
n Město Hořovice navýšilo úvěr města 
o dvacet milionů korun. Jak budou tyto fi-
nanční prostředky použity?

Starosta města Hořovice Jiří Peřina: Aby-
chom byli schopni zrealizovat plánovanou re-
konstrukci silnice K Nemocnici, byli jsme nu-
ceni navýšit původní dlouhodobý úvěr města 
o 20 milionů na 46 milionů korun. Tento úvěr 
město přijalo v roce 2008 a i po navýšení bude 
zcela splacen v roce 2025. Úvěr finančně po-
kryl první etapu rekonstrukce plaveckého 
bazénu a dostavbu budovy mateřské školy. 
V rámci zmíněného navýšení jsme vyjednali 
podstatně lepší úrokovou sazbu. Ta dosahova-
la v rámci původního úvěru 4,38%, nyní klesla 
na 1,69%. Vzhledem k tomu, že v letošním 
roce splatí město také Starý zámek, rozhodně 
se navýšení úvěru neprojeví jako nepřiměřená 

zátěž pro městský rozpočet i v následujících 
letech. 

Celkový dluh města ve výši 46 milionů je na-
prosto rozumným zadlužením a splňuje všech-
ny podmínky i z pohledu kontroly a přezkumu 
hospodaření města. Splňuje podmínky i tak-
zvané rozpočtové brzdy. Jde o nový zákon, který 

brání případnému předlužení měst, obcí, krajů 
apod. 

Pokud si město nevezme úvěr, nebo nezíská 
dotaci, prakticky není schopno z rozpočtu větší 
akci zrealizovat. Rozpočet je nastavený přede-
vším na správu a údržbu městského majetku. 
Na rozsáhlejší investice se v něm peníze nena-
jdou.

n Někteří lidé kritizují vazby města 
na Městskou akciovou společnost. Jakou 
podobu tyto vazby v současné době mají?

Jiří Peřina: V Městské akciové společnos-
ti Hořovice (dále MAS) má město Hořovice 

minoritní podíl. Jakékoliv rozhodnutí v rámci 
valné hromady město nemůže ovlivnit. I když 
přijde s jakýmkoliv názorem, většinový vlast-
ník ho přehlasuje. Současné vedení města na-
výšení podílu ing. Petra Marše neprocesovalo. 
To je záležitost, kterou schválilo zastupitelstvo 
města již před rokem 2000. Již od minulého 

volebního období město nezískalo téměř žád-
né dividendy. Většina současných zastupitelů 
spolupráci s MAS hodnotí pro město jako ne-
výhodnou. Proto jsme se rozhodli, že poruší-
me smlouvu o výstavbě, která se týká lokality 
u místní nemocnice a že dáme šanci ještě jiné-
mu developerovi, než MAS. Touto transakcí 
jsme jednorázově získali téměř 30 milionů 
korun, což je o mnoho více, než jsme získali 
od MAS za dvacet let, kdy šlo o pouhých 13 
milionů korun. Zejména jsme chtěli postavit 
Městské akciové společnosti konkurenta, aby 
zde ve výstavbě nepůsobila jako monopol. 

pokračování na 2. straně

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

1www.mesto-horovice.cz 1www.mesto-horovice.cz

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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O kvalitě veřejného prostoru
V  poslední  době  se  objevily  zmatené  názory,  které  jsou  veřejně  šířené.  Zástupci  města  Hořovice  se  k  nim  vyjádřili 

ve středu 4. dubna na Palackého náměstí. Informace hodlají poskytnout nejen těm, kteří se setkání na náměstí zúčastnili, 
ale i všem ostatním hořovickým občanům. Na dotazy k zásadním tématům v rozhovoru Hořovického Měšťana odpovídají 
starosta Jiří Peřina, místostarosta Ondřej Vaculík, místostarostka Jana Šrámková a radní pro oblast sportu Jiří Vavřička. 

n Hořovický lesopark Dražovka je oblíbeným místem odpočinku i sportovního vyžití. Na začátku 
dubna se zde uskutečnil 33. ročník Jarního běhu Dražovkou. Foto: Radka Kočová
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dokončení z 1. strany
n z jakého důvodu město smlouvu 
s Mas dosud nevypovědělo?

Jiří Peřina: Protože to smlouva neumožňo-
vala. Jedinou možností, jak se s ní vypořádat 
jinak, než ji splnit, bylo ji porušit. Porušení 
jsme konzultovali s právními zástupci města. 
Bylo nám řečeno, že městu za tuto transak-
ci nehrozí žádný postih. Město nemůže bez 
souhlasu majoritního vlastníka společnost 
opustit, nemá šanci se jakýmkoliv způsobem 
z Městské akciové společnosti vyvázat. To je 
veliký problém. Kdyby tato možnost existova-
la, dávno bychom ji využili.

n sportovci apelovali řadu let na opra-
vu haly.  Po letech příprav město zvolilo 
projekt rozsáhlé rekonstrukce. z jakých 
důvodů?

Místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík: 
Město nestálo před možností, že si postaví no-
vou sportovní halu, která tady předtím nebyla 
a vytvoří tak luxusní zázemí pro sportovce. 
Sportovní hala ve městě byla a byla hojně vyu-
žívaná. Stále více se ale dostávala do předhava-
rijního stavu. Město s halou něco udělat mu-
selo. Mělo několik možností. Buď ji zrušit, ale 
halu využívají stovky dětí, mládeže a ostatních 
sportovců, pravidelně ji využívají i školy. Je to 
zařízení, které patří mezi ta nejvíce využívaná 
ve městě. Nebo by se jednalo o rekonstrukci, 
která by byla velice nákladná, ale neřešila by 
problém nevyhovujících hracích ploch i tri-
bun. Další možnost byla totální rekonstrukce 
tak, aby hala vyhovovala současným parame-
trům pro různé i vysoké sportovní soutěže, 
které se ve městě hrají. Na základě tohoto za-
dání byl vypracován projekt, který procházel 
dlouhodobým připomínkováním. Vyjadřovali 
se k němu všichni odpovědní činitelé včetně 
sportovců. Ti právě s ohledem na zázemí pro 
jednotlivé sporty. Zakázka byla řádně soutě-
žena ve výběrovém řízení veřejnou zakázkou 
v otevřeném řízení a vysoutěžená cena byla 
nižší než předběžná hodnota zakázky. Vy-
hovělo to nejen zadání, ale také podmínkám 
dotace. Chtělo-li město dotace využít, nemělo 
možnost postavit halu levněji, než ji postavi-
lo. A to se firmě Chládek a Tintěra podařilo 
nejen v šibeničním termínu, který byl pro nás 
skoro nepředstavitelný, ale také v náležité kva-
litě. Vyhovět všem podmínkám dotace nebylo 
jednoduché. Rekonstrukci haly hodnotíme 
jako něco velice úspěšného, nyní je využívaná 
od rána do večera. V zimních měsících ji týd-
ně navštěvovalo až tisíc cvičících.

Celkové náklady na rekonstrukci haly do-
sáhly 58 milionů korun. Akci podpořila dota-
ce ve výši 35 milionů korun (20 mil. Středo-
český kraj, 15 mil. MŠMTV), město do této 
rekonstrukce vložilo přibližně 23 milionů. 

n kolem těžby v lesoparku dražovka se 
objevuje řada dotazů. z jakého důvodu 

se zde odstraňování některých dřevin 
provádí?

Ondřej Vaculík: Pohled našich obča-
nů na Dražovku je různý. Každý si ji může 
představovat v jiné podobě, ale musíme říci, 
že naše Dražovka je „lesem zvláštního urče-
ní“ a z mnoha hledisek je originální. Jednak 
je to její povahou, různorodostí a skladbou 
dřevin, a zejména jejími schopnostmi samo-
obnovy a přírodní vitalitou. Obdivuhodná 
je tu třeba samoobnova jedle.  V Dražovce 
se nemusí vysazovat další stromy, stačí pro-

vádět kultivující zásahy takovým způsobem, 
aby se vytvořil prostor pro stromy nové. Jako 
v lese zvláštního určení se zde netěží hospo-
dářsky, ale provádí se probírka stromů, které 
by v budoucnu les poškozovaly. Podrost by 
pod nimi neměl dostatečné množství svět-
la a vláhy a zanikal by. Lesospol takovým 
způsobem hospodaří. Pokud vytěží, což 
dělá zhruba 150 kubíků ročně (jinak podle 
předepsaného pěstebního plánu na deset let 
je to dokonce 300 kubíků ročně), tak dřevo 
dokáže velice dobrým způsobem zhodno-
tit. Město získává z výnosů 85%, Lesospol 
Zbiroh toliko 15%. Je jen na nás, jak peníze 
z výnosů z lesoparku Dražovka využijeme. 
Například jsme za tyto finanční prostředky 
nechali udělat lávku, která je v Bažantnici, 
a ošetřili také skupinu památných stromů 
na okraji Bažantnice. 

Sám Lesospol upozornil na unikátnost 
Dražovky, která by se z přírodního hlediska 
mohla stát demonstračním objektem, jenž by 

byl veden v soupisu velice cenných přírod-
ních lokalit. Tím by bylo nezávisle potvrzeno, 
že hospodaření Lesospolu hodnotu Dražov-
ky nijak nesnižuje, ale naopak. 

n Jaké možnosti mají ve městě lidé, kteří 
se nacházejí v těžkých životních situa-
cích? 

Místostarostka města Hořovice Jana 
Šrámková: V současné době město má pa-
tero bytů pro občany. Jsou to byty v domě 
s pečovatelskou službou (35), holobyty (12), 

městské byty (7), malometrážní byty na Zá-
padním sídlišti (25) a sociální byty na Špej-
chaře (15).

