali  do  vrtulníku  letecké  záchranné  služby. 
Dále  bylo  provedeno  protipožární  opatření, 
odpojení  aku  a  posyp  sorbentem  uniklých 
provozních náplní.
8  4.  9.  2017  v  podvečerních  hodinách  byli 
hořovičtí  hasiči  vysláni  k  dopravní  nehodě 
se  zraněním  na  silnici  Hořovice  ve  směru 
na Žebrák. Zraněná osoba byla  již v péči  lé-
kaře  ZZS.  Jednotka  provedla  protipožární 
opatření,  odpojení  aku  a  posyp  sorbentem 
uniklých provozních kapalin. V době tohoto 
zásahu  byla  nahlášena  další  dopravní  neho-
da na sjezdu dálnice D 5 exit 34 km. Jednalo 
se o DN dvou osobních vozidel bez zranění. 
Jednotka  provedla  posyp  sorbentem  unik-
lých provozních náplní, protipožární opatření 
a odpojení aku.
8 10. 9. 2017 v nočních hodinách zachraňo-
vali hasiči ze stanice Hořovice a Beroun osobu 
po pádu z mostu do bývalého kolejiště v ka-
tastru  obce  Osek.  Zraněný  byl  zajištěn  léka-
řem, poté pomocí lanové techniky vyproštěn 
a  transportován vrtulníkem letecké záchran-
né služby k dalšímu ošetření.

HZS Hořovice

Městská policie Hořovice:  srpen 2017

8  4.  8.  2017  spatřila  hlídka  strážníků  MP 
na  parkovišti  obchodu  Billa  muže,  který 
prodával  voňavky  z  košíku  v  ruce.  Město 
Hořovice  má  obecně  závaznou  vyhlášku, 
která  podomní  prodej  zakazuje.  Vzhledem 
k tomu, že s mužem byla již v minulosti ta-
kováto záležitost řešena, byla celá věc předá-
na k dořešení správnímu orgánu.
8  12.  8.  2017  v  00:47  přijala  hlídka  MP 
oznámení  od  obsluhy  městského  kame-
rového  dohlížecího  systému  o  skupině 
mladíků, kteří na Palackého náměstí  lezou 
po kapotě zaparkovaného vozidla. Strážníci 
okamžitě dorazili na místo a mladíky zadr-
želi do příjezdu hlídky PČR.
8  14.  8.  2017  v  12:10  hod  oznámil  občan 
Záluží,  že mu sousedovi psi potrhali ovce. 
Na místo se dostavila hlídka MP, která vše 

zdokumentovala a celou věc předala na od-
bor životního prostředí k dalšímu opatření.
8 20. 8. 2017 oznámil občan Hořovic, že mu 
již  poněkolikáté  byla  odcizena  zelenina  ze 
zahrádky, a že právě teď vyplašil děti, které 
byly na jeho pozemku. Strážníci se okamži-
tě dostavili na místo, propátrali okolí a na-
lezli  čtyři  děti.  Ty  se  strážníkům  přiznaly 
a majiteli zeleniny se omluvily. Posléze byly 
předány rodičům.
8 23. 8. 2017 zastavili strážníci MP v ulici 
Masarykova vozidlo, které řídila jim známá 
osoba  bez  řidičského  oprávnění.  Z  toho-
to  důvodu  byla  na  místo  přivolána  hlídka 
PČR, která si celou věc převzala k dalšímu 
opatření.

Světla Dardová,
 zastupující velitelka MP Hořovice

nonstop tel. linka Mp:  800 156 166

Všichni  si  jistě  plně  uvědomujeme  nebla-
hý  vliv  automobilové  dopravy  při  průjezdu 
centrem  města  Hořovic.  Vybudováním  tzv. 
východního obchvatu, který je součástí územ-
ního plánu města a který byl navržen pro od-
lehčení  jak  nákladní,  tak  osobní  dopravy,  by 
došlo  k  výraznému  snížení  těchto  vlivů  ne-
jen na obyvatele,  ale  i na architekturu našeho 
města. Přestože vedení radnice v tomto směru 
obdrželo v minulosti  již řadu stížností od ob-
čanů  žijících  v  centru  města  a  časté  jsou  také 
opravy kanalizace a vodovodního řádu, zůstá-
vala výstavba východního obchvatu stále v ne-
dohlednu. Hnutí ANO Hořovice  se  rozhodně 
nehodlalo smířit se současným stavem a začalo 
se této problematice velmi intenzivně věnovat, 
přičemž vynaložené úsilí  konečně přináší po-
sun  v  celé  záležitosti.  Na  základě  našeho  jed-
nání  Rada  Středočeského  kraje  schválila  dne 
20.7.2017 usnesení ve kterém ukládá Krajské-
mu  úřadu  Středočeského  kraje  zajištění  rea-
lizace  veřejné  zakázky  dodavatele  komplexní 
projektové  dokumentace,  inženýrské  činnosti 
a autorského dozoru k projektu obchvatu Ho-
řovic ve výši 9.546.900,- Kč. Tomuto rozhodnu-
tí samozřejmě předcházela řada jednání s rad-
ním pro dopravu panem Františkem Petrtýlem 
(hnutí ANO 2011) a vedoucí Odboru dopravy 
paní Jarmilou Jenčíkovou. Tady bych velmi rád 
poděkoval  vedoucímu  odboru  výstavby  a  ži-
votního prostředí MěU panu Davidu Gruntovi, 
který se těchto jednání pravidelně účastnil a za-
jišťoval přípravu potřebné dokumentace. Celou 
záležitost  jsme  projednávali  také  s  ministrem 
dopravy  panem  Danielem  Ťokem  a  finanční 
pomoc  s  realizací  přislíbila  i  ministryně  pro 
místní  rozvoj  paní  Karla  Šlechtová.  Finanční 
prostředky lze čerpat  i z Integrovaného regio-
nálního operačního programu či Státního fon-
du dopravní infrastruktury. 

V současné době je vykoupena převážná část 
pozemků, které se nyní nacházejí buď v majetku 
Státního  pozemkového  úřadu  či  ve  vlastnictví 
města Hořovice. Vykoupením nebo případnou 
směnou zbývajících pozemků se intenzivně za-
bývá mimo jiné odbor výstavby MěÚ Hořovice 
a na výkupech by se také měla podílet Krajská 
správa spolu s údržbou silnic Středočeského kra-
je. V tomto směru si opravdu vážíme odpověd-
ného přístupu občanů, kteří  si plně uvědomují 
důležitost této veřejně prospěšné stavby a při vý-
kupu pozemků spolupracují. U vlastníků, kteří 
byli již několikráte osloveni a v dané věci odmí-
tají jakýkoli prodej či nekomunikují vůbec, bude 
nutné  po  vyčerpání  všech  možností  přistoupit 
k poslednímu možnému řešení a tím je bohužel 
vyvlastnění potřebných pozemků. Případné vy-
vlastnění bude provádět  také místní odbor vý-
stavby a dle vyjádření vedoucího tohoto odboru 
z tohoto postupu obavu nemají. Jelikož se jedná 
o  veřejně  prospěšnou  stavbu  svým  významem 
přesahující  území  našeho  kraje,  bude  případ-
né  vyvlastnění  vedeno  tak,  aby  bylo  vyřízeno 
co nejrychleji. Osobně  jsem ale přesvědčen,  že 
všechna jednání povedou nakonec ke zdárnému 
řešení a nebude nutné tento nepopulární a pře-

Co nového kolem obchvatu Hořovic
devším  dlouhodobý  proces  zahájit.  Proběhlá 
jednání  na  hořovické  radnici  mne  pak  ujistila, 
že zájem na zahájení výstavby obchvatu je obou-
stranný a že současné vedení města nepřistupu-
je k tomuto problému stejně liknavě jako jejich 
předchůdci. Významný posun vidím i v ustou-
pení  od  záměru  výstavby  severního  obchvatu, 
který  byl  vzhledem  k  nesouhlasnému  postoji 
obce  Tlustice  stejně  neuskutečnitelný  a  jehož 
realizace by především nic zásadního nevyřešila.

Jan Rogos, hnutí ANO Hořovice

n  1.  10.  MUDr.  Denis  Kirichenko,  Beroun, 
Havlíčkova 1732/3, tel.: 727 836 818
n 7. a 8. 10. MUDr. Jitka Karmazínová, Hořovi-
ce, Komenského 49, tel.: 311 516 660
n 14. a 15. 10. MUDr. Anna Kovaříková, Be-
roun, Medicentrum, tel: 311 746 418
n 21. a 22. 10. MUDr. Vladimíra Krabcová, Be-
roun 3, Pod Haldou 64, tel.: 311 621 973
n  28.  a 29. 10. MUDr. Václav Krůta, Beroun, 
Havlíčkova 113, tel.: 311 625 901

Pohotovostní služba je v době od 8:00 do 11:00

n zubní pohotovost v říjnu
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usnesení rady města

Z usnesení Rady města 
Hořovice

ze dne 23. srpna 2017

n  Rada  města  Hořovice  ukládá  ředi-
telům  příspěvkových  organizací,  aby 
při nákupu veškerých energií a teleko-
munikačních služeb v budoucnu vždy 
hlídali  ceny  nakupovaných  produktů. 
Tyto musí být vždy stejně nízké či nižší, 
než za jaké nakupuje město Hořovice.
n  Rada  města  Hořovice  neschvaluje 
poskytnutí daru SH ČMS – Sboru dob-
rovolných hasičů Ohrazenice. 
n Rada města Hořovice bere na vědo-
mí  předložené  přehledy,  zejména  pak 
rozpis  plnění  a  čerpání  schválených 
rozpočtů, a to u hospodaření jednotli-
vých příspěvkových organizací,  jejichž 
je město zřizovatelem. 
n  Rada  města  Hořovice  schvaluje 
rozpočtové opatření č. 3, a to v plném 
rozsahu s tím, že navýšené výdaje bu-
dou  ve  stejné  výši  kryty  realizovaným 
a  také  předpokládaným  navýšením 
příjmů. Rada města Hořovice zároveň 
toto schválené rozpočtové opatření č. 3 
předloží jako dílčí rozpočtové opatření 
pro  informaci  na  nejbližším  jednání 
Zastupitelstva města Hořovice.
n Rada města Hořovice bere na vědo-
mí  předložené  rozpočtové  opatření  č. 
4, a s doporučením jej schválit ho před-
kládá  Zastupitelstvu  města  Hořovice 
k projednání.
n Rada města Hořovice schvaluje před-
ložený návrh rozpočtu Městského spor-
tovního centra Hořovice na rok 2017. 
n Rada města Hořovice schvaluje ná-
vrh cen za pronájem ve sportovní hale 
Hořovice s platností od 1. 9. 2017, a to 
ve výši 700 Kč/hod. – celá hala, 300 Kč/
hod. – 1/3 haly, 200 Kč/hod. – velký sál 
a 150 Kč/hod. – malý sál. 
n  Rada  města  Hořovice  schvaluje 
rozpočtové opatření č. 5, a to v souvis-
losti  s  možností  získat  dotaci  v  rámci 
Integrovaného  operačního  programu 
Kybernetická  bezpečnost.  Rada  měs-
ta  Hořovice  zároveň  toto  schválené 
rozpočtové opatření č. 5 předloží  jako 
dílčí rozpočtové opatření pro informa-
ci na nejbližším jednání Zastupitelstva 
města Hořovice.
n  Rada  stanovuje  datum  konání  ve-
řejného  zasedání  zastupitelstva  města 
na pondělí 25. 9. 2017.
n  Rada  vzala  na  vědomí  písemnou 
informaci o výsledcích finančních kon-
trol u příspěvkových organizací města 
Hořovice,  které  byly  provedeny  ve  II. 
čtvrtletí 2017.
n  Rada  souhlasí  se  zněním  zadávací 
dokumentace a veškerých příloh včetně 
Smlouvy  o  dílo  pro  veřejnou  zakázku 
na  dodávky  zadávanou  v  otevřeném 
řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o za-
dávání  veřejných  zakázek,  v  platném 
znění na projekt „Rozvoj informačních 
systémů  města  Hořovice.“  Zároveň 
souhlasí  se  složením  komise  pro  ote-
vírání  obálek,  komise  pro  posouzení 
kvalifikace a hodnotící komise a jejich 

