
„VlakoVá petice“
Tři instituce – České dráhy, odbor osobní 

dopravy, Krajský úřad Středočeského kraje, 
odbor dopravy a Ministerstvo dopravy, odbor 
osobní dopravy – již obdržely petici občanů, 
kteří „nesouhlasí s omezením vlakových spojů 
na trati 170 Plzeň – Praha a zpět se zastávkou 
Hořovice“. Tuto petici podepsalo více než tisíc 
občanů (včetně starostů okolních obcí), kteří 
požadují, „aby v rámci nejbližší úpravy jízdní-
ho řádu r. 2018 byly večerní rychlíkové spoje 
z Prahy po 20. hodině a z Plzně po 21. hodině 
(popř. jako spěšný vlak) se zastávkou Hořovice 
obnoveny“.  

Za tuto významnou občanskou aktivitu 
ve prospěch široké cestující veřejnosti naše sa-
mospráva děkuje organizátorům petice, jmeno-
vitě Mgr. Janě Slavíkové, Janě Králové a Ing. Ji-
římu Konrádovi (a dalším pomocníkům). 
Petice významně podpořila úsilí „radnice“ 
ve stejné věci, tedy aby nedocházelo ke zhor-
šování dopravní obslužnosti nejen Hořovic, ale 
celého Hořovicka, a dostupnosti Prahy i Plzně. 

Dne 22. 2. 2018 se v Berouně konalo pracov-
ní jednání, organizované Integrovanou dopra-
vou Středočeského kraje (jakožto objednavatele 
regionální dopravy), na němž zástupci samo-
správ mohli vyslovit své připomínky k jízdním 
řádům ČD pro další období. Na této schůzce 
jsme se od Ing. Martina Jareše, Ph.D, zástupce 
ředitele pro dopravu, dozvěděli, že petice ales-
poň na úrovní Středočeského kraje byla vyhod-
nocena jako oprávněná, takže v současnosti se 
projednává alespoň opětovné zastavování ve-
černího expresu v Hořovicích. 

Mezitím od 4. 2. 2018 jsou také Hořovice (až 
po Kařez) zařazeny do pásma PID, v němž bu-
dou platit doklady PID také u rychlíků, ovšem 
s výjimkou expresů. Takže u tohoto večerního 
vlaku (expresu), jenž by v blízké budoucnosti 
měl zastavovat v Hořovicích, bude takříkajíc 
vše při starém. 

Největším problémem na trati Praha – Pl-
zeň je úsek Praha – Beroun, jehož kapacita je 
vzhledem k technickému stavu trati již vyčer-
pána, takže jakékoli zavádění nových (dalších) 
spojů je problematické.

topoly na nábřeží
V lednu a únoru t. r. byly pokáceny přestár-

lé – a povětšině také havarijní - topoly podél 

levého břehu Červeného potoka.  Větším pro-
blémem než samo kácení bylo odklizení kme-
nů z pro techniku nepřístupného břehu. Pro-
to naše Technické služby zajistily přemístění 
kmenů pomocí jeřábu přes potok na nábřeží 
Hynka Šlosara, odvoz do areálu Starého zám-

ku a další zpracování (vč. rozštípání).  Vzniklo 
tak cca 70 m3 palivového dříví, které je mož-
no od Městské správy bytového a nebytového 
fondu odkoupit za cenu 1000 Kč za m3. (Vět-
ší kusy je nutno pouze doštípat podle vlastní 
potřeby.)  Zájemci o toto palivové dřevo se 
mohou hlásit v kanceláři MSBNF (v zadním 
traktu radnice), tel.: 311 545 335 nebo 334.

Tímto také děkujeme všem za pochope-
ní dopravních omezení na komunikaci v ulici 
Hynka Šlosara během přemisťování kmenů je-
řábem (foto na straně 2). 

noVá cesta V Remízku
Ještě na konci minulého roku byla ve vý-

chodní části Remízku, v serpentině komuni-
kace Sv. Jan, zřízena cesta lesní povahy, která 
poskytuje možnost vyhnout se chůzi po (z hle-
diska chodeckého) nebezpečné silnici, nebo 
zdolávat prudký svah na různých místech 

Remízku. Vzhledem ke značnému převýšení 
schůdnost této cesty zajišťuje několik schodů, 
pražců, takže není bezbariérová a také není 
vybavena veřejným osvětlením. Začíná před 
spodní svatojánskou serpentinou a vychází se 
z ní za poslední bytovkou sídliště Višňovka. 

Zřízení této cesty vyšlo z podnětu Ing. Davida 
Grunta, vedoucího stavebního odboru, proto 
se pro ni vžívá název „Gruntova stezka“.

noVý autobus 
na městské lince

Podnik ARRIVA jako dopravce zajišťující 
veřejnou hromadnou dopravu ve městě roz-
šířil či obnovil vozový park o nový „červený“ 
autobus zn. Mercedes Benz Conecto, který 
díky snížené plošině usnadňuje nástup a vý-
stup méně pohyblivým pasažérům a zvyšuje 
komfort i pro ostatní cestujíc (viz titulní foto). 
Bezplatná doprava pro cestující v našem městě 
(hrazená z prostředků města) je stále více vní-
mána jako pokrokové sociální opatření, z nějž 
si berou příklad i jiná města. 

Ondřej Vaculík (místostarosta Hořovic 
za Hnutí nezávislých)

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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Vlaková petice i nový autobus

n Autobusy hořovické MHD vozí zdarma cestující už řadu let.  Nyní se lidé navíc svezou zcela 
novým bezbariérovým vozem Mercedes Benz Conecto. Dopravce ARRIVA ho uvedl do provozu za-
čátkem letošního února. To však není jediná novinka. Zdarma po městě se lidé svezou i linkovými 
autobusy. Dosud tuto možnost mohli využít od zastávky na Cintlovce, nově jsou zařazené zastávky 
Cihelna a Dražovka.  Foto: (rak)



kam pozvete návštěvníky, kteří by si 
rádi prohlédli novou výstavu Fotoklubu 
Hořovice?

Do hořovické Galerie Starý zámek, vernisáž 
výstavy se zde koná ve čtvrtek 8. března od 17 
hodin, expozice bude pří-
stupná až do 29. dubna.

na jaké snímky se 
mohou návštěvníci těšit? 
Bude mít výstava nějaké 
společné téma?

Vystavuje nás jedenáct. 
Každý představí svou práci, 
každý se ale zabývá něčím 
jiným. Někdo se věnuje více 
krajině, někdo dělá zátiší, 
a z toho důvodu téma není 
přesně stanovené. Konkrétně 
se dá říci, že v Galerii Starý 
zámek vystavíme nové fo-
tografie a převažovat bude 
zmíněná krajina. 

kolik členů má fotoklub, jsou všichni 
z Hořovic?

Členů máme jedenáct, v minulosti nás bylo 
ale třeba i dvakrát tolik. Naši fotografové jsou 
z Hořovic i z okolních obcí, například z Oseku, 
Hostomic nebo Komárova.

na jakých dalších místech fotoklub vy-
stavuje?

Průběžně vystavujeme na chodbě hořovic-
ké radnice, v čekárně transfuzního oddělení 
Nemocnice Hořovice nebo v restauraci Op-
tima. Kromě toho si naše fotografie mohou 
lidé prohlédnout v čekárně hořovické vlakové 
stanice – v Galerii nádraží. Nyní zde jsou vy-
stavené snímky zachycující život obcí Mikrore-
gionu Hořovicko, na jaře se sem opět vrátíme. 
Vystavovali jsme také na Dobříši, v nemocnici 
na Příbrami, několikrát ve Zbiroze, ve Vše-
radicích, v Mirošově, v Mariánských lázních 
a v Praze. V Galerii Starý zámek se představíme 
podruhé, už jsme zde vystavovali krátce po je-
jím otevření.

kdy Fotoklub Hořovice vznikl?
V sedmdesátých letech minulého století, 

kdy na popud Společenského klubu Hořovice 
spojením  fotokroužků Hořovic a Komárova 
začala éra Fotoklubu Hořovice. Zprvu jej vedl 
Jan Donngres, potom až do své smrti Jan Mottl 
a nyní já. Ve fotoklubu se vystřídalo zhruba tři-
cet členů, nyní ho navštěvuje jedenáct až třináct.

co nejraději fotíte a kdy jste s focením 
vůbec začal?

Mám tři zájmy – krajinu, nalezená zátiší, 
lidi na různých akcích. Fotím od pětadvaceti 
let, o něco později jsem se fotografii věnoval 

i na konzervatoři Středočeského kraje, kam 
jsem dojížděl o sobotách. Zde nás vedl vysoko-
školský pedagog Ján Šmok.

Máte svou oblíbenou fotografii?
To se nedá říct.

kolik času fotografo-
vání věnujete?

Teď hodně, když už sem 
v důchodu. Tak obden se 
chodím projít a něco si vyfo-
tím. Zkrátka, abych měl ve-
čer co dělat. V televizi pokaž-
dé není, co by mne zajímalo. 
Zabavím se tím, že snímky 
prohlížím a třídím. Zůstane 
třeba jeden, nebo dva obráz-
ky, ostatní se vyhází.

Účastníte se fotogra-
fických soutěží?

Fotografické soutěže jsem 
obesílal sporadicky a to jako 
mladý fotograf. Největším 

úspěchem bylo druhé místo v krajském kole 
AFO (amatérská fotografie), ale to je již oprav-
du dávno. Asi před třemi roky jsem se v Pod-
brdských novinách dočetl o vyhlášení soutěže 
o fotografii z Brd (REGIONARTem v klášteře 
Zaječov), tak jsem ji obeslal a získal první místo.

Upoutala fotografie někoho dalšího 
z vaší rodiny?

To ne. Dnes ale fotí každý, kdo má telefon.
Fotografií je opravdu všude spousta, na-

příklad na sociálních sítích. Myslíte, že mají 
i v této době svou důležitost?

Myslím, že ano. Neuznávám ale, když si je 
lidé prohlížejí na počítači. Stále platí, kdo má fo-
tografii rád, dá si ji na papír. Zajímavé jsou i fo-
tografické knížky.

Fotoklub Hořovice působí v regionu už 
řadu desetiletí, co k tomu přispělo?

