
Také v novém roce 2018, který 
je pro současné zastupitele samo-
správy tím závěrečným před komu-
nálními volbami, město Hořovice 
uskuteční další investiční záměry 
a projekty.

Tím nejdůležitějším je rekon-
strukce komunikace K nemocnici, 
a to od křižovatky s ulicí Pražskou 
po napojení na tihavskou silni-
ci. Stavební práce provede firma 
Strabag, a. s, a podle předběžného 
harmonogramu by měly probíhat 
od dubna (nejpozději) do září 2018. 
Součástí rekonstrukce je také ka-
nalizace a uložení inženýrských sítí 
pro budoucí výstavbu obytných bu-
dov v lokalitě za nemocnicí. Rekon-
struovaná komunikace tak naváže 
na již vybudované parkoviště u ne-

mocnice, které má kapacitu cca 200 
parkovacích míst. Výstavba má čtyři 
etapy, během nichž nebude naru-
šen příjezd do nemocnice, zejména 
pro záchrannou službu, a také bude 
umožněno parkování na novém 
parkovišti. Celkové náklady na re-
konstrukci činí více než 23 milionů 
korun. 

Druhou důležitou akcí, na kte-
rou jsme získali dotaci, je zbudování 
sběrného dvora v areálu bývalého 
školního statku. Ten by měl sloužit 
nejen občanům Hořovic, ale také 
přilehlých obcí. Pro ně by ukládání 
například velkoobjemového nebo 
nebezpečného odpadu mělo být 
zdarma, a vzhledem k lepší dostup-
nosti, než je nyní na současné sklád-
ce komunálního odpadu v areálu 

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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AVE, by ubylo různých černých 
skládek nebo vyhozených odpadů 
u kontejnerů, které jsou určeny pro 
jiné, zejména menší druhy.

Do téhož areálu bývalého školní-
ho statku by se také měly přechýlit 
naše Technické služby, provozované 
Městskou správou bytového a neby-
tového fondu, které by tu získaly jak 
kancelářské a sociální zázemí, tak 
i zázemí pro techniku.

Podle slov ředitele Správy že-
lezniční dopravní cesty (SŽDC) 
Ing. Surého by tato státní instituce 
měla v roce 2018 také uvolnit či 
poskytnout peníze na prodloužení 
podchodu pod vlakovým nádra-
žím. Jde o sdruženou investici, kdy 
vybudování chodníku za podcho-
dem včetně záchytného parkoviště 
a veřejného osvětlení (cca 6 milionů 
korun) má hradit město. Uskuteč-
nění této akce však nezáleží na naší 
samosprávě a jejích úřednících, ale 
právě na SŽDC. V každém případě 
se budeme velice snažit, aby k pro-
dloužení podchodu skutečně došlo. 

Po mnoha letech, ba desetile-
tích, se dočká obnovy – zatím ales-
poň vnější - také Společenský dům 
v rámci zateplení obvodového pláště 
a střechy. Tato veřejná budova se 
v poslední době dostala do centra 
společenského dění také díky větší-
mu počtu populárních programů – 
koncertů a divadel, které organizuje 
Městské kulturní centrum a které 
jsou hojně navštěvovány.  „Radnice“ 
si se Společenským domem po léta 
nevěděla rady, protože jeho využití 

bylo nejisté. Současně se připravuje 
také vnitřní rekonstrukce Společen-
ského domu, zejména sociálního 
zařízení a všech instalací. K ní však 
v roce 2018 ještě nedojde. Svou ak-
ceschopnost posilují i naše Technic-
ké služby, jimž ke starosti o veřejnou 
zeleň přibydou také opravy výtluků 
vozovek po zimním období. 

Tím jsem připomněl jenom 
hlavní (zejména investiční) akce, 
k nimž také patří omezení tranzitní 
kamionové dopravy, rekonstrukce 
ulic Vilové a Dlážděné vč. inženýr-
ských sítí, revitalizace parkové úpra-
vy na sídlišti Višňovka a další. 

Vážení občané, konstruktivní 
kritika současné samosprávy míří 
také k tomu, že se staráme toliko 
o hmotu, a nikoli o společenské kli-
ma, které pociťujeme jako nevalné 
nebo zbytečně tíživé. To klima hod-
ně záleží na každém z nás. Odvažuji 
se do nového roku 2018 připome-
nout poselství či odkaz faráře a bý-
valého kancléře Biskupství plzeň-
ského patera Václava Škacha, jenž, 
doživ se vysokého věku, nedávno 
zemřel: „Kdykoli máme možnost 
udělat dobrý skutek, okamžitě tak 
učiňme, protože pokud nad tím bu-
deme déle přemýšlet, jistě si to roz-
mluvíme. Kdykoli můžeme někoho 
za něco pochválit, učiňme tak, přes-
tože ona pochvala může způsobit 
více radosti než sám skutek. Kdykoli 
máme sebemenší možnost se rado-
vat, radujme se!“  Mnoho štěstí! 

Ondřej Vaculík
místostarosta města Hořovice

n Takový krásný pohled na město Hořovice mohou spatřit návštěvníci 
galerie Starý zámek, Foto: (yh)
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Mohly byste nám představit Vaši organi-
zaci?

Raná péče Diakonie je organizace, která 
od roku 1994 poskytuje sociální službu raná 
péče. Sídlíme sice v Praze,mimo ni však pů-
sobíme i v Ústeckém, Plzeňském a Středočes-
kém kraji. Službu tudíž nabízíme také rodi-
nám v Hořovicích a přilehlých obcích.

Co je raná péče?
Raná péče je terénní sociální služba, která 

je určena rodinám pečujícím o dítě se zdravot-
ním znevýhodněním do sedmi let. Službu vy-
mezuje zákon 108/2006 sb. o sociálních služ-
bách, rodinám je poskytována zdarma.

Na jaký typ zdravotního znevýhodnění se 
zaměřujete?

Raná péče Diakonie poskytuje službu ro-
dinám, v nichž se narodilo děťátko, které se 
nevyvíjí běžným způsobem: má opoždění 
nebo postižení v oblasti pohybové, mentální 
nebo poruchu autistického spektra. Krátce lze 
říci, že se na nás může obrátit rodina s dítětem 
s neběžným vývojem, jehož převažující obtíží 
není porucha sluchu nebo zraku.  

Je pro zažádání o službu nutná diagnóza 
dítěte?

Lékařská diagnóza pro nás není důležitá. 
Často se totiž stává, že na určení diagnózy dí-
těte rodina čeká několik let -  a jsou to právě 
ty měsíce a léta důležitých vývojových období 
v životě děťátka, která je důležité nepropást. 

Poradkyně rané péče (nejčastěji zkušené psy-
choložky a speciální pedagožky) vycházejí 
z pozorování toho, jak si dítě hraje, z jeho dal-
ších projevů a ze sdělení rodičů. 

Co může raná péče rodinám nabídnout?
Raná péče je soubor služeb, které si každá ro-

dina volí v průběhu jejího využívání tak, jak potře-
buje. Součástí rané péče je poradenství týkající se 
vývoje dítěte, poradkyně navrhují aktivity podpo-
rující jeho vhodný rozvoj. Máme velkou půjčovnu 
pomůcek a hraček, poskytujeme sociálně právní 
poradenství s ohledem na možnosti podpory ze 
strany státu i nestátních organizací (nadací apod.); 
předáváme užitečné kontakty (lékaři, další rodiny); 
pomáháme při hledání vhodné školky nebo školy. 
Poradkyně rané péče pracují přímo v rodinách - 
tam, kde se i dítě cítí nejlépe. Za službou není zapo-
třebí nikam dojíždět. 

Mohou se na Vás obrátit i budoucí ma-
minky, kterým je indikováno genetické 
postižení či ohrožení vývoje plodu?

Samozřejmě, poskytujeme poradenství ro-
dičům již před narozením jejich děťátka, po-
kud o konzultaci požádají.

Co je cílem služby?
Jsme takoví průvodci neznámým úsekem 

cesty životem s dítětem se speciálními potřeba-
mi. Cílem rané péče je, aby se rodina zoriento-
vala v těžké situaci po zjištění postižení děťátka, 
porozuměla jeho potřebám a mohla vhodně 
podporovat jeho další rozvoj. 

Kolika klientským rodinám nyní poskytu-
jete ranou péči? 

V tuto chvíli navštěvujeme 260 rodin 
ve čtyřech krajích, ve Středočeském kraji po-
skytujeme službu 60 rodinám. Za rodinami 
vyjíždí 10 poradkyň. 

Existuje nějaká zastřešující organizace 
rané péče?

Ano, jde o celorepublikovou Asociaci pra-
covníků v rané péči (APRP), která sdružuje 
poskytovatele rané péče, vymezuje standardy 
služby a uděluje garanci kvality poskytované 
služby. Asociaci jsme pomáhali založit a jsme 
jejím dlouholetým členem. 

Jak mohou rodiny z Hořovic a okolí 
o službu požádat?

Rodiny mohou kontaktovat naše pracoviš-
tě telefonicky (tel. 235 518 392, v pracovní dny 
od 9 do 16 hodin) či mailem: info@rana-pece.
cz se žádostí o službu.  Poradkyně poté navští-
ví rodinu a domluví se s rodiči, zda a jak chtějí 
službu využít. Pokud rodina službu potřebuje, 
začne pravidelně do rodiny dojíždět, a to v cca 
dvouměsíčním intervalu. Na konzultacích řeší 
to, co je vzhledem k potřebám dítěte a jeho ak-
tuálním vývojovým fázím pro rodinu nejdů-
ležitější. A pokud rodina žádnou z nabízených 
služeb již nepotřebuje, služba je ukončena, 
nejpozději však v 7 roce dítěte. 

Na otázky odpovídaly Alena Kunová 
a Kateřina Štinglová z Rané péče Diakonie.

Deset otázek pro Ranou péči Diakonie

V pátek 15. prosince 2017 jsme se naposledy 
rozloučili s Františkem Procházkou, hudební-
kem, pedagogem a bývalým dlouholetým ředi-
telem Základní umělecké školy Josefa Slavíka. 
Patřil k výjimečným osobnostem Hořovic, je-
jichž ztráta je obzvláště citelná.

František Procházka se do Hořovic přistě-
hoval v roce 1957, kdy tu začal působit na ZUŠ 
Josefa Slavíka nejprve jako učitel, a od roku 
1963 až do roku 1993 jako ředitel. Patřil k vý-
jimečným muzikantům, kteří zvládli všechny 
hudební žánry a během svého života výrazně 
pozdvihli hudebnost celého kraje. 

Byl především vynikajícím houslistou, ale 
znamenitě ovládal klavír a hru na téměř všechny 
dechové nástroje. Stál v čele mnohých hudebních 
uskupení, pamětníci si vzpomínají například 
na populární taneční orchestr Metronom, který 
založil a vedl v rozmezí let 1966 až 1979. Populár-
ní hudbě se rozhodně nevyhýbal, ale vážná hudba 
byla jeho největším zájmem i potěšením. Při ZUŠ 
založil mnohé hudební formace a festivaly, v roce 
1984 také Slavíkův komorní (smyčcový) orchestr, 
který dirigoval až do roku 2013. 

František Procházka z podnětu člena Smeta-
nova kvarteta Antonína Kohouta založil v roce 
1969 Kruh přátel hudby, tedy v době po sovětské 
invazi, kdy, jak Podbrdské noviny v roce 2012 (v 2. 
čísle) otiskly jeho slova: „…ve společnosti panova-
la zjitřená nálada a hudba měla v této době velké 
poslání a dodávala naději“. 

O svém dirigentském angažmá také řekl: 
„Za dirigentským pultem jsem se cítil velmi dob-
ře a naprosto jistě. Dirigent má oproti hráčům 
na hudební nástroje obrovskou výhodu v tom, že 
hráč trpí určitou obavou, aby se mu každý tón 
dobře povedl. To u dirigenta není, ten myslí ve vel-
ké ploše, jak hudba celkově vyzní, takže ty osob-

Vzpomínka na Františka Procházku ní zátěže neprožívá.“ Procházkovy dirigentské 
schopnosti dokládá můj osobní zážitek:  V době, 
kdy jsem se přistěhoval do Hořovic (kolem roku 
1984) jsem také navštívil koncert Procházkova 
orchestru, a sólistou byl Josef Suk! V té době náš 
největší houslista a Mistr, který si velice dobře 
vybíral, s kým bude hrát. To bylo pro Procház-
ku – a pro hořovické hudebníky - veliké ocenění! 
Později tu hráli i další mistři jako Václav Hude-
ček a Ivan Ženatý. Začal jsem si velice považovat 
okolnosti, že mohu žít ve městě s tak neobyčejný-
mi uměleckými schopnostmi. 

Procházkovo pedagogické působení dobře 
vystihla Květa Ernestová (pedagožka ZUŠ) v Pod-
brdských novinách: „Během svého šestatřiceti-
letého působení František Procházka vyučoval 
přípravné hudební výchově, hudební nauce, 
souborové a komorní hře, sborovému zpěvu, hře 
na housle, klavír, pozoun, trubku, tubu, zobco-
vou i příčnou flétnu, saxofon, klarinet a lesní 
roh.“ – Co chybí: harfa, tympány…

František Procházka vypravil do světa desít-
ky, možná stovky hudebníků, pro něž hudba je 
celoživotní radostí a vzpruhou při překonávání 
všech životních nesnází. A to je veliké dílo, které 
ani neumíme ocenit. 