Ve městě je zaregistrováno kolem deseti 
lidí bez přístřeší, jejich počet může ovlivnit 
migrace. V současné době s nimi pracuje 
Farní charita Beroun v rámci terénního pro-
gramu. Muži mohou využít služeb FCH Be-
roun U sv. Jakuba, ženy azylový  domov Sva-
tého Josefa v Lochovicích, který je pro matky 
s dětmi a ženy. 

Péči o drogově závislé poskytuje společ-
nost Magdaléna, která zde také provádí te-
rénní službu. Ráda bych zmínila další posky-
tovatele sociálních služeb, kteří v Hořovicích 
a okolí působí a město Hořovice jim posky-
tuje finanční dotaci. Potřební občané mohou 
jejich služeb využít. Jedná se o Český červený 
kříž, Digitus Mise, Domov Na Výsluní Hořo-
vice, Dobromysl, Farní charita Beroun, Farní 
charita Starý Knín, Lomikámen, Senior Care, 
Svaz tělesně postižených, Svaz nedoslýcha-

O kvalitě veřejného prostoru

n Hořovickou multifunkční sportovní halu využívají stovky lidí z Hořovic i ze spádových obcí. Foto: 
archiv MKC.
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vých a neslyšících, SONS. Za zmínku stojí, 
že potřebným je poskytována potravinová 
pomoc i ošacení.

n Jakou pomoc poskytuje samotné měs-
to? 

Jana Šrámková: Město každý rok na zá-
kladě žádostí přispívá poskytovatelům so-
ciálních i návazných služeb částkou jeden 
milion korun. Na webových stránkách města 
se lidé dočtou, kolik bylo jednotlivým posky-
tovatelům přiděleno. Významnou úlohu má 
sociální odbor Městského úřadu Hořovice, 
jehož pracovnice s klienty pravidelně pracují 
a poskytují jim erudovanou pomoc. 

Informace ze sociální oblasti jsou i v Ho-
řovickém Měšťanu. Kdo má zájem o další, 
může se účastnit veřejných jednání zastupi-
telstva. Informace najdou zájemci i na vývěs-
kách a úzce spolupracujeme s Podbrdskými 
novinami. Jako neuvolněná místostarostka 
města jsem na radnici každé pondělí v době 
od 15 do 17 hodin, nebo kdykoliv po telefo-
nické domluvě na tel. č.: 737 124 123, které je 
uvedené i na webu města Hořovice. Všichni 
mají možnost přijít probrat, co je ve městě 
tíží, s čím jsou nespokojeni a třeba i spoko-
jeni.

n ke sportu a sportovní hale se vracíme 
s radním města Hořovice Jiřím vavřič-
kou. kdo vše hořovickou sportovní halu 
využívá?

Radní města Hořovice Jiří Vavřička: Ho-
řovická sportovní hala je projektem, který si 
zaslouží pochvalu. Multifunkční sportovní 
halu využívají lidé z Hořovic i ze spádových 
obcí. Hovoříme o třiceti tisících obyvatel, 
kteří patří do naší obce s rozšířenou působ-
ností. Do sportovních oddílů nedocházejí 
pouze Hořováci, ale procentuální zastoupe-
ní dětí z okolních vesnic je poměrně vysoké. 

Hala tak slouží nejen Hořovicím, ale i okol-
ním obcím. 

n Jaké potíže museli sportovci překoná-
vat před rekonstrukcí?

Jiří Vavřička: Dříve florbalisti nemohli 
hrát oficiální soutěže v Hořovicích, protože 
hřiště neodpovídalo rozměrově. Turnaje zde 
nemohli hrát ani badmintonisté, protože hala 
byla v katastrofálním stavu. Velkým problé-
mem byly nejen nerovná podlaha, ale i chlad-
no a špatné světelné podmínky. Jako radní 
a sporťák, který jezdí po jiných soutěží, jsem 
slyšel v ostatních městech na Hořovice kritiku. 
Nyní se vše obrátilo. I za hranicemi Hořovic 
se ví, že máme krásnou halu. Je spousta měst, 
která nám sportovní halu závidí. Velkou výho-
dou také je, že v Hořovicích jsou desítky lidí, 
kteří dělají sport pro mládež takzvaně na kole-
ni. Jsou to rodiče, jejich přátelé i další fanoušci 
sportu, kteří neváhají obětovat svůj volný čas 
ve prospěch mládežnického sportu.

n  Jsou hořovičtí sportovci úspěšní?
Jiří Vavřička: Velmi. Například FK Ho-

řovicko hrálo v minulosti žákovskou ligu, 
v loňském ročníku mládežnická družstva do-
minovala v krajském přeboru. Úspěšní jsou 
i hokejisté, kteří halu využívají pro suchou 
přípravu. Za připomenutí stojí inline hokej 
nebo volejbal, který má obrovsky vzestupnou 
tendenci. O badmintonu ani nehovořím, ten 
má dlouhodobě své zástupce na té nejvyš-
ší úrovni. Obrovskou základnu má florbal, 
jehož výkonnostní úroveň je velmi slušná. 
Není ještě celorepubliková, ale s tak velkou 
členskou základnou je jen otázkou času, 
kdy se tak stane. Vzestupný trend mají naše 
gymnastky, jejichž oddíl obnovil svou tradi-
ci poměrně nedávno. Úspěšní jsou i pětibo-
jaři a plavci. Pokud jsou naši mladí svěřenci 
schopni sbírat republikové úspěchy a dostat 

se do mládežnických reprezentací, je jasné, 
že pracovat s mládeží se v Hořovicích umí. 

n Jaké nejvýznamnější kluby v Hořovi-
cích působí?

Jiří Vavřička: FK Hořovicko (180 členů), 
Spartak Hořovice (363 členů), FbC Red Dra-
gons Hořovice (90 členů) a mnozí další. Spor-
tovní halu využívají k suché přípravě i hoke-
jisté. Kromě těch hořovických jde i o kluby ze 
Žebráku, Cerhovic a další. Jedná se o několik 
stovek hokejistů z celého regionu. 

n sportovní oddíly mají i stoletou tradi-
ci. díky čemu působí ve městě i dnes?

Jiří Vavřička: Máme lidi, kteří jsou ochot-
ni s mládeží pracovat. Máme mládež, máme 
oddíly, které mají úspěch. Jsou regiony, kte-
ré mají sice sportovní prostředí, ale nemají 
sportující veřejnost a fungující oddíly. V sou-
časné době město Hořovice podporuje sport 
po dvou liniích. MSC má spravovat a rozvíjet 
městské areály, podporovat činnost sportov-
ních oddílů, aktivně jim pomáhat vyhledávat 
dotace a naplňovat hořovická sportoviště. 
Sport a volnočasové aktivity jsou rozhodně 
důležité. Dávají možnost dětem i dospělým 
aktivního využití volného času. Proto tuto 
oblast podporuje město i finančně. Sport dává 
dítěti do života spoustu zkušeností, které ho 
osobnostně formují a motivují. To ho naučí 
být úspěšným v budoucím životě. Lidé, kteří 
jsou zvyklí pravidelně překonávat překážky, 
jsou úspěšní i v životě. Stresy, které si zažijí pro 
to, aby dosáhli úspěchu ve sportu, si přenášejí 
jako zkušenost do života. Protože je překona-
li ve sportu, překonávají je i v životě. Není ale 
důležité, jestli jim v patnácti cinká na krku 
medaile z mistrovství republiky, to je pouze 
bonus. Důležité je, aby mladé sportování ba-
vilo. 

Radka Kočová

Hospodaření v lesích je stanoveno zá-
konem č. 289/1995 Sb. – zákon o lesích, to-
muto zákonu podléhají i tzv. lesy zvláštního 
určení, kterým je u nás v Hořovicích mimo 
jiné ,Dražovka“.

Veškeré činnosti v tomto lese musí být 
v souladu s tímto zákonem, pokud ne, zá-
kon vlastník lesa porušuje a vystavuje se 
postihu od státní správy lesů.

Do povinností zákona patří také lesní 
těžba daná lesním hospodářským plánem, 
to, že se jedná o les zvláštního určení, ne-
znamená, že se zde těžit nemá. Naopak těžit 
se musí, i když méně než u lesů hospodář-
ských.

Konkrétní čísla jsou tato:
Dle lesního hospodářského plánu je 

povinností v Dražovce za 10 let vytěžit 
10.500 m3 dřeva. Od roku 2009 – 2017 
bylo v Dražovce vytěženo 1.464,8 m3 dře-
va.

Těží se tak cca desetina oproti tomu, co je 
stanoveno. Z tohoto údaje může každý usou-
dit, zda se kácí nepřiměřeně či přiměřeně.

Aby se v lesoparku nekácelo vůbec, mu-
sel by se tento vyjmout z lesních pozemků 
a převést na druh pozemku trvalý travní 
porost a za toto vynětí by město muselo za-
platit několik desítek milionů korun.

Do lesů zvláštního určení patří i ostatní 
městské lesy – Obecník, Háj, Bažantnice 
a i zde těžba probíhá v obdobných procen-
tech, jako je uvedeno výše.

Kde se bude kácet a co se bude kácet je 
předem odsouhlaseno státní správou lesů 
a zástupcem samosprávy. V letošním roce 
byla plocha ke kácení na místě odsouhla-
sena se zástupcem nájemce lesa, zde bylo 
stanoveno, že stromy podél cest, které zde 
tvoří ucelený prvek, se kácet nebudou a bu-
dou ponechány v linii tak, jak jsou. Předpo-
kládám, že tyto společné konzultace budou 

probíhat každým rokem před těžbou.
Nutno konstatovat, že Ing. Myslivec (zá-

stupce LESOSPOLU Zbiroh) je v oblasti 
lesního hospodářství erudovaným odbor-
níkem, a z jeho výkladu lze základní fakta 
o lesích a těžbě snadno pochopit.  