Něco tam musí být, co přitahuje. Pak u záliby, 
jako je fotografování, člověk dlouho vydrží.

Jak často se scházíte?
Jednou za měsíc, každý přinese snímky, které 

v poslední době pořídil. Trochu se o tom baví-
me. Také musím říci, že jsme rádi za mladé klu-
ky, kteří k nám už tři roky docházejí.

Máte zájem o další nové členy?
Určitě.

 Radka Kočová
navštivte výstavu Fotoklubu Hořovice

Místo: Galerie starý zámek
vernisáž: 8. března 2018 od 17 hodin
otevírací doba: pátek, sobota, neděle, 
vždy od 10 do 18 hodin
výstava trvá: do 29. dubna 2018
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n Alois Crk. 
Foto: archiv Podbrdských novin

červený potok
V prvních dvou měsících letošní-

ho roku byly pokácené přestárlé topoly 
podél levého břehu Červeného potoka, 
většina z nich byla v havarijním stavu. 
Technické služby města Hořovice zajis-
tily přemístění kmenů pomocí jeřábu na 
nábřeží Hynka Šlosara a odvoz do areálu 
Starého zámku. (red)

Výstava Fotoklubu Hořovice nabídne 
snímky jedenácti autorů

chodba hořovické radnice, čekárna transfuzního oddělení nebo restaurace opti-
ma. také Galerie nádraží. na první pohled jde o naprosto odlišná místa, jedno je 
však spojuje. už řadu let zde vystavují členové Fotoklubu Hořovice. postupně své 
snímky obměňují jednotlivci, nebo menší skupiny členů klubu.  Vedoucí této 
zájmové organizace alois crk v rozhovoru prozradil, kde budou od března k vidě-
ní fotografie všech, kteří ve Fotoklubu Hořovice nyní působí.

těžba v dražovce
V hořovickém lesoparku Dražovka 

proběhla v první polovině února těžba 
dříví za účelem uvolnění mladého poros-
tu vzniklého pod dospělým. Úprava má 
zajistit postupný rozvoj nové generace lesa 
tvořené hlavně jedlí bělokorou a dubem let-
ním. Těžbu provedl správce lesa, kterým je 
společnost LESOSPOL Zbiroh. (rak)



Hořovický 3. městský ples se uskutečnil v sobotu 
17. února v místním společenském domě. kulturní 
událost si nenechaly ujít téměř dvě stovky návštěvní-
ků. taneční páry obsadily parket hned v úvodu veče-
ra, k tomu jim hrála skupina Gurmania band.

Přítomné přivítal starosta města Jiří Peřina, celým 
večerem provázel Martin Komínek. Zpestřením 3. měst-
ského plesu Hořovice byla nejen bohatá tombola, ale i ně-
kolik vystoupení. Na parketu se představily Hořovické 
mažoretky, skupina Carmen a Taneční centrum R.A.K. 
Akci pořádalo město Hořovice a MKC Hořovice. (rak)

Poděkování sponzorům 3. plesu města Hořovice
Tímto bych rád poděkoval sponzorům 3. plesu města 

Hořovice, který se uskutečnil dne 17. února 2018 ve Spo-
lečenském domě v Hořovicích. Děkuji za finanční a věcné 
dary využité do tomboly a do losování hlavních cen v rámci 
programu plesu. 
Sponzoři: pk.servin Žebrák, AXA CNC stroje Hořovice, 
Weber mlýn Hořovice, CK Osvěta Hořovice, Podbrdské no-
viny, Habaček Praskolesy, Zahradní centrum Cílkovi Hořo-
vice, Kodex Hořovice, Maso Klán Praskolesy, Štorkán Gastro 
Felbabka, kosmetička Milana Šináglová Hořovice, grafické 
práce Petra Braunová Záluží a Muzeum Hořovicka.

Mgr. Přemysl Landa, ředitel MKC Hořovice

zprávy
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městský ples zpestřila taneční vystoupení

n Ples města Hořovice zpestřily svým vystoupením i místní mažoretky. 
Foto: Pavel Paluska

V oddíle Mohykán se věnoval několika 
generacím dětí, je dlouholetým zastupite-
lem, písmomalířem, turistou, sportovcem, 
a jak jsem se díval na parket, také výborným 
tanečníkem. To byla slova moderátora Mar-
tina Komínka, který na hořovickém 3. měst-
ském plesu představil osobnost města. Letos 
se jí stal Miroslav Veverka. „To mě potěšilo, 
ale hlavně překvapilo,“ prohlásil oceněný 

přímo na hořovickém plesu, kde se osobnos-
ti města pravidelně vyhlašují.

„Jsem rád mezi lidmi, s dětmi jsem ak-
tivně pracoval několik desítek let. V Hořovi-
cích jsme měli oddíl Mohykán, vznikl v roce 
1970. Scházeli jsme se každý týden a každou 
sobotu jsme chodili na výpravu, a to za kaž-
dého počasí. Na programu byly hlavně tu-
ristika a táboření,“ zavzpomínal Miroslav 

Veverka a dodal, že Mohykán ve své době 
navštěvovalo šedesát až pětašedesát dětí. Vy-
vrcholením byly letní tábory.

Dcera Miroslava Veverky Šárka Abrhá-
mová navíc připomněla, že se v Mohykánu 
vystřídalo několik generací. Do hořovického 
oddílu docházela od druhé třídy základní 
školy. „Zažívali jsme zde spoustu dobro-
družství a hodně jsme se zde naučili,“ po-
znamenala dcera oceněného.

Miroslav Veverka převzal diplom a dárky 
z rukou starosty Jiřího Peřiny a radní pro 
oblast kultury Zdeňky Ulčové. „Těší mne, 
že letošním oceněným je Míra Veverka. Po-
kud si dobře vzpomínám, tak více než 40 let 
věnoval svůj volný čas práci s dětmi. Když 
budu hovořit hlavně za sebe, mám s ním 
spojené krásné vzpomínky na letní tábory, 
nejprve junácké a poté tábory Mohykánů. 
Ale nebyly to jen tábory, každé jarní prázd-
niny jsme jezdili na Jistec nedaleko Vráže 
u Písku. Také každou sobotu jsme vyráželi 
do přírody na výpravy. Kdo toto prožil, ví, že 
se nedá zapomenout. Učili jsme se poznávat 
přírodu, chránit ji, chovat se v ní správně, 
ale i třeba pracovat se sekyrou,“ říká radní 
Zdeňka Ulčová. „Mohykáni, to byl tehdy po-
jem. Vyhrávali všechny krajské, ale i národní 
soutěže, které se přírody a orientace v ní tý-
kaly, byli prostě jedničky. Míra stíhá vytvo-
řit většinu plakátů a poutačů na různé akce, 
které se v Hořovicích konají. A za to všechno 
si ocenění určitě zaslouží,“ uzavřela Zdeňka 
Ulčová. (rak)

osobností města Hořovice je miroslav Veverka

n Miroslav Veverka převzal cenu z rukou starosty města Hořovice Jiřího Peřiny a radní pro 
oblast kultury Zdeňky Ulčové. Foto: Pavel Paluska
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milan zacha kučera představil v Hořovicích 
knihu největší tajemství třetí říše, jedná se o třetí 
doplněné vydání s podtitulem případ zlatého vla-
ku. učinil tak na přednášce, která se uskutečnila 
ve čtvrtek 15. února v knihovně ivana slavíka Ho-
řovice.

Zmíněný knižní titul zavádí čtenáře necelých šest kilo-
metrů za česko-polské hranice na území Sovích hor, kde 
za 2. světové války vzniklo několik podzemních objektů. 
Díky poutavému vyprávění Milana Zachy Kučery se na tato 
místa přenesli i návštěvníci besedy.

Milan Zacha Kučera je od roku 1999 členem našeho 
nejstaršího a největšího badatelského spolku KPU Plzeň, 
zároveň inicioval řadu záhadologických expedic. Je také 
jediným spolupracovníkem polské skupiny S.G.P., která se 
se souhlasem polských oficiálních míst věnuje odhalení ta-
jemství Sovích hor.

V Hořovicích se s přítomnými podělil o své poznatky, 
které načerpal přímo v lokalitě Sovích hor. Zároveň připo-
mněl, že spousta otázek zůstává bez odpovědí. (rak)

Hostem knihovny byl milan zacha kučera

n Spisovatel a badatel Milan Zacha Kučera navštívil Knihovnu Ivana Slavíka 
Hořovice. Foto: (rak)

„Tím prvním rekordem je účast. Letošní 
ročník byl nejsilnější,“ prohlásila vedoucí ho-
řovické knihovny Martina Stelšovská. Dru-
hým rekordem byl počet nasbíraných perel, 
osmiletá Zuzanka Zadražilová jich za rok 
2017 získala rovných sto. Tohoto úctyhod-
ného čísla dosáhla tím, že přečetla sto knih 
s označením „perlorodka“. Zuzanka navště-
vuje třetí třídu 2. základní školy Hořovice 
a jak sama uvedla, už sbírá další perly. V den 
vyhlášení měla rozečtené dvě knížky. „Jme-
nují se Strašidlář a Komínek a Budíček,“ 
uvedla vítězka roku 2017. 

Do soutěže Lovci perel 2018 se mohou 
děti přihlašovat v průběhu celého roku. A jak 
„perlorodky“ poznají? Nacházejí se v regálech 
dětského oddělení, jsou viditelně označené 

a uvnitř každé z nich jsou nejen pravidla sou-
těže, ale i povinné a nepovinné otázky. Při 
správných odpovědích na ty povinné získají 
perlu a správné odpovědi na nepovinné dota-
zy jim přinesou Moriony. V den vyhlášení si 
za ně děti mohly nakoupit spoustu zajímavých 
věcí v krámku U dvou perel.