Ondřej Vaculík
místostarosta města Hořovice
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Ve čtvrtek 14. prosince byl sál hořovické 
radnice zaplněný mladými sportovci, hudeb-
níky, zpěváky a zastoupení měli také výtvar-
níci. Konal se zde druhý ročník akce s názvem 

n Jedním o oceněných byl Martin Jirák ze ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice. Foto: Radka Kočová

Hořovický talent představil mladé naděje 
v oblasti sportu i kultury

n Předávání cen hořovickým talentům se usku-
tečnilo v sále radnice. Na snímku Erika Řech-
táčková Foto: (rak)

HOŘOVICKÝ TALENT 
– přehled oceněných
Sport
Badminton
Jana Adámková 
(absolutní vítězka za sport)
Tereza Jiráková
Fotbal
Michal Zoubek
In-line hokej
Ben Adamec
Jakub Žmola
Florbal
David Hasman
Moderní pětiboj
Barbora Míková
Martina Vavřičková
Adam Koželuh
Plavání
Jan Lizec – i za moderní pětiboj
Huml Matěj
Soukupová Nela
Rybaření
Martin Kulhavý
Volejbal
Michaela Reiserová
Kultura
Hudba (ZUŠ)
Martin Jirák
Ferdinand Liška
Erika Řechtáčková
Filip Strejc
Šimon Urban
Pavlína Vokáčová
Tanec (ZUŠ)
Jan Kříž
Výtvarné umění (GVH)
Liliana Nyklová 
(absolutní vítězka za kulturu)
Ocenění za záslužnou činnost s mládeží
Jindřich Novotný – fotbalový trenér

n Jana Adámková (uprostřed) se stala absolut-
ní vítězkou za sport. Foto: (rak)

n Na snímku Ferdinand Liška z hořovické 
ZUŠ. Foto: (rak)

n Pro ocenění si přišel také Šimon Urban ze 
ZUŠ Ivana Slavíka Hořovice. Přítomným se 
představil i jako skvělý hudebník. Foto: (rak)

Hořovický talent. Přítomné přivítal starosta 
města Hořovice Jiří Peřina, který společně se 
radními Zdeňkou Ulčovou a Jiřím Vavřičkou 
předával hořovickým talentům ceny.

Ocenění byli chlapci a děvčata, kteří 
ve svém oboru dosahují významných úspě-
chů, a to i dlouhodobě. Celou akci uváděl za-
stupitel Martin Komínek. Jak v úvodu sdělil, 
vybrat největší talenty není vůbec jednoduché. 
Podle něj jsou v Hořovicích určitě další mla-
dí sportovci, hudebníci nebo výtvarníci, kteří 
dělají městu skvělé jméno. Nezapomněl zmínit 
ani ty, kteří jsou pro mladé umělce a sportov-
ce velkou oporou, a to jejich učitele, trenéry 
a rodiče.

Setkání zahájilo vystoupení kytarového tria 
z Domečku Hořovice. O zpestření akce se po-
staral i jeden z oceněných, a to Šimon Urban. 
Hořovičtí hodlají o oceňování talentů města 
pokračovat i v příštích letech. (rak)
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Kteří umělci se v Galerii Starý zámek představí v roce 2018?
V letošním roce jsme se více zaměřili na místní, vystavovat budou 

ale také autoři z berounského regionu či Prahy.  Sezonu zahájí Fotoklub 
Hořovice, jehož výstava začíná 8. března. Dále se v Hořovicích představí 
pražská výtvarnice a v průběhu celého léta bude mít výstavu k pětaše-
desátým narozeninám hořovický malíř Václav Šesták. Na září a říjen je 
naplánovaná výstava králodvorského výtvarníka Jana Ryndy.  Podzim 
bude patřit dalšímu umělci z Prahy.

Kdy se budou moci lidé do Galerie podívat?
Otevírací doba zůstává beze změny. Zájemci ji budou moci v době po-

řádání výstav navštívit v pátek, sobotu a neděli, vždy od 10 do 18 hodin.

Program Galerie je tedy známý až do podzimu, máte tak jasno 
i v dramaturgii druhého ročníku Hořovického kulturního léta?

Začínáme v neděli 10. června přehlídkou orchestrů a kapel základních 
uměleckých škol. Vystoupí místní i Berounští, k nim se přidají orchestry 
z Rakovníka a Příbrami. V rámci Hořovického kulturního léta se také usku-
teční na nádvoří Starého zámku významný koncert Hořovické muziky, která 
letos slaví sté výročí od svého založení.  Uvažujeme o tom, že hostem by mohl 
být Josef Zíma, nebo Josef Oplt.  Další program připravujeme. Snažíme se 
o to, aby byl žánrově pestrý, aby si v něm každý našel to své. Letos půjde nejen 
o hudbu, ale i o divadlo, a to jak pro děti, tak dospělé.

Kde se bude program Kulturního léta odehrávat?
Především na nádvoří Starého zámku.  Areál Společenského domu 

bude využitý pro akce jako je Motocvoček a Hořovická heligónka. 
V první polovině roku má začít zateplování tohoto objektu, pořádání 
akcí zde bude proto omezeno.

Na co dalšího se mohou lidé těšit?
V únoru se ve Společenském domě odehraje divadelní představení 

s názvem Vše o ženách. V hlavních rolích se představí Jitka Schneidero-
vá, Anna Šišková a Jana Krausová.  Vstupenky na tuto akci jsou již téměř 

vyprodané.  V prodeji jsou však ještě vstupenky na vystoupení vokálního 
seskupení 4TET, které se v Hořovicích představí v úterý 27. února. Po-
zvání do Hořovic přijala i Hana Zagorová. Ve Společenském domu vy-
stoupí společně s Petrem Rezkem a kapelou 21. března.  Chystáme další 
věci, například divadelní představení Natěrač, které nově nastudoval Leoš 
Noha společně s Barborou Mottlovou a Evou Decastelo. Tuto situační 
komedii uvedeme nejspíš v dubnu. Na 16. března je již domluvené před-
stavení Manželský čtyřúhelník s Martinem Krausem a dalšími mladými 
herci z televizních seriálů. Podzimní část zpestří šou Karla Šípa a Josefa 
Náhlovského. Předběžně dojednáváme kapelu Mandrage. Navíc se rý-
suje koncert Davida Kollera s kapelou. Přemýšlíme o koncertu Václava 
Neckáře s kapelou Bacily. Na podzim bychom se se Studiem DVA rádi 
domluvili na uvedení představení Vzhůru do divočiny. Jde o volné pokra-
čování komedie Sex pro pokročilé, v hlavních rolích Karel Roden a Jana 
Krausová. (rak)

V Hořovicích zazpívá Hana Zagorová 
a zahrají i herci z televizních seriálů

n Hlavní program festivalu se odehraje na nádvoří Starého zámku. Návštěvníci 
se mohou těšit na hudbu i divadlo. Foto: (rak)

n Druhý ročník festivalu Hořovické kulturní léto začne v červnu přehlídkou 
orchestrů a kapel základních uměleckých škol. (rak)

Pět výstav v Galerii Starý zámek, 2. ročník Hořovického kulturního léta, koncerty interpretů zvučných jmen a divadelní 
představení. To je letošní programová nabídka Městského kulturního centra Hořovice. Ředitel Přemysl Landa přináší po-
drobnosti.

n Hořovická muzika slaví letos sté výročí od založení. Součástí oslav bude 
velký koncert na nádvoří Starého zámku. Foto: (rak)
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Z knihovny si návštěvníci odnesli originální dárky
Na prosincové setkání Knihovny Ivana Slavíka Hořovice se přihlásilo přes třicet dětí. A udělaly dobře! V knihovně se totiž 

setkaly nejen s novými zajímavými knihami, ale dokonce i s čerty, andělem a Mikulášem.

n Prosincové setkání v knihovně zpestřil prodej nových dětských knih. Foto: (rak) n Ve výtvarné dílně si návštěvníci vyrobili originální vánoční dárky. Foto: (rak)

Hořovickou knihovnu Ivana Slavíka na-
vštívila v loňském roce řada autorů. Čtenáři se 
setkali s Terezou Boučkovou, Františkem Nied-
lem, Hanou Hindrákovou i dalšími. Sérii se-
tkání se spisovateli uzavřelo předvánoční čtení 
s Ondřejem Vaculíkem. Neslo název Ága, Rour, 
Slávek a já a konalo se v pondělí 12. prosin-
ce, kdy si návštěvníci vyslechli několik kapitol 
rukopisu, esej i úvahy. Setkání zpestřily sestry 
Tereza a Zuzana Krtilovy, které zazpívaly sedm 
písní s vánoční tématikou. 

Čtení se ujal sám autor. Přítomní ocenili 
příjemný projev i samotné texty. Zaujaly nejen 
zmíněné úvahy, které vysílá Český rozhlas Vl-
tava v rámci cyklu Ranní úvahy, ale i esej s ná-
zvem Hřbitovní kvítí na cestě životem aneb 
Mé potěšení z věcí posledních. Tu si mohli 
posluchači Vltavy poslechnout o den později 
v cyklu Psáno kurzívou. Velkou odezvu měly 
kapitoly rukopisu Člověk jménem Rour. Tě-
šíme se na pokračování, loučili se návštěvníci 
s Ondřejem Vaculíkem. (rak)

Sérii setkání se spisovateli uzavřelo předvánoční čtení s Ondřejem Vaculíkem

n Úvahy, esej i kapitoly z rukopisu Člověk jménem Rour si návštěvníci vyslechli v hořovické knihovně. (rak)

Akce se konala první prosincový den, zpes-
třil ji prodej nových dětských knih i výtvarná 
dílna, do které chlapci, děvčata i jejich rodiče 
přicházeli po celé odpoledne. V dílně si mohli 
všichni vyrobit originální vánoční dárky v po-

době přívěsků na klíče a netradičních záložek 
do knih. Setkání zpestřilo čtení z knihy Davi-
da Laňky Vítejte v Pekle. A kdo předčítal? Jak 
jinak, přeci čerti! Ani anděl nezůstal v koutě, 
s dětmi si zazpíval několik písniček. Za asi-

stence čertů a anděla Mikuláš v závěru akce 
všem dětem rozdal dárky. Do konce prosince 
se v hořovické knihovně konala řada dalších 
akcí pro děti i dospělé. Seznam těch lednových 
najdete v kulturním servisu. (rak)

n Setkání zpestřily sestry Tereza a Zuzana Krtilovy. Foto: (rak)
n Setkání s Ondřejem Vaculíkem neslo název 
Ága, Rour, Slávek a já. Foto: (rak)
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Domeček Hořovice uspořádal v pátek 15. pro-
since Den otevřených dveří. Při této příležitosti 
jeho zástupci pozvali návštěvníky do prostor, 
které začal Domeček nově využívat v budově bý-
valé knihovny ve Vrbnovské ulici. Jak ředitelka 
Vladimíra Šlosarová na posledním jednání za-
stupitelstva města Hořovice připomněla, prostory 
jsou vhodné svým umístěním i skladbou. V nově 
zrekonstruované budově, o kterou se postaral 
majitel, má Domeček k dispozici zrcadlový sál, 
klubovny i zázemí. Akci navštívily desítky dětí 
s rodiči a prarodiči. (rak)

V polovině prosince se konal Den 
otevřených dveří Domečku Hořovice

n Den otevřených dveří Domečku Hořovice navštívily desítky dětí s rodiči a prarodiči. Foto: (rak)

Tři prosincové víkendy si mohli návštěvní-
ci užívat adventní prohlídky státního zámku 
Hořovice. Čekaly na ně slavnostně vyzdobené 
komnaty zámku, průvodci nabídli výklad za-
měřený na prožívání adventních a vánočních 
tradic. „Začínáme vyprávěním o adventním 
věnci, přiblížíme význam adventu. Zmíníme 
i Štědrý den, stromeček, štědrovečerní večeři 
a končíme v kapli u betléma,“ sdělil kastelán 
zámku Hořovice Libor Knížek.

Průvodci návštěvníkům také připomněli, 
jaká významná jména se v posledním měsíci 
roku objevují. „Se svátkem sv. Barbory sou-

visí zaříkání mulisi, mulisi, kdy po vesnicích 
chodily dívky převlečené za Barborky. Byly 
bílé, měly pomoučený obličej a zkoušely děti 
z náboženství. Vyzývaly k modlení a říkaly 
„modli se, modli se“, což znělo jako mulise, 
mulise, zkomoleninou vzniklo mulisi, muli-
si,“ zmínila průvodkyně Kateřina Synková. 
Kromě ní po hořovickém zámku provázel 
také Jan Bařtipán, který uvedl, že návštěv-
níci měli také zájem o přiblížení vánočních 
zvyků, které dnes už nejsou mezi lidmi tolik 
známé. V nové sezóně se hořovický zámek 
otvírá návštěvníkům v neděli 1. dubna. (rak)

Návštěvníci prošli slavnostně vyzdobeným zámkem

n Všichni se mohli pobavit v zrcadlovém sále 
i klubovnách. Foto: (rak)

Otomar Dvořák zavedl 
na tajuplná místa 
Brd a Hořovicka

Osobnost Otomara Dvořáka přilákala 
v pondělí 27. listopadu do Knihovny Ivana 
Slavíka Hořovice desítky návštěvníků.  Spiso-
vatel besedu věnoval tajuplným místům Brd 
a Hořovicka. Tak jako obvykle nechyběla his-
torická fakta.