Do obnovy samotného lesoparku již 
bylo od roku 2017 investováno několik mi-
lionů korun a další investice jsou plánová-
ny. Jedná se o novou cestu od Mohykána, 
dále bude v tomto týdnu zahájena 1. etapa 
celkové revitalizace zahrnující opravu a vý-
stavbu nových cest po pěší, nové altány 
na místo původně zničených, nové lavičky, 
koše, herní prvky pro děti, naučné stezky.

Po dokončení všech etap by veškeré ces-
ty měly být opraveny a projekt zahrnuje 
také výstavbu dřevěné rozhledny.

Ing. David Grunt
vedoucí odboru výstavby a životního 

prostředí MěÚ Hořovice

,,Lesopark Dražovka“ – reálná fakta a čísla
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Jarní setkání seniorů se konalo ve čtvrtek 12. dubna v hořovickém 
Společenském domě. Kromě místních se na tradiční akci vypravili 
i hosté. Pozvání přijali klienti hostomického domova Zátor, klienti 
Domova seniorů TGM Beroun i Domova s pečovatelskou službou 
v Žebráku. Nechyběli ani členové Svazu tělesně postižených Hořovice 
s předsedkyní Jarmilou Gruntovou.

Přítomné přivítala ředitelka hořovického Domova Na Výsluní 
Drahomíra Boubínová. Navíc poděkovala městu Hořovice a Měst-
skému kulturnímu centru za možnost uspořádat akci ve zmíněném 
Společenském domě. Nabitý sál ředitelku Domova Na Výsluní přiměl 
k myšlence, že v budoucnu by se mělo oslovit Městské sportovní cen-
trum a požádat o propůjčení sportovní haly. „Příště se sem už asi ne-
vejdeme,“ poznamenala Drahomíra Boubínová, kterou vysoká účast 
samozřejmě velmi potěšila.

Slova se ujala i místostarostka města Hořovice Jana Šrámková. 
Kromě jiného připomněla, že by zástupci města Hořovice rádi pogra-
tulovali všem, kteří slaví významná životní jubilea. S ohledem na zá-
kon je však nutné, aby zájemci dali na vědomí své kontakty, a to přímo 
místostarostce Janě Šrámkové nebo radní Zdeňce Ulčové. Své kontak-
ty mohou lidé předat i na podatelně města.

Na Jarním setkání seniorů zahrála Hořovická muzika a celým od-
polednem provázel Karel Vydra.

Součástí akce byl i jarmark, na kterém byly výrobky klientů Domo-
va Na Výsluní, Domova seniorů T.G.M. Beroun a dalších. (rak)

Senioři zaplnili při Jarním setkání sál 
Společenského domu do posledního místa

n Jarní setkání seniorů si lidé užili ve čtvrtek 12. dubna v hořovickém 
Společenském domě. 3x foto: Radka Kočová

Od konce letošního března si mohou lidé 
v čekárně hořovického vlakového nádraží 
vypůjčit knihu. „Pokud jezdí vlakem pravi-
delně, mohou si ji vzít i do vlaku, poté vrá-
tit,“ prohlásil místostarosta Hořovic Ondřej 
Vaculík, který knihovničku v čekárně založil. 

Lidé si mohou knihu z knihovničky vy-
půjčit i v těch případech, kdy má „jejich“ 
vlak zpoždění. „Může to být výborná příleži-
tost pro toho, kdo je zaskočený, že musí čekat 
a třeba se mu vybil mobil. Tak sáhne po kni-
ze,“ míní Ondřej Vaculík.

Zájemci mohou knihu z knihovničky 

vyměnit za jinou. „Nikoliv za horší, bylo by 
dobré zachovat kvalitu knihovničky,“ pozna-
menal Ondřej Vaculík s tím, že na začátku 
byly do knihovny vloženy tituly od autorů, 
jako je třeba Orhan Pamuk, nositel Nobelovy 
ceny. Nacházely se zde také díla spisovatelů 
dvacátého století, jako jsou Svatý na mostě 
od Jiřího Šotoly nebo Želary od Květy Legá-
tové.

Po měsíci se skladba knih v nádražní kni-
hovničce změnila. Místostarosta Ondřej Va-
culík ji navíc doplnil o další tituly. Kdo má 
zájem, může tak učinit také. (rak)

Nádražní knihovnička založená

n Nádražní knihovničku na začátku března 
založil místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík.

n Zpestřením bylo vystoupení jinecké skupiny s názvem Dupačky.

n Tradiční akci zahájila ředitelka hořovického Domova Na Výsluní Dra-
homíra Boubínová.
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n V knihovně nechyběla ani laboratoř, ve které 
se prováděly zajímavé pokusy.

n V hořovické Knihovně Ivana Slavíka na děti 
čekal šestihodinový program.

n Pátý ročník Noci s Andersenem nesl podtitul Ducháčkovic rodina. Kro-
mě čtení si děti užily spoustu her a soutěží.  

Noc s Andersenem začala v hořovické Knihovně Ivana Slavíka 
tleskanou, při ní se všichni účastníci seznámili.  Noční setkání neslo 
podtitul Ducháčkovic rodina, z knihy s tímto názvem předčítala kni-
hovnice Marcela. To ale nebyla jediná zábava, kterou si kluci a holky 
v knihovně v pátek 13. dubna užili. Kromě výtvarné dílny, kde si vyro-
bili krabičku na poklady, mlžnou bambuli a velkou kouli, je čekal šesti-
boj. Připravené byly i hádanky, šifry, pokusy a dokonce i noční stezka. 
„Bála sem se jen na začátku,“ prohlásila sedmiletá dívka, která stejně 
jako všichni ostatní statečně došla až na konec tajemné stezky, kde zís-
kala malý dárek.

Děti po celý večer sbíraly takzvané Ducháčky. A kdo jich měl na kon-
ci nejvíce? To nebylo vůbec důležité, vždyť je čekalo ještě jedno dobro-
družství. Všichni totiž přespali v místnosti nad knihovnou. Ještě před 
tím vypustili balonky k obloze a připili si na úspěšnou akci dětským šam-
paňským. Šestihodinovým programem děti provázela vedoucí knihovny 
Martina Stelšovská společně s kolegyněmi Evou Kocourkovou a Marce-
lou Labskou. Setkání v knihovně se dětem natolik líbilo, že si přejí jeho 
opakování. Tak za rok nashledanou! (rak)

Noc s Andersenem zpestřila tajemná stezka

n K Noci s Andersenem patří i společné čtení.
4x foto: Radka Kočová

Nový román Otomara Dvořáka o něžném rváči Janu Nerudovi nese 
název Srdce v kleci. Křest knihy, kterou na začátku letošního roku vydalo 
nakladatelství Fortuna Libri, se uskutečnil ve čtvrtek 5. dubna v Knihovně 
Ivana Slavíka Hořovice.

 Setkání, kterého se kromě autora zúčastnily i ředitelka zmíněného na-
kladatelství Eva Kaiserová, či výtvarnice Eva Zajícová, přilákalo padesát 
návštěvníků. Spisovatel Otomar Dvořák přítomným kromě jiného prozra-

n Knihu Srdce v kleci pokřtil autor Otomar Dvořák v hořovické knihov-
ně. Foto: Eva Kocourková

Křest knihy Otomara Dvořáka Srdce v kleci 
přilákal do knihovny padesát návštěvníků

dil, co ho k napsání románu inspirovalo nebo na jaký titul volně navazuje. 
Posluchačům také předčítal. Ukázky z nového románu Srdce v kleci četla 
i Kateřina Hasmanová, která zastoupila nemocnou Slávku Hozovou. Eva 
Kaiserová přidala několik postřehů z nakladatelství.

Otomara Dvořáka na besedě doprovázel hořovický hudebník a písnič-
kář Jan František Bartoš. Zahrál několik skladeb a na programu byl i křest 
jeho CD Hrnčířka. (rak)

n Spisovatel Otomar Dvořák navštívil hořovickou knihovnu už podruhé. 
Foto: Eva Kocourková
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Místem koncertu žákovských kapel byla radnice

Na veřejný koncert žáků Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice se mohli lidé vpravit v úterý 17. dubna. Hudební setkání začalo 
v 17 hodin v sále hořovické radnice a kromě kapely Horband ze zmíněné hořovické ZUŠ zde vystoupila i skupina Format C. Výrazným hostem 
byla dánská skupina Øse Efterskole. (rak)

Žáci ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice z klavírní 
a pěvecké třídy Květuše ERNESTOVÉ pokračují 
ve svém tradičním jarním soutěžním maratonu 
se zcela ojedinělými výsledky.

Ve středu 28. února v Berouně v okresním 
kole soutěže Základních uměleckých škol MŠMT 
v solovém a komorním zpěvu uspěli ve svých ka-
tegoriích Tereza Ševítová (2. cena), Ferdinand 
Liška (1. cena), Julie Lišková (1. cena s postu-
pem), Martin Jirák (1. cena s postupem a zvláštní 
cena poroty), Pavlína Vokáčová (1. cena) a Filip 
Strejc (1. cena s postupem). Postupující vítězili 
také v krajském kole této soutěže 21. a 22. břez-
na v Benátkách nad Jizerou. Martin Jirák a Filip 
Strejc získali 2. cenu, Julie Lišková Čestné uznání. 