To ale není jediné, co si chlapci a děvčata 
z únorového setkání odnesli. Hned na jeho 
začátku obdrželi odměny v podobě časopi-

sů, knih či dalších dárkových předmětů. Ti 
nejlepší navíc získali předplacenou půlroční, 
nebo roční registraci v hořovické knihov-
ně.  Nutno připomenout, že odměnu získal 
každý, kdo se do soutěže zapojil. Zpestřením 
akce bylo čtení z pohádkových knížek, které 
nabídla knihovnice Marcela Labská. Při tom 
si děti mohly malovat, utkat se v Člověče, ne-
zlob se!, skládat puzzle nebo luštit hlavolamy.  
(rak)

Dětskou soutěž lovci perel ozdobily dva rekordy
Hned dva rekordy ozdobily další ročník dětské soutěže lovci perel, kterou každoročně pořádá knihovna ivana slavíka Ho-

řovice. na únorové vyhlášení vítězů loňského klání se vypravilo dvaatřicet dětí. to však není konečný počet všech hráčů, kteří 
se do dětské čtenářské soutěže roku 2017 přihlásili, celkem jich bylo jednapadesát. 

n Na únorové vyhlášení vítězů soutěže Lovci perel 2018 se do Knihovny Ivana Slavíka Hořovice 
vypravily tři desítky dětských čtenářů. Foto: Marcela Matějková

n Soutěž Lovci perel přinesla pilným čtenářům 
kromě perel i Moriony. U stánku, kde si za ně 
děti mohly nakoupit drobné dárky, byla velká 
tlačenice. Foto: (rak)
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konference upozornila na potenciál regionu

místem konání konference s názvem 
„Vzdělávání v regionu Hořovice“ byl 
ve čtvrtek 22. února hořovický spole-
čenský dům. na setkání byl předsta-
vený projekt místní akční plán (map) 
oRp Hořovice, který se zabývá proble-
matikou školství celého regionu Hořo-
vicko. zúčastnili se ho nejen zástupci 
místní akční skupiny karlštejnsko, pod 
jehož hlavičkou zmíněný projekt vzni-
kl, ale i zástupci města Hořovice, kteří 
ho podpořili. přítomní byli zástupci 
středočeského kraje a pedagogové a zá-
stupci obcí hořovického regionu.

Místní akční plán v úvodu přiblížila člen-
ka řídícího výboru MAP ORP Hořovice a ře-
ditelka Základní a Mateřské školy Zaječov 
Marie Ernestová: „Je naším zájmem, aby 
průběh a výsledky vzdělávání na Hořovic-
ku nebyly o nic horší, než v jiných částech 
republiky. Aby děti a žáci měli podmínky 
srovnatelné třeba s většími městskými sídly. 
Jde nám i o to, abychom co nejlépe využili 
potencionálu, který nám náš region nabízí,“ 
sdělila Marie Ernestová, která připomněla, že 
Hořovicko má velmi hustou síť škol, dobrou 
dopravní dostupnost, návaznost na gymnázi-
um a střední odborné školství.  „Velkou devi-
zou našeho regionu je i existence velkých za-
městnavatelů, a tím i uplatnitelnost na trhu 
práce. Přidanou hodnotou je i středisko 
volného času Domeček Hořovice, sportovní 
oddíly mládeže a mladých hasičů ve více než 
polovině obcí. Také se můžeme opřít o fun-
gující obecní a městské knihovny,“ konstato-
vala Marie Ernestová.

Na její vystoupení navázaly další příspěv-
ky.  Kromě zástupců kraje a škol se zde ho-
vořily i Martina Stelšovská z Knihovny Ivana 
Slavíka Hořovice nebo Vladimíra Šlosarová 
ze Střediska volného času Domeček Hořovice. 
Na konferenci kromě jiného zaznělo, že Míst-
ní akční plán přebírá aktivity již nefungujících 
školských úřadů. (rak)

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikál-
ní fakulta, Ústav formální a aplikované lin-
gvistiky a Centrum vizuální historie Malach 
vyhlásily šestý ročník komiksově-výtvarné 
soutěže  zpracovávající rozhovory z Archi-
vu vizuální historie USC Shoah Foundation. 
Soutěž byla určena pro všechny žáky základ-
ních a středních škol, kteří mají zájem o vý-
tvarnou tvorbu a historii. Vybraná díla vítězů 
předchozích ročníků byla například vystave-
na při příležitosti každoročního galavečera 
USC Shoah Foundation Ambassadors for 
Humanity v Los Angeles. Vítězové byli po-
zvání k převzetí ocenění v průběhu výroční 
konference CVH Malach, konané 29. 1. 2018 

na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze. Studentka naší školy, sep-
timánka Liliana Nyklová, obsadila v letošní 
silné konkurenci 1. místo v kategorii starších 
žáků a studentů.

Zajímalo nás, co bylo pro Lili na realizaci 
tohoto úkolu nejtěžší. “Největší zkouškou pro 
mne byl fakt, že na kompletní realizaci toho-
to komiksu jsem měla pouze 14 dní, protože 
jsem podcenila přípravu. Na druhém místě 
byla skutečnost, že jsem si musela najít refe-
renční obrázky, které se těžko shání. Jednodu-
še z toho důvodu, že nikdo nefotil tematiku 
běžného života nebo se fotografie nezachovaly. 
Mezi nejdůležitější aspekty, které jsem hledala, 
patřily např. rysy Židů; oblečení a účesy, které 
se v té době nosily; věci, které se daly sehnat 
v židovském krámku atd. Dále to byla tvor-
ba postav a prostředí, v neposlední řadě také 
kompozice příběhu pouze na jednu stránku. 
Přestože rozkreslení postav a prostředí je ně-
kdy zdlouhavé a složité, tato část mě bavila 
nejvíce z celého procesu tvorby.”

Vítězce blahopřejeme, děkujeme za re-
prezentaci školy a vinšujeme výtvarný apetit 
i další úspěchy. 

Dlužno ještě dodat, že Lili se výtvarně daři-
lo i v minulém roce, kdy se jí podařilo výtečně 
uspět v krajské soutěži VAK Beroun “DO OD-
PADU” a dále také v republikové soutěži vy-
hlášené Národním pedagogickým muzeem 
a knihovnou J. A. Komenského pod záštitou 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 
k 300. výročí narození Marie Terezie. V sou-
těži s názvem „Za časů české královny Marie 
Terezie“  Lili ve své věkové kategorii vyhrála  
2. místo. 

PaedDr. Josef Zedník, GVH Hořovice

Velký výtvarný úspěch studentky 
Gymnázia Václava Hraběte

n Konferenci s názvem Vzdělávání v regionu Hořovice uvedli (zleva) ře-
ditel Místní akční skupiny Karlštejnsko Radomír Hanačík a ředitel Gym-
názia Václava Hraběte Hořovice a radní města Hořovice Jiří Vlček.

n Místem konference byl hořovický Společenský dům. Sešli se zde zástupci 
škol i obcí z celého regionu. Hlavním tématem bylo zkvalitnění vzdělávání 
v ORP Hořovice. 2x foto: (rak)
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přivítáme nové 
občánky

V sobotu 21. 4. 2018 se bude konat na ho-
řovickém zámku „Vítání nových občánků 
města Hořovice“. Pokud budou mít rodiče zá-
jem se akce zúčastnit, mohou se v předstihu 
přihlásit u J. Šrámkové, tel. 737 124 123 nebo 
u Mgr. Ulčové, tel.: 724 716 300. Přihlášení 
obdrží pozvánku s časovým termínem.

základní škola, Hořovice, 
svatoPlUka čecHa 455  

268 01 Hořovice, tel: 311 512 958, 
e-mail:spec.skoly.horovice@quick.cz

zápis do 1. třídy
pro školní rok 2018 – 2019
Vážení rodiče, zveme Vás a Vaše děti 
k zápisu do školy. Zápis se bude konat 
ve školní budově v ulici Sv. Čecha 455 

ve středu 18. dubna 2018 
od 14:00 do 16:00 hodin.

K  zápisu  vezměte  s  sebou: občanský 
průkaz, rodný list dítěte a vyšetření z pe-
dagogicko psychologické poradny nebo 
speciálně pedagogického centra.

Naše škola je určena pro děti s mentál-
ním postižením, které z různých důvodů 
nezvládají nároky běžné základní školy, 
pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami, kteří potřebují více školní 
péče, mírnější tempo výuky, plný respekt 
ke zdravotnímu handicapu.
Nabízíme klidné vstřícné prostředí a kva-
lifikované speciální pedagogy s dlouhole-
tou praxí.

Těšíme se na Vaši návštěvu.   
Mgr. Martina Štochlová, ředitelka školy

skupina Rocksana pokřtila v labi své první cD

n K únorovým akcím hořovického klubu Labe patřil koncert regionální skupiny Rocksana.  Součástí hudebního setkání byl i křest nového CD s názvem 
Poprvý. Foto: Vladimír Kasl

Úspěchy hořovických pěvců

žáci základní umělecké školy Josefa 
slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké 
třídy květuše eRnestoVé odstartovali 
svůj tradiční jarní soutěžní maraton. 

Ve dnech 27. a 28. ledna absolvovali již 
po šesté uměleckou soutěž s mezinárodní 
účastí ALLEGRO 2018 v sále Emy Destinnové 
Kaiserštejnského paláce v Praze na Malé Stra-
ně. Oceněni byli ve svých věkových kategori-
ích sóloví pěvci Ema Procházková (1. cena), 
Štěpán Novotný (2. cena), Martin Jirák (2. 
cena), Ema Daňková (2. cena), Tereza Ševítová 
(Čestné uznání) a Markéta Žílová a Filip Strejc 
získali Diplom za účast v soutěži (viz foto). 
Komorní sestava mladších žáků byla oceněna 
1. místem, starší žáci získali v komorním zpě-
vu 2. cenu.

Výjimečného úspěchu dosáhli hořovič-
tí pěvci v krajském kole prestižní soutěže 
pro děti a mládež do 15 let KARLOVARSKÝ 
SKŘIVÁNEK 2018, které se uskutečnilo v pá-
tek 9. února v divadelním sále DDM Mělník. 
V celostátním kole soutěže, která se těší mi-
mořádnému zájmu veřejnosti, tisku, rozhlasu 
a televize, bude Středočeský kraj reprezento-
vat pět hořovických pěvců z celkového počtu 
deseti delegovaných vítězů jednotlivých kate-
gorií. V aule Základní umělecké školy v Kar-
lových Varech tak zazpívá Julie Lišková, Filip 
Strejc, Pavlína Vokáčová, Erika Řechtáčková 
a trojnásobný vítěz krajského kola této soutěže 
Martin Jirák, který se letos také zúčastní sou-
těže Česko zpívá. Gratulujeme.