Ve druhé polovině se autor zaměřil na le-
gendy. „Narodil se Jan z Poděbrad skutečně 
v Hořovicích? A když ne on, jaká jiná význam-
ná osobnost zde mohla přijít na svět?“  To byly 
jedny z mnoha otázek, nad kterými se Otomar 
Dvořák společně s návštěvníky akce zamýšlel.  
Mezi diváky měl i svou talentovanou devítile-
tou pravnučku, která ohromila svými znalost-
mi historie.  Okouzlujícího Otomara Dvořáka 
by se dalo poslouchat další hodiny.  Věříme 
proto, že budeme poctěni jeho další a snad 
i brzkou návštěvou. Co třeba křest jeho nové 
knihy? Nebylo by to báječné? (kh)

n Otomar Dvořák vypráví početným poslucha-
čům v hořovické knihovně. Foto: (yh)
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Jaroslav Kořínek připomíná historii dechové hudby v Hořovicích

Hořovický básník Petr Petříček dokončil čtvrtou sbírku poezie
Po čtyřech vydaných  knihách prózy vychází nyní Petru Petříčkovi již čtvrtá sbírka poezie s názvem Dvanáct měsíců. Vý-

znamným momentem jeho tvorby byl rok 2014, kdy za sbírku Na vlnách netu získal Mobelovu cenu. Toto ocenění uděluje pod 
záštitou obce spisovatelů básník Alois Marhoul a jde o vyhodnocení nejlepší sbírky v roce. Jednasedmdesátiletý básník z Ho-
řovic se ve své další sbírce vrací k veršům ve formě haiku. Co se za slovem haiku skrývá? Nejen na tuto otázku Petr Petříček 
odpověděl v rozhovoru pro Hořovický Měšťan.

Můžete prozradit, co haiku zna-
mená?

Haiku je velice stručná forma 
poezie. Velkou tradici má v Ja-
ponsku, kde má přísná pravidla. 
V okolních zemích se tak přísně 
už nedodržují. V Čechách oslovilo 
haiku nejprve několik jedinců, a to 
díky překladům Antonína Límana 
z japonštiny. Dnes tato forma poezie 
získává u nás stále více příznivců. 
Řada našich tvůrců si haiku také 
vyzkoušela, v roce 2013 vyšel velký 
sborník haiku českých a sloven-
ských básníků, kde bylo snad na tři-
cet autorů. Kromě jiných pravidel 
by krátká básnička měla být jenom 
na tři řádky, měla by mít pouhých 
sedmnáct slabik, z toho v prvním 
řádku pět, ve druhém sedm, ve tře-
tím zase pět slabik.

Jak nová sbírka Dvanáct měsíců 
vznikala?

Na její vznik jsem nijak nespě-
chal. Rodila se zhruba čtyři roky. 
Vznikala postupně při procházkách 
krajinou Podbrdska, kolem Hořovic 
a na Křivoklátsku. Nápady jsem si 

vždy zaznamenal a doma na nich 
pracoval.

Co vás inspirovalo k názvu?
Na začátku je motto: Dvanáct 

měsíců, každý projde úplňkem, ří-
káme jim rok. Měsíc má v češtině 
dva významy. Luna na obloze, nebo 
období. Při procházkách krajinou 
jsem chtěl zachytit něco charakteris-
tického pro každý měsíc nebo odpo-
vídajícího tomuto období. V knížce 
jsem věnoval každému z dvanácti 
měsíců devět haiků. Na jejím začát-
ku se čtenáři dozvědí, proč právě 
tolik a proč je v ní celkem sto osm 
haiku.

Co vám haiku přináší?
V podstatě je to určitý způsob 

hravosti. Baví mě zkoušet vyjádřit 
nějaký svůj vjem, pocit či myšlenku 
co nejstručněji. Vtěsnat to do těch tří 
krátkých řádků. V dnešní době, kdy 
je všeho přemíra, slov nevyjíma-
je, mně to připadá obzvlášť dobré. 
V závěru své knihy uvádím citáty, 
které lidé o haiku napsali. Je tam 
i zmínka o jednom velmi uznává-

ném autorovi, že na co potřeboval 
několik set stránek prózy, povedlo 
se mu působivěji vyjádřit několika 
slovy haiku.

Nová sbírka je nyní v prodeji, 
připravujete už další?

Souběžně se sbírkou haiku jsem 
začal shromažďovat nápady a in-
spirace pro další knížku. Co z toho 

však vznikne,  ještě nevím. Nechci 
psát jako na běžícím pásu. Počkám 
si, až to ke mně přijde a nechám to 
dobře dozrát. Jako dobré víno, kte-
rým připíjím čtenářům Měšťana 
na zdraví a pohodu v novém roce 
2018.

Podrobnosti o nové sbírce Petra 
Petříčka Dvanáct měsíců na www.
dharmagaia.cz. (rak)

n Autorem nové sbírky Dvanáct měsíců je hořovický básník Petr Petříček. Foto: 
archiv Petra Petříčka

gické vzdělání. Někteří z nich 
hráli ve vojenských kapelách. 
Jedním z úspěchů hudby byla 
hra v pražském rozhlase, a to 
za války v r. 1944, kdy byly přís-
né podmínky. Hudbu řídil Josef 
Vyskočil, hořovický rodák a ab-
solvent vojenské hudební školy 
v Praze-Karlíně. Z té doby je 
i foto z rozhlasu.

Bylo by dobré zavzpomínat, 
kolik bylo dechových hudeb 
v okolí Hořovic a kolik jich tu 
máme dnes. Praskolesy měly 
dechovku, v Komárově byl velký 
dechový orchestr i dětská de-
chovka vedená Josefem Peksou 
(1909-1979). Dále pak v Droz-
dově, Podluhách, Cerhovicích, 
Žebráku, Broumech, Zaječově, 
Zdicích, ve Vižině a ještě v dal-
ších obcích, na které si už nemo-
hu za tu dobu ani vzpomenout. 
V Hořovicích byla také dechovka 
Jaroslava Pařízka (1914-1985) 
a dechovka odbočky Svazu lido-

vých hudebníků, u které se názvy 
měnily podle toho, kdo byl pro-
vozovatelem, až k současnému 
názvu Hořovická muzika BV. 
Bohumil Vojíř byl členem hud-
by Hradní stráže a Policie ČR 
v Praze. Nyní je v důchodu. Je to 
hořovický rodák, ale bydliště má 
v Praze. Dnes už si ani neumíme 
představit, jak to vypadalo, když 
se na 1. máje sešly dohromady 
dechovky z celé oblasti v Hořo-
vicích na náměstí před budovou 
tehdejšího Okresního úřadu.

Za tu dobu, co udržuje Ho-
řovická muzika tuto tradici, tak 
vystupovala kromě veřejných 
vystoupení v televizi, rozhlase 
i filmu. Dále na zahraničních 
zájezdech (Německo, Rakouko).  
Její umění si mohli poslechnout 
nebo i vidět všichni posluchači 
z celé republiky i televizní po-
sluchači z celé republiky i tele-
vizní posluchači z Německa.

Jaroslav Kořínek

Svaz hudebníků byl v Hořo-
vicích založen na začátku 20. 
století. V té době začíná činnost 
dechové hudby, kterou založil 
Vojtěch Jánský (1882-1954) vo-
jenský kapelník, který se v dů-
chodu usídlil v nedalekých Jin-

cích.  Hudba pod jeho vedením 
dostala dobrý základ, který se 
udržel až do dnešní doby. Mezi 
tím se vystřídalo několik kapel-
níků. Hudba měla vždy výhodu, 
že v čele stáli kapelníci, kteří 
měli jak hudební, tak pedago-

n Hořovická muzika v Pražském rozhlasu dne 25. července 1944. Ka-
pelníkem byl Josef Vyskočil. Foto: archiv Jaroslava Kořínka
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zprávy - policie - hasiči

Městská policie Hořovice:  listopad 2017

8 6. 11. v 3:40 zjistili strážníci MP 
při pochůzkové činnosti otevře-
nou garáž na západním sídlišti, 
v které se nacházelo zaparkované 
vozidlo a jízdní kolo. Lustrací byl 
zjištěn majitel, který byl kontak-
tován a garáž si uzamkl.
8 10. 11. v 6:40 bylo přijato tel. 
oznámení o fyzickém a slovním 
napadení při vystěhování osob 
z ubytovny v ulici Masarykova. 
Při příjezdu na místo strážníci 
všechny osoby zklidnili a vyčka-
li do odchodu osob, které v uby-
tovně neoprávněně pobývaly.
8 10. 11. v 22:20 strážníci zasta-
vili v ulici Obránců míru osobní 
vozidlo, které řídila zjevně pod-
napilá osoba, což se následně 

potvrdilo při orientační dechové 
zkoušce analyzátorem alkoholu 
v dechu. Na základě těchto sku-
tečností byla na místo přivolána 
hlídka PČR.
8 18. 11. ve 21:00 vyjížděli 
strážníci na žádost operačního 
důstojníka  PČR do Sport baru 
v ul. 9. května, kde mělo dojít 
ke rvačce. Při příjezdu hlídky 
MP se na místě nacházel zraně-
ný muž, kterému byla poskyt-
nuta první pomoc a následně 
přivolána záchranná služba. 
Strážníci ztotožnili hosty, kteří 
celému incidentu přihlíželi a věc 
předali PČR k dalším úkonům.

Světla Dardová, zastupující 
velitelka MP Hořovice

Nonstop tel. linka MP:  800 156 166

Hasiči Hořovice

Zásahy Hasičského Záchranné-
ho Sboru Středočeského kraje, 
územního odboru Beroun, po-
žární stanice Hořovice.

8 Od 15. 11. do 15. 12. 2017 
hasiči ze stanice Hořovice vy-
jížděli k 15 událostem, z toho 
k 1 požáru, 6 technickým udá-
lostem, k 5 dopravním neho-
dám,  k 1 události záchrana 
osob a zvířat, v 1 případě se 
jednalo o únik látek a 1 udá-
lost byla vedena, jako planý 
poplach. Při událostech spolu-
pracovali se zdravotnickou zá-
chrannou službou, policií ČR 
a ostatními složkami IZS. Při 
těchto událostech došlo k zra-
nění 5 osob, 4 osoby byly za-
chráněny a v jednom případě 
se jednalo zranění neslučitelná 
se životem.
8 16. 11. v odpoledních ho-
dinách zasahovali hořovičtí 
a komárovští hasiči u doprav-
ní nehody v obci Jivina. V au-
tomobilu, který čelně narazil 
do stromu, se nacházel zraně-
ný zaklíněný řidič. Hasiči ho 
pomocí hydraulického vypro-
šťovacího zařízení vyprostili 

a předali do péče lékaře ZZS, 
poté byl zraněný transportován 
vrtulníkem letecké záchranné 
služby. Hasiči na místě nehody 
provedli protipožární opatření, 
odpojení aku a zabránili úniku 
provozních náplní.
8 O tři dny později v noč-
ních hodinách byli hořovičtí 
hasiči společně s jednotkou 
SDH obce Zdice vysláni k po-
žáru sazí v komínovém tělese 
do obce Hředle. Požár byl zlik-
vidován pomocí suchého hasi-
va a pročištěním komína. 
8 8. 12. v 12:11 hodin byla jed-
notka HZS Středočeského kra-
je ze stanice Hořovice vyslána 
k dopravní nehodě cisterny 
převážející naftu do katastru 
obce Podluhy na silnici Hořo-
vice směr Příbram. Doprav-
ní nehoda cisterny byla bez 
zranění, vozidlo se nacházelo 
mimo komunikaci na boku 
s drobným únikem provozních 
náplní bez úniku obsahu cis-
terny. Hasiči zamezili drobným 
únikům, provedli protipožární 
opatření a vyloučení zápalných 
zdrojů.

HZS Hořovice

Podle očekávání se zvýšila cena vody nakupované z Prahy, ale be-
rounští vodohospodáři se na něj podle ředitele společnosti Jiřího Pau-
la dobře připravili. Ačkoliv se cena pražské vody zvedá o téměř 1,4 Kč 
za jeden metr krychlový, regionální cena pro Berounsko a Hořovicko se 
změní jen o 35 haléřů. A to navíc v příštím roce vlivem inflace porostou 
i další náklady. Jak je možné čelit takovému cenovému skoku? „V mno-
ha položkách se nám daří šetřit náklady nebo je alespoň nezvyšovat. 
Zásadní vliv na to mají investice do obnovy, které snižují potřebu oprav 
a zvyšují hospodárnost provozu,“ vysvětluje Paul.

VAK Beroun v tomto roce dokončil několik rozsáhlých investic, 
například rekonstrukci vodojemů v Berouně, Loděnici a Jinočanech, 
výměnu vodovodu pro největší berounské sídliště nebo rozšíření čistír-
ny odpadních vod Žebrák. V Hořovicích se do poslední etapy dostává 
komplexní řešení odvádění vod z lokality Stareč, se kterým souvisí řada 
investic dohromady za více než 50 miliónů korun. V dalších letech bude 
pokračovat postupná obnova technologie na dvou největších čistírnách 
v regionu – v Berouně a v Hořovicích. Zejména investice se promítají 
nejvíce do úpravy regionálního stočného pro rok 2018, které bude vyšší 
o 95 haléřů.  