náhradníky  v  tomto  složení:  členové 
–  Bc.  Pavel  Nový,  Mgr.  Radek  Smrž, 
Mgr.  Helena  Plecitá,  Bc.  Michal  Has-
man  MPA,  Ing.  Jiří  Žák,  náhradníci 
– 1. náhradník Ing. Milan Šnajdr, 2. ná-
hradník Miloslav Jelínek, 3. náhradník 
Ing. Markéta Hořínková, 4. náhradník 
Ondřej  Vaculík,  5.  náhradník  Roman 
Jetel. 
n Rada souhlasí s textem zadávací do-
kumentace k podání nabídky na zakáz-
ku malého rozsahu podle § 27 zákona 
č.  134/2016  Sb.,  týkající  se  výstavby 
„Denního centra pro osoby bez přístře-
ší“, včetně všech příloh a tedy i návrhu 
Smlouvy  o  dílo.  Rada  zároveň  schva-
luje členy komise pro otevírání obálek 
a hodnotící komise, a jejich náhradníky 
ve  složení:  členové  –  Ing.  Milan  Šnaj-
dr, Ondřej Vaculík a  Ing. Petr Karban 
(náhradníci – Ing. Miroslava Paťavová, 
Bc. Michal Hasman MPA a Alena Ra-
tajová DiS).
n  Rada  souhlasí  s  návrhem  jízdního 
řádu pro  linku 210009 MHD Hořovice, 
Cintlovka - žel. st. - nám. B. Němcové 
- nemocnice (C09), s platností od 3. 9. 
2017 do 9. 12. 2017. 
n Rada souhlasí se žádostí Společenství 
vlastníků  819-820  a  tedy  se  vstupem 
do  prostor  bývalé  kotelny  v  obytném 
domě č. p. 819-820 v Hořovicích za úče-
lem  provádění  výměny  oken  v  těchto 
prostorách  a  souhlasí  s  odstraněním 
kovových  konstrukcí  původního  zaří-
zení uhelné kotelny, které mohou bránit 
v provedení záměru společenství. Rada 
nemá námitek k odstranění trubky ve-
doucí  po  fasádě  domu  č.  p.  819-820, 
která byla součástí plynových rozvodů 
a  zařízení  bývalé  plynové  kotelny,  po-
stavené  v  prostorách  dřívější  kotelny 
uhelné, upozorňuje však na to, že tato 
trubka bude majetkem současného ná-
jemce řešených prostor, tedy společnos-
ti Hořovická teplárenská, s.r.o. 
n Rada souhlasí s přesahem půdorysu 
nadzemní části bytového domu č.p. 819 
a 820 v ulici 1. máje z důvodu zateplení 
budovy. Zároveň souhlasí  s dočasným 
zpoplatněným  záborem  pozemku  pro 
stavbu  lešení  a  skladování  stavebního 
materiálu. 
n Rada nesouhlasí s žádostí obyvatelky 
Luční  ulice  o  připojení  jejího  rodin-
ného domu na kanalizační řad, jelikož 
v  ulici  žádný  kanalizační  řad  nevede 
a pokud by i vedl, pak výstavbu kana-
lizačních  přípojek  zajišťuje  ten,  kdo  ji 
bude používat. 
n Rada poté, co se seznámila s dendro-
logickým  posudkem,  týkajícím  se  8 ks 
stromů, rostoucích na pozemku Města 
Hořovice  p.  č.  122/1  v  k.  ú.  Hořovice 
nesouhlasí  s  pokácením  min.  5-ti  ks 
těchto stromů. 
n Rada nesouhlasí s žádostí o vyčištění 
okapů  soukromého  obytného  domu 
č. p. 724 v Jiráskově ulici v Hořovicích 
na  náklady  města.  Jediným  důvodem 
požadavku  vyčistit  okapy  bylo  odmít-
nutí  ze  strany  města  pokácet  k  domu 
přilehlé zdravé stromy. 
n Rada města souhlasí se zněním pří-
kazní smlouvy, podle které Regionální 

rozvojová  agentura  Plzeňského  kraje, 
obecně  prospěšná  společnost,  Riegro-
va 1, Plzeň 306 25, za cenu 63.000,-Kč 
bez DPH obstará administraci žádosti 
na  projekt  „Výstavba  sběrného  dvora 
odpadů  města  Hořovice,“  v  souladu 
s příslušnými a závaznými dokumenty 
OPŽP. 
n  Rada  souhlasí  s  výstavbou  dvou 
workoutových  hřišť  na  území  města 
v odhadované hodnotě 500.000 Kč. Při-
pravit  do  návrhu  rozpočtu  roku  2018 
a  současně  připravit  žádost  o  dotaci 
z dotačních  titulů Středočeského kraje 
vyhlášených pro rok 2018.  
n  Město  Hořovice  souhlasí  s  přijetím 
dotace  ve  výši  86.400,-  Kč  na  projekt 
„Volnočasové aktivity pro děti a mládež 
-  prevence  kriminality  “  z  Programu 
2017 pro poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského  kraje  ze  Středočeského 
Humanitárního fondu.
n Rada souhlasí s předloženým vyčísle-
ním víceprací na opravě lávky do pavi-
lonu č. 6 v areálu 1. ZŠ Hořovice ve výši 
206.870 Kč  bez  DPH,  čímž  se  celko-
vá  cena  díla  se  navýší  na  konečných 
1.552.696,27 Kč bez DPH. 
n Rada souhlasí s přípravou podkladů 
pro podání žádosti o dotaci z IROP – 
číslo  výzvy  10  „Kybernetická  bezpeč-
nost  Hořovice“.  Zároveň  souhlasí  se 
Smlouvou o dílo se společností AJL, s. 
r. o., Markova 1965/6, 594 01 Velké Me-
ziříčí, dle které bude zpracována Studie 
proveditelnosti  pro  výše  uvedený  pro-
jekt za částku 199.000,- Kč bez DPH. 
n Rada města Hořovice souhlasí se za-
koupením  2 ks  turistických  map  Mik-
roregionu Hořovicko za celkovou cenu 
28.900,- Kč s DPH a s jejich umístěním. 
Mapy  včetně  zabudování  dodá  firma 
Ing. Stanislav Rauch, Plzeň.
n  Rada  souhlasí  s  vrácením  peněž-
ních prostředků od MAS Karlštejnsko, 
z.ú., v termínu do 30. 9. 2017 s tím, že 
současně  bude  městu  uhrazen  úrok 
z prodlení a smluvní pokuta vzhledem 
k  nedodržení    původního  termínu 
splatnosti.
n  Rada  souhlasí  se  zněním  Smlouvy 
o uzavření budoucí  smlouvy o zřízení 
věcného  břemene  a  smlouvy  o  právu 
provést  stavbu  na  pozemku  parc.  č. 
1506/4 v k. ú. Hořovice se společností 
ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v umís-
tění stavby zařízení distribuční soustavy 
kabelového vedení kNN. Předpokláda-
ný rozsah věcného břemene činí cca 56 
bm   za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle 
platných předpisů. 
n Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy 
č. 493170353 o dodávce doplňku Mo-
nitor Obecní samospráva k programo-
vému vybavení CODEXIS a jeho aktu-
alizací se společností ATLAS consulting 
spol. s r. o. 
n Rada souhlasí s uzavřením Licenční 
smlouvy,  podle  které  Spolek  pro  bu-
dování a implementaci sdílených open 
source  nástrojů,  z.  s.,  poskytne  bezú-
platně městu oprávnění k výkonu prá-
va užít dílo (licenci) na software Portál 
příspěvkových  organizací-Hořovice. 
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

n Rada doporučuje zastupitelstvu měs-
ta  schválit  odkoupení  části  pozemku 
parcelní č. 1966/3 v k. ú. Hořovice o vý-
měře 80 m2 od pana Zdeňka Fajrajzla, 
Petra Prajzlera a paní Mileny Prajzlero-
vé  za účelem majetkoprávního vypořá-
dání, za kupní cenu 200,- Kč/m2.
n Rada doporučuje zastupitelstvu měs-
ta  schválit  odkoupení  části  pozemku 
parcelní č. 2082 v k. ú. Hořovice o vý-
měře  11  m2  od  manželů  Ing.  Jiřího 
Pavlíčka a  Ivany Pavlíčkové za účelem 
majetkoprávního vypořádání, za kupní 
cenu 500,- Kč/m2.
n Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 
2 ke Smlouvě o partnerství mezi měs-
tem  Hořovice  a  společností  ARRIVA 
STŘEDNÍ  ČECHY  s.r.o.,  uzavřenou 
v rámci projektu Rekonstrukce autobu-
sového nádraží v Hořovicích. Dodatek 
reaguje  na  fůzi  společnosti  ARRIVA 
STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. a  společnosti 
PROBO BUS a.s. 
n  Rada  souhlasí  se  zněním  Smlouvy 
o  smlouvě  budoucí  o  zřízení  služeb-
nosti  se  společností  Cymedica  Engi-
neering,  s.  r. o.,  spočívající v umístění 
vedení NN a vedení optického kabele 
na  budoucích  služebných  pozemcích 
parcelní  č.  1671/2,  1673/1  a  1673/2 
v k. ú. Hořovice pro  stavbu Bytového 
a komerčního komplexu „U Štěpánků“ 
za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle plat-
ných předpisů.
n  Rada  souhlasí  se  zněním  Dodatku 
č.  1  ke  Smlouvě  o  nájmu  pozemku, 
uzavřené mezi obcí Tlustice a městem 
Hořovice,  kterým  se  mění  označení 
nájemce. 
n  Rada  souhlasí  s  úhradou  dlužného 
příspěvku města do fondu oprav Spo-
lečenství vlastníků domu č. p. 819-820, 
1. máje, Hořovice, za r. 2014, 2015, 2016 
a  leden  až  srpen  2017  a  s  následnou 
pravidelnou  měsíční  úhradou  tohoto 
příspěvku. 
n Rada města Hořovice souhlasí s úko-
ny vedoucími k vyklizení bytů při dlou-
hodobém hrubém porušování nájemní 
smlouvy  –  nehrazení  nákladů  spoje-
ných  s  bydlením  u  tří  nájemníků  dle 
přílohy zápisu a u tří osob, dle přílohy 
zápisu, započít s vymáháním dlužných 
částek.  Rada  města  ukládá  MSBNF 
ve spolupráci s odborem vnitřních věcí 
a  právním  zaslat  uvedeným  nájemní-
kům předžalobní výzvy a předat odbo-
ru  vnitřních  věcí  a  právnímu  veškeré 
doklady potřebné pro vymáhání dluhů 
a další postup. 
n Rada schvaluje pevný pořadník pro 
přidělení bytů pro dvojice v Domě s pe-
čovatelskou službou Hořovice dle přílo-
hy zápisu. 
n Rada nesouhlasí s přidělením druhé 
místnosti  v  holobytech  žadatelce  dle 
přílohy zápisu.
n Rada města Hořovice bere na vědo-
mí  informaci  o  uzavírání  nájemních 
smluv v  sociálních bytech. U  jednoho 
nájemníka  dle  přílohy  k  zápisu,  který 
nemá uhrazeny náklady spojené s byd-
lením  a  nepožádal  o  prodloužení  ná-
jemní smlouvy, která končí 31. 8. 2017, 
ukládá  Rada  města  Hořovice  MSBNF 
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ve  spolupráci  s  odborem  vnitřních 
věcí  a  právním  zahájit  úkony  vedoucí 
k  vyklizení  bytu,  pokud  nájemník  byt 
do  15-ti  dnů  ode  dne  ukončení  ná-
jemní  smlouvy  neopustí  dobrovolně. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o rodinu 
s nezaopatřenými dětmi, souhlasí rada 
města  s  přidělením  jedné  místnosti 
v holobytech. 
n Rada souhlasí s uzavřením Veřejno-
právní  smlouvy  o  poskytnutí  dotace 
podle Programu 2017 pro poskytování 
dotací  z  rozpočtu  Středočeského  kraje 
ze Středočeského Humanitárního  fon-
du určenou na realizaci projektu Insta-
lace sítí proti hmyzu do oken a balkono-
vých dveří domova pro seniory HUF/
SOC/031417/2017.  Poskytovatel:  Stře-
dočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha 5.
n Rada souhlasí s návrhem likvidační 
komise na likvidaci nepotřebného a ne-
upotřebitelného majetku viz příloha.