O prvním jarním čtvrtku, 22. března, stihli 
hořovičtí pěvci ještě navštívit finále XXX. roč-
níku celostátního hudebního festivalu JARNÍ 
PETRKLÍČ 2018, jež se pod záštitou děkana 
pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
konalo v kulturním domě Krakov v Praze – Boh-

nicích. Martin Jirák obhájil v kategorii mladších 
zpěváků loňské 2. místo, Uznání a poděková-
ní odborné poroty za potěšení muzicírováním 
získali Julie Lišková (klavír) a Ferdinand Liška 
(zpěv), Komorní pěvecký soubor byl oceněn 
za pásmo písní Indiánů kmene Hopi The Earth is 
My Mother 3. cenou, Pavlína Vokáčová 3. cenou, 
a vítězem a držitelem zlaté stuhy se stal v hlavní 
pěvecké sólové kategorii Filip Strejc.

V sobotu 24. března proběhla ve velkém sále 
ZUŠ Rokycany již XXVII. soutěžní přehlíd-
ka zpěváčků lidových písní Plzeňského kraje 
LIDOVÁ PÍSEŇ Rokycany 2018. Ze dvanácti 
hořovických účastníků získala 3. cenu Ema Pro-
cházková, a již po čtvrté, tentokrát 3. cenou, byl 
odměněn Filip Strejc.

Nejlepší čeští a moravští „SKŘIVÁNCI“ se 
utkali ve dnech 26. až 28. března v celostátním 
kole pěvecké soutěže pro děti a mládež KAR-
LOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2018 v Aule ZUŠ 
Karlovy Vary. Z pěti nominovaných hořovic-

Pěvecké medaile opět do Hořovic

kých pěvců po třetí v řadě uspěl Martin Jirák 
a do Hořovic přivezl 3. cenu. Pro tohoto deví-
tiletého úspěšného pěvce byla zajímavou zku-
šeností i účast v semifinále XII. ročníku pres-
tižní pěvecké soutěže s mezinárodní účastí ze 
Slovenska, Polska a Ruska ČESKO ZPÍVÁ 2018 
v pátek 6. dubna 2018 ve Společenském centru 
UFFO v Trutnově. V letošním roce bylo do této 
čtyřkolové soutěže zasláno rekordních 457 při-
hlášek. Do výběrového kola, které se konalo 
5. března v Muzeu voskových figurin Grévin 
v Praze, postoupilo 218 soutěžících, a do semi-
finále porota vybrala 97 zpěváků ve dvou kate-
goriích. V kategorii do 14 let zůstal Martin Jirák 
před branami finále, když získal jedenácté, tedy 
první nepostupové místo. V ceně Internetu ob-
sadil senzační šestou příčku. V trutnovském 
semifinále ho v jevištní kreaci PAN TAU do-
provázel desetiletý vynikající tanečník Jan Kříž 
z Baletní školy Terezie Dudové.

V poslední jarní soutěži, KRÁLODVORSKÉ 
KORUNĚ, získali žáci Květuše Ernestové osm 
prvních a šest druhých cen. Gratulujeme. (ern)

n Martin Jirák (vlevo) a Jan Kříž

n Filip Strejc n Pavlína Vokáčová
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Po dlouhých přípravách se podařilo ZUŠ 
Hořovice aktivně se zapojit do partnerského 
programu vzájemné spolupráce a vystoupit 
v německém GAU-ALGESHEIM.

V pátek 6. dubna v 8 hodin ráno přistavil 
pan Václav Hrabák svůj mikrobus před ho-
řovickou radnicí, do kterého 15 členů kapely 
HORband hbitě naložilo hudební nástroje a za-
vazadla. Směr cesty byl Porýní-Falc. U mikro-
busu jsme se potkali také s paní Martincovou, 
která vše obratně přeložila, když bylo potřeba. 
Po příjezdu na místní radnici v GAU-Algeshe-
im se nám dostalo vřelého přivítání od pana 
starosty a dalších pánů radních. Bylo pro nás 
připraveno malé občerstvení a trochu historie 
o partnerském městě. Poté jsme již putovali 
do místních rodin, které se na dva dny staly na-
ším domovem. Další den po vydatné snídani, 

Úspěch kapely HORband v partnerském městě Gau-Algesheim

jsme vyrazili na prohlídku města a okolí, která 
byla zakončena v muzeu cyklistiky (kolové), 
v němž jsme nalezli také předměty, které patřily 

15násobným mistrům světa v kolové bratrům 
Pospíšilovým. Po obědě v restauraci jsme se 
prošli po břehu Rýna a zchladili letní teploty 
zmrzlinou. Poté už nás čekalo jen zahrát. Kon-
cert se konal v 19 hodin v místní hale cyklistiky. 
Připraveno jsme měli 11 skladeb, které jsme do-
plnili přídavkem Macktheknife. Již při poslední 
písni publikum aplaudovalo a tleskalo ve stoje. 
Atmosféra byla navíc umocněna dobrou nála-
dou a skvělou péčí ze strany hostitelů. V neděli 
ráno nás čekala dlouhá cesta zpět do Hořovic, 
ale i to nás neodradilo, abychom po cestě za-
stavili a trochu ujedli z ohromného dárkového 
koše. 

Velký dík patří městu Hořovice, které naší 
škole přispělo na dopravu, na provedení kon-
certu a na prohloubení vzájemné spolupráce. 
Děkuji všem za skvělý zážitek.

BcA. Jakub Albrecht,
ředitel ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice

ZUŠ Hořovice přijímá 
žáky do nového školního 

roku 2018/2019

Chcete se naučit hrát na hudební ná-
stroje nebo malovat?

ZUŠ Josefa Slavíka 
Hořovice oznamuje, že 
přijme zájemce o studium 
do nového školního roku 
2018/2019, a to do 2 umě-
leckých oborů – Hudební 

obor: pobočka Žebrák - pondělí 28. května 
od 15 do 17:30 hodin, budova Hořovice: čtvr-
tek 31. května od 13 do 18 hodin.  Výtvarný 
obor přijímá žáky v pátek 8. června od 12 
do 15 hodin v budově školy v Hořovicích.

V tyto termíny proběhnou přijímací talen-
tové zkoušky, při kterých bude zjišťována míra 
uměleckých předpokladů pro jednotlivý obor. 
V hudebním oboru vyučujeme hře na  housle, 
akordeon, kytaru, zobcovou a příčnou flétnu, 
klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, klavír, key-
board, sólový, komorní a sborový zpěv. Ve vý-
tvarném oboru se věnujeme malbě, kresbě, mo-
delování, grafice a tvorbě prostorových objektů.

Více informací na stránkách www.zus-
horovice.cz, nebo na tel. 311 512 036, emailu 
skola@zus-horovice.cz.
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nabízí ve spolupráci s

Studium pro seniory nebo invalidní důchodce v rámci

VIRTUÁLNÍ UNIVERSITY TŘETÍHO VĚKU
Studium bude probíhat v prostorách Domečku Hořovice, Vrbnovská 1138.

MÁTE CHUŤ ZAČÍT STUDOVAT?
VYBERTE si kurz z nabídky. Cena za jeden kurz je 420,- Kč.

1/ LESNICTVÍ 2/ GENEALOGIE - hledáme své předky 3/ UMĚNÍ RANNÉ RENESANCE 

V ITÁLII 4/ POTRAVINY A SPOTŘEBITEL

PŘIHLASTE na kurz, který bude probíhat v 1. semestru od října do prosince 2018

ABSOLVUJTE šest přednášek po 1,5 hodinách zakončených závěrečným testem.

ZÍSKEJTE osvědčení o absolvování kurzu.

CHCETE ZAŽÍT PROMOCI A ZÍSKAT DIPLOM O ABSOLVOVÁNÍ VIRTUÁLNÍ UNIVERSITY 

TŘETÍHO VĚKU?

ÚSPĚŠNĚ ABSOLVUJTE šest kurzů v šesti semestrech v období 2018-2021. Dobu 

celkového studia Virtuální univerzity třetího věku si můžete zkrátit absolvováním dvou 

kurzů v rámci jednoho semestru.

PŘIHLÁŠKY A BLIŽŠÍ INFORMACE: Lenka Radová, SVČ-Domeček Hořovice, Vrbnovská 

1138, 268 01 Hořovice, mobil: 725 064881

email:recepce@domecekhorovice.cz; www.domecekhorovice.cz

Zpátky do století, to byl název speciálních prohlídek zámku Hořovice, 
které si především ti nejmenší návštěvníci užili o víkendu 14. a 15. dubna. 
Dětské prohlídky byly plné hádanek a dobrodružství. V polovině května 
čekají na návštěvníky zámku dvě zajímavé akce. Nejprve na zámek zavítá 
12. a 13. května Arvenská princezna. Divadelní pohádkové prohlídky jsou 
určené pro děti, během prohlídky se v každé místnosti odehraje jedna scé-
na z pohádky. Prohlídky začínají v 10:15, 11:15, 13:15, 14:15 a 15:15 hodin 
a trvají cca hodinu.

Od 19. května pak bude součástí I. prohlídkového okruhu i výstava 
„Zámek jako internační tábor italských válečných zajatců“. Výstava při-
pomene málo známou historii zámku a zároveň i hrdinství nejen vojáků, 
ale i místních obyvatel. Na sklonku 1. světové války byli na Hořovicích 
internování italští vojáci, zajatí při ofenzivě u Caporetta, která se odehrá-
la v říjnu a listopadu roku 1917. Kvůli krutému, až brutálnímu zacházení 
ze strany maďarských strážců se tři italští důstojníci pokusili 7. září 1918 
o útěk. Při tomto pokusu byl kapitán Giuseppe Rebughi zastřelen na místě, 
druhý z důstojníků umírá na následky zranění v pražské vojenské nemoc-
nici, třetí skončil jako doživotní invalida. Za pomoc uvězněným vojákům 
byl v roce 1924 hořovický občan p. Bureš italským králem vyznamenán 
rytířským řádem Italské koruny. (ba, rak)

Zámecké prohlídky s názvem Zpátky do století

n Zámek Hořovice nabídl v dubnu speciální prohlídky pro děti, nesly 
název Zpátky do století. V květnu se návštěvníci na zámku Hořovice 
setkají s pohádkovými bytostmi. Foto: Kateřina Bařtipánová NPÚ

Opět po roce se naše třída Kuřátek z MŠ Hořovice zúčastnila celo-
republikové čtenářské akce Noc s Andersenem a to v pátek 23. 3. 2018. 
Na akci byli pozváni nejen předškoláci, ale i prvňáčci. Letošním téma-
tem byla pohádka O pejskovi a kočičce.