Podle starosty města Jiřího Peřiny je sice každé zvýšení nákladů pro 
občany nepříjemné, ale i v tomto roce odpovídá dlouhodobé strategii, 
na které se akcionáři dohodli. „Bez obnovy majetku bychom zanechali 
po sobě dluh, který by za nás splácely budoucí generace,“ říká Jiří Peři-
na a oceňuje zároveň snahy vodohospodářů o úspory nákladů.Výsledná 
cena regionálního stočného, 37 Kč za kubík odpadní vody, navíc patří 
k nejnižším v regionu. Proč tomu tak je? „U malých čistíren odpadních 
vod, které byly postaveny z evropských dotací, se totiž dramaticky pro-
jevuje povinná tvorba rezervy na obnovu, kterou pečlivě hlídá státní 
fond pro životní prostředí,“ upřesňuje ředitel Paul. V regionální ceně se 
investuje postupně a dlouhodobě. Navíc je na dvanáct čistíren zahrnu-
tých do regionální ceny připojeno téměř 50 tisíc obyvatel a řada velkých 
podniků. S tím se malé obce nemohou srovnávat.

Regionální cena za dodávku vody a odvádění odpadní vody v roce 
2017 tak bude 83,40Kč/m3 bez DPH. Průměrná roční spotřeba vody 
zákazníků s Regionální cenou je 31 m3. Platba za vodné a stočné před-
stavuje při průměrné spotřebě méně než 9 Kč s DPH na osobu za jeden 
den. Tomu odpovídají náklady ve výši zhruba 2975 Kč na osobu za rok, 
tj. 248 Kč za měsíc. VaK Beroun

Vodohospodáři čelí cenovému skoku pražské vody

vč. DPH
15%

2017 2018
meziroční 

změna
meziroční 

změna

Kč/m3 Kč/m3 Kč/m3 %

Vodné 52,96 53,36 0,40 0,76%

Stočné 41,46 42,55 1,09 2,64%

Celkem 94,42 95,91 1,50 1,58%

Zástupci měst Beroun, Hořovice, Králův Dvůr, Zdice a Žebrák se v úterý 5. 12. sešli na schůzce hlavních akcionářů společ-
nosti VAK Beroun. Hlavními tématy jednání byly investice a ceny vodného a stočného na rok 2018. 
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     ODJEZDY VLAKŮ            PRAHA - Plzeň                                                 ODJEZDY VLAKŮ             PLZEŇ - Praha   

Praha hl.n. Beroun Hořovice Plzeň hl.n. Plzeň Hořovice Beroun Praha

O - 4:08 4:29 5:25 O Kařízek   3:24 3:38 4:00

O - 5:10 5:31 6:25 R 4:13 4:58 5:17 6:01  

R 5:03 5:41 6:01 6:45 O Kařízek   4:56 5:08 5:30

O 6:04 6:31 7:25 Jede v So, Ne R 5:13 5:58 6:17 7:01

O 6:17 6:38 7:28 R 6:13 6:58 7:17 8:01

R 6:03 6:41 7:01 7:45 O 6:19 7:10 7:32

R 7:03 7:41 8:01 8:45 O 6:35 7:28 7:54 So, Ne

O 8:04 8:31 9:25 R 7:13 7:58 8:17 9:01

R 8:03 8:41 9:01 9:45 R 8:13 8:58 9:17 10:01

O 10:04 10:31 11:25 O 8:35 9:28 9:54

R 10:03 10:41 11:01 11:45 R 10:13 10:58 11:17 12:01

O 12:04 12:31 13:25 O 10:35 11:28 11:54

R 12:03 12:41 13:01 13:45 R 12:13 12:58 13:17 14:01

R 13:03 13:41 14:01 14:45 O 12:35 13:28 13:54

O 14:02 14:26 15:20 R 13:13 13:58 14:17 15:01

R 14:03 14:41 15:01 15:45 O 13:35 14:28 14:54 Zdice přestup

O 14:57 15:31  16:25 , Zdice přestup R 14:13 14:58 15:17 16:01

R 15:03 15:41 16:01 16:45 O 14:35 15:28 15:54

O 16:02 16:26 17:20 R 15:13 15:58 16:17 17:01

R 16:03 16:41 17:01 17:45 O 15:29 16:23 16:45

O 17:04 17:31 18.25 R 16:13 16:58 17:17 18:01

R 17:03 17:41 18:01 18:45 O 16:35 17:28 17:54

O 18:02 18:26 19:20 R 17:13 17:58 18:17 19:01

R 18:03 18:41 19:01 19:45 O 17:30 18:23 18:45

R 19:03 19:41 20:01 20:45 R 18:13 18:58 19:17 20:01

O 20:04 20:31 21:25 O 18:35 19:28 19:54

R 21:03 21:41 22:01 22:45 NEJEDE 24.,31,12, R 19:13 19:58 20:17 21:01

O 22:14 22:39 Kařízek22:54 R 20:13 20:58 21:17 22:01 NEJEDE 24.,31,12,

R 23:35 0:13 0:30 1:09 O 20:35 21:28 21:54

O 22:53 23:50 0:13

Jede v Pá, So 
s omezením, 
Kařízek přestup

Platí od 10.12.2017 do 8.12.2018
Bližší informace viz Úřední jízdní řád!

= jede pouze v pracovní dny,
So – jede v sobotu,
Ne – jede v neděli
Pa – jede v pátek

           

Hořovická organizace Svazu tě-
lesně postižených nabízí na rok 
2018 tyto akce:
n LEDEN
Sobota 20., Hotel Zelený strom 
2. ples Svazu tělesně postižených  
Můžete se těšit na bohatý raut, 
módní přehlídku salonu PETRA 
Hořovice, hudbu v podání skupi-
ny B.A.S. Bobeš & spol a bohatou 
tombolu. Srdečně zveme své čle-
ny! Cena 200 Kč
n ÚNOR
Zájezd do divadla „Bez Zábra-
dlí“, Praha na představení „Tři 
muži na špatné adrese“. Cena 
450 Kč, doprava pro členy zdarma
n BŘEZEN
Čtvrtek 8., od 14:00
Členská schůze, doprovodný 

program, hudební vystoupení, 
občerstvení pro členy, každá žena 
dostane květinu. 
n DUBEN
Přednášky odborných lékařů, 
počítačové kurzy, kurzy tréno-
vání paměti. Pro členy STP zdar-
ma.
n KVĚTEN
14. - 20. 5., 1. rehabilitační výbě-
rový pobyt Podhájska, penzion 
Iveta. Cena 3 100 Kč, doplatek 65 €.
28. 5. - 2. 6., 2. rehabilitační 
výběrový pobyt, hotel Gendorf 
Vrchlabí. Cena 4 400 Kč 
n ČERVEN
11.- 16. 6., 3. Rehabilitační výbě-
rový pobyt v tří hvězdičkovém 
hotelu Gendorf Vrchlabí 
Cena  4 400 Kč 

n ČERVENEC
4. výběrový jednodenní zájezd 
do městečka Borovany na borův-
kobraní. Cena dopravy 300 Kč.
n SRPEN
12. - 17. 8., 5. Rekondiční výbě-
rový pobyt v čtyřhvězdičkovém 
hotelu Skalský Dvůr u Nového 
Města na Moravě, kraj Vysoči-
na na pomezí Žďárských vrchů. 
Cena 4 400 Kč.
n ŘÍJEN
8. - 12. 10.,  6. Rehabilitační lá-
zeňský výběrový pobyt  v Resor-
tu Poppy, Březová u Karlových 
Varů. Cena 4 900 Kč.
Sobota 27., zájezd do Staropl-
zenecké restaurace Bohemia 
Sekt, velký výběr vín uskupení 
Bohemia Sektu, vynikající mezi-

národní kuchyně. Cena dopravy 
pro členy 80 Kč.
n LISTOPAD
Členská schůze v sále Společen-
ského domu spojená s  hudebním 
vystoupením.
n PROSINEC
Advent v hořovickém zámku, 
čeká Vás podrobný výklad za-
měřený na prožívání adventních 
a vánočních tradic. Pro členy 
zdarma. 

Přihlášky na akce přijímá-
me v kanceláři STP Hořovice, 
Městský úřad Hořovice č. p. 640 
v úřední dny pondělí - středa 
11:00 -14:00 hodin. Informace 
k akcím na telefonu: pí Grunto-
vá 605 503 281.

Novoroční novinky Svazu tělesně postižených Hořovice jsou již nachystány
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Městský úřad Hořovice informuje:

Proveďte kontrolu platnosti Vašich dokladů
➢ občanský průkaz   ➢ cestovní pas

Plánujete cestu do zahraničí? Nenechávejte výměnu dokladů na po-
slední chvíli. 

O cestovní pas lze požádat kdykoliv v průběhu platnosti dokladu. Ne-
musíte čekat na konec vyznačené platnosti. Cestovní pas se vydá na zá-
kladě platného občanského průkazu a správního poplatku. U dítěte do 18 
let se předkládá rodný list. Vždy se vrací starý cestovní pas. 

Žádost lze podat u kteréhokoliv úřadu s rozšířenou působností. Nej-
bližší úřady: Hořovice, Beroun, Rokycany.

Správní poplatky jsou vyměřeny dle lhůty vydání:

lhůta občan do 15 let občan nad 15 let
do 1 měsíce 100 Kč 600 Kč
do 6 pracovních dnů 2 000 Kč 4 000 Kč

S účinností od 1. 7. 2018 dochází ke změně zákona o správních poplatcích.

O občanský průkaz lze bezplatně požádat již 6 měsíců před vyzna-
čeným koncem platnosti, na základě stávajícího občanského průkazu. 
Jakmile platnost dokladu skončí, je třeba údaje a totožnost občana proká-
zat jiným způsobem, tj. platným cestovním pasem, řidičským průkazem, 
rodným listem.

I nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní 
doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas). Rodný list není cestovním 
dokladem. Nezapomeňte provést kontrolu dokladů Vašich dětí. Pokud si 
dítě v cestovním dokladu není podobné, je potřeba provést výměnu ještě 
před vyznačeným koncem platnosti. Předejdete tak problémům při kon-
trolách v zahraničí.

Využijte možnost vyřídit nový doklad v zimních měsících téměř 
bez čekání. 

Úřední hodiny MěÚ Hořovice: Pondělí a středa 8:00 – 17:00 hodin 
(z technických důvodů lze poslední žádost podat v 16:30 hodin). V jarních 
a letních měsících se vzhledem velkému nárůstu žádostí a kapacitních dů-
vodů může stát, že dojde ke zkrácení provozní doby i na 14 hodinu. 

Telefonní spojení:  Cestovní doklady:   311 545 370
  Občanské průkazy:  311 545 351

Informace společnost AVE CZ 
o svozu bioodpadu v zimním období

Svoz bioodpadu bude uskutečňován v pondělí odpolední směnou. Ho-
řovice jsou rozdělené do dvou svozových oblastí. Středeční svozová tra-
sa na komunální odpad (Višňovka, Příbramská, Pražská) se bude svážet 
v lichý týden (1., 15. a 29.1.) a páteční svozová trasa pro komunální od-
pad  (Západní sídliště,  Valdecká , 9. května)  se bude vozit v sudý týden 
(8. a 22.1.). 

Rekreace seniorů v Orlických horách 2018
DPS Žebrák zve seniory na týdenní pobyt v Orlických horách v termínu 

od neděle 10. června 2018 do soboty 16. června 2018. Chata Jedlová, Deštné 
v  Orlických horách, cena: 4 000,- Kč za osobu. V ceně je plná penze, ubytová-
ní a doprava. Přihlášky do konce března 2018 přijímá na telefonu 775 595 205 
paní Hošková, Pražská 118, 267 53 Žebrák