Z usnesení Rady města 
Hořovice

ze dne 6. září 2017

n Rada města Hořovice schvaluje po-
skytnutí  dotace  organizaci  Motorvize 
ve  výši  2.000,-  Kč,  a  to  za  podmínek 
současně schvalované vzorové Smlou-
vy o poskytnutí dotace.
n  Rada  města  Hořovice  schvaluje 
rozpočtové opatření č. 6, a to v plném 
rozsahu  s  tím,  že  toto  schválené  roz-
počtové  opatření  předloží  jako  dílčí 
rozpočtové  opatření  pro  informaci 
na  nejbližším  jednání  Zastupitelstva 
města Hořovice.
n Rada města Hořovice souhlasí s uza-
vřením Dodatku č 1. k Veřejnoprávní 
smlouvě  o  dotaci  /  příspěvku  na  po-
skytování  sociální  služby  uzavřené 
mezi Domovem Na Výsluní Hořovice, 
jakožto příjemcem dotace a Středočes-
kým  krajem  jakožto  poskytovatelem 
dotace.
n Rada města Hořovice souhlasí s při-
jetím dotace a zároveň tak s uzavřením 
Veřejnoprávní  smlouvy  o  poskytnutí 
dotace  od  Středočeského  kraje,  a  to 
na akci „Hořovické kulturní léto“.
n  Rada  doporučuje  zastupitelstvu 
města  schválit  návrh  7.  rozpočtového 
opatření města Hořovice na rok 2017. 
n Rada města Hořovice souhlasí s bez-
platným  pronájmem  nádvoří  Starého 
zámku  v  Hořovicích  v  rámci  předvo-
lební  kampaně    ČSSD  pro  pořádání 
koncertu  dechové  hudby  Krajanka 
v neděli dne 24. 9. 2017 od 16. hodin. 
n Rada bere na vědomí vyhodnocení 
podaných  nabídek  předložené  komi-
sí  pro  otevírání  obálek  a  hodnocení 
nabídek  ohledně  ,,Záměru  prodeje 
pozemku p. č. 892/5 k. ú. Velká Víska“ 
a na základě tohoto vyhodnocení rada 
doporučuje  zastupitelstvu  města  Ho-
řovice,  schválit  prodej  pozemku  p.  č. 
892/5 za nejvyšší nabídkovou cenu a to 
501 Kč  včetně  DPH  za  1  m2  pozem-
ku,  kdy  celková  nabídková  cena  činí 
29.147.708,09 Kč včetně DPH. Do sta-

noveného  termínu  byly  předloženy  2 
nabídky.  Současně  předložit  zastupi-
telstvu  finanční  analýzu  k  možnosti 
výstavby  inženýrských  sítí  a  prodeje 
pozemků  městem  Hořovice.  PRO:  5, 
ZDRŽEL  SE:  1      Dr.  Ing.  Jiří  Peřina, 
PROTI: 0
n  Rada  souhlasí  s  textem  smlouvy 
o  dodávce  vody  a  o  odvádění  od-
padních  vod,  vč.  návrhu  o  přistou-
pení  k  platbám  vodného  a  stočného, 
do a z tribuny u fotbalového stadionu 
v  Hořovicích,  kdy  plátcem  za  služby 
Vodovodů  a  kanalizací  Beroun,  a.s. 
se  nově  stává  příspěvková  organizace 
Městské sportovní centrum. 
n  Rada  souhlasí  s  textem  smlouvy 
o  dodávce  vody  a  o  odvádění  od-
padních  vod,  vč.  návrhu  o  přistou-
pení  k  platbám  vodného  a  stočného, 
do a z nové  sportovní haly v Hořovi-
cích, kdy plátcem za služby Vodovodů 
a kanalizací Beroun, a.s. se nově stává 
příspěvková organizace Městské  spor-
tovní centrum. 
n  Rada  souhlasí  s  textem  smlouvy 
o  dodávce  vody  a  o  odvádění  od-
padních  vod,  vč.  návrhu  o  přistou-
pení  k  platbám  vodného  a  stočného, 
do  a  z  městského  kina  v  Hořovicích, 
kdy plátcem za služby Vodovodů a ka-
nalizací Beroun, a.s. se nově stává pří-
spěvková  organizace  Městská  správa 
bytového a nebytového fondu. 
n  Rada,  poté  co  se  seznámila  se  sta-
noviskem  Policie  České  republiky, 
Dopravního  inspektorátu  Beroun,  tý-
kajícího se dopravní úpravy v ulici Mi-
linovského,  nesouhlasí  s  žádostí  oby-
vatel této ulice o výjimku, tj. o úpravu 
dopravního  značení  ve  smyslu  umož-
nění  parkování  v  nočních  hodinách 
a na vyhrazených místech. 
n  Rada  souhlasí  s  cenovou  nabídkou 
firmy Krásnohorská elektro,s.r.o., Krás-
ná Hora nad Vltavou 172, 262 56,  tý-
kající se vypracování realizační projek-
tové  dokumentace  nového  veřejného 
osvětlení v ulicích Na Radosti, 1. máje, 
Palachova, Kosmonautů. 
n Rada bere na vědomí podnět obča-
na Hořovic, podle kterého je potřebné 
v  Hořovicích  změřit  množství  polé-
tavého  prachu  v  ovzduší  a  navrhuje 
obrátit  se  v  této  věci  na  Krajský  úřad 
Středočeského kraje.
n  Rada  nesouhlasí  s  instalací  vodo-
rovného  dopravního  značení  V  12c 
„Zákaz  zastavení“  po  obou  stranách 
komunikace spodní části ulice Buková 
v úseku mezi křižovatkami s ulicí Mili-
novského a ulicí Modřínová.
n  Rada  souhlasí  s  textem  smlouvy 
o  dílo,  podle  které  bude  prováděn, 
za celkovou cenu 205 000  Kč vč. DPH, 
ing.  Jiřím  Preslem  autorský  a  staveb-
ní dozor při výstavbě  sběrného dvora 
v Hořovicích. 
n  Rada  města  na  základě  soutěže 
o veřejnou zakázku na stavební práce, 
zadávanou  ve  zjednodušeném  pod-
limitním  řízení,  nazvanou  „Rekon-
strukce komunikace v ulici K Nemoc-
nici  v  Hořovicích“  projednala  závěry 
hodnotící komise a rozhodla o výběru 

nejvhodnější nabídky uchazeče STRA-
BAG  a.s.,  Na  Bělidle  198/21,  150  00 
Praha  5,  IČO:  60838744,  jehož  tím-
to  vybírá  jako  dodavatele  a  souhlasí 
s podpisem Rozhodnutí o výběru do-
davatele. Nabídnutá cena za provedení 
prací činí 19.223.945,43 Kč bez DPH, tj. 
23.260.973,97 Kč vč. 21% DPH.
n  Rada  souhlasí  s  textem  protokolu 
o předání  a převzetí předmětu nájmu 
a o předání nemovitosti po odstranění 
stavby  základové  stanice  veřejné  ko-
munikační  sítě  nebo  zařízení  veřejné 
komunikační sítě, týkající se odstranění 
vestavby, v majetku společnosti CETIN 
a.s., z půdních prostor budovy č. p. 617 
v  Jiráskově  ulici  i  s  textem  protokolu 
o demontáži podružného elektroměru 
pro napájení základové stanice veřejné 
komunikační  sítě  společnosti  Česká 
telekomunikační  infrastruktura,  a.s., 
a podpisy pověřuje starostu města. 
n Rada města na základě soutěže o ve-
řejnou zakázku na  stavební práce,  za-
dávanou ve zjednodušeném podlimit-
ním  řízení,  nazvanou  „Rekonstrukce 
komunikací  v  Hořovicích“  projednala 
závěry  hodnotící  komise  a  rozhodla 
o  výběru  nejvhodnější  nabídky  ucha-
zeče STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 
150 00 Praha 5, IČO: 60838744, jehož 
tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí 
s podpisem Rozhodnutí o výběru do-
davatele. Nabídnutá cena za provedení 
prací  činí  5.667.242 Kč  bez  DPH,  tj. 
6.857.363 Kč vč. 21% DPH.
n  Rada  města,  na  základě  soutěže 
o veřejnou zakázku na stavební práce, 
zadávanou  ve  zjednodušeném  pod-
limitním  řízení,  nazvanou  „Snížení 
energetické  náročnosti  společenského 
domu v Hořovicích“, projednala závěry 
hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější  nabídky  uchazeče  Chlá-
dek & Tintěra, a.s., Nerudova 1022/16, 
412 01 Litoměřice, IČO: 62743881, je-
hož tímto vybírá jako dodavatele a sou-
hlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru 
dodavatele.  Nabídnutá  cena  za  prove-
dení prací činí 8.444.458 Kč bez DPH, 
tj. 10.217.794 Kč vč. 21% DPH.
n  Město  Hořovice  souhlasí  s  uzavře-
ním Veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí dotace podle Programu 2017 pro 
poskytování dotací z rozpočtu Středo-
českého kraje ze Středočeského Huma-
nitárního  fondu v  rámci Tematického 
zadání Sociální oblast na projekt „Vol-
nočasové  aktivity  pro  děti  a  mládež  - 
prevence kriminality“.
n  Rada  souhlasí  se  zněním  smlouvy 
o  výpůjčce  nemovitosti,  podle  které 
město  přenechává  Veronice  Rajsové 
k  dočasnému  užívání  část  pozemku 
parcelní  č.  1112/49  v  k.  ú.  Hořovi-
ce  o  výměře  cca  27  m2  na  zahrádku. 
Smlouva  o  výpůjčce  nemovitosti  se 
uzavírá na dobu určitou od 15. 9. 2017 
do 31. 12. 2018. 
n  Rada  souhlasí  se  zněním  Smlouvy 
o zřízení věcného břemene - služebnos-
ti se společností ČEZ Distribuce, a. s., 
spočívajícího v oprávnění umístit, pro-
vozovat, opravovat a udržovat součást 
distribuční soustavy - kabelové vedení 