Květuše Ernestová
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komedie Vše o ženách 
zaplnila sál

n Na jevišti hořovického Společenského domu 
se v únoru představily tři výrazné ženské he-
recké osobnosti. V komedii Vše o ženách ex-
celovaly Jitka Schneiderová, Anna Šišková 
a Jana Krausová. O divadelní představení je 
v Hořovicích velký zájem, i v tomto případě 
bylo vyprodáno. Akci pořádalo Městské kul-
turní centrum Hořovice. (rak) Foto: Yvetta 
Hájková

Jaro přivítáte na nádvoří starého zámku
Jarní stezka tradicemi pro děti i dospělé, velikonoční a jarní dílny, louka 

plná her. To vše a mnohé další patří do programu Vítání jara, které se uskuteč-
ní v sobotu 24. března v areálu Starého zámku. „Setkání navazuje na akci Do-
žínky, která se na Starém zámku konala na začátku loňského září,“ připomíná 
ředitel Městského kulturního centra Hořovice Přemysl Landa s tím, že akci 
společně pořádají MKC Hořovice a společnost Creative World.

Stejně jako na Dožínkách, tak i na akci Vítání jara budou moci všichni 
návštěvníci ochutnat netradiční pokrmy. Navíc si vyzkouší netradiční pohyb 
v podobě aktivit jako je Rondo, Kubb, Spikeball nebo Rollboaard. 

Vítání jara se koná v době od 13 do 17 hodin, ve 14 hodin ho zpestří Ma-
ledický sbor. (rak)

n Akce Vítání jara se koná v sobotu 24. března, navazuje za zářijové Dožínky 
(na snímku). Foto: Yvetta Hájková
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výběrové řízení

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

samostatný odborný referent 
odboru technického a dopravního - bodový systém
Pracovní náplň: vedení agendy bodového systému a námitkového řízení, posuzování podmínek pro udělování řidičských oprávnění 
a pro odnímání, omezování, podmiňování, vracení a rušení podmínění nebo omezení řidičských oprávnění ve správním řízení včetně 
posuzování pravosti řidičských průkazů členských států EU pro účely jejich výměny, pomocné činnosti spojené s přípravou podkladů 
ke správním řízením o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a jejich archivací, příprava 
a odesílání výzev k zaplacení určené částky, vyřizování pošty agendy přestupků v dopravě

Místo výkonu práce: Městský úřad Hořovice, katastrální území města Hořovice a správní obvod Městského úřadu Hořovice.

Platové zařazení: 9. platová třída, dle NV č. 341/2017 Sb. v platném znění

Pracovní poměr: na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce 

Předpokládaný den nástupu: dle dohody

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

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

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

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

Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 16.00 hod. dne 30. 4. 2018
Místo a způsob podání přihlášky: budova Městského úřadu Hořovice, Palackého náměstí 2, podatelna umístěná v přízemí. 

Přihláška bude podána v zalepené obálce, označené v levém horním rohu textem: „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení – samostatný 
odborný referent odboru technického a dopravního – bodový systém“

Adresa, na kterou lze přihlášku ve výše uvedené lhůtě odeslat: Městský úřad Hořovice, Palackého nám. 2/2, 268 01  Hořovice

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

Po ukončení výběrového řízení je možné si osobně vyzvednout předložené doklady do 30. 6. 2018 na odboru organizačním a obecní 
živnostenský úřad, Palackého nám. 640, v kanceláři č. 108. Po uplynutí této lhůty budou doklady skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu zrušit, nebo nejmenovat žádného 
z uchazečů, kteří doručili přihlášku do funkce samostatný odborný referent odboru technického a dopravního- bodový systém.
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník MěÚ Hořovice tímto oznamuje v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samo-
správných celků, v platném znění (dále jen zákon o úřednících), vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa 

samostatný odborný referent 
odboru technického a dopravního - projednávání přestupků
Pracovní náplň: zajišťování výkonu státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích, projednávání přestupků a správ-
ních deliktů v dopravě, povolování taxislužby.

Místo výkonu práce: Městský úřad Hořovice, katastrální území města Hořovice a správní obvod Městského úřadu Hořovice.

Platové zařazení: max.10. platová třída, dle NV č. 341/2017 Sb. v platném znění

Pracovní poměr: na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce 

Předpokládaný den nástupu: dle dohody

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

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

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

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

Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 16.00 hod. dne 30. 4. 2018

Místo a způsob podání přihlášky: budova Městského úřadu Hořovice, Palackého náměstí 2, podatelna umístěná v přízemí. 

Přihláška bude podána v zalepené obálce, označené v levém horním rohu textem: „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení –samostatný 
odborný referent odboru technického a dopravního – projednávání přestupků“

Adresa, na kterou lze přihlášku ve výše uvedené lhůtě odeslat: Městský úřad Hořovice, Palackého nám. 2/2, 268 01  Hořovice

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

Po ukončení výběrového řízení je možné si osobně vyzvednout předložené doklady do 30. 6. 2018 na odboru organizačním 
a obecní živnostenský úřad, Palackého nám. 640, v kanceláři č. 108. Po uplynutí této lhůty budou doklady skartovány.

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

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

samostatný odborný referent/ka 
odboru výstavby a životního prostředí – úřad územního plánování
Pracovní náplň: výkon státní správy na úseku územního plánování, výkon funkce pořizovatele územních plánů, zpracování územně 
analytických podkladů, vydávání závazných stanovisek, poskytování územně plánovacích informací

Místo výkonu práce: Městský úřad Hořovice, katastrální území města Hořovice a správní obvod Městského úřadu Hořovice.

Platové zařazení: 10. platová třída, dle NV č. 341/2017 Sb. v platném znění

Pracovní poměr: na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce 

Předpokládaný den nástupu: 1. 4. 2018 nebo dle dohody

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

Jiné požadavky stanovené územním samosprávným celkem pro vznik pracovního poměru:
n autorizovaný architekt, případně vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské 
vzdělání příbuzného oboru uznaného pro autorizaci nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením (kvalifikační požadavky 
dle § 24 zákona č. 225/2017 Sb.) n zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování výhodou n znalost práce 
na PC, minimálně office excel, word n řidičské oprávnění skupiny „B“

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

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

Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 14.00 hod. dne 29. 3. 2018

Místo a způsob podání přihlášky: budova Městského úřadu Hořovice, Palackého náměstí 2, podatelna umístěná v přízemí. 

Přihláška bude podána v zalepené obálce, označené v levém horním rohu textem: „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení –samostatný 
odborný referent/ka odboru výstavby a životního prostředí- úřad územního plánování“

Adresa, na kterou lze přihlášku ve výše uvedené lhůtě odeslat: Městský úřad Hořovice, Palackého nám. 2/2, 268 01  Hořovice

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

Po ukončení výběrového řízení je možné si osobně vyzvednout předložené doklady do 31. 5. 2018 na odboru organizačním 
a obecní živnostenský úřad, Palackého nám. 640, v kanceláři č. 108. Po uplynutí této lhůty budou doklady skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu zrušit, nebo nejmenovat žádného 
z uchazečů, kteří doručili přihlášku do funkce samostatný odborný referent/ka odboru výstavby a životního prostředí – úřad 
územního plánování



z usnesení rM a zM - zprávy

11www.mesto-horovice.cz

ze zastupitelstva 
města Hořovice

ze dne 31. ledna 2018

Zastupitelstvo města Hořovice 
po projednání na základě zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), v platném znění
n revokuje své usnesení ze dne 
11. prosince 2017 č. 5/2017 a to 
v písm. A podle § 85 písm. j) záko-
na č. 128/2000 Sb., podání žádosti 
o dlouhodobý úvěr ve výši 20. mil. 
Kč v souladu s předloženou závaz-
nou nabídkou a schvaluje podle 
§ 85 písm. j) zákona č. 128/2000 
Sb. podání žádosti o dlouhodobý 
úvěr ve výši 46,6 mil. Kč v souladu 
s předloženou závaznou nabídkou, 
kdy 20 mil. Kč bude určeno na in-
vestice a 26,6 mil. Kč bude určeno 
na refinancování stávajícího úvěru. 
Zastupitelstvo zároveň schvaluje 
následné uzavření smlouvy o při-
jetí tohoto dlouhodobého úvěru 
a pověřuje starostu města k podpisu 
smlouvy.
n schvaluje Program pro poskyto-
vání dotací z rozpočtu města Hořo-
vice v roce 2018 pro oblast sportu, 
kultury a zájmových organizací
n bere na vědomí 13. a 14. roz-
počtové opatření k rozpočtu města 
Hořovice na rok 2017 a schvaluje 
rozpočtové opatření č. 1 ke schvá-
lenému rozpočtu města Hořovice 
na rok 2018
n podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu, v platném 
znění (dále jen „stavební zákon“), 
za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 
1 a 2 stavebního zákona, § 13 pří-
lohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně pláno-
vací činnosti, v platném znění a § 
173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, v platném znění vydává 
v samostatné působnosti Územní 
plán města Hořovice, opatřením 
obecné povahy č. 1/2018, které tvoří 
přílohu tohoto usnesení.  
Zastupitelstvo zároveň rozhodu-
je v souladu s ust. § 172 odst. 5 
zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, 
o námitkách tak, jak je uvedeno 
v odůvodnění Opatření obecní 
povahy č. 1/2018.

z Rady města
Hořovice

ze dne 31. ledna 2018

n Rada města schvaluje příspěv-
kové organizaci Domov Na Vý-
sluní podání žádosti o dotaci 
z rozpočtu Středočeského kraje 
z Humanitárního fondu, oblast 
podpory „Podpora sociálních slu-
žeb na místní a regionální úrovni 
poskytovaných zejména osobám 
se zdravotním postižením a se-
niorům určená na základní čin-
nosti sociální služby“, na insta-
laci ochranných prvků na stěny 
pokojů s celkovým rozpočtem 
119 900,- Kč. Domov žádá o dota-
ci 105 000,- Kč.

Státní zámek Hořovice 
hledá na rok 2018

sezónní průvodce
Požadujeme: 
- věk minimálně 18 let 
- základní orientace alespoň 
v jednom cizím    jazyce (aj, Nj)
- všeobecný 
kulturně-historický přehled
- samostatnost, 
komunikativnost

Nabízíme:
- práci v zajímavém a atraktiv-
ním prostředí   národní kulturní 
památky
- práce na základě dohody 
o provedení práce   nebo 
o pracovní činnosti
- možnost ubytování přímo 
v objektu zámku

Předchozí praxe v oboru je 
samozřejmě výhodou. 