Program začal v 18:00 přečtením pohádky Jak si pejsek s kočičkou 
dělali k svátku dort, nejdříve ho děti nakreslily, jak by měl vypadat 
a poté jsme společnými silami upekli opravdový dort. Zatím co nám 
dobrota chladla, z lesoparku Dražovka už halekaly strašidelné hlasy. 
Světýlka nás zavedla až k samotné zlé ježibabě Průšovce a jejímu spo-
lečníkovi Honsorákovi. Strašidla každého z nás  zkoušela ze znalosti 
pohádek a za statečnost nám předala diplom a odměnu.

Po stezce odvahy nám všem opravdu vyhládlo, snědli jsme celý dort, 
připravili si postýlky a za poslechu pohádek usnuli. V sobotu po snída-
ni všichni odešli spokojeně domů. 

Za kolektiv MŠ Veronika Černá

Pohádková Noc s Andersenem v mateřské škole
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Městská policie Hořovice:  březen 2018
8 Dne 11. března v 14:00 v ulici Masa-
rykova v Hořovicích zastavili strážníci 
vozidlo, které na tažném laně táhlo 
druhé vozidlo. Hlídka vyzvala oba ři-
diče k předložení řidičských průkazů.
Jelikož ani jeden z nich neměl doklady 
platné k řízení motorového vozidla, 
byla na místo přivolána hlídka PČR, 
která si celou věc převzala. 
8 O den později ve 4:15 přijala 
hlídka MP telefonické oznámení, že 
z domu v ulici Anýzova volá nějaká 
žena o pomoc. Při příjezdu na místo 
strážníci zjistili, že tato žena je silně 
podnapilá a žádnou pomoc nepo-
třebuje.  Strážníkům žena přislíbila 
zklidnění. 
8 14. 3. v 18:05 hod strážníci vyjíž-
děli k podnapile ženě do ul. Aný-
žova. Jednalo se o osobu, kterou 
strážníci již znají z předchozích 
zásahů.  Strážníkům sdělila, že po-
třebuje lékařské ošetření, a proto 
byla na místo přivolána RZS. Lékař 
na místě rozhodl o převozu osoby 
do Nemocnice Hořovice.
8 18. 3. ve 2:43 hod  v ulici Vrbnov-
ská se strážníci pokusili zastavit vo-

zidlo, řidič však na povely strážníků 
nereagoval a z místa se snažil ujet. 
Za použití výstražného zvukového 
a světelného zařízení bylo vozidlo 
zastaveno v ulici Nová. Řidič byl vy-
zván k předložení dokladů a dechové 
zkoušce na přítomnost alkoholu. Tu 
ale odmítl. Na místo byla přivolána 
hlídka PČR, která si celou věc pře-
vzala.
8 22. 3. ve 21:50 si strážníci při pěší 
pochůzce v ulici Tyršova povšimli 
osoby, která by měla  být v registru 
policie vedená jako osoba hledaná.  
Tento předpoklad se lustrací přes 
operačního důstojníka PČR potvrdil. 
Na místo byla přivolána hlídka PČR 
a osobu si převzala k dalším úkonům.
8 24. 3. ve 20:40 v ulici Vrbnovská 
hlídka MP zaznamenala ležícího 
muže v příkopu, který byl silně 
podnapilý. Na místo byla přivolána 
RZS, která muže převezla k lékař-
skému vyšetření do nemocnice. Poté 
byl převezen na záchytnou stanici 
do Příbrami.

Světla Dardová, 
zastupující velitelka MP Hořovice

Nonstop tel. linka MP:  800 156 166

Hasiči Hořovice
Zásahy Hasičského Záchranného 
Sboru Středočeského kraje, územ-
ního odboru Beroun, požární sta-
nice Hořovice.
8 Od 15. 3. 2018 do 15. 4. 2018 hasi-
či ze stanice Hořovice vyjížděli k 36 
událostem, z toho k 8 požárům, k 7 
technickým událostem typu čerpání 
vody, padlý strom, k 14 dopravním 
nehodám, ke 2 událostem záchrana 
osob a zvířat. Ve třech případech 
šlo o planý poplach. Při událostech 
vždy spolupracovali se zdravotnic-
kou záchrannou službou, policií ČR 
a ostatními složkami IZS. Při těchto 
událostech došlo ke zranění 12 osob, 
2 osoby byly zachráněny, 70 osob 
evakuováno a v jednom případě se 
jednalo o zranění neslučitelná se ži-
votem.
8 18. 3. 2018 v 19:20 byla jednotka 
HZS Středočeského kraje ze stanice 
Hořovice vyslána k dopravní nehodě 
v obci Felbabka. Jednalo se o doprav-
ní nehodu osobního vozidla na boku 
se zaklíněním řidiče. Hasiči řidiče 
vyprostili a poté byl transportován 
vrtulníkem letecké záchranné služby 
do lékařského zařízení. Potom od-
stranili následky dopravní nehody.
8 9. 4. 2018 v nočních hodinách 
zlikvidovali hořovičtí hasiči požár 
zahradního domku v Hořovicích po-
mocí vysokotlakého proudu. 
8 12. 4. 2018 v 10:36 byla jednotka 
HZS Středočeského kraje ze stanice 
Hořovice a Beroun společně s jed-
notkou SDH obce Žebrák vyslána 
k železniční nehodě do katastru obce 

Stašov, kde do stáda ovcí na kolejišti 
narazil rychlík. Hasiči evakuovali 70 
cestujících do připraveného náhrad-
ní spoje a následně zlikvidovali uhy-
nulá zvířata do kafilérky. Na místo se 
také dostavila jednotka HZS správy 
železniční dopravní cesty.
8 14. 4. 2018 v 22:16 byla jednotka 
HZS Středočeského kraje ze stanice 
Hořovice a Beroun společně s jed-
notkami SDH obcí Žebrák, Komárov 
a Lochovice vyslána k požáru zchát-
ralé budovy bývalých skladů pod 
nádražím Hořovice. Na lokalizaci 
a likvidaci požáru byly nasazeny 4 x 
D proudy, 2 x pěnicí zařízení Propak 
a 4 x hasicí hřeb do prostoru střešní 
konstrukce. Zásah probíhal v dýcha-
cí technice. Čerpací stanoviště pro 
plnění vody bylo zřízeno na Červe-
ném potoce.
8 V souvislosti se dnem bezpečí, 
který vyhlásila česká asociace hasič-
ských důstojníků, provedli hořovičtí 
hasiči 13. 4. 2018 v odpoledních 
hodinách kontrolu průjezdnosti  vy-
tipovaných míst v Hořovicích. Kon-
trola průjezdnosti s výškovou tech-
nikou a základní cisternou se týkala 
oblasti Višňovka a Západní sídliště.

Dne 4. 5. 2018 na svátek Svatého 
Floriana (patrona Hasičů) bude 
v době od 9:00 – 16:00 hodin vždy 
v celou hodinu možnost exkurze 
na požární stanici Hořovice. Vstup 
u hlavního vchodu z ulice Na Tr-
žišti.

HZS Hořovice

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

samostatný odborný referent odboru 
vnitřních věcí a právního – matrikář/ka

Pracovní náplň: Komplexní výkon matriční agendy a agend s matriční agendou souvi-
sejících dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, včetně výkonu funkce matrikáře při 
svatebních obřadech.

Místo výkonu práce: Městský úřad Hořovice

Platové zařazení: 9. platová třída, dle NV č. 564/2006 Sb., o platových poměrech za-
městnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

Pracovní poměr: na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce 

Předpokládaný den nástupu: 1. srpna 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 středoškolské vzdělání s maturitou (vysokoškolské vzdělání výhodou) n znalost prá-
ce na PC (Windows, MS Office) n řidičské oprávnění skupiny „B“ n praxe při výkonu 
veřejné správy výhodou

Uchazeč podá k územnímu samosprávnému celku PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKU, která musí ob-
sahovat tyto náležitosti:
n jméno, příjmení, titul n datum a místo narození n státní příslušnost n místo tr-
valého 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 do-
movským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost 
čestným prohlášením n ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání n 
doklad o složení zkoušky odborné způsobilosti, pokud uchazeč zkoušku složil (nepo-
vinná příloha)

Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 12:00 hodin dne 11. května 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 vnitřních věcí a práv-
ního – matrikář/ka“
Adresa, na kterou lze přihlášku ve výše uvedené lhůtě odeslat: 
 Městský úřad Hořovice
 Palackého nám. 2/2
 268 01  Hořovice

Poučení uchazeče dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů 

Osobní údaje poskytnuté uchazečem v přihlášce a jejích přílohách městu Hořovice 
jako správci jsou povinně poskytovanými údaji pro účely výběrového řízení v souladu 
se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů. Neposkytnutí požadovaných osobních údajů má za následek vyřazení 
uchazeče. Po posouzení přihlášek výběrovou komisí budou uchazeči informováni o vý-
sledku 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 29. 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 vnitřních věcí a právního – matrikář/ka.
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z usnesení zM a rM