NN  a  pojistkovou  skříň  v  chodníku 
na pozemcích parcelní č. 1016/2, 997, 
978  a  888/1  v  k.  ú.  Hořovice  za  cenu 
136.500,- Kč + DPH v zákonné výši.
n  Rada  souhlasí  se  zněním  Smlouvy 
o  zřízení  věcného  břemene  -  služeb-
nosti  se  společností  ČEZ  Distribuce, 
a.  s.,  spočívajícího  v  oprávnění  umís-
tit,  provozovat,  opravovat  a  udržovat 
součást  distribuční  soustavy  –  v  zemi 
uložené  kabelové  vedení  NN  0,4kV, 
na  pozemcích  parcelní  č.  92/8,  678/1 
a  831/23  v  k.  ú.  Velká  Víska  za  cenu 
12.500,- Kč + DPH v zákonné výši. 
n  Rada  souhlasí  se  zněním  smlouvy 
o  výpůjčce  nemovitosti,  podle  které 
město  přenechává  panu  Vladimíru 
Lacinovi  k  dočasnému  užívání  část 
pozemku  parcelní  č.  1112/52  v  k.  ú. 
Hořovice o výměře cca 20 m2 za úče-
lem  zřízení  venkovního  posezení. 
Smlouva  o  výpůjčce  nemovitosti  se 
uzavírá na dobu určitou od 15. 9. 2017 
do 31. 12. 2020. 
n  Rada  doporučuje  zastupitelstvu 
města schválit smlouvu o zřízení věc-
ného  břemene,  podle  které  je  město 
oprávněno  provozovat  a  udržovat 
stavbu  chodníku  na  části  pozemku 
parcelní  č.  1935/1  v  k.  ú.  Hořovice, 
který  je ve  spoluvlastnictví pana  Iva-
na  Cedivody  a  paní  Ivany  Vrbové, 
za cenu 100,- Kč/m2.
n  Rada  souhlasí  se  zněním  Dodat-
ku  č.  1  k  nájemní  smlouvě,  uzavřené 
dne 17. 7. 2015 mezi městem Hořovice 
a STATKEM HOŘOVICE, s. r. o., podle 
kterého STATEK HOŘOVICE,  s.  r. o., 
rozšiřuje  předmět  nájmu  o  pozemek 
parc. č. 87 v k. ú. Velká Víska a prona-
jímá  tento  pozemek  městu  za  účelem 
zřízení a provozování sběrného dvora. 
n Rada doporučuje zastupitelstvu měs-
ta schválit odkoupení  pozemku parcel-
ní č. 1966/21 v k. ú. Hořovice o výměře 
48 m2 od pana Zdeňka Fajrajzla, Petra 
Prajzlera  a  paní  Mileny  Prajzlerové 
za účelem majetkoprávního vypořádá-
ní, za kupní cenu 200,- Kč/m2.
n  Rada  souhlasí  s  rozšířením  doplň-
kové  činnosti  příspěvkové  organizace 
Středisko  volného  času  -  DOMEČEK 
HOŘOVICE  o  poskytování  služeb 
mimo  režim  vyhlášky  č.  74/2005  Sb., 
o  zájmovém  vzdělávání,  pro  žáky 
1. stupně základní školy v době, kdy ro-
diče jsou v zaměstnání. Rada souhlasí 
s aktualizovaným zněním zřizovací lis-
tiny této příspěvkové organizace a do-
poručuje  zastupitelstvu  města  aktuali-
zovanou zřizovací listinu schválit.
n Rada města Hořovice souhlasí s uza-
vřením  Smlouvy  o  poskytnutí  dotace 
z rozpočtu města Hořovice na sociální 
oblast s organizací Linka bezpečí, z. s. 
ve výši 2.000 Kč na rok 2017.
n Rada souhlasí  s přidělením finanč-
ního  příspěvku  pro  MSBNF  ve  výši 
150.000 Kč na činnost.
n Rada souhlasí s navýšením rozpočtu 
Domova Na Výsluní Hořovice o část-
ku 199 000,- Kč. Částka bude použita 
na vyhotovení energetického a technic-
kého  posudku  úpravy  topné  soustavy 
v Domově.
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výběrová řízení

Oznámení O vyhlášení výběrOvéhO řízení
Tajemník MěÚ Hořovice tímto oznamuje v souladu s ustanovením § 7 
odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků, v platném znění (dále jen zákon o úřednících), vyhlášení výběrové-
ho řízení na obsazení pracovního  místa 

samostatný odborný referent 
odboru technického a dopravního 

- projednávání přestupků
Pracovní náplň: Zajišťování výkonu státní správy ve věcech provozu 
na pozemních komunikacích, projednávání přestupků a správních deliktů 
v dopravě, povolování taxislužby.
Místo výkonu práce: Městský úřad Hořovice, katastrální území města 
Hořovice a správní obvod Městského úřadu Hořovice.
Platové zařazení: max.10. platová třída, dle NV č. 564/2006 Sb. v plat-
ném znění
Pracovní poměr: na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce  
Předpokládaný den nástupu: dle dohody

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřednících ve znění pozdějších předpisů: n fyzic-
ká osoba, která dosáhla věku 18 let, plně svéprávná n státní občan Čes-
ké republiky, popřípadě cizí státní občan s povoleným trvalým pobytem 
na území České republiky, ovládající jednací jazyk n bezúhonnost

Jiné požadavky stanovené územním samosprávným celkem pro 
vznik pracovního poměru: n vysokoškolské vzdělání n znalost práce 
na PC (Windows, MS Office) n řidičské oprávnění skupiny „B“ n praxe při 
výkonu veřejné správy výhodou n zkouška zvláštní odborné způsobilosti 
výhodou

Uchazeč podá k územnímu samosprávnému celku PÍSEMNOU PŘI-
HLÁŠKU, která musí obsahovat tyto náležitosti: n jméno, příjmení, 
titul n datum a místo narození n státní příslušnost n místo trvalého pobytu 
n číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-
li o cizího státního občana n kontaktní spojení  GSM a e-mailová adresa 
n datum a podpis uchazeče

Doklady, které zájemce připojí k přihlášce: n životopis, ve kterém se 
uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a do-
vednostech n výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; 
u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá-
vá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením n ověřená kopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém vzdělání n ověřená kopie o případném vykonání 
zvláštní odborné způsobilosti

Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 14.00 hod. dne 31. 10. 
2017
Místo a způsob podání přihlášky: budova Městského úřadu Hořovice, 
Palackého náměstí 2, podatelna umístěná v přízemí. 
Přihláška bude podána v zalepené obálce, označené v levém horním rohu 
textem: 
„NEOTVÍRAT - Výběrové řízení – samostatný odborný referent odbo-
ru technického a dopravního – projednávání přestupků“
Adresa, na kterou lze přihlášku ve výše uvedené lhůtě odeslat: 
Městský úřad Hořovice, Palackého nám. 2/2, 268 01  Hořovice

Poučení uchazeče dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů a o změně některých zákonů Osobní údaje poskytnuté 
uchazečem v přihlášce a jejích přílohách městu Hořovice jako správci 
jsou povinně poskytovanými údaji pro účely výběrového řízení v souladu 
se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků a o změně některých zákonů. Neposkytnutí požadovaných osob-
ních údajů má za následek vyřazení uchazeče. Po posouzení přihlášek vý-
běrovou komisí budou uchazeči informováni o výsledku výběrového řízení 
na adresu uvedenou v přihlášce. Nebudou žádní další příjemci osobních 
údajů uchazeče.

Po ukončení výběrového řízení je možné si osobně vyzvednout předlože-
né doklady do 22. 12. 2017 na odboru organizačním a obecní živnosten-
ský úřad, Palackého nám. 640, v kanceláři č. 108. Po uplynutí této lhůty 
budou doklady skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodu 
kdykoliv v jeho průběhu zrušit, nebo nejmenovat žádného z uchaze-
čů, kteří doručili přihlášku do funkce samostatný odborný referent 
odboru technického a dopravního- projednávání přestupků.

Oznámení O vyhlášení výběrOvéhO řízení
Tajemník MěÚ Hořovice tímto oznamuje v souladu s ustanovením § 7 
odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných 
celků, v platném znění (dále jen zákon o úřednících), vyhlášení výběrové-
ho řízení na obsazení pracovního  místa 

samostatný odborný referent/ka 
odboru výstavby a životního prostředí

Pracovní náplň: Výkon státní správy na úseku územního rozhodování a sta-
vebního řádu, vedení územního a stavebního řízení, vydávání rozhodnutí 
případně jiného opatření stavebního úřadu, provádění kontrolních prohlídek 
stavby, povolování užívání staveb, poskytování územně plánovacích informací
Místo výkonu práce: Městský úřad Hořovice, katastrální území města 
Hořovice a správní obvod Městského úřadu Hořovice.
Platové zařazení: 9. případně 10. platová třída, dle NV č. 564/2006 Sb. 
v platném znění
Pracovní poměr: na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce   
Předpokládaný den nástupu: 1. 11. 2017 nebo dle dohody 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 
312/2002 Sb., o úřednících ve znění pozdějších předpisů: n fyzická 
osoba, která dosáhla věku 18 let, plně svéprávná n státní občan České 
republiky, popřípadě cizí státní občan s povoleným trvalým pobytem na úze-
mí České republiky, ovládající jednací jazyk n bezúhonnost

Jiné požadavky stanovené územním samosprávným celkem pro 
vznik pracovního poměru: n minimálně středoškolské vzdělání s ma-
turitní zkouškou v oboru stavebnictví n vysokoškolské vzdělání v magister-
ském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, 
architektonického nebo právního směru, případně vyšší odborné vzdělání 
v oboru stavebnictví výhodou (kvalifikační požadavky dle § 13a zákona č. 
183/2006 Sb.) n znalost práce na PC, minimálně office excel, word n 
řidičské oprávnění skupiny „B“ n znalost geografických informačních sys-
témů výhodou n zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku územní-
ho rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění  výhodou

Uchazeč podá k územnímu samosprávnému celku PÍSEMNOU PŘI-
HLÁŠKU, která musí obsahovat tyto náležitosti: n jméno, příjmení, 
titul n datum a místo narození n státní příslušnost n místo trvalého pobytu 
n číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-
li o cizího státního občana n kontaktní spojení  GSM a e-mailová adresa 
n datum a podpis uchazeče

Doklady, které zájemce připojí k přihlášce: n životopis, ve kterém se 
uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a do-
vednostech n výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; 
u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá-
vá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením n ověřená kopie dokladu 
o nejvyšším dosaženém vzdělání n ověřená kopie o případném vykonání 
zvláštní odborné způsobilosti

Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 13.00 hod. dne 13. 10. 2017 
Místo a způsob podání přihlášky: budova Městského úřadu Hořovice, 
Palackého náměstí 2, podatelna umístěná v přízemí. 
Přihláška bude podána v zalepené obálce, označené v levém horním rohu 
textem:  „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení – samostatný odborný refe-
rent/ka odboru výstavby a životního prostředí “
Adresa, na kterou lze přihlášku ve výše uvedené lhůtě odeslat: 
Městský úřad Hořovice, Palackého nám. 2/2, 268 01  Hořovice

Poučení uchazeče dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů Osobní údaje poskytnuté uchaze-
čem v přihlášce a jejích přílohách městu Hořovice jako správci jsou povinně 
poskytovanými údaji pro účely výběrového řízení v souladu se zákonem č. 
312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů. Neposkytnutí požadovaných osobních údajů má za ná-
sledek vyřazení uchazeče. Po posouzení přihlášek výběrovou komisí budou 
uchazeči informováni o výsledku výběrového řízení na adresu uvedenou 
v přihlášce. Nebudou žádní další příjemci osobních údajů uchazeče.