Pokud máte zájem stát se členy 
našeho kolektivu, posílejte 
strukturovaný životopis s při-
loženou fotografií  na e-mail: 
bartipanova.katerina@npu.cz

z Rady města
Hořovice

ze dne 7. února 2018

n Rada města Hořovice souhlasí 
s dodatkem Dodatek č. 1 ke smlou-
vě o dílo „Uplatňování daně z při-
dané hodnoty“ uzavřené mezi 
městem Hořovice a společností 
AJM – Advertisement Job Marke-
ting, s.r.o. ve věci navýšení hodi-
nové sazby za poskytování služby 
v oblasti daňového poradenství.
n Rada města Hořovice souhla-
sí s uzavřením „Smluv o běžném 
účtu v české měně pro kraje, měs-
ta, obce a jimi zřízené příspěvkové 
organizace“, a to pro základní účet 
města a dále účet příjmový, účet 
výdajový, rezervní účet a účet so-
ciálního fondu. K podpisu těchto 
smluv zpracovaných a předlože-
ných Českou spořitelnou zmoc-
ňuje starostu města.
n Rada se seznámila s návrhem 
řešení územní studie Pod Nemoc-
nicí, zejména s návrhem využití 
stávající rezervy jako plochy pro 
rekreační využití a souhlasí s tím-
to řešením. Zohlednit připomínky 
stavební komise.
n Rada souhlasí s výjimkou s pro-
vedením výkopů do povrchu 
místní komunikace, v ulici Spojo-
vací, v termínu od 5. 2. 2018 – 31. 
3. 2018, tedy v zimním období, 
za účelem položení gravitační 
splaškové kanalizace a provedení 
přeložky vodovodu.
n Rada na základě předložených 
zpráv o běžných prohlídkách 
mostních objektů ukládá tech-
nickému a dopravnímu odboru 
zajistit diagnostický průzkum 
a statický přepočet, na jejichž zá-
kladě bude nově stanovena zatí-
žitelnost u mostů v ulici Svatý Ján 
přes náhon i přes Červený potok 
a u mostu přes Tihavský potok 
na silnici Hořovice – Tihava. Zá-

roveň ukládá odboru zajistit pro-
jekty ke zhotovení nového mostu 
přes Tihavský potok a lávky přes 
Červený potok vedoucí k areálu 
koupaliště. 
n Rada souhlasí s převo-
dem odběrného místa EAN: 
859182400601171982  na adrese 
Nádražní 606/14, 268 01, ze které-
ho je rozvedena elektřina ve spor-
tovním areálu na zákazníka, 
město Hořovice a souhlasí tedy 
s podpisem dodatku č. 1 k závěr-
kovému listu ze dne 23. 8. 2017. 
n Rada bere na vědomí výsledky 
poptávkového řízení na obměnu 
služebního automobilu – Škoda 
Felicia z 20.12.1999. Čtyři doda-
vatelé nabídli dva typy automobilů 
Škoda Fabia, Hyundai i20 o výko-
nech od 44 do 55 kW. Po posouze-
ní jednotlivých nabídek rada zvo-
lila nabídku společnosti V-AUTO 
Žebrák s.r.o., která nabídla auto-
mobil Škoda Fabia v požadované 
konfiguraci za 215.851 Kč. 
n Rada souhlasí se zněním 
Smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení služebnosti s panem Jiřím 
Melicharem, spočívající ve zřízení 
a provozování stavby vodovod-
ní a plynovodní přípojky na bu-
doucích služebných pozemcích 
parcelní č. 1506/4 a 1506/5 v k. ú. 
Hořovice za cenu 500,- Kč/bm + 
DPH dle platných předpisů.
n Rada doporučuje zastupitelstvu 
města schválit prodej části pozem-
ku parcelní č. 2133/13 o výměře 
cca 350 m2 v k. ú. Hořovice spo-
lečnosti TPL Czech s.r.o. za úče-
lem sjednocení majetku za cenu 
dle znaleckého posudku o ceně 
obvyklé. 
n Rada projednala žádost Farní 
charity Starý Knín o finanční pod-
poru pro Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež v Hořovicích 
pro rok 2018 a souhlasí s přidě-
lením individuální dotace ve výši 
150.000,- Kč na služby tohoto 
zařízení a zároveň souhlasí s ná-
vrhem smlouvy. Doporučuje za-
stupitelstvu schválení poskytnutí 
výše uvedené individuální dotace 
a smlouvy o dotaci. Finanční pro-
středky budou vyplaceny z roz-
počtové rezervy. 2
n Rada města Hořovice schvalu-
je dokument „Program prevence 
kriminality města Hořovice na r. 
2018. 
n Rada města souhlasí se zámě-
rem FK Hořovicko, aby mu byl 
přidělen statut sportovního stře-
diska mládeže. Zároveň ukládá 
komisi školské, kulturní a spor-
tovní aby se zabývala touto pro-
blematikou.

svoz bioodpadu 
v březnu

svoz TKO pátek = sudý týden BIO
pondělí  5. 3. 2018
svoz TKO středa = lichý týden BIO
pondělí  12. 3. 2018
svoz TKO pátek = sudý týden BIO
pondělí  19. 3. 2018
svoz TKO středa = lichý týden BIO
pondělí  26. 3. 2018

velikonoční 
tvořivé dílničky
Akce se bude konat v sobo-
tu  24. 3. od 9:30 – 13 hod. ve 
vestibulu městského úřadu. 
Za malý poplatek si můžete 
vyzkoušet v několika tvoři-
vých dílničkách různé tech-
niky. Domů si odnesete např. 
velikonoční a jarní dekorace, 
výrobky z překližky, papíru, 
ozdobený perníček … Naučí-
te se plést pomlázku, košíček. 
Součástí dílniček je prodej a 
prezentace výrobků tvořivých 
lidí. V koutku se zdravou výži-
vou se ohřejete u čaje, budete 
moci ochutnávat a dozvědět 
se zajímavé recepty.  Akce se 
připravuje, sledujte aktuální 
novinky na webu www.sedmi-
kraska-horovice.cz.
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kulturní servis

Městská policie Hořovice:  leden 2018

8 Ve středu 10. 1. ve 20:04 hod 
v ul. Klostermanova zastavi-
li strážníci vozidlo, která řídila 
osoba bez platného řidičského 
průkazu. Na místo proto přivola-
li hlídku PČR, která si celou věc 
převzala. O den později v 13:00 
poskytli strážníci součinnost po-
licistům z Obvodního oddělení 
Hořovice při zajištění hledané 
osoby v ulici Masarykova.
8 Dne 26. 1. ve 22:05 v ul. Pří-
bramská zastavila hlídka MP 
vozidlo, jehož řidič se dopustil 
přestupku. Z dechu řidiče byl 
cítit alkohol, proto byla na mís-
tě provedena dechová zkouška 

na přítomnost alkoholu s po-
zitivním výsledkem. Z tohoto 
důvodu byla na místo přivolána 
hlídka PČR.
8 29. 1. v 21:18 poskytli stráž-
níci součinnost PČR při rvačce 
několika osob v ulici Lidická. Při 
příjezdu na místo spatřili strážní-
ci mladého muže, který měl za-
krvácený obličej. Na místo proto 
přivolali RZS, která mladíka pře-
vezla do nemocnice. Další dva 
účastníky incidentu si převzala 
hlídka OOP Hořovice k dalšímu 
šetření.

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. 1. do 15. 2. 2018 hasiči 
ze stanice Hořovice vyjížděli k 31 
událostem, z toho k 5 požárům, 
5 technickým událostem typu 
otevření bytu, padlý strom, 10 
dopravním nehodám, k 4 událos-
tem záchrana osob a zvířat. V šesti 
případech šlo o planý poplach. Při 
událostech spolupracovali se zdra-
votnickou záchrannou službou, 
policií ČR a ostatními složkami 
IZS. Při událostech došlo ke zraně-
ní 8 osob, 2 osoby byly zachráně-
ny a ve dvou případech se jednalo 
o zranění neslučitelná se životem.
8 23. 1. v 11:13 hodin byla jed-
notka HZS Středočeského kraje ze 
stanice Hořovice a Beroun vyslána 
na záchranu koně do katastru obce 
Libomyšl. Pomocí speciální sítě 
a lanové techniky za asistence ve-
terináře byl kůň ve stáji postaven 
na nohy a poté ošetřen.
8 Ve středu 7. 2. v dopoledních 
hodinách byla jednotka HZS Stře-
dočeského kraje ze stanice Hořovi-

ce a Příbram společně s jednotkou 
SDH obce Jince a Ohrazenice vy-
slána na požár přístavku rodin-
ného domu do obce Jince. Požár 
byl zlikvidován pomocí dvou C 
proudů v dýchací technice. Ná-
sledně bylo prováděno rozebírání 
konstrukcí a dohašování skrytých 
ohnisek pomocí vysokotlakého 
proudu.
8 Dne 13. 2. v dopoledních hodi-
nách byla jednotka HZS Středo-
českého kraje ze stanice Hořovice 
a Beroun společně s jednotkou 
SDH obce Králův Dvůr vyslána 
k dopravní nehodě nákladního 
vozidla s únikem nebezpečné látky 
do katastru obce Zdice na dálnici 
D 5 27 km směr Plzeň. Dopravní 
nehoda byla naštěstí bez zranění, 
částečně se při ní rozsypal náklad 
polymerních kuliček označených 
jako nebezpečná látka, vznětlivá 
a vysoce hořlavá. Hasiči následky 
DN likvidovali v protichemických 
ochranný oděvech, na místo byla 
povolána také chemická laboratoř 
Kamenice. Dálnice byla po dobu 
zásahu uzavřena.