„Hodně zdraví, štěstí, optimismu a spokojenosti do celého roku 2018 přeje 
všem pracovní kolektiv Domu pečovatelské služby v Žebráku“
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Z Rady města
Hořovice

ze dne 13. prosince 2017

n Rada města Hořovice schvaluje roz-
počtové opatření č. 13, a to v plném roz-
sahu s tím, že toto schválené rozpočtové 
opatření předloží jako dílčí rozpočtové 
opatření pro informaci na nejbližším jed-
nání Zastupitelstva města Hořovice.
n Rada města Hořovice schvaluje na-
vržené rozpočty všech příspěvkových 
organizací města Hořovice na rok 2018, 
a to s tím, že tyto rozpočty jsou vyrovna-

né. Rada města Hořovice zároveň také 
schvaluje u všech těchto příspěvkových 
organizací navržené střednědobé výhledy 
rozpočtu na období let 2019 až 2021.
n Rada města Hořovice neschvaluje sní-
žení nájemného pro organizaci Svazu 
tělesně postižených v České republice z.s., 
místní organizaci Hořovice v prostorách 
budovy č. p. 640. 
n Rada města Hořovice schvaluje uza-
vření Dodatku č. 10 ke Smlouvě č 2230-
26/2009-DO o závazku veřejné služby 
k zajištění dopravní obslužnosti města 
Hořovice formou městské hromadné au-
tobusové dopravy se společnosti Arriva 
Střední Čechy s.r.o., a to ve věci stano-
vení financování dopravní obslužnosti 
po dobu platnosti této smlouvy, která 
se zároveň tímto dodatkem prodlužuje 
do 31. 12. 2018. 
n Rada města Hořovice neschvaluje po-
skytnutí daru SDH – Sboru dobrovolných 
hasičů Křešín.
n Rada města Hořovice souhlasí s při-
jetím daru ve výši 1.750,- Kč od města 
Králův Dvůr ve prospěch příspěvkové 
organizace Domov Na Výsluní, a to pro 
potřeby tamního klienta F. N.
n Rada bere na vědomí oznámení ředite-
le 2. ZŠ Hořovice o vyhlášení ředitelského 
volna ve dnech 21. - 22. 12. 2017.
n Rada souhlasí s poskytnutím částky 
22.000 Kč na ocenění  vyhodnocených 
v rámci akce Hořovický talent 2017.
n Rada souhlasí s poskytnutím příspěv-
ku 3.000 Kč na akci Běh partyzánskou 
stezkou.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle které 
zpracuje společnost VDI PROJEKT s.r.o., 
za celkovou cenu 160.446 Kč vč. DPH, 
všechny potřebné stupně projektové 
dokumentace komunikačního systému 
na křižovatce silnic do Tlustice a na Cint-
lovku. Řešeny by měli být chodníky a au-
tobusové zastávky v okolí křižovatky a je-
jich vzájemná provázanost. 
n Rada souhlasí s textem dodatku č. 3 
ke smlouvě o zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení ze dne 10. 4. 2006, pod-
le které je městu Hořovice společností 
ELEKTROWIN a.s. uložena povinnost 
označit místo zpětného odběru elektroza-
řízení informační tabulí s nápisem „Místo 
zpětného odběru elektrozařízení“. Rada 
zároveň vzala na vědomí přílohu č. 2 
k výše uvedené smlouvě, kterou je meto-
dický pokyn pro obsluhu sběrného místa 
obce nad 2.000 obyvatel.
n Rada souhlasí s navýšením pracovního 
místa v odboru technickém a dopravním 
o pracovní pozici informatik a podle § 
102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších před-
pisů, stanovila s účinností od 1. 1. 2018 
celkový počet zaměstnanců města, zařa-
zených do městského úřadu  na 83.
n Rada města na základě soutěže o ve-
řejnou zakázku „Cyklostezka Červený 
potok – Kotopeky – Lávka – projektová 
dokumentace“ projednala závěry hodno-
tící komise a rozhodla o výběru nejvhod-
nější nabídky uchazeče BDA architekti 
s.r.o., Nosticova 469, 118 01 Praha 1, je-
hož tímto vybírá jako dodavatele a sou-
hlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky. Nabídnutá cena 
za zpracování PD činí 490.000 Kč bez 
DPH, tj. 592.900 Kč vč. 21 % DPH. V sou-

Z Rady města
Hořovice

ze dne 29. listopadu 2017

n Rada souhlasí s vyplacením mimo-
řádných odměn ředitelům PO ve výši 
jednoho měsíčního platu z rozpočtu PO. 
ZDRŽEL SE: 1
n Rada města Hořovice schvaluje Plán 
inventur města Hořovice na rok 2017 
a ukládá v souladu s tímto plánem pro-
vést inventarizaci majetku a závazků 
města ke dni 31. 12. 2017.
n Rada v souladu s usnesením ze dne 
15. 11. 2017 schvaluje navýšení příspěv-
ku pro MSC ve výši 100 tis. Kč.
n Rada bere na vědomí informaci zá-
stupců společnosti T-Mobile o předpo-
kládaném budování optické sítě v Ho-
řovicích.
n Rada souhlasí s nabídkou, pod-
le které zpracuje společnost TopGis 
s.r.o., za cenu 109.900 Kč bez DPH, tj. 
132.979 Kč vč. 21 % DPH, ortofoto mapu 
Hořovic v rozlišení 5 cm/px. 
n Rada souhlasí se zněním zadávací 
dokumentace a veškerých příloh včetně 
Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku 
na dodávky zadávanou v jednacím říze-
ní bez uveřejnění dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, na VZ „Modernizace 
informačního systému Elektronické spi-
sové služby“, která je součástí projektu 
„Rozvoj informačních systémů města 
Hořovice“ v rámci IROP výzva č. 28. Zá-
roveň souhlasí se složením komise pro 
otevírání obálek, komise pro posouzení 
kvalifikace a hodnotící komise a jejich 
náhradníky v tomto složení: členové 
– Bc. Pavel Nový, Mgr. Radek Smrž, 
Ing. Petr Karban,  náhradníci – 1. ná-
hradník Ing. Milan Šnajdr, 2. náhradník 
Mgr. Helena Plecitá, 3. náhradník Moni-
ka Božková. 
n Rada souhlasí s textem smlouvy 
o právu provést stavbu nazvanou „Revi-
talizace potoka Stareč“, podle které bude 
moci být provedeno stavební řízení a vy-
dáno stavební povolení, následně prove-
dena stavba a po jejím dokončení pro-
váděna drobná údržba a drobné opravy 
na toku. Město Hořovice navrhne tuto 
smlouvu uzavřít s panem Jiřím Dvořá-
kem a s ing. Petrem Ježkem pro stavbu 
na pozemku p. č. 1941/1 v k. ú. Hořovi-
ce, se společností České dráhy, a.s. pro 
pozemek p. č. 1570/18 v k. ú. Hořovice, 
s panem Václavem Marešem pro poze-
mek 1931/1 v k. ú. Hořovice, se společ-
ností Vodovody a kanalizace Beroun a.s. 
pro pozemek p. č. 1940 v k. ú. Hořovice 
a s paní Hanou Mayerovou pro pozem-
ky p. č. 2148/1 a 2149/1 v k. ú. Hořovice. 
n Rada souhlasí s udělením výjimky ze 
Zásad pro zadávání veřejných zakázek 
platných pro Město Hořovice a jeho 
příspěvkové organizace a souhlasí, aby 
Domov Na Výsluní zakoupil starší osob-
ní automobil Fiat SCUDO. Důvodem 
žádosti o udělení výjimky je specifičnost 
požadavku na typ automobilu a jeho vy-
bavení, např. zařízením pro přemístění 
klientů.
n Rada souhlasí s návrhem jízdního 

řádu pro  linku 210009 MHD Hořovice, 
„Cintlovka - žel. st. - nám. B. Němcové 
- nemocnice (C09), s platností od 10. 12. 
2017 do 8. 12. 2018. 
n Rada souhlasí se zněním výzvy k po-
dání nabídek veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby, se všemi příslušný-
mi přílohami, včetně návrhu Příkazní 
smlouvy, nazvané „TDI na stavbách 
města Hořovice v letech 2018 - 2019“.
Zároveň souhlasí se složením komise 
pro otevírání obálek a hodnotící komi-
se a jejich náhradníky v tomto složení: 
členové – Bc. Michal Hasman MPA, 
Mgr. Helena Plecitá a Ing. Petr Karban 
a náhradníci – Ondřej Vaculík, Ing. Mi-
lan Šnajdr a Ing. Markéta Hořínková 
Zdržel se: 1 Karel Pelikán.
n Rada souhlasí s návrhem likvidační 
komise na likvidaci nepotřebného a ne-
upotřebitelného majetku viz příloha.
n Rada doporučuje zastupitelstvu měs-
ta schválit  prodej pozemků parcelní  č. 
83/10, 70/1, 71 a 70/2 o celkové výměře 
1557 m2 v  k. ú. Chaloupky v Brdech 
za kupní cenu 220.800,- Kč. 
n Rada souhlasí se zněním objednávky 
č. 422/060/2017 na služby realitní kan-
celáře, za podmínek stanovených objed-
návkou. 
n Rada doporučuje zastupitelstvu měs-
ta revokovat usnesení č. 4/2017 ze dne 
25.9.2017 v bodě F) a schválit nabytí 
nemovitostí – pozemku parc. č. 1966/3 
a pozemku parc. č. 1966/21 v k. ú. Hořo-
vice do vlastnictví města za účelem ma-
jetkoprávního vypořádání za kupní cenu 
500,- Kč/m2.
n Rada tímto souhlasí s uzavřením Li-
cenční smlouvy a Smlouvy o poskytnutí 
servisních služeb se společností QCM, 
s.r.o. o poskytnutí licence na počítačový 
program E-ZAK a současně poskytová-
ní datového úložiště a servisních služeb 
k němu. 
n Rada souhlasí s přijetím daru ve výši 
20. tis. Kč pro Městskou policii Hořovice 
od firmy Karroh s.r.o.
n Rada souhlasí s přijetím daru ve výši 
12. tis. Kč pro 1. ZŠ od pana Štěpničky.
n Rada města Hořovice bere na vědomí 
podanou žádost o individuální dotace 
pro FK Hořovicko a s ohledem na usne-
sení Rady města Hořovice ze dne 19. 4. 
2017 ve věci přijetí daru od společnosti 
Terminal Oil doporučuje Zastupitel-
stvu města schválení této dotace ve výši 
200.000,- Kč, a to v souladu se závazným 
zněním přiložené veřejnosprávní smlou-
vy o poskytnutí dotace.