Po ukončení výb. řízení je možné si osobně vyzvednout předložené doklady 
do 30. 11. 2017 na odb. organ. a obecní živnostenský úřad, Palackého nám. 
640, v kanceláři č. 108. Po uplynutí této lhůty budou doklady skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodu 
kdykoliv v jeho průběhu zrušit, nebo nejmenovat žádného z uchaze-
čů, kteří doručili přihlášku do funkce samostatný odborný referent 
odboru technického a dopravního- projednávání přestupků.



informace

11www.mesto-horovice.cz

SOŠ a SOU Hořovice 
nabízí kvalifikaci pro 

uplatnění na trhu práce
Až  80%  žáků  středních  škol  volí  odborné 

vzdělávání. Přidáte se k nim?
Naše učiliště opouští každoročně žáci s vý-

učním listem v oborech Zámečník a Nástrojař. 
Technické vzdělání zakončené maturitou získa-
jí studenti oboru Strojírenství. O jejich uplatně-
ní v praxi není pochyb. Výhodou těchto oborů 
je  možnost  stipendia  po  celou  dobu  studia. 
Naši učni i studenti vykonávají praxe zejména 
v  okolních  podnicích.  K  nejdůležitějším  patří 
Mubea  Žebrák,  s.r.o.,  Buzuluk  a.s.  Komárov, 
Kostal  Kontakt  Systeme  Čenkov,  Janka  Rado-
tín, a další. Další maturitní obory na naší škole 
jsou rozmanité - od přírodovědných přes eko-
nomické až k informatice. 

Přírodovědné  vzdělání  zastupují  dva  obory- 
Ekologie a životní prostředí, a Analýza potravin. 
Tento nový obor je zaměřen na principy kontroly, 
technologie,  skladování,  logistiku  a  ekonomiku 
potravin a krmiv, a je vyučován v rámci školního 
vzdělávacího programu „Zdravé potraviny“.

Dalšími  tradičními  obory  jsou  Ekonomika 
a podnikání, a Informační technologie. Tyto obo-
ry jsou také podporovány zaměstnavateli, a díky 
této podpoře naši studenti vykonávají výrobní, IT, 
organizační a ekonomické praxe přímo v provo-
zech jednotlivých podniků. 

Absolventi SOŠ a SOU Hořovice získají speci-
fické odborné vzdělávání jako přípravu pro výkon 
povolání,  ale  také  všeobecné  vzdělání  a  klíčové 
kompetence,  umožňující  efektivní  vykonávání 
pracovní role.

Pokud se chcete seznámit s našimi obory blí-
že pomocí zážitků a her, doporučujeme navštívit 
prezentaci naší školy 5. 10. 2017 od 8 do 16 hodin 
v areálu SOU v Tlustici nebo dny otevřených dve-
ří. Jejich termíny jsou na stránkách školy.

Mgr. Jana Plecitá

Městské kulturní centrum Hořovice 
hledá úklidovou pracovnici 
na Dohodu o provedení práce. 
Vhodné pro maminky na mateřské 
či pro aktivní důchodkyni. 
Informace: Mgr. Přemysl Landa 
– tel.: 604 208 916 
email: reditel@mkc-horovice.cz

Starosta  města  Hořovice  podle  §  15  zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně a doplnění některých dal-
ších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákon) oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny   Parlamentu 
České republiky se uskuteční:
4 v pátek  dne 20. října 2017 od 14,00 hodin 
do 22,00 hodin  a
4 v sobotu dne 21. října 2017 od 8,00 hodin 
do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb 
n ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v budově MěÚ Hořovice 
(Palackého náměstí č.2)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-
valému pobytu: Anýžova, Cvočkařská, Heraino-
va,  Jungmannova,  Kosmonautů,  Krátká,  Luční, 
Na  Schůdkách,  Na  Vršku,  Nerudova,  Obránců 
míru,  Palackého  náměstí,  Palachova,  Sládkova, 
Svatopluka Čecha, Úzká, Vítězná, Západní, Žiž-
kova
n ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v budově 1. ZŠ (Komenské-
ho č. 1245)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-
valému  pobytu:  1.  máje,  Dolní,  Horní,  Husovo 
náměstí, Hvozdecká, Jílová, K Výrovně, Kamen-
ná,  Ke  Krejcárku,  Klidná,  Lidická,  Myslivecká, 
Na Kopečku, Na Lukách, Na Radosti, nám. Bo-
ženy  Němcové,  Olympijská,    Pod  Homolí,  Pod 
Lesíkem,    Polní,  Slavíkova,  Slunečná,  Strmá, 
U  Cihelny,  U  Školky,  U  Vodojemu,  Valdecká, 
Větrná
n ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v budově 2. ZŠ Víska (Ví-
secké náměstí č. 318)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k tr-
valému  pobytu:  Buková,  Cihlářská,  Dlážděná, 
Dr.  Holého,  Jabloňová,  Jahodová,  Jasmínová, 
Jeřabinová, Jiráskova, K Labi, Kalinová, Komen-
ského, Květinová, Lesní, Lipová, Malá, Malinová, 
Milinovského,  Místní,  Modřínová,  Na  Tržišti, 

Nad  Školou,  Pionýrská,  Pod  Dražovkou,  Pod 
Rančem, Podlužská, Pražská, Příbramská, Rpet-
ská, Sadová, Sídl. Karla Sezimy, Stará, Šeříková, 
Šípková,  U  Rybníčka,  Vilová,  Vísecká,  Vísecké 
náměstí, Vrchlického
n ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v budově Státního zámku 
(Vrbnovská č.22) 
pro  voliče  podle  místa,  kde  jsou  přihlášeni 
k  trvalému  pobytu:  Hradební,  K  Nemocnici, 
Na Okraji, U Remízku, Višňová, Vrbnovská
n ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v budově Společenského 
domu (Nádražní č. 606)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-
valému  pobytu:  9.  května,  Dlouhá,  Fügnerova, 
K  Plevnu,  Kapitána  Matouška,  Ke  Stadionu, 
Klostermannova,  Konečná,  Kotopecká,    Leten-
ská,  Masarykova,  Na  Cintlovce,  Na  Hořičkách, 
Nábřeží Hynka Šlosara, Nádražní, Náměstí Svo-
body, Nová, Nožířská, Plzeňská, Pod Nádražím, 
Pod Remízkem, Potoční, Sklenářka, Smetanova, 
Spojovací, Sportovní, Tichá, Troupova, Tyršova, 
U  Koupaliště,  U  Mlýna,  U  Mlýnského  potoka, 
U  Nádraží,  U  Náhonu,  U  Potoka,  U  Svatého 
Jana, U Štěpánků, Zámecká, Závodní
3.  Voliči  bude  umožněno  hlasování  poté,  kdy 
prokáže svou totožnost a státní občanství České 
republiky  (platným občanským průkazem, ces-
tovním, diplomatickým nebo služebním pasem  
České republiky anebo cestovním průkazem). 
4.  Každému  voliči  budou  dodány  3  dny  přede 
dnem  voleb  hlasovací  lístky.  Ve  dnech  voleb 
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.
5.  Ve  dnech  voleb  na  žádost  voliče  okrsková 
volební komise vydá za chybějící, škrtané nebo 
jinak označené hlasovací lístky jiné. 

Městský úřad Hořovice upozorňuje ob-
čany na povinnost oZNačeNí BudoV 
číSleM PoPiSNýM dle §31 odst.1 záko-
na č. 128/2000Sb., - o obcích.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Klubíčko v televizi
Klubíčko  je  významným  poskytovatelem 

sociálních služeb pro rodiny s těžce postižený-
mi  dětmi  a  dospělými  z  celé  ČR  a  zaměstna-
vatelem osob se zdravotním postižením již 20 
let. Jeho práci přijela zdokumentovat Česká te-
levize. Ve středu 4. října v 15:40 hodin na ČT2 
poběží pořad Klíč, ve kterém uvidíte reportáž 
natočenou přímo v Klubíčku Beroun, z. ú. Štáb 
České televize strávil s klienty dva celé dny při 
jejich  běžných  činnostech.,  diváci  uvidí  práci 
sociálních pracovníků i jejich klientů. 
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Společenská rubrika

Paní  Vlasta  Zimo-
vá  (vlevo  nahoře) 
oslavila  14.  srpna 
85.  narozeniny. 
Paní  Věra  Veselá 
(vpravo  nahoře) 
oslavila 2. září 97. 
narozeniny. 
Paní  Otílie  Bělo-
hlávková (dole) oslavila 17. srpna 90. na-
rozeniny, gratulovat přišla rodina i zástup-
ci Městského úřadu v Hořovicích paní Jana 
Šrámková a Mgr. Zdeňka Ulčová.
Oslavenkyním,  klientkám  Domova 
Na Výsluní, srdečně blahopřejeme!

Pobyty seniorů v hotelu ,,Sádek na Chod-
sku“  a  v hotelu ,,Gold  Chotoviny u Tábora“

Vracíme se z dovolené v Thajsku nebo třeba 
z Kanárských ostrovů. Bylo to krásné, ale kdyby-
chom tam měli zůstat ještě nějakou dobu, začne-
me  vzpomínat  na  domov.  Hledíme  na  krajinu 
a  rozlišujeme:  „Ta  je  krásná,  ale  tato  je  moje.“ 
Doma  jsme  tam,  kam  se  vracíme  a  odjíždíme 
právě proto, abychom se mohli vracet. A je pak 
skoro  jedno,  zda  bydlíme  pod  monumentální 
domažlickou věží, či Třeboňskou branou anebo 

Čerpat sílu a pít červánky v krajině domova…

C 9 210009  MHD Hořovice,Cintlovka-žel.st.-nám.B.Němcové-nemocnice
Platí od 3.9.2017 do 9.12.2017

Přepravu zajišt’uje : ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., Hořovice, Masarykova 549, tel.311512544, fax 311653207

NA TÉTO LINCE HRADÍ JÍZDNÉ ZA VÁS MĚSTO HOŘOVICE
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jede v pracovních dnech 
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené dopravcem PROBO BUS a.s. Mezi zastávkami označenými číslem zóny jsou tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené
dopravcem shodné s tarifem a s přepravními podmínkami Středočeské integrované dopravy. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.  
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 isybus

pod stezkou korunami stromů. V cizích zemích 
jsme na chvíli, ale v krajinách domova stárneme 
společně se zemí a stromy. Po letech přicházíme 
na  stejná  místa,  vršíme  vzpomínky,  vrůstáme 
do  krajiny.  Málokdo  umí  být  doma  ve  víc  jak 
dvou, třech krajinách. Výlet je vytržení, vzruše-
ní a zkušenost. Čechy  jsou krajinou pro znalce 
a  poutníky,  která  nás  nedráždí  nějakým  gran-
diozním    vzmachem,  ale  působí  jemnou  silou 
a  trochu  melancholickým  klidem.  Skály  jsou 
zde  malé,  barvy  tlumené,  řeky  nejsou  kalnými 
veletoky a místní vodopády  jsou spíš dětskými 
hračkami  přírody  než  místy,  kde  se  burácející 
vody řítí do propastí.  Tato krajina je tak mírná 
a přitom bohatá, že si ani neuvědomujeme, jaké 
je  štěstí  jí  procházet.  My  jsme  si  to  uvědomi-
li  na  týdenních  pobytech,  když  jsme  projížděli 
a procházeli chodskou krajinou. Projížděli jsme 
kolem  břehů  potoka  Zubřína,  procházeli  jsme 
okolo  soustavy  rybníků  Babylon,  kochali  jsme 
se chodskou pahorkatinou. Jak již jsme napsali, 
výlet je vytržení, vzrušení, a to jsme zažívali při 
návštěvě městečka Třeboně, Tábora, lázeňského 
města Bechyně a nádherného  zámku Brandlína. 

Chodská  pahorkatina  a  krajina okolo Tábo-
ra nás velice okouzlila a v dalších letech a na dal-
ších pobytech budeme opět rádi   nazouvat boty 
a  do batůžku vložíme lahev na vodu, mapu, po-
známkový blok, fotoaparát a vydáme se  do míst, 
kde země je ještě silná a tím posílí i nás samotné…

Děkuji  všem  účastníkům  za  krásné  strávené 
chvíle na pobytech. 