HZS Hořovice

n Členská schůze Svazu tělesně postižených Hořovice 
Srdečně zveme na členskou schůzi Svazu tělesně postižených Hořovice, která 
se uskuteční 8. března 2018 od 14:00 v sále Společenského domu. Na pro-
gramu jsou informace o rehabilitačních pobytech pořádaných v roce 2018, 
nebude chybět občerstvení, každá žena dostane květinu. V 15:00 je připra-
ven doprovodný program hudebního vystoupení v podání Martina Henyše 
,,Hořovická  čtyřka“. Přijďte si poslechnout a společně si zazpívat písně vašeho 
mládí. Srdečně zveme své členy!
n Zájezd do divadla Bez zábradlí Praha 
V neděli 18. 3. pořádá organizace Svazu tělesně postižených zájezd na před-
stavení ,,Tři muži na špatné adrese“. Účinkují: Karel Heřmánek, Zdeněk Žák, 
Jana Šulcová, Johanna Tesařová, Antonín Procházka. Začátek od 17 hodin. 
Cena vstupenky pro členy STP Hořovice 360 Kč, doprava pro členy  STP 
zdarma. Odjezd od hořovické radnice v 15:00.
n Půjčovna kompenzačních pomůcek - Městský úřad čp. 640  Hořovice
Nabízí široký sortiment  rehabilitačních pomůcek, pomůcek pro sebeobslu-
hu. Koupelnové programy, dětské polohovací vozíky, elektrické vozíky, elek-
trické zvedáky, schodolezy, elektrický skútr aj. pomůcky. Polohovací lůžka 
s dovozem po okrese Beroun poskytujeme zdarma. Pro děti zapůjčení všech 
pomůcek také zdarma. Přijďte nás navštívit v úřední dny: pondělí a středa 
od 9 -17 hodin.
n Sněhurka na ledě - událost roku 2019
Svaz tělesně postižených Hořovice pořádá 9. 2. 2019 zájezd do Prahy do TI-
PSPORT ARÉNY NA POHÁDKOVÝ PŘÍBĚH NA LEDĚ S KOUZEL-
NOU ATMOSFÉROU A ŽIVÝM ORCHESTREM. V muzikálu ,,Sněhurka 
na ledě“ zažije Česká republika poprvé unikátní spojení ledové show, vzdušné 
akrobacie a živé hudby. V hlavní mužské roli se představí krasobruslař To-
máš Verner, vítěz mistrovství Evropy 2008 a několikanásobný mistr republi-
ky. Dále účinkují: Dara Rolins, Tereza Kostková, Martin Dejdar, Aleš Háma 
a další. Začátek od 17 hodin. Vstupenky II. kategorie, pro členy Svazu tělesně 
postižených Hořovice 590 Kč, doprava zdarma. Tato akce je dotována Orga-
nizací Svazu tělesně postižených v Hořovicích. Pro ostatní zájemce vstupenka 
890 Kč a doprava také zdarma. Pojeďte strávit s námi kouzelný zážitek na ledě.
Vstupenky jsou v prodeji od měsíce dubna 2018 v úřední dny pondělí a stře-
da od 11 hodin do 14 hodin.

svaz tělesně postižených 
Hořovice informuje

POZVÁNKA NA JARNÍ SETKÁNÍ  
HOŘOVICKÝCH SENIORŮ

Domov Na Výsluní, Hořovice, příspěvková organizace 
města Hořovice ve spolupráci s Městským kulturním 

centrem Hořovice Vás srdečně zve

ve čtvrtek 12. dubna 2018 ve 14 hodin
do SPOLEČENSKÉHO DOMU v Hořovicích.

Pořadem Vás bude provázet Mgr. Karel Vydra
a k poslechu i tanci Vám bude hrát 

HOŘOVICKÁ MUZIKA BOHUMILA VOJÍŘE.

V přísálí bude probíhat JARNÍ JARMARK. Během 
programu bude podáváno občerstvení. Zájemci budou 
mít možnost získat informace týkající se sociálního 

zabezpečení a poskytování sociálních služeb.

Pokud máte zájem zúčastnit se jarního setkání, 
vyzvedněte si co nejdříve  vstupenku v Domově 

Na Výsluní, Hořovice, Pražská 932. 
KAPACITA OMEZENA!

Přijďte se pobavit s námi!

kUltUrně za kUltUroU - 7. 3. středa od 14:00 
„Seženeme ještě lístky…?“ nebo „Tak sejdeme se v Labi na diva-
dle…!“ , tak tyto a podobné věty jsou stále častěji slyše to akcích, 
které pořádá Městské kulturní centrum Hořovice. A také proto 
jsme pozvali, v rámci pravidelných měsíčních besed hostů s občany 
v pořadu „Ká.Ča“ (KávaČaj), toho, který kulturu pro nás připravuje, 
který spoluvytváří nabídku pro naši účast na nejrůznějších kul-
turních akcích. Přivítáme ředitele MKC Hořovice Mgr. Přemysla 
Landu, a to opět první středu v měsíci  v sídle naší organizace (ul. 
Pod Dražovkou). Takže tentokrát zvu – „Přijďte na Landu!“

Jan Křížek s kolektivem
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n klub labe

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

n Milada – filmová projekce
1. 3. čtvrtek od 19:30
n eXPediční kaMera - filmový festival 
3. 3. sobota od 18:00
n lakoMec  
4. 3. neděle od 19:00
Divadlo KoMa – komedie.

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 – 17:00
n aktUální PředProdeJ:
Manželský  čtyřúhelník,  16.  3.  od 19:30 – 
cena místenky 300 Kč (250 Kč)
Vstupenky rezervujte: osobně v IC nebo na tel.: 
732 512 821, lze také emailem: ic@mkc-horovice.
cz. Vyzvednout je můžete pouze osobně v IC, cca 
do 10 dní, platby přijímáme pouze v hotovosti.
oznaMUJeMe, že JsMe se stali dis-
triBUčníM centreM BezPlatnéHo 
Periodika náš reGion.

n společenský dům

nádražní 606

n Manželský čtyřÚHelník
16. 3. pátek od 19:30
Komedie o životě, o rozdílech mezi muži a že-
nami v hlavních rolích s M. Badinkovou, D. 
Rousem, M. Krausem a D. Homolovou.
n Hana zaGorová a Peter rezek
21. 3. středa od 19:00
Koncert - vyprodáno!
n BlUdné kaMeny
25. 3. neděle od 15:00
Loutkáři Malá scéna MKC Hořovice sehrají 
reprízu pohádky. 

n knihovna ivana slavíka

vrbnovská 30/1
tel. 603 199 304, 311 512 564
https://mkc-horovice.cz/knihovna/ 
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
PÁ zavřeno 
SO 8:00 – 11:00 (vždy sudý týden)
n soBoty Pro veřeJnost: 
10. a 24. března
n Beseda se sPisovatelkoU 
alenoU JakoUBkovoU
22. 3. čtvrtek od 17:30

n Muzeum Hořovicka

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

Muzeum Hořovicka vstoupí do své druhé 
sezóny o Velikonočních svátcích, otevřeno 
bude v pátek 30. 3., sobotu 31. 3. a neděli 1. 4. 
v čase 9-12 a 12:30 - 17 hod. Poprvé v letošním 
roce ale mohou zájemci navštívit expozici už 
během akce MKC Hořovice “Vítání jara” v so-
botu 24. 3. v době 13-17 hod. Čekají na vás 
zábavné úkoly s minerály, poznávání rostlin 
a zvířat, a překvapení z kufru našich babiček. 

n taneční kurzy

n areál starého zámku

vrbnovská 30 / 1

n vítání Jara 
24. 3 sobota od 13:00

n UniversUM Brdečka 
– filmová projekce
8. 3. čtvrtek od 19:30
n enerGit – leGendary Band 
is Back on tHe road… 
10. 3. sobota od 20:00
n aUta 3 – rodinná filmová projekce  
11. 3. neděle od 15:00
n Pěkně BlBě – filmová projekce
15. 3. čtvrtek od 19:30
n Pět dolarŮ za láskU 
16. 3. pátek od 19:30
Komedie v provedení divadelního souboru Di-
pona Louňovice. Dva příběhy o lásce, která již 
rezaví a skřípe.
n Porta 2018 – PodBrdské kolo 
17. 3. sobota od 13:00
n Brdy Historické v. 
21. 3. středa od 19:00
Přednáška v rámci projektu Science café. Před-
náší: Mgr. Tomáš Makaj a RNDr. Martin Lang.
n zaHradnictví: náPadník 
– filmová projekce
22. 3. čtvrtek od 19:30
n zrní 
24. 3. sobota od 21:00
n ecHoes oF Pink Floyd revival
30. 3. pátek od 20:30
Dark Side Of The Moon – komponovaný pořad. 
PřiPravUJeMe na dUBen: 
13. 4. od 20:00, Xavier BaUMaXa

n Galerie starý zámek

vrbnovská 30 / 1

n výstava FotoklUBU Hořovice 
od 8. 3. 

PodziM 2018 (14. sezóna)
n Společenský dům – mládež, dospělí pátky 
od 7. 9. 2018
Mládež – začátečníci H7 - 18:30 - 20:30
Dospělí – více pokročilí H4 - 20:40–22:15 
n Společenský  dům  –  dospělí  pondělí  od  1. 
10. 2018
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n sedmikráska

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

4 VÝTVARNÝ KURZ: 
NAMALUJ SI SVŮJ OBRAZ
25. 3. od 9.00 do 16:30, Ohrazenice 84, Obecní 
úřad, u Jinec. Pod mým odborným vedením (30 
let praxe), si namalujete akrylovými barvami svůj 
obraz na plátno, který si odnesete domů. Výtvar-
né pomůcky, plátno a občerstvení jsou k dispozici. 
Příspěvek 650 Kč. Počet míst je omezen.  
4 ARTeTeRAPIe PRO dOSPěLé 
Čtvrtek  15.  3.  2018  od  18:00  do  20:00, 
HOŘOVICe,  ul.  Jungmannova  156,  objekt 
Teza, 1. p., vlevo. Jedná se o kurzy pro dospělé, 
kde formou výtvarného vyjádření poznáme 
sebe sama a své místo ve světě. Sebou: pastelky 
a pohodlné oblečení. Příspěvek 160 Kč.
4 ARTeTeRAPIe PRO děTI
Středy  21.    3.  od  16:00  do  17:00,  Hořovice, 
studio Relax, Zámecká 10. Kurzy pro děti I. 
stupně, kde formou hry a výtvarného vyjádření 
poznávají sebe sama a své místo ve světě. Sebou: 
pastelky a pohodlné oblečení. Příspěvek 80 Kč.
4 VeLIKONOČNí TVOŘIVé díLNy
Sobota 24.  3. dopoledne ve vestibulu Městského 
úřadu Hořovice. Lektorky Iveta Hochmanová, 
Renata Babelová. Více na straně 11.