Z Rady města
Hořovice

ze dne 21. března 2018

n Rada bere na vědomí změnu 
úplaty za předškolní vzdělávání 
v MMŠ Hořovice od 1. 9. 2018, a to 
ze 400,- Kč na 500,- Kč na jedno 
dítě měsíčně.
n Rada bere na vědomí kritéria pro 
přijímání dětí předškolnímu vzdě-
lávání v MMŠ Hořovice pro školní 
rok 2018-2019.
n Rada schvaluje čerpání rezerv-
ního a investičního fondu MMŠ 
Hořovice dle předloženého plánu.
n Rada se seznámila s výsledky 
uskutečněné kontroly na základě 
zaslaného protokolu z odboru, do-
zoru a kontroly MV ČR a předklá-
dá výsledek kontroly zastupitelstvu.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle 
které provede společnost Tignum 
s.r.o., za celkovou cenu 100.521 Kč 
bez DPH, tj. 121.631 Kč vč. 21 % 
DPH, opravu krovu v objektu rad-
nice č. p. 2. 
n Rada města na základě vypsané 
soutěže na veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu, nazvanou “2. základní 
škola - rekonstrukce učebny a labo-
ratoře chemie“, projednala závěry 
hodnotící komise a rozhodla o vý-
běru nejvhodnější nabídky uchazeče 
DK ELEKTRO s.r.o., IČ: 24163040, 
Osek 124, 267 62 Komárov, který 
za práci požaduje 398.000 Kč bez 
DPH, tj. 481.580 Kč vč. 21% DPH. 
Nabídková cena s rozpočtovou re-
zervou (ve výši 10%) na nepředví-
datelné vícepráce činí 437.800 Kč 
bez DPH, tj. 529.738 Kč vč. DPH. 
Do soutěže zaslala svoji nabídku 
pouze jedna z oslovených společ-
ností. Rada pověřuje pana starostu 
podpisem rozhodnutí o výběru do-
davatele.
n Rada souhlasí s textem uprave-
né smlouvy o právu provést stavbu 
nazvanou „Revitalizace potoka Sta-
reč“, podle které bude provedeno 
stavební řízení a vydáno stavební 
povolení, následně provedena stav-
ba a po jejím dokončení prováděna 
drobná údržba a drobné opravy 
na toku uzavírané mezi společností 
Vodovody a kanalizace Beroun a.s. 
a městem Hořovice pro pozemek 
p. č. 1940 v k. ú. Hořovice. Úpra-
va spočívá v doplnění dne 29. 11. 
2017 již schváleného textu smlou-
vy o článek VI., obsahující poža-
davek zaplacení jednorázové ceny 
za právo provést stavbu, stanovené 
na 500 Kč bez DPH.
n Rada souhlasí s návrhem nové-
ho mostu, který by měl být zrea-

lizován před vstupem do prostor 
1. základní školy Hořovice, tak jak 
jej předložila projekční a konzultač-
ní kancelář pro mostní a inženýrské 
stavby TOP CON SERVIS s.r.o. (čís-
lo zakázky 112-17) ve stupni doku-
mentace pro stavební řízení.
n Rada souhlasí se zněním zadáva-
cí dokumentace a veškerých příloh 
včetně Smlouvy o dílo pro veřej-
nou zakázku na služby zadávanou 
ve zjednodušeném podlimitním 
řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění, na VZ „Čištění 
komunikací a veřejných prostran-
ství v Hořovicích“, jejíž součástí 
je i vývoz odpadu z odpadkových 
košů ve městě. Zároveň souhlasí 
se složením komise pro otevírání 
obálek, komise pro posouzení kva-
lifikace a hodnotící komise a jejich 
náhradníky v tomto složení: čle-
nové – Ondřej Vaculík, Ing. Milan 
Šnajdr, Roman Jetel, Mgr. Helena 
Plecitá a Ing. Petr Karban; náhrad-
níci – 1. náhradník Bc. Michal Has-
man MPA, 2. náhradník Miloslav 
Jelínek, 3. náhradník Zdeněk Vla-
sák, 4. náhradník Monika Božková 
a 5. náhradník Alena Janoušková.
n Rada města na základě výbě-
rového řízení „Výstavba sběrného 
dvora odpadů města Hořovice“ 
projednala závěry hodnotící ko-
mise a rozhodla o výběru nejvhod-
nější nabídky uchazeče StawoProfi 
s.r.o., Plzeňská 580, 335 01 Ne-
pomuk, jehož tímto vybírá jako 
dodavatele a souhlasí s podpisem 
Rozhodnutí o výběru nejvhodněj-
ší nabídky. Společnost StawoProfi 
s.r.o. požaduje za výstavbu sběrné-
ho dvora v Hořovicích 5.073.576 Kč 
bez DPH, tj. 6.139.027 Kč vč. 21 % 
DPH. Rada pověřuje pana starostu 
podpisem oznámení o výběru do-
davatele stavby.
n Rada souhlasí s návrhem likvi-
dační komise na likvidaci nepo-
třebného a neupotřebitelného ma-
jetku viz příloha.
n Rada nedoporučuje zastupitel-
stvu města schválit prodej části po-
zemku parcelní č. 630/11 o výměře 
cca 100 m2 v k. ú. Velká Víska.
n Rada souhlasí se zněním Smlou-
vy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti na pozemcích parcelní 
č. 1112/48 a 1112/55 v k. ú. Hořo-
vice se společností ČEZ Distribuce, 
a. s., spočívající v umístění sousta-
vy nového kabelového vedení NN. 
Rozsah věcného břemene činí 33 
běžných metrů za cenu 500,- Kč/
bm + DPH dle platných předpisů, 
celkem 19.965,- Kč. 
n Rada nedoporučuje zastupitel-
stvu města schválit prodej části po-

Ze zastupitelstva 
města Hořovice

ze dne 28. března 2018

n ZM schvaluje program zase-
dání zastupitelstva města mimo 
bodu 7 A) prodej pozemků par-
celní č. 83/10, 70/1, 71 a 70/2 
v k. ú. Chaloupky v Brdech o cel-
kové výměře 1557 m2 společnosti 
VAK Beroun, a.s.
n ZM bere na vědomí výsledek 
provedené kontroly výkonu sa-
mostatné působnosti svěřené or-
gánům města Hořovice provede-
né na základě§ 129 a násl. zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů odborem veřejné správy, 
dozoru a kontroly MV ČR.
n ZM schvaluje v souladu s § 80, 
odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, 
plnění pro členy zastupitelstva 
v podobě úhrady zvýšených 
nákladů v rámci účasti na obřa-
dech spojených s výkonem je-
jich funkce, a to ve výši 500,- Kč 
za každý obřadní den, a dále pro 
uvolněné členy zastupitelstva 
poskytnutí stravného ve výši 
80,- Kč/den a jednorázového 
příspěvku na rekreaci ve výši 
4. 000,- Kč.
n ZM schvaluje v souladu s § 80, 
odst. 1 a 2 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, 
plnění pro neuvolněné členy za-
stupitelstva v podobě jednotlivé 
a jednorázové odměny, a to pro 
Mgr. Zdeňku Ulčovou ve výši 
5.000 Kč a Mgr. Martina Komín-
ka ve výši 5.000 Kč za výkon ob-
čanských záležitostí.
n ZM bere na vědomí rozpočto-
vé opatření č. 2 ke schválenému 
rozpočtu města Hořovice na rok 
2018 ve znění rozpočtového 
opatření č. 1
a schvaluje rozpočtové opatření č. 
3 ke schválenému rozpočtu měs-
ta Hořovice na rok 2018 ve znění 
rozpočtového opatření č. 2.
n ZM schvaluje v návaznosti s § 
10a zákona č. 250/2000 Sb. o roz-
počtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších 

zemku parcelní č. 753/1 o výměře 
cca 49 m2 v k. ú. Velká Víska.
n Rada souhlasí s vypovězením 
smlouvy o poskytování služeb – 
Click Park, uzavřené mezi městem 
Hořovice a společností City Par-
king Group s.r.o. dne 29. 9. 2017.