těži byly osloveny celkem čtyři projektové 
kanceláře.
n Rada města na základě výběrového 
řízení „Domov Na Výsluní – výměna 
centrálního střešního světlíku“ projed-
nala závěry hodnotící komise a rozhodla 
o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče 
VEDUTA, s.r.o., Na Dražkách 55, 267 61 
Cerhovice, jehož tímto vybírá jako doda-
vatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí 
o výběru nejvhodnější nabídky. Nabídnu-
tá cena za provedení činí 1.361.841 Kč bez 
DPH, tj. 1.647.828 Kč vč. 21 % DPH. 
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Dodatku ke smlouvě č. S-0551/
REG/2017 o poskytnutí individuální 
účelové dotace z rozpočtu Středočes-
kého kraje na projekt Odstranění škod 
vzniklých po přívalovém dešti a krupobití 
v Hořovicích. 
n Rada města na základě výběrového 
řízení „Opravy výtluků v místních ko-
munikacích“ projednala závěry hodnotící 
komise a rozhodla o výběru nejvhodněj-
ší nabídky uchazeče AVE Kladno s.r.o., 
Smečenská 381, 272 04 Kladno - Rozdě-
lov, jehož tímto vybírá jako dodavatele 
a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o vý-
běru nejvhodnější nabídky. 
n Rada města na základě výběrového 
řízení „TDI na stavbách města Hořovice 
v letech 2018-2019“ projednala závěry 
hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky účastníka PK.SER-
VIN s.r.o., Plzeňská 224, 267 53 Žebrák, 
jehož tímto vybírá jako dodavatele a sou-
hlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky. Nabídnutá cena 
za zpracování PD činí 400 Kč / hod. bez 
DPH, tj. 484 Kč vč. 21 % DPH. Zdržel se: 
1, Karel Pelikán.
n Rada souhlasí s textem zadávací doku-
mentace soutěže o veřejnou zakázku za-
dávanou ve zjednodušeném podlimitním 
řízení na stavební práce k akci nazvané 
„Výstavba sběrného dvora v Hořovicích“. 
Rada si vyhrazuje právo kontroly smlou-
vy o dílo s vybraným zájemcem před je-
jím podpisem ze strany města Hořovice. 
n Rada na základě doporučení Ústavu 
pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHUL) 
souhlasí se zařazením lesoparku Dražov-
ka jako demonstrativního objektu lesu 
zvláštního určení. Tímto zařazením bude 
umožněna pedagogické funkce při vzdě-
lávání v oblasti lesnictví a ochrany příro-
dy, především jde o umožnění odborných 
exkurzí, lesn. a ochranářského výzkumu.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy 
o dílo, podle které provede společnost 
ING – FOREST s. r. o., Dvůr Králo-
vé zpracování lesních hospodářských 
osnov pro ORP Hořovice a to za cenu 
153.034 Kč bez DPH tj. 185.171 Kč včetně 
DPH, kdy podmínka zpracování vyplývá 
ze zákona č. 289/1995 Sb. (zákon o lesích).
n Rada souhlasí s bezplatným proná-
jmem zasedací místnosti SONS-ČR ob-
lastní pobočka Hořovice za účelem koná-
ní pravidelných schůzí v roce 2018, které 
se budou konat vždy první úterý v měsíci 
od 14:00 – 16:00 hodin.
n Rada města souhlasí s bezplatným 
pronájmem sálu a zasedací místnosti 
radnice pro zajištění volby prezidenta ČR,  
ve dnech 3.,  12. a 13. ledna  2018, (v pří-
padě konání II. kola ve dnech 26. a 27. 
ledna 2018).
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n Rada souhlasí s bezplatným proná-
jmem sálu radnice Základní umělecké 
škole Hořovice k pořádání koncertů a ji-
ných veřejných vystoupení a to v termínu 
18. 12. 2017.
n Rada souhlasí s bezplatným proná-
jmem sálu radnice Výboru ZO Svazu ne-
slyšících a nedoslýchavých v Hořovicích 
za účelem konání  poradenské činnosti 
pro sluchově postižené občany v r. 2018 
každé první a třetí úterý v měsíci vždy  
od 10.00 - 13.00 hodin: 2. 1., 16. 1., 6. 2., 
20. 2., 6. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4., 15. 5., 29. 5., 
5. 6., 19. 6., 3. 7., 17. 7., 7. 8., 21. 8., 4. 9., 
18. 9., 2. 10., 16. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12. 
a 18. 12. 2018.
n Rada souhlasí s návrhem likvidační 
komise na likvidaci nepotřebného a neu-
potřebitelného majetku viz příloha.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy 
o zemědělském pachtu pozemků, podle 
které město propachtovává společnosti 
AGRONA Rpety, s.r.o., pozemky specifi-
kované v příloze této smlouvy, za účelem 
zemědělského obhospodařování a jejich 
využití, za pachtovné ve výši 3.000,- Kč/ha 
pro kulturu orná půda a 1.500,- Kč/ha pro 
kulturu trvalý travní porost ročně. 
n Rada souhlasí se zněním  Smlouvy 
o nájmu pozemku, podle které město 
pronajímá společnosti JIFLOR-BE, s.r.o., 
část pozemku parcelní č. 444 v k. ú. Ho-
řovice o výměře cca 24 m2 za účelem 
provozování venkovní zahrádky Sport 
Grill Baru Montana. Smlouva se uzavírá 
na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 
2019 za nájemné 16.000,- Kč/rok. 
n Rada souhlasí se zněním nájemní 
smlouvy, podle které město pronajímá 
panu Josefovi Štajnerovi část pozemku 
parcelní č. 753/11 v k. ú. Hořovice o vý-
měře 11m2 za účelem umístění a pro-
vozování novinového stánku. Smlouva 
se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2018 
do 31. 12. 2019. Nájemné činí 8.000,- 
Kč ročně.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o ná-
jmu prostoru sloužícího podnikání, podle 
které město pronajímá jednu místnost v 1. 
podzemním podlaží domu č. p. 640 v Ho-
řovicích společnosti IKEP, s.r.o., za účelem 
provozování kanceláře na sjednávání po-
jištění. Smlouva se uzavírá na dobu ur-
čitou ode dne 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019, 
nájemné činí 14.400,- Kč ročně.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy 
o nájmu, podle které město pronajme 
Pedagogicko-psychologické poradně 
Středočeského kraje prostory ve dru-
hém nadzemním podlaží domu č. 
p. 640 o výměře 161,80 m2 pro činnost 
odloučeného pracoviště v Hořovicích. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou ode 
dne 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019, nájemné 
činí 121.716,- Kč ročně. 
n Rada souhlasí se zněním smlouvy 
o nájmu prostor, podle které město pro-
najme Svazu tělesně postižených MO 
Hořovice prostory v objektu č. p. 640 – 3 
místnosti v 1.NP pro kanceláře a 2 míst-
nosti v 1. a 3. NP pro sklady kompen-
začních pomůcek. Smlouva se uzavírá 
na dobu určitou od 1. 1. 2018 do doby 
získání jiných prostor nebo do doby 
zahájení rekonstrukce objektu č. p. 640, 
nejpozději do 31. 12. 2018. Nájemné činí 
12.000,- Kč za sjednané období. 
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
s paní Michaelou Lůžkovou, spočívající 
v umístění stavby tlakové kanalizační pří-
pojky na budoucích služebných pozem-
cích parcelní č. 1251/9 a 1251/10 v k. ú. 
Hořovice pro napojení rodinného domu 
č. p. 774/10, ul. Luční, Hořovice za cenu 
500,- Kč/bm + DPH dle plat. předpisů.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy 
o zemědělském pachtu, podle které měs-
to v r. 2018 propachtuje společnosti LE-
SOSPOL Zbiroh, s. r. o., lesní pozemky 
v k. ú. Hořovice, Velká Víska, Kotopeky 
a Podluhy za účelem jejich užívání a bra-
ní užitků. Smlouva se uzavírá na dobu 
určitou do 31. 12. 2018 za pachtovné 
ve výši 85% z čistého výnosu předmětu 
pachtu ročně. 
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene - služebnosti a smlou-
vy o právu provést stavbu se společností 
ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v umís-
tění stavby zařízení distribuční soustavy 
na pozemku parc. č. 427/2 v k. ú. Hořo-
vice. Předpokládaný rozsah věcného bře-
mene činí cca 2 bm za cenu 500,- Kč/bm 
+ DPH dle platných předpisů. 
n Rada souhlasí se zněním smlouvy 
o nájmu, podle které Národní památ-
kový ústav, správa zámku v Hořovicích 
pronajme městu prostory – 1 místnost 
v přízemí západního křídla zámku 
o výměře 43,7 m2 pro konání voleb 
prezidenta republiky. Smlouva se uza-
vírá na dobu určitou od 11. 1. do 29. 1. 
2018. Nájemné činí 1.000 Kč. 
n Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo a poskytování služeb, 
uzavřené dne 5.12.2016 mezi městem 
Hořovice a společností RENTEL, a.s., kte-
rým se mění výše smluvní ceny. 
n Rada města Hořovice projednala 
předložený záměr a schvaluje spolupráci 
s městem Beroun při uspořádání poby-
tového tábora pro děti ze socio-kulturně 
znevýhodněných rodin, který by měl být 
realizován z dotace Ministerstva vnitra 
na výdaje realizované v rámci Programu 
prevence kriminality na místní úrovni 
2018. V případě, že dotace na tuto aktivi-
tu nebude přidělena, město Hořovice se 
bude podílet na realizaci tábora poměr-
nou částkou.
n Rada města Hořovice projednala před-
ložený záměr a schvaluje rozšíření měst-
ského kamerového dohlížecího systému 
o požadované kamerové body a jednu 
televizní obrazovku dle zápisu z jednání 
Pracovní odborné skupiny prevence kri-
minality. Zároveň souhlasí s podáním žá-
dosti o dotaci z dotačního titulu Minister-
stva vnitra a ukládá odboru technickému 
a dopravnímu vyhotovit  a do 31. 1. 2018 
žádost podat a najít nejvhodnější technic-
ké řešení. 
n Rada souhlasí s upraveným zněním 
Kritérií pro přidělování bytů v Domě 
s pečovatelskou službou v Hořovicích 
a bere na vědomí postup při přidělování 
bytů a znění nájemní smlouvy.
n Rada souhlasí s pronájmem pozemků 
pro MSBNF jako zázemí technických 
služeb za cenu 240 Kč/m2 krytých ploch 
a 120 Kč/m2 za plochy volné od Statku 
Hořovice s.r.o.. Nájem bude nárokován 
od okamžiku, kdy zmíněné pozemky za-
čnou být využívány.

Oznámení o době a místě 
konání volby prezidenta

Starosta města Hořovice podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých 
zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších 
předpisů, oznamuje:

1. Volba prezidenta České republiky se koná:

• v pátek  dne 12. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin  a
• v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb 
• ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v budově MěÚ Hořovice (Palackého náměstí č.2)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Anýžova, Cvočkařská, Herainova, Jungmannova, Kosmonautů, Krátká, Luč-
ní, Na Schůdkách, Na Vršku, Nerudova, Obránců míru, Palackého náměstí, 
Palachova, Sládkova, Svatopluka Čecha, Úzká, Vítězná, Západní, Žižkova

• ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v budově 1. ZŠ (Komenského č. 1245)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
1. máje, Dolní, Horní, Husovo náměstí, Hvozdecká, Jílová, K Výrovně, Kamenná, 
Ke Krejcárku, Klidná, Lidická, Myslivecká, Na Kopečku, Na Lukách, Na Radosti, 
nám. Boženy Němcové, Olympijská,  Pod Homolí, Pod Lesíkem,  Polní, Slavíkova, 
Slunečná, Strmá, U Cihelny, U Školky, U Vodojemu, Valdecká, Větrná

• ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v budově 2. ZŠ Víska (Vísecké náměstí č. 318)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu:
Buková,Cihlářská, Dlážděná, Dr. Holého, Jabloňová, Jahodová, Jasmíno-
vá, Jeřabinová, Jiráskova, K Labi, Kalinová, Komenského, Květinová, Les-
ní, Lipová, Malá, Malinová, Milinovského, Místní, Modřínová, Na Tržišti, 
Nad Školou, Pionýrská, Pod Dražovkou, Pod Rančem, Podlužská, Pražská, 
Příbramská, Rpetská, Sadová, Sídl. Karla Sezimy, Stará, Šeříková, Šípková, 
U Rybníčka, Vilová, Vísecká, Vísecké náměstí, Vrchlického

• 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

• ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v budově  sportovní haly (Ke Stadionu č. 1385/1)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
9. května, Dlouhá, Fügnerova, K Plevnu, Kapitána Matouška, Ke Stadionu, 
Klostermannova, Konečná, Kotopecká,  Letenská, Masarykova, Na Cint-
lovce, Na Hořičkách, Nábřeží Hynka Šlosara, Nádražní, Náměstí Svobody, 
Nová, Nožířská, Plzeňská, Pod Nádražím, Pod Remízkem, Potoční, Skle-
nářka, Smetanova, Spojovací, Sportovní, Tichá, Troupova, Tyršova, U Kou-
paliště, 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 svoji totožnost a stát-
ní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo slu-
žebním pasem  České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným 
občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými do-
klady, nebude mu hlasování umožněno. 

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem volby prezidenta hlasovací lístky. 

5. Ve dnech volby prezidenta na žádost voliče okrsková volební komise vydá 
za chybějící nebo jinak  označené hlasovací lístky nové

Případné konání II. kola volby prezidenta České republiky se uskuteční: 
v pátek dne 26. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin
Volič obdrží hlas. lístky ve dnech II. kola volby prezidenta ve volební místnosti.

Upozornění občanům Hořovic – volba prezidenta České republiky
Městský úřad Hořovice upozorňuje občany na změnu sídla volebního okrs-

ku č. 5  (původně Společenský dům,  Nádražní č. 606  - nová adresa je v budově 
MSC (nová sportovní hala) Ke Stadionu č. 1385/1. Dále upozorňujeme na po-
vinnost označení budov číslem popisným dle §31 odst.1 zákona č. 128/2000Sb., 
- o obcích. V případě nesplnění této povinnosti není zaručeno dodání hlasovacích 
lístků voličům dle § 28 odst.5 zákona č.275/2012Sb., - o volbě prezidenta republiky 
- nejpozději 3 dny před konáním voleb, tedy do 9. 1. 2018.

Ing. Anna Křížková, vedoucí odboru organizačního a ObŽÚ
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n Klub Labe

Vísecké nám. 198, e-mail: prochor@
klublabe.cz, www.klublabe.cz

n AC/DC REVIVAL ŠPEJBL´S HELPRS 
13. 1. sobota od 21:00

n DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ  
18. 1. čtvrtek od 19:30
Filmová projekce (na  ČSFD 76%). Profesio-
nální svatební agentura má na nezdary celých 
24 hodin a  za  ty se toho může stát opravdu 
hodně. Nová komedie od  režisérů filmu Ne-
dotknutelní, jejíž inspirační zdroj můžeme 
hledat třeba u argentinských Divokých histo-
rek, potěší srdce každého, alespoň trochu ško-
dolibého diváka.

n Informační centrum

Vrbnovská 30 / 1 (areál Starého zámku)
www.mkc-horovice.cz
tel. 732 512 821, 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 – 15:00
n AKTUÁLNÍ PŘEDPRODEJ:
Na Stojáka (klub Labe) 19. 1. 2018 od 19:30
cena vstupenky v IC 220 Kč, na místě 250 Kč
Vše o ženách 12. 2. 2018 od 19:30 (SD) 
Poslední místa!
4TET 27. 2. 2018 od 19:00 (SD) 
cena místenky 590 Kč (550 Kč)
Připravujeme:
Předprodej na dětské divadelní představení 
O statečném kováři Mikešovi, 3. Městský ples 
(17. 2.), koncert Hany Zagorové (21. 3.).
n  INFORMACE 
     K PŘEDPRODEJI VSTUPENEK

Informace o přípravě nebo průběhu 
předprodeje naleznete na stránkách MKC 
Hořovice a města Hořovice. Pokud to tech-
nicky zvládneme, zveřejníme je v měsíčníku 
Měšťan.

Zájemcům o zasílání zpráv o předprodeji 
doporučujeme, aby se zaregistrovali Přes 
registrační formulář na adrese: horovice.mo-
bilnirozhlas.cz, a zvolili jako oblast zájmu 
kultura a sport. Při registraci doporučujeme 
uvést i emailovou adresu – ušetříte nám platbu 
za provoz Mobilního rozhlasu.