n tvořivý ráj

Palackého náměstí 98, Hořovice
www.tvorivyraj.cz

4 Šijeme s Vendul - Jarní košíčky: 2. 3.
4 Modelování z FIMO hmoty - šperky s cínem: 
6. 3.
4 Keramika pro dospělé: 13. 3.
4 Keramika pro dospělé: 27. 3.
4 Cínování technika Tiffany - Zápich a závěs: 
29. 3.
Rezervujte na kamenné prodejně (Palackého 
náměstí 98, Hořovice), na čísle 724 112 252 
nebo na www.tvorivyraj.cz.

n zbiroh

záMek
n velikonoční JarMark
31. 3. sobota od 11:00
Oslavy svátků jara ozdobí na nádvoří zámku 
tradiční Velikonoční jarmark. Na návštěvníky bu-
dou čekat stylové stánky s velikonočním zbožím, 
ukázky tradičních řemesel a zvyků, lidová hudba 
či staročeské velikonoční speciality v zámecké 
krčmě.  
n záMecká krčMa 
U rUdolFovy kratocHvíle
otevřena denně 11-23 hod. 
Tel.: 606 719 629; e-mail: HYPERLINK 
mailto:krcma@zbiroh.com”krcma@zbiroh.com.
n záMecká eXPozice 
Otevřena denně 10-18 hod. Tel.: 371 784 598. Více 
informací na www.zbiroh.com.
MUzeUM J. v. sládka 
a Městské MUzeUM zBiroH
n “dva”
9. 3. - 1. 4.
Výstava fotografií Tamary Salcmanové a obrazů 
Miroslava Šuibrt Tázlera.
Miroslav Šuibrt Tázler - malíř, knihař, řezbář. 
Tamara  Salcmanová - lékařka,  publicistka 
a příležitostná fotografka. Oba Dva, byť jsou 
životními partnery, spolu vystavují poprvé. 
Vernisáž výstavy v pátek 9. března v 17:00. Úvodní 
slovo pronese režisér Miroslav Buriánek. Hudební 
program Duo H spol. B -  Jana Hoffmannová mez-
zosoprán, Hana Bezděková klavír.
ziMníM islandeM cestoU necestoU 
27. 3. úterý
Cestopisná přednáška. Na Island se většinou ces-
tuje v létě, kdy v zemi panuje polární den a slunce 
téměř nezapadá. Jaký je život na vzdáleném 
ostrově země a ledu v zimě, když slunce vychází 
jen na pár hodin? Nejkrásnější místa navštívíme 
s cestovatelem a redaktorem publicistiky Českého 
rozhlasu Pavlem Hallou.     

n žebrák

Hvězdárna žeBrák
4  HVĚZDÁRNA DĚTEM – čtvrtek 1. 3. 
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 POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY DALE-
KOHLEDY – první čtvrtek v měsíci od 20:00. 
Pozorování probíhá v hlavní kopuli dalekohle-
du za předpokladu bezoblačné oblohy.
Více na www.hvezdarnazebrak.cz
kUltUrní klUB žeBrák
n Mdž
3. 3. sobota od 13:00. 
Oslava MDŽ, kterou pořádá Levicový klub 
žen Beroun.

n rc kaleidoskop

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

n rc kaleidoskoP - Herna
4  OTeVíRACí  dOBA  Pondělí    13:30– 
17:00, Úterý 8:00 – 12:00.
n rc kaleidoskoP - akce
4 Pondělí 5., 19., 26. 3. 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  6.,  20.  a  27.  3.  od  8:00  do  12:00. 
MINIŠKOLKA  V  KALeIdOSKOPU (pro 
děti od  2 let). Pohlídáme vaše děti, budeme 
si hrát, tvořit, zpívat a  cvičit, zatímco vy si 

n točník

n Hrad
Hrad Točník  je od soboty 3. 3. 2018 otevřen 
od 10:00 do 16:00 hodin.

n zámek Hořovice

vrbnovská 22
www.zamek-horovice.cz 

n Zámek bude přístupný ve dnech 30. 3. 
– 2. 4. od 10.00 do 16.00 hodin. Dále pak 
v měsíci dubnu o víkendech ve stejném čase. 
Zámecký park je v zimním období volně 
přístupný od 9:00 do 16:00 hodin. V případě 
mimořádných klimatických podmínek může 
být park dočasně uzavřen. 

vyřídíte potřebné věci. Nutná rezervace: R. 
Hrdličková  607 11 00 38. Poplatek 50 Kč.
4  Středa  7.,  21.,  28.  3.  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  7.,  21.,  28.  3.  od  10:00  do  11:00. 
MAMI  FIT  pro  rodiče  a  děti.  Zrcadlový sál 
Vrbnovská ul. Cvičení nejen pro maminky, 
lektor: R. Hrdličková. REZERVACE NUTNÁ 
na tel. 607 110 038. Cena 50 Kč/ lekce.
4 Sobota 17. 3. od 8:00 do 12:00. POHád-
KOVá  HeRNIČKA. RC Kaleidoskop. lektor: 
K. Zajícová. Sobotní školička určená pro děti 
od 3 do 6 let. Poplatek 100 Kč. Nutná rezervace. 
4  Pondělí  až  pátek    12.  -  16.  3.  od  8:00 
do 15:00. JARNí PŘíMěSTSKÝ TáBOR, lek-
tor: R. Hrdličková. Program pro děti I. stupně ZŠ
4 POZOR! 12. až 16. 3. v herně ZAVŘeNO! 
Jarní prázdniny.

n domeček Hořovice

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

n Příležitostné akce
4 Sobota 3. 3. od 14:00 - 16:00, Společenský 
dům Hořovice, děTSKÝ KARNeVAL. Dis-
kotéka DJ Karla Moravce, malování na obličej, 
fotokoutek a  spousta her a  zábavy. Poplatek 
40 Kč,  děti: 20 Kč
4 12.  - 16. 3. 8:00-15:00, RC Kaleidoskop, 
JARNí  PŘíMěSTSKÝ  TáBOR. Výlety, 
procházky, hry a  soutěže, tvoření pro děti 
o jarních prázdninách. 
4  Pátek  16.  3.  od  17:00  SVČ  -  domeček 
Hořovice, Vrbnovská ulice, KURZ PRO Oddí-
LOVé  VedOUCí  děTSKÝCH  TáBORŮ. 
Poplatek: 1 300 Kč
4 23. – 25. 3. od 15:00, domeček Hořovice 
-  Vrbnovská,  STUdIUM  PedAGOGIKy 
VOLNéHO  ČASU  pro  pracovníky 
vykonávající  dílčí  přímou  pedagogickou 
činnost. 1. blok 40 hodinového kurzu studia 
pedagogiky pro externí a  dobrovolné pra-
covníky s dětmi. 
4  Pátek  23.  3.  od  15:00  -17:00,  domeček 
Hořovice  -Vrbnovská,  VeLIKONOCe 
V  dOMeČKU.  Velikonoční akce pro děti 
i  dospělé - velikonoční tvoření, Bubnování 
s  Jirkou, výroba svíček, opékání špekáčků 
a mnoho dalšího.

Dospělí – středně pokročilí H3 - 18:00–19:30
Dospělí – mírně pokročilí H2 - 19:35–21:05
Dospělí – začátečníci H1 - 21:05–22:40
Blanka Vášová, tel.: 603 238 090
www.tanecni.net
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n 3. a 4. 3. MUDr. Vladimíra Veselá, Beroun, 
Švermova 1591, tel.: 601 371 200
n 10. a 11. 3. MUDr. Magdalena Třesohlavá, 
Beroun, Železniční stanice, tel.: 311 621 497
n 17. a 18. 3. MUDr. Dmitry Zaytsev, Beroun, 
Havlíčkova 1732/3, tel.: 727 836 818
n 24 a 25. 3. MUDr. Iva Závorová, Žebrák, A. 
Pacovského 277, tel.: 311 533 447
n 30. a 31. 3. MUDr. Marie  Zímová, Hostomi-
ce, Tyršovo nám. 225, tel.: 311 583 140
Pohotovostní služba je v době od 8:00 do 11:00

n zubní pohotovost

n dětské Maškarní odPoledne
4. 3. neděle od 15:00 
Zveme všechny děti, rodiče a veřejnost na dět-
ský maškarní bál. O zábavu, soutěže a legraci 
se postará DJ Karel Moravec. Vstup 50 Kč.
n oslavy vznikU rePUBliky
7. 3. středa od 16:00, velký sál kk
Vzpomínkový pořad na život a odkaz T.G. Ma-
saryka. Poutavé vyprávění si připravila pí. uč. 
Mgr. D. Stolzová i s projekcí, která její přednášku 
doplní. A trochou přispějí i děti ze ZŠ. 
n velikonoční JarMark
10. 3. sobota od 10:00 – 15:00
Velikonoční prodej a ukázky tradiční umělec-
ké tvořivosti. K vidění bude Vizovické pečivo, 
drátování, pedig, perníky, malování vajíček 
aj. Pro děti jsou připraveny tvořivé dílničky. 
V 13:00 hodin vystoupí kapela HORband, což 
je hořovická kapela, která vznikla v roce 2014 
spontánním rozhodnutím z řad žáků a učitelů 
ZUŠ Josefa Slavíka. Hrají rock, pop a filmovou 
hudbu. Vstup dobrovolný.
n školení Motokros
14. 3. středa od 17:00
n tvořivé dílničky 
– děláMe si radost
15. 3. čtvrtek od 17:00, klub oaza 
Tvořivé odpoledne pro všechny nadšené krea-
tivní lidičky. Tentokrát to bude technika Perga-
mano. Je to malování podle šablon na voskový 
papír. Touto technikou se dají vyrobit obrázky 
na zeď, záložky do knih, zápichy do květníku, 
ale i jiné ozdoby. Vstup 180 Kč.
n diskotéka 
17. 3. sobota od 21:00
Setkáme se s DJ Martinem Šmídem, který za-
hraje hity 80. a 90. let, ale i novější radiové hity.  
n setkání s dŮcHodci
21. 3. středa od 16:00 
Protože poslední akce byla pro všechny důchod-
ce i z okolních obcí a bylo to moc fajn setkání, 
rádi opět uvítáme všechny občany z okolí, kteří 
si rádi zazpívají staré dobré písničky a popovídají 
s přáteli, které třeba dlouho neviděli.
n Hasičsko-Městský Ples
24. 3. sobota
Již 10. společný ples Města Žebrák a Hasičů. 
PřiPravUJeMe na dUBen:
4 ODYSSEA přijede 7. dubna od 20:00.
4 19. dubna Taneční pohár
4 21. dubna od 16:00 se bude konat pořad „Moje 
dobrá jitra“, s botanikem, úžasným člověkem se 
smyslem pro humor, cestovatelem RNDr. Václa-
vem Větvičkou. Doprovod mu bude dělat písnič-
kářka Jana Rychterová. Vstupné 150,- Kč. 