předpisů, poskytnutí dotací jed-
notlivým žadatelům uvedeným 
v příloze č. 1 a v příloze č. 2 toho-
to usnesení a zároveň neschvaluje 
poskytnutí dotací jednotlivým 
žadatelům uvedeným v příloze 
č. 3 tohoto usnesení. Zastupitel-
stvo rovněž schvaluje znění pří-
slušných veřejnoprávních smluv 
o poskytnutí těchto dotací a po-
věřuje starostu města k jejich 
podpisu.
n ZM schvaluje prodej nemovi-
tosti pozemku parcelní č. 2133/36 
v k. ú. Hořovice o výměře 271 
m2 (Sklenářka–Plevno) společ-
nosti TPL Czech s. r. o., K Plev-
nu 388/10, Hořovice, za účelem 
sjednocení majetku společnosti, 
za kupní cenu 72. 200,- Kč.
n ZM nesouhlasí s prodejem 
nemovitosti částí pozemku par-
celníč. 72/1 v k. ú. Velká Víska 
(parkovacích míst) osmi vlastní-
kům bytových jednotek v domě 
č. p. 1600 v ul. Na Okraji v Hořo-
vicích.
n ZM schvaluje nabytí nemovitostí
1) bezúplatné nabytí pozem-
ku parcelníč. 831/9 v k. ú. Velká 
Víska o výměře 1741 m2 se zko-
laudovanou stavbou komunikace 
a veř. osvětlení (ul. Šípková).
2) úplatné nabytí pozemku par-
celníč. 831/22 v k. ú. Velká Víska 
o výměře 21 m2 za kupní cenu 
10.500,- Kč (ul. Rpetská) z vlast-
nictví Spolku Šípková – v likvida-
ci do vlastnictví města Hořovice 
za účelem majetkoprávního vy-
pořádání.
3) bezúplatné nabytíčásti po-
zemku parcelníč. 31/17 v k. ú. 
Hořovice o výměře cca 69 m2 
(ul. 9. května) z vlastnictví Stře-
dočeského kraje do vlastnictví 
města Hořovice za účelem majet-
koprávního vypořádání.
n ZM revokuje usnesení zastu-
pitelstva města č. 4/2017 ze dne 
25. 9. 2017 v bodě F) nabytí ne-
movitostí– pozemku parcelní č. 
1966/3 a pozemku parcelní 
č. 1966/21 v k. ú. Hořovice (Tyr-
šova ul.) tak, že je ruší a schva-
luje nabytí nemovitostí – po-
zemku parcelní č. 1966/3 v k. ú. 
Hořovice o výměře 80 m2 a po-
zemku parcelní č. 1966/21 v k. ú. 
Hořovice o výměře 48 m2 (Tyr-
šova ul.) ze spoluvlastnictví pana 
Zdeňka Fajrajzla, bytem Hořovi-
ce 561, pana Petra Prajzlera, by-
tem Bavoryně 77 a paní Mileny 
Prajzlerové, bytem Bavoryně 8, 
do vlastnictví města Hořovice 
za účelem majetkoprávního vy-
pořádání po výstavbě chodníku, 
za kupní cenu 500,- Kč/m2.
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n ZM schvaluje směny nemovi-
tostí
1) pozemek parcelní č. 862/2 
o výměře 492 m2 a pozemek par-
celní č. 883/2 o výměře 348 m2 
v k. ú. Kotopeky (v areálu společ-
nosti Kovovýroba Valcverk, spol. 
s r.o.) v majetku města Hořovice 
za pozemek parcelní č. 863/2 o vý-
měře 463 m2 a pozemek parcelní 
č. 864/2 o výměře 376 m2 v k. ú. 
Kotopeky (část hráze rybníka Val-
cverk) v majetku společnosti Ko-
vovýroba Valcverk, spol. s r.o.
2) pozemky parcelníč. 701/11, 
830/5, 831/70, 831/85, 751/3, 
831/94, 837/5 a    841/2 o celko-
vé výměře 3 308 m2 v k. ú. Velká 
Víska (v ul. Cihlářské a v areálu 
Ranče) v majetku města Hořovi-
ce za pozemky parcelní č. 701/6, 
877/22, 877/24, 877/25, 78/15 
a 78/16 o celkové výměře 2 302 
m2 v k. ú. Velká Víska (v ul. Cih-
lářské a v koridoru pro plánovaný 
obchvat města Hořovice – vý-
chodní část) ve společném jmění 
manželů Václava a Jaroslavy Opa-
trných s doplatkem ve výši 800,-  
Kč ve prospěch města Hořovice. 
n ZM schvaluje Smlouvu o zří-
zení práva stavby „Sběrný dvůr 
odpadů vč. technického zázemí“ 
na pozemcích parcelní č. 86/1 
a parcelní č. 87 v k. ú. Velká Vís-
ka na dobu 50 let za stavební plat 
ve výši 99. 000 Kč + DPH za ka-
lendářní čtvrtletí mezi STATKEM 
HOŘOVICE, s.r.o. a Městem 
Hořovice. Tato smlouva umožní 
městu realizovat na předmětných 
pozemcích stavbu „Sběrný dvůr 
odpadů vč. technického zázemí“ 
a v ní dlouhodobě provozovat 
Sběrný dvůr odpadů v rámci za-
jišťování veřejných potřeb při 
řešení odpadového hospodářství 
a technických služeb obce.
n ZM schvaluje Aktualizaci zřizo-
vací listiny příspěvkové organizace 
Městské kulturní centrum Hořo-
vice změnu přílohy č. 1 – soupisu 
nemovitého majetku změnu pří-
lohy č. 2 – soupisu movitého ma-
jetku, které město předává MKC 
Hořovice k hospodaření.
n ZM schvaluje spolupráci s měs-
tem Beroun při zajištění projektu 
„Pobytový tábor pro děti ze so-
cio-kulturně znevýhodněných 
rodin“. Zároveň schvaluje znění 
smlouvy o této spolupráci.
n ZM schvaluje poskytnutí indi-
viduální dotace v maximální výši 
150.000 Kč, a znění veřejnopráv-
ní smlouvy Farní Charitě Starý 
Knín na provoz Nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež v Ho-
řovicích.

Z Rady města
Hořovice

ze dne 4. dubna 2018

n Rada města Hořovice neschva-
luje poskytnutí dotace z rozpočtu 
města Hořovice pro Český svaz 
chovatelů, základní organizací 
Hořovice.
n Rada města Hořovice schva-
luje bezplatný pronájem sálu 
radnice pro Hořovickou muzi-
ku v rámci pořádání tří letních 
koncertů ve dnech 9., 16. a 23. 8. 
2018. Rada města Hořovice však 
neschvaluje poskytnutí dotace 
z rozpočtu města Ondřeji Andr-
lovi, jakožto vedoucímu dechové-
ho orchestru Hořovická muzika.
n Rada města Hořovice bere 
na vědomí konání veřejného 
shromáždění s názvem „Přátel-
ské setkání občanů Hořovic k vý-
měně informací a názorů“, které 
se koná dne 4. 4. 2018 od 17:00 
hodin na Palackého náměstí, při-
čemž tento prostor je pro účely 
tohoto shromáždění poskytován 
bezplatně. 
n Rada města Hořovice schvaluje 
Městskému sportovnímu cent-
ru výjimku z vnitřního předpisu 
3/2016 - ZÁSADY PRO ZADÁ-
VÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 
MALÉHO ROZSAHU PRO VE-
ŘEJNÉHO ZADAVATELE k pro-
vedení výběru dodavatele žacího 
stroje pro potřeby sekání trávy 
v areálu fotbalového hřiště a pro-
stor aquaparku.
Dále bere Rada města Hořovice 
na vědomí navýšení počtu za-
městnanců, této příspěvkové or-
ganizace o jednoho pracovníka 
na celkový počet 10 ti zaměst-
nanců.
n Rada souhlasí s bezplatným 
pronájmem sálu radnice Základní 
umělecké škole Hořovice k pořá-
dání koncertů a jiných veřejných 
vystoupení a to v termínech: 11.4. 
od 15:30 do 18:30 hod., 17.4. 
od 14:00 do 20:00 hod., 25.4. 
a 3.5. od 16:00 do 19:00 hod., 
16.5. od 15:00 do 18:30 hod., 11. 
a 12.6. od 13:30 do 17:00 hod., 
a 13.6. od 8:00 do 12:30 hodin.
Dále rada souhlasí s bezplatným 
zapůjčením prostor vestibulu 1. pa-
tra MěÚ (bývalá zemědělská škola) 
a zapůjčení drátěného programu 
pro výstavu výtvarného oboru 
ZUŠ. Výstava potrvá 14 dní, tzn. 
od 24. 5. do 8. 6. 2018.
n Rada souhlasí s bezplatným 
pronájmem sálu a zasedací míst-
nosti radnice MKC Hořovice, 

za účelem pořádání akce : XIII. 
Bienále literární soutěže Hořo-
vice Václava Hraběte 2018. Akce 
proběhne 28. 4. 2018 od 14:00 
do 18:00 hod v sále a od 9:30 hod 
do 12:00 hod v zasedací místnosti.
n Rada revokuje své usnesení ze 
dne 21. 2. 2018, ve kterém souhla-
sí s návrhem, podle kterého bude 
na vjezd do slepé ulice U Školky 
umístěna dopravní značka B 13 
Zákaz vjezdu vozidel, jejichž oka-
mžitá hmotnost přesahuje šest 
tun. Důvodem revokace je stano-
visko Krajského ředitelství policie 
ČR, Dopravního inspektorátu 
Beroun, ve kterém je s umístěním 
nového dopravního značení vyjá-
dřen nesouhlas do té doby, dokud 
nebude k realizovaným stavbám 
zajištěn jiný regulérní příjezd. 
n Rada revokuje své usnesení č. 2 
ze dne 24. 1. 2018 a souhlasí s no-
vým usnesením o bezplatném 
pronájmu veřejných prostranství, 
komunikací a chodníků za úče-
lem pořádání 30. ročníku Cibu-
lového jarmarku v Hořovicích 
v rozsahu obvyklém v minulých 
letech a v době od pátku 12. 10. 
2018, 17.00 hod. do soboty 13. 
10. 2018, 22.00 hod. Rada záro-
veň souhlasí s bezplatným pro-
nájmem sálu a přísálí v budově 
radnice č. p. 2/2, v době od čtvrt-
ka 11. 10. do neděle 14. 10. 2018 
a s udělením výjimky z Obecně 
závazné vyhlášky města Hořovice 
č. 3/2014 o zákazu požívání al-
koholu a jiných omamných psy-
chotropních látek na veřejném 
prostranství v pátek 12. 10. 2018, 
v době od 17.00 hod. do 22.00 
hod. a v sobotu 13. 10. 2018 
v době od 9.00 hod. do 22.00 hod. 
n Rada města Hořovice projed-
nala předložený záměr a souhla-
sí s podáním žádosti o podporu 
z Integrovaného operačního pro-
gramu Ministerstva pro místní 
rozvoj České republiky – Sociální 
bydlení pro sociálně vyloučené 
lokality. Zároveň ukládá odboru 
technickému a dopravnímu žá-
dost se všemi potřebnými náleži-
tostmi vyhotovit a do 18. 9. 2018 
podat. 
n Rada souhlasí se zněním 
Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení služebností se společ-
ností Cymedica Engineering, s. 
r. o., spočívajících ve vybudování 
jedné vodovodní a dvou kana-
lizačních přípojek pro řadové 
domky v ulici Potoční, Hořovi-
ce na budoucím služebném po-
zemku parcelní č. 1637/1 v k. ú. 
Hořovice v rámci stavby Byto-
vého a komerčního komplexu 