Jarmila Gruntová, předsedkyně

70. výročí evangelického 
kostela v Hořovicích

Českobratrská  církev  evangelická  slaví 
70.  výročí  otevření  evangelického  kostela 
v  Hořovicích  a  zároveň  si  připomíná  500. 
výročí Dne reformace  (zveřejnění Luthero-
vých 95 tezí). Všechny srdečně zveme v pá-
tek 20. 10. od 17:00 do prostor kostela ČCE, 
Valdecká 408, kde bude připravena výstava 
k historii kostela, výstava historických křes-
ťanských  tisků,  hudební  program  a  od  18 
hodin  přednáška  Reformace  pro  začáteční-
ky. 

Bližší informace na synagoga.webnode.cz 

Veletrh práce  
a vzdělávání 2017 

Prezentace nabídky zaměstnavatelů, středních škol a učilišť.  
 

Úřad práce ČR a město Zdice 

Vás zvou na akci 

Město Zdice 

11. 10. 2017 od 9:00 do 16:00 hod. Kdy: 
Kde:   Společenský dům Zdice, Husova 369, Zdice 

Vstup zdarma 



informace

13www.mesto-horovice.cz

Kulturní a společenský servis         říjen 2017

n společenský dům

nádražní 606, tel. 311 512 915

n čertův tanec  - divadlo 
15. 10. neděle od 15:00
Loutkáři  MKC  Hořovice  uvedou  ve  Společen-
ském  domě  loutkovou  pohádku  Čertův  tanec 
(repríza). Námět, scénář a režie Jaroslav Pelikán. 
n Marta naposledY
18. 10. středa od 19:00
Turné Marty Kubišové. Předprodej ukončen! 
n divadlo: „víM, že víš, že víM.“ 
15. 11. středa od 19:30
n čecHoMor 
kooperativa tour 2017
30. 11. čtvrtek od 19:00
Cena místenky do sálu 490 Kč.
n partička
4. 12. pondělí od 17:30 a 20:00
O  aktuálním  stavu  předprodeje  vstupenek  se 
informujte na tel 732 512 821!

n klub labe

vísecké nám. 198, e-mail: labe.prochor@
seznam.cz, www.klublabe.cz

n křižáček – filmová projekce 
5. 10. čtvrtek od 19:30
Malý  Jeník,  jediný  potomek  rytíře  Bořka  (Karel 
Roden), se jednoho dne obléká do dětského brnění 
a utíká z domova v touze dosáhnout Svaté země.
n MiMi šéf – dětská filmová projekce
8. 10. neděle od 16:00
n austrálie
11. 10. středa od 19:00
Západ a Severní Teritorium – přednáška spojená 
s  projekcí.  Přednáší:  Lenka  a  Václav  Špillarovi. 
Země  se  zanedbatelnou  sítí  zpevněných  silnic, 
zato s velkým počtem odlehlých farem. Podařilo 
se nám během cesty dlouhé téměř dva měsíc vi-
dět mnoho úžasných a málo známých míst často 
zcela zapomenuté země našich protinožců. 
n selský rozuM – filmová projekce 
12. 10. čtvrtek od 19:30
Jedním  z  hlavních  protagonistů  filmu  je  mo-
ravský  sedlák  Bohumír  Rada,  který  spoluza-
světil Andreje Babiše do zemědělského podni-
kání a pak se jejich cesty zásadně rozešly.
n odYssea clasic
13. 10. pátek od 20:00
Legendární bigbítová kapela. 
n z paříže do paříže  – film. projekce 
19. 10. čtvrtek od 19:30
Film byl natočen podle stejnojmenné autobio-
grafické předlohy Josepha Joffa.
n tHoM artwaY  
21. 10. sobota od 21:00
Thom Artway, vlastním jménem Tomáš Maček 
je  mladý  pop  folkový  zpěvák,  který  se  v  roce 
2015  se  stal  výhercem  kategorie  Objev  roku 
v anketě Žebřík a to především díky svému hitu 
I HAVE NO INSPIRATION. Thom na podzim 
roku 2016 vydal své debutové album HEDGE-
HOG za které získal ocenění Ceny Anděl 2016. 
Support: HEART STROKE.
n šMoulové: zapoMenutá vesnice  
– dětská filmová projekce 
22. 10. neděle od 16:00
n botanické půvabY cHko brdY 
25. 10. středa od 19:00
Přednáška  spojená  s  projekcí.  Brdy  jsou  ost-
rovem  horské  přírody.  Díky  nepříznivým  sta-
novištním  podmínkám  se  bohatstvím  květeny 
Brdy  nemohou  rovnat  územím  jako  je  např. 

n starý zámek

vrbnovská 27 / 5 (areál starého zámku)

n tHe land of broken Heart
do 22. 10. 2017
Výstava obrazů Marka Nenutila - Open-
mindz360. Otevřeno: Pá-Ne, 10:00-18:00. 
Výstava se koná pod záštitou starosty města 
Hořovice Dr. Ing. Jiřího Peřiny.

Český kras. Pouhý počet druhů však není vše! 
Dozvíte se, že jde o oblast botanicky velmi zají-
mavou s výskytem řady podivuhodných rostlin.
n Miroslav paleček – „ježkárnY a … “
27. 10. pátek od 19:30
V  sólovém  recitálu  zazní  většina  písní  z  CD 
„JEŽKÁRNY“,  které  vyšlo  koncem  února  2015 
u firmy SUPRAPHON u příležitosti 110. výročí 
narození Jana Wericha, dále pak písně z autorské-
ho CD „Každej  je nějakej“, a nechybí ani věčné 
hity – „Hele lidi“, „Prodavač limonád“, „Valčíček“, 
„Úsměv“ atp., dostane se i na čerstvé novinky. 
n na Útěku  
28. 10. sobota od 19:00
Repríza nové hry Divadla Na Vísce. Ještě před-
tím  můžete  navštívit  toto  představení  v  úterý 
17. 10. od 19:30 v pražském Divadle Kampa.
n království  
29. 10. sobota od 16:00
Květinový muzikál nejen pro děti v podání divadla 
Anička a  letadýlko, hrají: Anna Duchaňová, Mi-
chal Němec Jablkoň. Kapka rosy podávaná s kost-
kou léta a půlnoční vití vlčích máků. Ema na stopě 
největšího tajemství přírody. První jarní pryskyř-
ník hlídá Severní bránu. Pohádkový kabaret s au-
torskými písněmi a bleskovými převleky.
n snow filM fest  
4. 11. sobota od 18:00
n laco deczi & celula  new York  
1. 12. pátek od 20:00
Předprodej  v IC Hořovice.

n knihovna ivana slavíka

vrbnovská 30/1
tel. 603 199 304, nově i 311 512 564
www.mkc-horovice.cz/mkc-knihovna.html 
e-mail: knihovna@mkc-horovice.cz 

n HodinY pro veřejnost
Úterý a středa   8:00 – 11:00  12:00 – 17:00
n Soboty pro veřejnost: 7. a 21. října.
n Knihovna Hořovice upozorňuje na mimo-
řádný antikvariátní výprodej knih v sobotu 
7. října v době konání Cibulového jarmarku!

n informační centrum

vrbnovská 30 / 1 (areál starého zámku)
www.mkc-horovice.cz
tel. 732 512 821, nově i 321 338 230
email: ic@mkc-horovice.cz 

n HodinY pro veřejnost
Po – Pá:                            8:00 – 11:00  12:00 – 17:00
So+Ne, státní svátky:    9:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Služby: informace, předprodej, veřejný internet...

n Muzeum Hořovicka

vrbnovská 27 - starý zámek
www.muzeum-beroun.cz 
email: horovice@muzeum-beroun.cz

V říjnu  otevřeno  o víkendech  a svátcích 
v době  10-12  a 12:30-17  hod.  Stálá  expozice 
připomínající  průmyslovou  tradici  zdejšího 
regionu, rozmanitost přírody i historii vzniku 
zdejšího  muzea  a tvorbu  jeho  sbírek  nabídne 
návštěvníkům  poslední  možnost  prohlídky 
v této sezóně.
Na den  Středočeského  kraje  v sobotu  28.  10. 
bude  expozice  oživena  v podobě  hudebního 
vystoupení žáků ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice. 
V časech 13, 14 a 15 hodin zazní lidové písně 
v podání harmonikářů.
V 11  a 16  hodin  proběhnou  komentované 
procházky s průvodcem.

n zámek Hořovice

n Otevírací doba v říjnu od 10:00 do 16:00 so + 
ne, státní svátek 28. 10. otevřeno, běžný provoz.
n  Návštěvní  sezóna  na zámku  v Hořovicích 
pomalu  končí,  ale  oblíbené  večerní divadelní 
prohlídky, tentokrát s lechtivější tématikou, 
na vás čekají ještě o státním svátku 28. 10. 
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informace

n domeček Hořovice

větrná 869, tel. 311 512 223
www.domecekhorovice.cz

n příležitostné akce
4 6. 10.  od 18:00. ZaCHRÁNí TĚ ŽluTÁ. 
SVČ-Domeček  Hořovice.  Akce  pro  vedoucí 
a instruktory I. a II. běh Zbiroh.
4 8. 10. od  9:00 do  12:00. 32. RočNíK  
HoŘoViCKý CVočeK.  SVČ-Domeček 
Hořovice.  Běh  podzimní  přírodou  na  trati 
v  okolí  Hořovic.  Podrobnosti  v  propozicích 
akce. Poplatek: 50 Kč.
4 14. 10. od 8:30 - 16:00. KuRZ RočNí oB-

n taneční kurzy

n společenský důM 
od 2. 10. 2017 - pondělky
Dospělí – mírně pokročilí H2 19:00–20:30
Dospělí – začátečníci H1 20:40–22:10
Blanka Vášová, tel.: 603 238 090
www.tanecni.net

n přednášky

n vznik a vývoj 
papírovýcH platidel
4. 10. středa od 14:00 
Po prázdninové  pauze  jsme  pro  Vás  ve spolu-
práci  s 1.  Muzeem  papírových  platidel  připravili 
přednášku  na téma  „Vznik  a vývoj  papírových 
platidel“.  O zajímavostech,  jako  čím  vším  se 
u nás  platilo  a dalších  bude  hovořit  a na dotazy 
odpovídat Ing. Jindřich Karpíšek. Beseda se koná 
v Centru denních služeb – Digitus Mise, z.ú. (Pod 
Dražovkou 1142, tel. 311 517 265,  739 833 316).