Poselství Velikonoc
Milí přátelé
Jsou tu Velikonoce, svátky, které provází řada folk-
lorních a prastarých zvyků, barvení kraslic, po-
mlázka. V církevní tradici je důležitá noc z Bílé 
soboty na Boží hod, jinak řečeno Velká noc, proto 
Velikonoce. O této noci a v následujících dnech sla-
víme Ježíšovo zmrtvýchvstání. Na tyto nejdůležitěj-
ší křesťanské svátky se připravujeme čtyřicetidenní 
postní dobou. V jejím závěru, o Zeleném čtvrtku, si 
připomínáme Ježíšovu poslední večeři s učedníky. Následuje Velký pátek, den Ježíšova umuče-
ní a pak, jak jsem již zmínil, začínají v sobotu v noci Velikonoce. Od Velkého pátku až do bo-
hoslužby v sobotu večer se po celém světě neslouží mše svatá, jakoby v té chvíli byla každá 
slova navíc. Je tu veliké mlčení, očekávání. Za  mlčení zvonů a celé církve, se soustřeďujeme jen 
na modlitby, na rozjímání o tom, který nás tolik miloval, že za nás položil svůj život. V zápla-
vě slov, hudby, malicherných zpráv, vydávaných za životně důležité, mnohdy člověk přeslechne 
Boží hlas. Proto je dobré občas zmlknout, ztišit se a zkusit naslouchat. Můžeme pak snáze 
přijít na to, co je skutečně důležité a současně si všimnout tiché lásky těch, kdo jsou kolem nás 
a s námi.    

Přejí požehnané dny. 
Stefan Wojdyla, kněz

Bohoslužby o velikonocích: 
29. března – Zelený čtvrtek  16:30 Hostomice, 18:00 Hořovice (kostel sv. Jiljí)
30. března – Velký pátek  18:00 (kostel sv. Jiljí)
31. března – Bílá sobota  20:00 (kostel sv. Jiljí) křest dospělých
1. dubna – Velikonoční neděle  8:30 Lochovice, 10:00 (kostel sv. Jiljí) žehnání pokrmů, 11:30 
Mrtník, 15:00 Praskolesy, 18:00 Hostomice
2. dubna – Velikonoční pondělí  7:00 Praskolesy, 8.30 Lochovice, 10:00 (kostel Nejsv. Tro-
jice)

ekumenická bohoslužba: 
V úterý 10. dubna od 18:30 se bude v kostele sv. Jiljí v Hořovicích konat ekumenická bo-
hoslužba. Bohoslužbu povede Stefan Wojdyla, kněz farnosti Hořovice, kázat bude Samuel 
Hejzlar, evangelický farář na Dobříši a v Hořovicích. Srdečně zveme. 

Velikonoční příspěvek: 
“Zůstaň s námi, Pane, když se stmívá…“ 
Lukáš 24, od 13. do 32. verše: Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus... 
Je to ještě k něčemu - víra v Ježíše? Má to cenu, čekat něco právě od mesiáše, co skončil na kří-
ži? Není už na čase poohlédnout se po nějakém lepším náboženství, a hlavně po mesiáši půso-
bivějším, svalnatějším, úspěšnějším - prostě přijatelnějším? Tohle jsou otázky, které se nejed-
nou stávají předmětem našich hovorů, a které svou bezradností připomínají konverzaci těch 
dvou, co opustili Jeruzalém a vracejí se po ve1ikonocích do Emaus.  
Ale kupodivu, i o tak bezradnou společnost kdosi stojí: ...Ježíš sám se k nim přiblížil a šel dál 
spolu s nimi. 
Ježíš však neprobouzí otupělou víru senzačními kousky, ani neuvádí do mystických tajemství 
či spekulací. Ježíš otevírá Písma: Začal od Mojžíše a proroků - a učil je rozumět...
Také my se dnes z Bible učíme s údivem, pokorou a přece rostoucí nadějí a odvahou důvěřovat 
a rozumět, že nejsme na své povelikonoční cestě sami. Ani my nejsme vydaní napospas své 
nedůvěře, zmatkům a strachům. Ani my nejsme odkázáni jen na to, co zrovna frčí na trhu 
náboženství a pověr. Ani my se nemusíme ustrašeně ohlížet, zda doba nadělí poměry příznivě 
či nepříznivě. Není divu, že církev, která se učí rozumět Boží věrnosti od Mesiáše, jenž takto 
zpřístupňuje Písmo, vzápětí prosí a naléhá: zůstaň s námi!

A právě tehdy ten svědek Boží věrnosti přestal být anonymní a stal se sám hostitelem: A když 
byli u stolu, vzal chléb, a díky činiv, lámal a dal jim. Seberozdávající svědek Boží svobody 
a věrnosti už opět obdarovává. A klíčící důvěra se mění v užaslou jistotu: Je s námi. Nejsme 
sami. Ano, skutečné nebe se pro nás totiž otevírá při stolování, kde se pozvaný stane hostitelem, 
kde se Vítěz nad smrtí představí znovu jako seberozdávájící a obdarovávající. Stačí to a víš to 
z celého srdce svého: všechno je jinak. Neplatí už naše bezradnost, ale jeho věrnost. Díky Pane!  

Požehnané a radostné Velikonoce přeje 
Samuel Hejzlar, evangelický farář v Dobříši a Hořovicích  
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největší škola taekwon-do v ČR 
vstupuje do nové sezóny

Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou se-
zónu! Přijďte si zacvičit tradiční korejské bojové 
umění taekwon-do! Jsme největší školou v Če-
chách i na Moravě s nejširší nabídkou tréninků. 
Minulý rok se nám již popáté v řadě podařilo 
obhájit celkové vítězství Mistrovství České re-
publiky a patříme do nejlepšího STM v ČR.

Při tréninku klademe důraz na originální 
hodnoty bojových umění, jimiž jsou zdvoři-
lost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání. Školu 
vedeme pod dozorem korejského velmistra 
Hwang Ho Yonga, jako jediní v republice nově 

vyučujeme i další korejská bojová umění taek-
kyon a hoppae sool.

Přihlásit se můžete po celý rok, jen u nás 
získáte zkoušky na vyšší pásek i výbavu (do-
bok, lapa, chrániče) zdarma. Proto neváhejte 
a přidejte se k nám každé pondělí v sokolovně 
města Hořovice od 17:00 pod vedením Renaty 
Zadražilové a Jany Kundrátové nebo ve středu 
v 1. ZŠ, rovněž od 17:00, s mistrem Martinem 
Zámečníkem. Pro bližší informace navštivte 
náš web na tkd.cz.

Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool

n Fotografie z minulých závodů STM pořídila Kamila Káňová. Juniorští závodníci a Martin Zá-
mečník, předseda školy.

veřeJné BrUslení 
Březen 2018

čtvrtek 1. 3. 8:00 - 15:00

Pátek   2. 3.  8:00 - 14:30

sobota 3. 3. 6:30 - 8:45, 17:45 - 20:15

neděle 4. 3. 6:30 - 7:45

Pondělí 5. 3. 13:30 - 15:00

Úterý  6. 3. 8:00 - 14:00

středa 7. 3. 12:15 - 16:00

čtvrtek 8. 3. 8:00 - 15:00

Pátek 9. 3. 8:00 - 14:30

sobota 10. 3. 6:00 - 7:00, 14:45 - 15:45

neděle 11. 3.6:30 - 7:45, 13:30 - 16:15

Pondělí 12. 3. 8:00 - 15:00

Úterý 13. 3. 8:00 - 14:00

středa 14. 3. 8:00 - 16:00

čtvrtek 15. 3. 8:00 - 15:00

Pátek 16. 3. 8:00 - 14:30

sobota 17. 3. 6:30 - 8:00

neděle 18. 3. 6:30 - 7:45, 16:30 - 18:15

Pondělí 19. 3. 13:30 - 15:00

Úterý 20. 3. 8:00 - 14:00

středa 21. 3. 12:15 - 16:00

čtvrtek 22. 3.8:00 - 15:00

Pátek 23. 3. 8:00 - 14:30

sobota 24. 3. 6:00 - 7:00, 19:00 - 20:15

neděle 25. 3. 6:30 - 7:45, 13:30 - 16:30

Pondělí 26. 3. 13:30 - 15:00

Úterý 27. 3. 8:00 - 14:00

středa 28. 3. 12:15 - 16:00

čtvrtek 29. 3. 8:00 - 15:00

Pátek 30.3. 8:00 - 14:30

sobota 31. 3. 6:30- 8:00, 20:00 - 22:00

neděle 1. 4. 6:30 - 10:00

každé pondělí od 15:30 - 16:30 a úterý 
od 15:15 - 16:15 je nábor kluků a holek 
ve věku 5-9 let. nábor je ve spolupráci 
čslH. do konce roku je nábor zadar-
mo. Je pro všechny, kteří se chtějí na-
učit hrát hokej, nebo to chtěji alespoň 
zkusit.

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

netradiční běh s čelovkou Dražovkou

n Středisko volného času Domeček Hořovice připravilo další zajímavou akci. Konala se v sobotu 
10. února a nesla název S čelovkou Dražovkou. Netradiční běh si užilo sedm desítek dětí a dospě-
lých. Foto: Domeček Hořovice