Vstupenky si můžete zarezervovat: osobně 
v Informačním centru nebo telefonicky na č. 
732 512 821, lze také emailem: ic@mkc-horo-
vice.cz. Vyzvednout je můžete pouze osobně 
v IC, cca do 10 dní.

n NA STOJÁKA
19. 1. pátek od 19:30
ESTER KOČIČKOVÁ, DOMINIK HEŘMAN 
LEV, PETR VYDRA – LIVE. Vstupné v před-
prodeji v Informačním centru 220 Kč, na mís-
tě 250 Kč. Předprodej probíhá!
n CHLAPI NEPLÁČOU 
25. 1. čtvrtek od 19:30
Filmová projekce (na ČSFD 78%). V atmosféře 
obrovského prázdného hotelu vyplouvají na po-
vrch ty nejhlubší rány minulosti, zasazené rodi-
nou či válečnou zkušeností. Ať už byli účastníci 
přímými aktéry nebo pouze svědky válečných 
zločinů, které v 90. letech zvrásnily společný stát, 
jejich dozvuky žijí v jejich myslích dál. Slovinský 
terapeut, který má skupinu na starosti, jen ob-
tížně zvládá nebezpečně třaskavou směs, kterou 
může okamžitě zažehnout každé slovo vyřknuté 
bez rozmyslu nebo jen zdánlivě křivý pohled. 
Bosenský kandidát na Oscara za nejlepší cizoja-
zyčný film se stal jedním z nejvýraznějších filmů 
soutěže 52. ročníku MFF Karlovy Vary a z festi-
valu si odvezl Velkou cenu poroty. 

n Muzeum Hořovicka

Vrbnovská 27 - Starý zámek
www.muzeum-beroun.cz 
Email: horovice@muzeum-beroun.cz

V měsíci lednu 2018 je Muzeum Hořovicka 
pro veřejnost uzavřeno. Zájemci o prohlídku 
ve všední dny se mohou objednat předem 
písemně na výše uvedeném emailu. 

n Společenský dům

Nádražní 606

n KOCOUR V BOTÁCH
14. 1. neděle od 15:00
Pohádka. V režii Marie Bartošové hrají děti.
n O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI
21. 1. neděle od 16:00

Divadlo za 2 a MKC Hořovice uvádějí pohád-
ku. Vstupné 99 Kč. Předprodej v IC Hořovice.    
Hrají profesionální herci v čele s Liborem Jení-
kem (Divadlo Příbram, Divadlo pohádek, TV).

n Knihovna Ivana Slavíka

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

n HODINY PRO VEŘEJNOST
PO   12:00 – 17:00
ÚT    8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
ST   12:00 – 17:00
ČT 8:00 – 11.00 12:00 – 17:00
SO 8:00 – 11:00 (vždy sudý týden)
n Soboty pro veřejnost: 13. a 27. ledna

n Taneční kurzy

n SPOLEČENSKÝ DŮM A RADNICE
lekce se nepravidelně střídají 
od 15. 1. 2018 - pondělky
Dospělí – mírně pokročilí H2 19:00–20:30
Dospělí – začátečníci H1 20:40–22:10
V ceně je 12 večerů (11 lekcí a 1 jarní ples).
od 5. 1. 2018 - pondělky
Mládež – mírně pokročilí H8 18:30–20:05
Dospělí – středně pokročilí H4 20:15–21:50
V ceně je 12 večerů (10 lekcí, 1 prodloužená 
a 1 jarní ples).
Blanka Vášová, tel.: 603 238 090
www.tanecni.net

n Domeček Hořovice

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

n PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE
4 10. 1. SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE 
– KATEGORIE I.A, I.B. GVH Hořovice. 
Určeno žákům do  7. ročníků základních škol 
a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií.
4 13. 1. od 8:00 do 10:20. BĚH PARTYZÁN-
SKOU STEZKOU. Osek. 42. ročník běhu 
k  uctění památky účastníků protifašistiského 
odboje na  Hořovicku. Startovné děti: 10 Kč, 
dospělí: 50 Kč.
4 16. 1. DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA pro ZŠ. 
Muzeum Českého krasu Beroun. Určeno pro 
žáky 8. a 9. tříd ZŠ
4  17. 1. od  8:00 SOUTĚŽ V  NĚMECKÉM 
JAZYCE – KATEGORIE III.A pro SŠ. GVH 
Hořovice. Určeno žákům 1. až 3. ročníků všech 
typů středních škol
4 20. 1. od 9:00. POHÁDKOVÁ HERNIČKA 
pro děti. RC Kaleidoskop. Sobotní hernička 
pro děti na téma Ledové království .
4  20. 1. od  14:00 do  18:00. SEMINÁŘ 
PLETENÍ Z  PEDIGU. Liteň. Pletení košíků 
s uchem. Poplatek 250 Kč.
4 21. 1. od  9:00 do  14:00. SEMINÁŘ PLE-
TENÍ Z PEDIGU. Králův Dvůr. Pletení košíků 
s uchem. Poplatek: 250 Kč
4  24. 1. od  17:00 do  19:00. SEMINÁŘ  
VÝROBA MÝDLA, budova pošty Komárov. 
Ruční výroba mýdla. Poplatek: 150 Kč.
4 24. 1. MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z5, 
Z9  pro ZŠ. 1.ZŠ Hořovice. Určeno pro žáky 5. 
a 9. tříd ZŠ
4 29. 1. OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE - 
KATEGORIE II. pro SŠ. GJB Beroun. 
4 30. 1. OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 
- KATEGORIE I. pro ZŠ. 1.ZŠ Hořovice. 
Určeno pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ.
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n Sedmikráska

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

4 ARTETERAPIE PRO DOSPĚLÉ 
čtvrtek 11. 1. od 18:00 do 20:00, Hořovice, ul. 
Jungmannova 156, objekt Teza, 1. p., vlevo. 
Jedná se o kurzy pro dospělé, kde formou výtvar-
ného vyjádření poznáme sebe sama a své místo 

n Lochovice

n MUSICA PRO SANTA CECILIA
6. 1. sobota od 14:00 

n RC Kaleidoskop

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

n RC KALEIDOSKOP - HERNA
4 PO 13:00 – 17:00, ÚT  sudý týden 14:30 – 
17:00, ÚT  lichý týden 8:00 – 12:00.
n RC KALEIDOSKOP - AKCE
4 Pondělí 8., 15., 22., 29. 1. od 14:30 do 15:15. 
HRAVÉ TVOŘENÍ pro děti od 2 let. RC Ka-
leidoskop. Tvoření hravou formou, lektor: R. 
Hrdličková. Nutná rezervace. Poplatek 50 Kč.
4  Úterý 16. a  30. 1. od  8:00 do  12:00, 23. 1. 
od 14:30 do 17:00. MINIŠKOLKA V KALEI-
DOSKOPU (hlídání dětí). Pohlídáme vaše 
děti, budeme si hrát, tvořit, zpívat a cvičit, za-
tímco vy si vyřídíte potřebné věci na úřadech, 
nakoupíte či  doma uklidíte.
4 Středa 10., 17., 24., 31. 1. od 9:00 do 9:35.  
MIMIKLUBÍK pro maminky s  dětmi 
od  8 měsíců. RC Kaleidoskop. Setkání 
a cvičení maminek s malými dětmi, lektor: R. 
Hrdličková. Poplatek: 50 Kč/ schůzka. 
4  Středa 3., 10., 17., 24., 31. 1. od  10:00 
do  11:00. MAMI FIT pro rodiče a  děti. Zr-
cadlový sál Vrbnovská ul. Cvičení nejen pro 
maminky, lektor: R. Hrdličková. REZERVACE 
NUTNÁ na tel. 607 110 038. Cena 50 Kč/ lekce.
4  Pátek 2. 2. od  8:00 do  15:00. POLOLET-
NÍ PRÁZDNINY V  KALEIDOSKOPU. 
RC Kaleidoskop. Program (plavání, bruslení) 
bude upřesněn podle počtu přihlášených. Info 
a  rezervace: R. Hrdličková, tel.: 607  110  038. 
Poplatek 250 Kč.

4  31. 1. SOUTĚŽ V  ANGLICKÉM JAZYCE 
KATEGORIE II.A, II.B. GVH Hořovice. 
Určeno žákům 8. a  9. ročníků základních škol 
a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií. n Zaječov

n ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
7. 1. neděle od 15:00 
Smíšený pěvecký sbor ze Spáleného Poříčí 
spolu s farností kostela Zvěstování Panny Ma-
rie v Zaječově vás srdečně zvou na tradiční 
Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Mši 
provede smíšený pěvecký sbor ze Spáleného 
Poříčí se sólisty z Nové české písně za dopro-
vodu Lidové muziky z Chrástu. Vystoupení se 
koná v zaječovském kostele. Vstupné dobro-
volné.

n Beroun

18
MEDVĚDÍ NAROZENINY

KUBY A MATĚJE

13. 1. 2018, 13:00
MEDVĚDÁRIUM NA MĚSTSKÉ HOŘE, BEROUN

TĚŠIT SE MŮŽETE NA:
�  Krmení medvědů
�  Předávání dárků
�  Krátké narozeninové povídání, 

vzpomínání a podepisování 
fotografií režisérem 
Chaloupkem       

�  Sladkou pozornost pro děti od 
plyšového medvěda Vojty

POPŘÁT PŘIJDOU:
�  Již po 18. „medvědí táta“ 

režisér Václav Chaloupek
�  Představitelé města

Plakat_A3_18medvedi narozeniny.indd   1 06.12.17   22:48

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. 
Příspěvek 160 Kč. Závazné rezervace: 607 185 016 
nebo e-mail polak.kamila@seznam.cz
4 ARTETERAPIE PRO DĚTI 
10. a 31. 1. od 16:00 do 17:00, Hořovice, studio 
Relax, Zámecká 10.
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. Pokaždé si také vyrobíme 
nějakou maličkost pro radost. Schůzky se konají 
pravidelně jednou za dva týdny. Příspěvek 80 Kč. 
Závazné rezervace: mobil: 607 185 016 nebo e-
mail polak.kamila@seznam.cz.
4 MAŠKARNÍ NA BRUSLÍCH
sobota 21. 1., Zimní stadion Hořovice
Zábavné odpoledne s  hudbou na  bruslích 
a v maskách je určeno pro širokou veřejnost bez 
rozdílu věku. Přijďte si vyzkoušet zručnost při 
jízdě na  bruslích, zasoutěžit. Čeká Vás ukázka 
krasobruslení. Vstup na ledovou plochu pouze 
na bruslích a v masce! Postačí namalovaný 
obličej, pohádková čepice, klobouk... Malování 
na  obličej bude zajištěno. Akci pořádáme ve 
spolupráci s městem Hořovice, p.  Jíchou (ve-
doucí ZS), TJ Kraso Beroun a spolekem Srdcem 
v lese. Bližší informace: Renata Babelová, Tel.: 
725 980 975, mail: sedmikraska-os@seznam.cz.

n 1. 1. MUDr. Štěpánka Šedivá, Beroun, Wag-
nerovo nám. 1541 311 611 241 
n 6. a 7. 1. MUDr.  Ladislava Švábová, Hořovi-
ce, Pod Nádražím 289, 311 513 375
n 13. a 14. 1. MUDr. Jevgenii Taran, Králův 
Dvůr, Průmyslová 614, 777 936 330
n 20. a 21. 1. MUDr. Nadiia Taran, Králův 
Dvůr, Průmyslová 614, 777 936 330
n 27. a 28. 1. MUDr. Jan Joukl, Králův Dvůr, 
Průmyslová 614, 724 275 395
Pohotovostní služba je v době od 8:00 do 11:00

n Zubní pohotovost

n Žebrák

KULTURNÍ KLUB
4 12. ledna, Maturitní ples OA Beroun.
4 19. ledna, Maturitní ples SZŠ Beroun.
4 20. ledna od 20:00. Tradiční maškarní bál. Hraje 
skupina Next Band. Bohatá tombola. Vstup 120 Kč.
4 23. ledna od 18:00 Pořad se zpěvákem Karlem 
Bláhou a Jiřím Krampolem pobaví všechny bez 
rozdílu věku.  Vstupné 150 Kč.
HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK
4 HVĚZDÁRNA DĚTEM – první čtvrtek v mě-
síci od  18:00 – rezervace nutná. Děti provedeme 
Sluneční soustavou, kreslenými souhvězdími, 
uslyší Pohádku z hvězd, zahrají si hvězdnou hru, 
podívají se k dalekohledu do kopule a čeká je řada 
dalších vesmírných dobrodružství. (4. 1. a 1. 2.)
4 POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY DALE-
KOHLEDY – první čtvrtek v měsíci od 20:00. 
Pozorování probíhá v hlavní kopuli dalekohle-
du za předpokladu bezoblačné oblohy.
4 HVĚZDÁRNA VIP – POZOROVÁNÍ NOČ-
NÍ OBLOHY po předchozí rezervaci. Chcete 
přijít na hvězdárnu a vidět objekty z vesmíru 
na vlastní oči? Pojistěte si to. Stačí se zarezervovat 
na www.hvezdarnazebrak.cz a v případě příznivé 
předpovědi dostanete předem zprávu, že hvězdár-
na je pro vás připravenaVIP.
Více na www.hvezdarnazebrak.cz

Zámecký sál. Zazní především adventní a vá-
noční písně renesance a baroka.
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MOU MATKOU JE ZEMĚ
Slunce vyjde, chvíli svítí, zapadne a je pryč.
Tak to bude i s Indiány!
Uplyne jen pár let a o Indiánech bude slyšet jen to,
co o nich napíší běloši ve svých knihách.

GERONIMO (po 1820-1909), 
apačský náčelník a šaman

Žáci Základní umělecké školy Josefa Slaví-
ka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy Květuše 
Ernestové uskutečnili v pátek 8. prosince 2017 
od 18 hodin v divadelním sále radnice v Ho-
řovicích premiéru výchovně vzdělávacího po-
řadu THE EARTH IS MY MOTHER s indián-
skými příběhy, tanci a písněmi.

Indiánské báje a mýty poutavě vyprávěla 
Veronika Slavíková, indiánskými ženami byly 
Pavlína Vokáčová, Erika Řechtáčková, Klára 
Štochlová, šamana ztvárnil Filip Strejc, náčel-
níka Luboš Louda a Velké Bílého bratra Tereza 
Vokáčová. Písně indiánských kmenů Navaho 

a Hopi zpívali a tančili také mladí bojovníci 
Ada Rooks, Nora Rooks, Hana Novotná, Ště-
pán Novotný, Alex Dušek, Viktorie Duško-
vá, Patrik Dombai, Ema Procházková, Nelly 
Hrdličková, Markéta Žílová, Tereza Ševítová, 
Julie Lišková, Ferdinand Liška, Martin Jirák, 
Jan Kříž a Filip Rataj, nejmladším účinkujícím 
byl čtyřměsíční Ivo Štochl. Totem s motivem 
mezoamerického boha Quetzalcoatla namalo-
val Hasan El-Dunia. Scénář a aranže vytvořila 
Květuše Ernestová.