doBí V PoHYBu i. ZŠ Osek. 1. blok kurzu 
“ROČNÍ  OBDOBÍ  V  POHYBU”  (  pohybové 
hry a cvičení pro aktuální roční období)   pro 
pedagogické  pracovníky  a  dobrovolné  pra-
covníky  s  dětmi.  Informace  v  propozicích 
akce. Poplatek dospělí: 400 Kč.
4 21. 10. od 9:00 do 13:00. SeMiNÁŘ Ke-
RaMiCKÉ aNdĚlKY i. SVČ-Domeček 
Hořovice.  Seminář  pro  dospělé.  Výroba 
keramických  andělů  a  vánočních  dekorací. 
Přihlášky e-mail jkalatova@domecekhorovice.
cz do 18. 10. 2017. Poplatek: 250 Kč.
4 21. 10. od  14:00 do  18:00. SeMiNÁŘ 
PleTeNí Z PediGu. Liteň. Pletení z pedigu, 
vytvoříme  košík  propletený  přírodninou. 
Poplatek: 250 Kč
4 22. 10. od 9:00 do 13:00. SeMiNÁŘ Ma-
loVÁNí Na TeXTil. Králův Dvůr – zámek. 
Seminář malování na textil. Poplatek: 150 Kč.
4 22. 10. od  9:00 do  13:00. SeMiNÁŘ 
PleTeNí Z PediGu. Králův Dvůr – zámek. 
Pletení  z  pedigu-  vytvoříme  košíček  prop-
letený s přírodninou. Poplatek: 250 Kč.
4 22. 10. od 9:00 do 13:00. SeMiNÁŘ Ke-
RaMiCKÉ aNdĚlKY ii. SVČ-Domeček 
Hořovice.  Seminář  pro  dospělé.  Výroba 
keramických  andělů  a  vánočních  dekorací. 
Přihlášky e-mail jkalatova@domecekhorovice.
cz do 18. 10. 2017. Poplatek: 250 Kč.
4 25. – 27. 10. od 18:00. SeTKÁNí TÁBoR-
NíKŮ ii. BĚH ZBiRoH  pro dospělé a děti 
ii. běh. TZ Zbirožský potok. Podzimní setkání 
pro děti a dospělé z II. běhu LT na Zbirožském 
potoce  plné  her,  soutěží  a  legrace.  Poplatek: 
500 Kč.
4 28. 10. VýPRaVa do  MuZea KaRla 
ZeMaNa. Výprava  do  Muzea  Karla  Zemana 
v Praze pro školáky, kteří mají podzimní prázd-
niny.  Sraz  7:25  hodin  na  vlakovém  nádraží 
Hořovice, příjezd 15:06. Informace a přihlášky 
v Domečku Hořovice. Poplatek: 300 Kč.
n kurzY
4 13. – 15. 10. od 15:00. STudiuM Peda-
GoGiKY VolNÉHo čaSu  pro  pracovníky 
vykonávající  dílčí  přímou  pedagogickou 
činnost.  SVČ-Domeček  Hořovice.  1.  blok  40 
hodinového  kurzu  studia  pedagogiky.  Téma 
prvního bloku je volný čas, cílová skupina, os-
obnost  pedagoga  a  pedagogický  proces.  Kurz 
pokračuje  II.  blokem  v  listopadu.  Akreditace 
MŠMT. Informace o kurzu a způsobu přihlášení 
na tel. 739 633 520. Poplatek: 1 350 Kč.

n rc kaleidoskop

http://www.domecekhorovice.cz
/rc-kaleidoskop
rezervace na tel.: 602 664 650

n Herna
PO  9:00  -  14:00,  ÚT  15:00  -  18:00,  ST  9:00  - 
12:00, 14:00 - 18:00, ČT 10:00 - 15:30 
n rc kaleidoskop - akce
4 4. 10. od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 18:00. 
deN oTeVŘeNýCH dVeŘí.  RC  Kaleidos-
kop.  Přijďte  si  prohlédnout  prostory  Kaleidos-
kopu, setkat se s koordinátorkami centra a zeptat 
se na vše, co Vás zajímá. Pro děti bude připravena 
tvořivá dílnička.

Letošní  říjnový  sváteční  den  můžete  navštívit 
hořovický  zámek  i ve večerních  hodinách. 
Po úspěchu „hrůzostrašné“ hry Strašidlo canter-
villské i komedie plné vražedných intrik Zámek 
sebevrahů se do repertoáru hořovického zámku 
letos  zařadila  lehce  erotická  hra  Cornwallská 
tragédie, která vznikla na motivy české televizní 
inscenace  z 60.  let.  Nejvyšší  cenzor  Spojeného 
království zjistí,  že zanedbávat kvůli práci  svou 
krásnou  mladou  manželku  se  nevyplácí.  Co 
dokáže udělat  jedna osamělá manželka, soubor 
fotografií  a neplnění  manželských  povinností? 
Na tyto otázky vám odpoví  svižná konverzační 
komedie,  během  které  uvidíte  ty  nejkrásnější 
zámecké  interiéry.  Večerní  divadelní  prohlídky 
můžete  shlédnout  v 18:00  a 19:00.  Více  infor-
mací  na www.zamek-horovice.cz.  Rezervace 
vstupenek na telefonním čísle 311 512 479 nebo 
na horovice@npu.cz. 

4  9., 16., 23., 30. 10. od  14:30 do  15:15. 
HRaVÉ TVoŘeNí. RC  Kaleidoskop,  lektor: 
R. Hrdličková. Tvoření hravou formou pro děti 
od 2 let. NUTNÁ REZERVACE. Poplatek: 50 Kč.
4 10. 10. od 16:00 do 17:00. Malí ŠiKuloVÉ. 
RC Kaleidoskop, lektor: H. Perglerová. Společné 
tvoření  pro rodiče a děti od 2 let. Poplatek: 50 Kč.
4 11., 18., 25. 10. od 9:00 do 12:00. HlídaCí 
HeRNičKa pro děti 1,5 -3 roky. RC Kaleido-
skop.  Zařiďte  si  dopoledne  pro  sebe,  vaše  děti 
zabavíme  v  naší  herničce.  Poplatek:  50 Kč  /  1 
hod. 
4 16. 10. od 16:00 do 19:00. SeMiNÁŘ Zdo-
BeNí TeXTilu. RC  Kaleidoskop,  lektor:  H. 
Perglerová.  Máte  doma  jednobarevné  tričko 
nebo  jiný  kousek  textilu,  který  vás  již  nudí?   
U nás si z přinesených kousků můžete vytvořit 
jedinečný  originál.  V  ceně  kurzu  je  zapůjčení 
barev  na  textil,  šablon  a  razítek.  NUTNÁ 
REZERVACE. Poplatek: 200 Kč.
4 19. 10. od 11:00 do 12:00. Malí ŠiKuloVÉ. 
RC Kaleidoskop, lektor: H. Perglerová. Společné 
tvoření  pro rodiče a děti od 2 let. Poplatek: 50 Kč.
4  21. 10. od  8:00 do  12:00. PoHÁdKoVÁ 
HeRNičKa.  RC  Kaleidoskop,  lektor:  K.  Za-
jícová.  Sobotní  školička  určená  pro  děti  od  3 
do 6 let. Zabavíme vaše děti a maminky si zatím 
můžou v klidu nakoupit nebo uklidit. Poplatek 
100,-Kč. NUTNÁ REZERVACE. 
4  24. 10. od  15:00 do  19:00. HladCe oB-
RaCe ZPĚT do  PRÁCe.  RC  Kaleidoskop. 
Seminář  pro  rodiče  na  mateřské,  rodičovské 
dovolené.  Tematicky  zaměřený  na  slaďování 
pracovního a osobního života, možnosti a limity 
flexibilních  forem  práce,  právní  nároky  rodičů 
malých dětí v souvislosti s trhem práce. Seminář 
je veden interaktivně, lektoři se pružně zaměřují 
na  problémy  účastníků.  Poplatek:  zdarma  při 
obsazenosti 8 osobami. NUTNÁ REZERVACE.
4  31. 10. od  15:00 do  17:00. TVoŘíMe 
SPolečNĚ. RC  Kaleidoskop,  lektor:  H.  Per-
glerová.  Výroba  skleničkového  svícnu  pro 
maminky,  malí šikulové vlastní vyrábění. NUT-
NÁ REZERVACE Poplatek: 100 Kč.
Hernička je otevřena dle otevírací doby pro 
rodiče nebo prarodiče s  dětmi, můžete si zde 
společně pohrát nebo posedět a popovídat s os-
tatními při kávě či čaji. V centru též probíhají 
dle rozvrhu zájmové kroužky, proto je nutná 
vzájemná tolerance. Podrobnější informace, 
aktuální akce a přihlášky na zájmové kroužky 
najdete na www.domecekhorovice.cz.

n sedmikráska

sedmikráska - sdružení osobního 
rozvoje, z.s. 
www.sedmikraska-horovice.cz

4  Soboty 14. října, 4. listopadu, od  12:30 
do  18:30, ohrazenice 84, obecní Úřad, 
u  Jinec. Namaluj si svůj obraz – výtvarný 
kurz. Pod  odborným  vedením  Kamily  Po-
lákové (30 let praxe), si namalujete akrylovými 
barvami svůj obraz na plátno, který si odnesete 
domů. Malování  je zábava a relax, zapomeňte 
na  školní  výtvarku  a  přijďte  si  vyzkoušet  své 
úžasné  možnosti.  Výtvarné  pomůcky,  plátno 
a občersvení jsou k dispozici. Příspěvek 650 Kč. 
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MuzeuM žebrák
Bude  otevřeno  pouze  na státní  svátek  28.10. 
v době  9-12  a 12:45-17  hod.  Navštívit  lze  stálou 
expozici  “Z dějin  města 
Žebráku”  připomínající 
nejen  historii  řemesel, 
ale  též  tradici  místního 
ochotnického  divadel-
ního  spolku  a rovněž 
významné  zdejší  rodáky. 
K vidění bude také napo-
sledy  výstava  “Barvířské 
rostliny”  a zhlédnout  lze  i obrazy  “malíře  Indie” 
J. Hněvkovského. Galerie je doplněna doprovod-
ným programem, děti si mohou složit puzzle, vy-
malovat obrázek či zahrát pexeso, pro dospělé je 
připraveno čtení poznámek a zápisků z autorova 
deníku.
kulturní klub
4 4. 10. středa od 16:00. Podzimní setkání 
s důchodci.  Občerstvení  a program  zajištěny. 
Během akce s důchodci je možné si prohlédnout 
výstavu fotografií a obrazů v patře. 
4 14. 10. sobota od 15:00. Tarajko a Pople-
tajka.  Akce  pro  děti,  z pohádky  do pohádky. 
Tarajko  je  chlapec,  který  putuje  pohádkami 
a Popletajka holčička, která všechno splete. Mas-
koti v životní velikosti a spousta zábavy. Vstupné 
150 Kč, tel. 774 428 312.
4 21. 10. sobota od 21:00. Halloweenská noc! 
DISCO s DJ Teddym. Vstup 120 Kč.
4 24. 10. úterý od 19:00. o lásce a sexu převáž-
ně - nevážně. V pořadu vystoupí MUDr. Radim 
Uzel CSc. spolu se zpěvačkou Simonou Klímo-
vou. Vstupné 200 Kč.
4 26. 10. čtvrtek od 17:00. dětská Halloween-
ská diskotéka. Masky jsou vítány! 
Připravujeme na další měsíce:
4 2. 11. od 18:00  se  koná  beseda se spiso-
vatelem, bavičem, zpěvákem a humoristou Jo-
sefem Fouskem. Moderuje Zdeněk Vrba.
4 4. 11. diskotéka
4 11. 11. od 15:00  hodin  dětská  akce  Hallo-
ween s kouzelníkem. 
4 15. 11. koncert francouzských šansonů a fil-
mových melodií. 
4 SilVeSTR 2017   - Oslavte příchod Nového 
roku s námi! Hrát bude vynikající kapela Cam-
eralis Band. Tombola a občerstvení. Vstupenky 
jsou  již  k rezervaci  v KK  za cenu  400 Kč.  Cena 
včetně občerstvení.
Hvězdárna žebrák
4 6. 10. od 18:00 do 22:00. Noc  vědců  2017 
na hvězdárně.

n žebrák

n zbiroh

n Halloween na záMku
31. 10. úterý od 18:01 
Duchové a strašidla ožijí na zámku Zbiroh. Sraz 
všech  hrůzostrašných  bytostí  jest  svolán  před 
bránu zámeckou po odbití šesté hodiny večerní! 
Kdo  tajuplnou  stezku  potemnělým  parkem 
přežije,  může  zde  hlad  svůj  zahánět  lahodnou 
krmí  halloweenskou  a zapíjet  ji  roztodivnými 
lektvary. Lucerničky si raději vezměte sebou..