V závěru koncertu poslalo publikum po-
slední potlesk „osamělému bojovníkovi, který 
právě odešel do věčných lovišť“, emeritnímu 
řediteli Základní umělecké školy Josefa Sla-
víka Hořovice panu Františkovi Procházkovi, 
jemuž byl také věnován závěrečný příběh po-
řadu Věčná píseň.

Ve druhé polovině prosince 2017 proved-
la třída Květuše Ernestové řadu Adventních 
a Vánočních koncertů. (ern)

Krátce ze ZUŠ Josefa Slavíka

V neděli 26. 11. se uskutečnily již tradiční 
tvořivé dílničky. Ty pořádá spolek Sedmikrás-
ka v rámci akce Vánoce v Hořovicích již něko-
lik let. Advent začal v Hořovicích o týden dří-
ve. Děti, rodiče i prarodiče si vyráběli vánoční 

dekorace a dárky. Svíčky ze včelího vosku, 
vánoční přání, dárkové krabičky, svícny, ozdo-
by, mýdla, látkové zvířátko, obrázky malované 
voskem. K prodeji bylo spoustu hand made 
výrobků od prodejců. Nechybělo ani malé 
občerstvení, horké nápoj, prodej kvalitní bio 
kávy a čajů. 

Dílniček se zúčastnily i děti z Nízkopraho-
vého zařízení pro děti a mládež v Hořovicích 
a společně s panem Košťálkem si připravily 
dílničku s papírovými dekoracemi. Od 15 
hod. probíhá na Palackém náměstí vánoční 
program, který má na starosti hlavně Dome-
ček Hořovice. Vánoční atmosféru a setkání 
zakončil pan starosta a společné rozsvícení 
stromu. 

Věříme, že příští rok bude mít strom nové 
osvětlení a ozdoby. Opravdu si zaslouží ne-
patřit mezi nejhorší vánoční stromy v okolí. 
Spolek děkuje panu Landovi z MKC Hořovice 
a Českému Svazu Zahrádkářů v Hořovicích 

Tvořivé dílničky a Mikulášské čtení
za zapůjčení stolů a lavic, zastupitelstvu města 
za poskytnutí prostor. 

Dne 5. 12. uspořádaly spolky Sedmikráska, 
Zděná a Srdcem v lese tradiční MIKULÁŠSKÉ 
ČTENÍ. Kdo nechtěl zvát domů Mikulášskou 

trojici, mohl přijít k rozsví-
cenému stromku ke koste-
lu na Palackého náměstí. 
Zde čekal Mikuláš s kni-
hou hříchů, čerti a andělé. 

Zazvonil zvoneček, Mi-
kuláš přečetl v knize hří-
chů jméno hříšníka. Každý 
hříšník slíbil, že se polep-
ší a čert nakonec odešel 
s prázdnou. Pro hříšníky 
bylo připravené uhlí. Ně-
kteří zazpívali písničku 
nebo přednesli básničku. 

Poté dostali od anděla odměnu. S odměnami 
pomohli rodiče, kteří nosili balíčky před začát-
kem akce. Čekání si statečné děti krátily hrou 
a povídáním s čerticí. Andílci všem rozdávali 
perníčky a dobrou náladu. Děkujeme všem 
čertům, andělům a Mikuláši za hezké vystou-
pení. 

Za spolek Sedmikráska Renata Babelová

Svaz tělesně postižených
Není těžké milovat dítě zdravé a krásné, 

milovat člověka zdravého a krásného. Jen 
velká láska a úcta se dovede sklonit k dítěti 
postiženému a postiženému člověku.

Děkujeme všem našim partnerům, pří-
znivcům a dárcům. Přejeme jim i všem na-
šim členům a klientům, 
aby vstoupili do nové-
ho roku 2018 společně 
s námi nejen s otevře-
ným srdcem, ale i s roz-
zářeným úsměvem.

Jarmila Gruntová
předsedkyně

Novoroční ohlédnutí za činností Svazu   tělesně 
postižených v Hořovicích. 

 
 
Vážení partneři, členové a uživatelé našich služeb, 

rok se s rokem sešel a já opět stojím před nelehkým úkolem shrnout pro Vás ve stručnosti 
12 měsíců. Jedna akce stíhala druhou, za celý rok nebyl měsíc, kdybychom měli čas si 
vydechnout. Přesto při ohlédnutí zpět zůstávají krásné vzpomínky. Ptáte se jaké? S rokem 
2017 budu mít navždy spojenou nádhernou atmosféru na sedmi rekondičních pobytech.  
 Je zajímavé, že si člověk při podobné rekapitulaci většinou vybaví jen tzv. „třešničky na 
dortu“, hezké výstupy, ale na tu každodenní mravenčí práci většinou trochu pozapomíná. 
Věřím však, že mnohým z Vás, našich členů či klientů, se do paměti dobře uložila setkání 
s některými pracovníky půjčovny kompenzačních pomůcek, s našimi terénními pracovníky, 
kteří rozvážejí pomůcky po celém rozsáhlém regionu. V pestré paletě činností zaměřených 
především na oblast seniorů, postižených a hendikepovaných občanů, cítíme potřebu 
spolupráce a vzájemného propojení s městem Hořovice, s obecními úřady celého regionu, 
s organizacemi STP, nadacemi a významnými partnery, s mediálními partnery, jejichž pomoc 
je pro naši organizaci velikým přínosem. Mně tato rekapitulace navíc utvrdila ještě v jedné 
podstatné věci: Všechno to úsilí, námaha, přesčasy a nejistota, VŠECHNO TO STÁLO ZA 
TO! Úspěch můžeme vidět v zájmu a spokojenosti Vás členů, kterých je již 500, ve výčtu 
realizovaných služeb a projektů nebo v úspěšném dobrém hospodaření. Rok od roku si však 
stále více uvědomuji, že úspěch naší organizace stojí především na lidech – na jejich 
pracovitosti, profesionalitě a laskavém přístupu celého týmu k uživatelům našich služeb, na 
pomoci dobrovolníků, členů organizace a v neposlední řadě na podpoře našich 
partnerů,dárců, příznivců a veřejnosti. Proto i Vy si po přečtení této zprávy přičtěte 
zasloužený DÍK, který Vám za úspěšný rozvoj našeho sdružení Svazu tělesně postižených 
v Hořovicích  právem náleží! Děkuji Vám všem, kteří se na činnosti organizace větší, či 
menší mírou podílíte anebo jste se v minulosti podíleli. Každá pomoc se počítá! 
Důležitá je společná dobrá vůle, stejný cíl a vzájemný respekt, který nás v organizaci Svazu 
tělesně postižených spojuje v jedno mimořádné společenství spřízněných duší. Díky tomu 
můžeme všichni společně věnovat kousek svého života práce pro druhé. 

TURISTICKÁ UBYTOVNA KRÁLÍKY
vhodné pro rodiny s dětmi a dorost
Termín: 27. ledna – 3. února 2018
Ubytování: ubytovna Falta Králíky -  dvou, 
tří a pětilůžkové pokoje, společné sociál-
ní zařízení
Stravování: vlastní, k dispozici kuchyňka, 
lednice
Lyžování: lyžařské středisko Dolní Morava 
nebo Buková. Dobré podmínky na běžky. 
Doprava: vlastními auty. V případě většího 
počtu účastníků - autobusem
Celková cena: 2 200 Kč - ubytování
Kapacita chaty je omezena. 
Pokud budete mít o pobyt zájem, ode-
vzdejte přihlášku co nejdříve na 2. ZŠ Ho-
řovice – do ředitelny M. Jarolímové, tel. č. 
311 51 2028

DOPORUČUJEME 
PRO JARNÍ PRÁZDNINY!!! 
ITÁLIE - FOLGARIA
Termín: 13. – 18. března 2018
Ubytování: hotel Martinella – Serrada, 
u sjezdovek, 2 - 3 – 4 lůž. pokoje s vl. 
soc. zařízením
Stravování: polopenze – snídaně bufet, 
večeře – výběr ze tří předkrmů a hlavních 
jídel, salátový bufet, desert
Celková cena pobytu včetně skipasu:  
8 900 Kč, 8 700 Kč senioři do 1. 12. 
1952, 7 200 Kč junioři 1. 12. 2001 – 30. 
11. 2009, 3 900 Kč děti narozené 1. 12. 
2009 – 31. 12. 2015
V ceně není započítaná pobyt. taxa 1,5 
euro/den od 14 let
Lyžování: 74 km sjezdovek Folgaria- Fio-
rentini. Pro začátečníky přímo za hotelem 
cvičná louka s dopravním pásem.
V případě zájmu odevzdejte přihlášku 
a zálohu 2000 Kč M. Jarolímové – 2. ZŠ 
Hořovice – ředitelna. 

TOM Vlaštovka 
ve spolupráci s 2. ZŠ Hořovice 

pořádá zimní pobyty 
pro děti a jejich rodiče
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Moderní gymnastky po náročné sezoně

PF  2018
Štěstí, zdraví, lásku
a pohodu do Vašich domovů
přeje
Domov Na Výsluní, Hořovice

Již druhým rokem se moderní gymnast-
ky z Hořovic pustily do nácviku společných 
skladeb. V letošním roce se připravovaly již tři 
skladby. Aby všechny skupiny dostaly dosta-
tečný prostor pro nácvik, to byl největší oříšek 
pro trenérky,

Dvě mladší skupiny měly práci o něco 
jednodušší, protože nacvičovaly skladbu bez 
náčiní. Důležitá je souhra v týmu a zároveň 
dostatečná individuální úroveň. Naše nejstarší 
gymnastky nacvičovaly skladbu s ob-
ručemi. Zde už jde opravdu o docela 
tvrdý trénink, a to nejen individuál-
ní, ale i skupinový. Každá závodni-
ce musí zvládnout techniku náčiní. 
Navíc ještě musí nacvičit výměny 
ve skupině, vědět přesně kdy a kam 
má své náčiní poslat, aby bylo chyce-
no další závodnicí.

Dívky se v průběhu podzimu 
účastnily pohárových soutěží, a to ne-
jen v rámci Českomoravského pohá-
ru. Na oblastních přeborech Středo-
české oblasti moderní gymnastiky pak 
všechna družstva obsadila ve svých 
kategoriích místa nejcennější. Nej-
starší dívky si tak vybojovaly postup 
na mistrovství ČR ve společných 
skladbách linie B. Nervozita z účasti 

na mistrovství republiky bohužel dívky ochro-
mila natolik, že se nevyvarovaly závažných 
chyb, což je sesadilo do pole poražených. Věří-
me však, že je tento neúspěch neodradí a v no-
vém roce se opět pustí do tréninku. Na jaře je 
čeká série individuálních závodů.

Přejeme trenérkám, gymnastkám a jejich 
rodičům krásné prožití vánočních svátků 
a mnoho příjemných nejen sportovních zážit-
ků v příštím roce.

n Mistrovství ČR ve společných skladbách linie B - zleva 
- Tereza Krtilová, Zuzana Krtilová, Natálie Šlehoferová 
a Edita Burešová.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ 
LEDEN 2018

Pondělí 1. 10:00 - 15:00, 20:45 - 22:00 

Úterý 2. 8:00 - 15:00,

Středa 3. 8:00 - 16:00

Čtvrtek 4. 8:00 - 15:00

Pátek 5. 8:00 - 14:30

Sobota 6. 6:15 - 7:15, 12:30 - 15:30

Neděle 7. 6:30 - 7:45, 17:15 - 18:30

Pondělí 8. 8:00 - 14:30

Úterý 9. 8:00 - 15:00

Středa 10. 8:00 - 16:00

Čtvrtek 11. 8:00 - 15:00

Pátek 12. 8:00 - 14:30

Sobota 13. 6:30 - 7:45, 13:45 - 15:30

Neděle 14. 6:30 - 7:45, 15:15 - 16:45

Pondělí 15. 8:00 - 14:30

Úterý 16. 8:00 - 15:00,

Středa 17. 8:00 - 16:00

Čtvrtek 18. 8:00 - 15:00

Pátek 19. 8:00 - 14:30

Sobota 20. 6:30 - 7:45, 13:45 - 15:30

Neděle 21. 6:30 - 7:45, 17:15 - 18:30

Pondělí 22. 8:00 - 14:30

Úterý 23. 8:00 - 15:00,

Středa 24. 8:00 - 16:00

Čtvrtek 25. 8:00 - 15:00

Pátek 26. 8:00 - 14:30

Sobota 27. 6:15 - 7:15, 18:15 - 20:15

Neděle 28. 6:30 - 7:45, 13:00 - 16:30

Pondělí 29. 8:00 - 14:30

Úterý 30. 8:00 - 15:00,

Středa 31. 8:00 - 16:00

Každé pondělí od 15:30 - 16:30 a úterý od 
15:15 - 16:15 je nábor kluků a holek ve věku 
5-9let. Nábor je ve spolupráci ČSLH. Do 
konce roku je nábor zadarmo. Je pro všech-
ny, kteří se chtějí naučit hrát hokej, nebo to 
chtěji alespoň zkusit.

Každý pátek od 17:00 - 17:45 a každou ne-
děli od 9:15 - 10:hod je kurz bruslení. Kurz 
je pro všechny co se chtějí naučit bruslit. 

Sledujte rozpis na ww.zs.horovice.cz  - 
může dojít k změnám!