4 Zámecká expozice otevřena denně 10-18 hod.
Tel.: 371 784 598; e-mail: info@zbiroh.com
4 Zámecká krčma U Rudolfovy kratochvíle ote-
vřena denně 11-23 h. Tel.: 606 719 629;  e-mail: 
krcma@zbiroh.com
4 Lanové centrum otevřeno o víkendech a svát-
cích  10-18  h.  Tel.:  371 784 598;  e-mail:  info@
zbiroh.com

n zdice

společenský důM
4 14. - 15. 10. XVii. Mezinárodní výstava 
koček. Sešel  se  rok  s  rokem  a  SO  chovatelů 
koček  Zdice  připravila  svoji  již  XVII.  Mez-
inárodní  výstavu  koček.  Přijďte  se  na  naši 
výstavu  podívat.  Uvidíte  koťátka  od  čtyř 
měsíců věku i dospělé kočičí krásky. 

n jivina

4 8. – 15. 10. 3. Jivinská burza  v  budově 
obecního úřadu Jivina. Příjem a prodej zboží 
se  uskuteční:  neděle  8.  –  středa  11.;  příjem 
a prodej 10 - 18, čtvrtek 12.- sobota 14.; prodej 
10 - 18 h., neděle 15. 10.  likvidace 15 - 18 h. 
Věci  do  příjmu  a  prodeje:  dámské  a  dětské, 
kojenecké,  hračky.  Do  prodeje  přijímáme 
pouze čisté a nepoškozené věci. Výnos z burzy 
(poplatky  za  příjem  zboží)  bude  věnován 
na  podporu  dětských  akcí  v  obci.  Informace 
na tel.: 728 676 729 (p. Ungrová).

Přihlašte se včas, počet míst omezen. Závazné 
rezervace: mobil: 607 185 016 nebo e-mail po-
lak.kamila@seznam.cz
4  čtvrtek 26. října od  18:00 do  20:00, 
HoŘoViCe, ul. Jungmannova 156, objekt 
Teza, 1. p., vlevo. arteterapie pro dospělé. 
Jedná se o kurzy pro dospělé, kde formou výt-
varného  vyjádření  poznáme  sebe  sama  a  své 
místo  ve  světě.  Vhodné  pro  všechny,  kteří  si 
chtějí udělat čas na sebe, uvolnit se, zrelaxovat 
a  popřemýšlet  o  sobě,  svém  životě  a  něco  se 
o  sobě  dozvědět.  Setkání  se  konají  pravidelně 
jednou měsíc. Sebou: PASTELKY A POHODL-
NÉ  OBLEČENÍ.  Příspěvek  160 Kč,  závazné 
rezervace: mobil: 607 185 016 nebo e-mail po-
lak.kamila@seznam.cz
4 11. a 25. říjen, 8. a 22. listopad, 6. a 20. prosi-
nec, od  16:00 do  17:00, HoŘoViCe, studio 
Relax, Zámecká 10. arteterapie pro děti. Jedná 
se o kurzy pro děti prvního stupně, kde formou 
hry a výtvarného vyjádření poznávají sebe sama 
a své místo ve světě. V každé hodině se budeme 
řešit  jiné  téma.  (Rodina, proměny přírody, hrdi-
nou sám sobě, jak se cítím v kolektivu…) Pokaždé 
si  také  vyrobíme  nějakou  maličkost  pro  radost. 
Schůzky se konají pravidelně jednou za dva týdny. 
Sebou:  pasetlky  a  pohodlné  oblečení.  Příspěvek 
80 Kč, závazné rezervace: mobil: 607 185 016 nebo 
e-mail polak.kamila@seznam.cz
4  úterý  31. 10. od  16:00 - 18:00, dům 
zahrádkářů. HRaVÉ dýŇoVÉ odPoledNe 
aneb posezení u kávy a čaje, dobrot z dýní… 
Přijďte  ve  strašidelném  kostýmu  (postačí  klo-
bouk, obrázek na obličeji). Vyřezávání z dýní dle 
vlastní  fantazie  je  vhodné  pro  všechny  věkové 
kategorie!   S sebou si přineste: malý kuchyňský 
nožík, lžíci na vydlabávání, oblečení na ušpinění. 
Připraveny budou dobroty z dýní. Nezapomen-
eme ani na tvořivý koutek. Na závěr dýně rozs-
vítíme a zatančíme si strašidelný tanec.   Vstupné 
60 Kč.
4  neděle 12. 11. začátek průvodu v  16:45, 
leSoPaRK dRaŽoVKa – VodÁRNa 
u  diGiTuSu. Svatomartinský lampiónový 
průvod. Na  začátku  cesty  dostanou  účastníci 
papírovou podkovu a svítící náramek. Společně 
půjdeme světýlky označenou cestou k rozcestí. 
Po krátkém seznámení s legendou svatého Mar-
tina se s rozsvícenými lampiony, za doprovodu 
koníka a panoše s loučí vydáme hledat ztracené 
podkovy. Na konci cesty na všechny čeká malá 
odměna. Vyhlašujeme sbírku dobrot pro koní-
ka  -  tvrdé  pečivo,  jablíčka,  mrkev  aj.  Dobroty 
přineste s sebou!

n nižbor

n saMHain na záMku
28. 10. čtvrtek od 12:00 
Připomeneme  jak  vyspělou  keltskou  kulturu 
a řemesla,  tak  i archeologii,  která  nám  tyto  in-
formace  zprostředkovává.  Pro  děti  bude  nach-
ystaná  archeologická  dílna,  zatímco  dospělí  se 
mohou  těšit  bohatým  kulturním  programem 
v podání  Keltů  z Vousova  kmene,  divokými 
i uklidňujícími  hudebními  vystoupeními,  tan-
cem  a samozřejmě  i něčím  dobrým  na zub. 
O hudební  show  se  postarají  kapely  Dick 
O´Brass, Rí Ra, Alison a Cocha Rollta. V závěru 
večera  pak  společně  s Kelty  prožijeme  rituál, 
na který jen tak nezapomenete. Akce je součástí 
oslav Dne Středočeského kraje. Na celý program 
je  vstupné  pro  dospělé  100 Kč,  pro  dítě  50 Kč 
a pro celou rodinu pouze 200 Kč.



Taekwon-do  je  moderní  korejské  bo-
jové umění, které si dává za cíl všestranný 
rozvoj jeho studentů po fyzické, psychické 
i morální stránce. Hlavní morální zásady, 
kterými by se měl řídit každý taekwondista 
jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeo-
vládání a nezkrotný duch. 

Mimo  sportovní  stránku  je  kladen 
nemalý důraz na výuku umění sebeobra-
ny.  Naše  činnost  je  zaměřena  především 
na  mládež  školního  věku,  ale  členskou 
základnu  tvoří  i  děti  předškolního  věku, 
senioři a dokonce i celé rodiny.

Tréninky  pravidelně  probíhají  v  Ho-
řovicích  v  místní  ZŠ  pod  vedením  mistra 
Martina Zámečníka VII. dan; 603 302 739 
a  v  místní  sokolovně  pod  vedením  Renaty 
Zadražilové II. dan; 725 596 150 a Jany Kun-
drátové 2. kup, 723 691 771. Více informací 
najdete  na  internetových  stránkách  www.
tkd.cz. První měsíc tréninků je zcela zdarma. 

Aneta Poklopová , Ge-Baek Hosin Sool
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Taekwon-do zkoušky 
a nábor 2017

Sportovní hry přilákaly 
několik desítek nadšenců

 

Středočeši vyhráli Ligu mládeže 
v rybolovné technice 

 

 
Foto: Radek Spáčil 

Družstvo MO ČRS Hořovice složené ze dvou Hořovických závodníků (Martin Kulhavý a Tobias Kočkár) a dvou 

závodníku ze Sedlčan (Václav Calta a Vojtěch Burda) vyhrálo, jak jarní tak i podzimní kolo a stalo se 
suverénně vítězem Ligy mládeže v rybolovné technice. Jarní kolo pořádal Frýdlant v Čechách, který se stal již 

tradičním pořadatelem závodů v rybolovné technice a připravil mladým závodníkům výborné podmínky k nejlepším 

výkonům. Druhé kolo – podzimní, pořádal MO ČRS Písek, který dokáže závodníkům připravit také vždy perfektní 

podmínky, a za to mu patří velké poděkování.Středočeši měli v soutěži ještě jedno želízko v ohni a to družstvo MO 

Sedlčany, tento tým byl složený pouze z dívek a také ze dvou MO a to ze Sedlčan (Lucie Hodíková, Zuzka Caltová, 

Terka Tůmova) a z Hořovic Amálka Ungrová. Toto družstvo se bohužel nepodařilo dát ani na jednom závodě 

kompletně (4 závodníci) dohromady, ale i tak podávala děvčata parádní výkony na hranici svých množností.V celé 

soutěži bylo klasifikováno celkem 15 týmů z celé republiky, a i když je to soutěž týmová, tak stojí za zmínku výkon 

Václava Calty, který měl v obou kolech nejlepší výsledek ze všech závodníků a velkým dílem se podílel na celkovém 

vítězství.Všem našim závodníkům patří velké poděkování za vzornou reprezentaci našich MO. 

                                                                                                          Radek Spáčil 

	  

Družstvo  MO  ČRS  Hořovice  složené  ze 
dvou  hořovických  závodníků  (Martin  Kul-
havý  a  Tobias  Kočkár)  a  dvou  závodníků  ze 
Sedlčan (Václav Calta a Vojtěch Burda) vyhrá-
lo  jarní  i podzimní kolo a stalo se suverénně 
vítězem  Ligy  mládeže  v  rybolovné  technice. 
Jarní kolo pořádal Frýdlant v Čechách. Druhé 
kolo, podzimní, pořádal MO ČRS Písek, který 
dokáže  závodníkům  připravit  také  vždy  per-
fektní podmínky, a za to mu patří velké podě-
kování.  Středočeši  měli  v  soutěži  ještě  jedno 
želízko  v  ohni,  a  to  družstvo  MO  Sedlčany, 

tento tým byl složený pouze z dívek - ze Sedl-
čan  Lucie  Hodíková,  Zuzka  Caltová,  Terka 
Tůmova a z Hořovic Amálka Ungrová. V celé 
soutěži  bylo  klasifikováno  celkem  15  týmů 
z  celé  republiky.  I  když  je  to  soutěž  týmová, 
tak za zmínku stojí výkon Václava Calty, který 
měl v obou kolech nejlepší výsledek ze všech 
závodníků a velkým dílem se podílel na celko-
vém vítězství. Všem našim závodníkům patří 
velké poděkování za vzornou reprezentaci na-
šich MO.

 Radek Spáčil

Středočeši vyhráli Ligu mládeže
v rybolovné technice

provozní doba 
krYtéHo bazénu Hořovice

pondělí 17:00 – 20:00

Úterý 17:00 – 20:00

středa 17:00 – 21:00

čtvrtek 17:00 – 20:00

pátek 16:00 – 21:00

sobota 11:00 – 20:00

neděle 12:00 – 19:00

Velká cena Hořovic
Vrcholem letošní jezdecké sezóny na hořovic-

kém Ranči Opatrný bylo finále Českého skokové-
ho poháru, jeho vítězem je Marek Klus. Akce se 
uskutečnila o víkendu 23. – 24. září. Na snímku 
se jezdci připravují na sobotní program, do kte-
rého patřila Velká cena Hořovic. (rak)

Volejbal,  stolní  tenis,  badminton  a  fotbal. 
To  byly  disciplíny  Meziodborových  spor-
tovních  her  Krajského  úřadu  Středočeského 
kraje,  které  se  uskutečnily  v  pátek  22.  září 
v hořovické sportovní hale.   Akci zahájili ře-
ditelka Krajského úřadu Středočeského kraje 
Kateřina Černá a starosta Hořovic Jiří Peřina. 
Na  hřištích  hořovické  haly  si  poměřilo  síly 
několik  desítek  nadšenců.  Pořadatelé  pro  ně 
měli  připravené  medaile,  diplomy  a  věcné 
ceny. (rak)