„U Štěpánků“ za cenu 500,- Kč/
bm + DPH dle platných předpisů. 
V případě zásahu do komunikace 
Potoční, opravit povrch celé ko-
munikace.
n Rada souhlasí se zněním ná-
jemní smlouvy, podle které město 
pronajme příspěvkové organizaci 
Městské kulturní centrum Ho-
řovice pozemek parc. č. 112/1 
s objektem občanské vybavenosti 
č. p. 606 (Společenský dům) a po-
zemky parc. č. 112/2, 113 a 114 
v k. ú. Hořovice za účelem pro-
vozování Společenského domu. 
Smlouva se uzavírá na dobu neu-
rčitou, nájemné činí 10.000,- Kč + 
základní sazba DPH měsíčně. 
n 1) Rada souhlasí se zněním 
Příkazní smlouvy o zajištění 
výkonu funkce pověřence pro 
ochranu osobních údajů, podle 
které bude společnost Kyber Tech 
Group, s.r.o., pro město Hořovice 
vykonávat funkci pověřence pro 
ochranu osobních údajů ve smys-
lu ustanovení článku 37 a násl. 
nařízení Evropského parlamen-
tu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27.4.2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohy-
bu těchto údajů. Smlouva se uza-
vírá na dobu neurčitou za cenu 
5.000,- Kč + DPH dle platných 
předpisů měsíčně. 
2) Rada souhlasí se zněním Pří-
kazní smlouvy o zajištění výkonu 
funkce pověřence pro ochranu 
osobních údajů, podle které bude 
společnost Kyber Tech Group, 
s.r.o., pro příspěvkové organi-
zace města Hořovice vykonávat 
funkci pověřence pro ochranu 
osobních údajů ve smyslu usta-
novení článku 37 a násl. nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 
o ochraně fyzických osob v sou-
vislosti se zpracováním osob-
ních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů. Smlouva se uza-
vírá na dobu neurčitou za cenu 
4.000,- Kč + DPH dle platných 
předpisů měsíčně za každou jed-
nu příspěvkovou organizaci.
n Rada města Hořovice bere 
na vědomí nákup elektroterapeu-
tického přístroje  REBOX-PHYS-
IO 3. Přístroj byl zakoupen z darů 
okolních obcí, které byly určeny 
pro Domov Na Výsluní, Hořovi-
ce.
n Rada souhlasí s poskytnutím 
individuální dotace organizaci 
Loutkáři MKC Hořovice ve výši 
12.000,- Kč na činnost (výtvar-
nou přípravu loutkových her pro 
děti) na rok 2018. 
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AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. 
Pracoviště Hořovice    
Valdecká 826   
268 01 Hořovice 

 
 311	  513	  540                    311	  516	  018                                 horovice@ave.cz                  
IČO : 49356089	  	  	  	  	            DIČ : CZ49356089             
	  
	  

ve spolupráci s Městským úřadem Hořovice     
uskuteční  

 

 sobota 19.5.2018 
 

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

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

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

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

prostředí 

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

Pojeďte s námi na výlet
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Hořovice zve 

občany na zájezd do Jindřichova Hradce. Zde bude možné navštívit 
Muzeum a největší lidový mechanický betlém na světě, který je zapsán 
v Guinnessově knize rekordů. Zájezd se uskuteční v sobotu  19. května 
2018. Cena za do-
pravu pro členy je 
150,- Kč, pro ostat-
ní 200,- Kč. Přihlá-
sit se můžete v Pro-
dejně Zahrádkář. 
Odjezd autobusu 
v 8:00 hod. od rad-
nice v Hořovicích.

Svaz tělesně postižených informuje
n Organizace Svazu tělesně postižených pořádá 30. 4. a 2. 5. 2018 Peříč-
kové dny. Pomozte dětem formou zakoupení originální peříčkové brože 
v částce 50 Kč. Tuto brož si můžete zakoupit v kanceláři Svazu tělesně 
postižených  Hořovice  od 11 do 16 hodin. Příběhy dětí jsou zveřejněny 
na stránkách www.pomozte dětem.cz
n Poděkováni Policii České republiky - obvodní oddělení Hořovice
V nočních hodinách 3. dubna 2018 mi byl odcizen elektrický  invalidní 
skútr. Pachatel mi odcizením elektrického invalidního skútru způsobil 
nejen škodu, ale zároveň mi znemožnil možnost ohybu. Policisté ČR, 
oddělení Hořovice pachatele během chvíle vypátrali a za toto rychlé jed-
nání jim ode mne patří veliké poděkování. Za mravenčí práci a úsilí bych 
tímto chtěla Policii v Hořovicích mnohokrát poděkovat . Své heslo,,pomá-
hat a chránit“naplňuje do posledního písmene... S úctou 

Za Svaz tělesně postižených Hořovice Jarmila Gruntová, předsedkyně
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n klub Labe

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

n rock N roLL 
– filmová projekce (komedie)
3. 5. čtvrtek od 19:30
n ikeM BaNd – BLUes & rock´N´roLL 
& coUNtrY - taneční večer
4. 5. pátek od 20:00

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 společenský dům

Nádražní 606

n Natěrač
2. 5. středa od 19:30
Bláznivá komedie od Donalda Churchilla. 
Hrají: Barbora Mottlová, Leoš Noha a Eva De-
castelo. Režie: Jan Nosek Novák.
n vodNík a čertík BUcHtík
20. 5. neděle od 15:00
Loutkářský soubor MKC Hořovice Malá scé-
na sehraje pohádku Jaroslava Pelikána Vodník 
a čertík Buchtík.

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: 
5. a 19. května

n Muzeum Hořovicka

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

V květnu otevřeno víkendy a svátky 9:00-12:00 
a 12:30-17:00.

n Galerie starý zámek

vrbnovská 30 / 1

n výstava sedM PodoB 
od 10. 5. do 10. 6. 2018 
Kamila Havlíková – obrazy a práce na papíře
Vernisáž 10. 5. 2018 od 17:00
Pá, So, Ne od 10:00 do 18:00

n zámek Hořovice

vrbnovská 22
www.zamek-horovice.cz 

n Zámek je přístupný o víkendech od 10 do 16 
hodin. 

Hrají muziku, co maj´ rádi – a to je rokenrol, 
americká moderní country a blues.
n Hora – film. projekce (dokument)
10. 5. čtvrtek od 19:30
n toMÁŠ kočko & orcHestr 
11. 5. pátek od 20:00
Písničkář Tomáš Kočko vstoupil do  povědo-
mí širší veřejnosti s recitálem, ve kterém uvedl 
zhudebněnou poezii básníka píšícího v dialektu 
beskydských horalů - Ladislava Nezdařila. Zpo-
pularizoval a  pro mnohé objevil beskydského 
barda, který své dílo zasvětil rodným horám, 
jejich obyvatelům, zvykům a slavným hrdinům 
tohoto kraje. Písně na básnické texty Ladislava 
Nezdařila tvoří podstatnou část Kočkova reper-
toáru, který už několik let uvádí v hudební for-
maci „Tomáš Kočko & ORCHESTR“.
n krÁsY HiMÁLaJí
22. 5. úterý od 19:00
Beseda s Vojtěchem Čápem.
n kvarteto – film. projekce (komedie)
23. 5. středa od 19:30
n Nico, 1988 – filmová projekce 
(hudební biografie)
24. 5. čtvrtek od 19:30
n HastrMaN – filmová projekce 
(romantický thriller)
30. 5. středa od 19:30 
n NeJteMNěJŠí HodiNa – film. projekce
31. 5. čtvrtek od 19:30

n Galerie Nádraží

n výstava fotoGrafií 
Městské kulturní centrum, Město Hořovice 
a Fotoklub Hořovice vás srdečně zvou na verni-
sáž výstavy fotografií v Galerii nádraží, která se 
koná ve čtvrtek 3. května od 17 hodin v čekárně  
vlakového nádraží v Hořovicích. Kromě volné 
tvorby nebude chybět ani železniční,  stejně 
jako občerstvení. Výstava je otevřena denně bě-
hem otevírací doby čekárny.
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n sedmikráska

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

4 VÝTVARNÝ KURZ: 
NAMALUJ SI SVŮJ OBRAZ
26. 5. 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 
Čtvrtky 3. 5., 21. 6., 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 9. a 23. 5., 6. a 20. 6., od 16:00 do 17:00, 
Hořovice, studio Relax, Zámecká 10. Jedná 
se o  kurzy pro děti prvního stupně, kde for-
mou hry a  výtvarného vyjádření poznávají 
sebe sama a své místo ve světě. V každé hodině 
se budeme řešit jiné téma. Schůzky se konají 
pravidelně jednou za dva týdny.  Sebou: pas-
telky a pohodlné oblečení. Příspěvek 80 Kč.
4 KURZ KReSLeNÍ PRAVOU HeMISFéROU
12. 5. od  9:00 do  18:00, Jince, Kulturní 
středisko nahoře. 
Na  všechny akce prosím o  závaznou rezer-
vaci: mobil: 607 185 016 nebo e-mail polak.

n točník

n BěžíMe Na Hrad
12. 5. sobota od 10:00 do 17:00 
Každoroční běžecká akce s cílem na hradě 
Točníku. Tři trasy dle náročnosti.
n astroNoMickÁ PozorovÁNí 
z HradU točNíkU
25. 5. pátek od 20:00 do 00:30
26. 5. sobota od 20:00 do 00:30

n zaječov

n XXi. PoUť
 do svaté 
doBrotivé
12. 5. sobota 
Program:
8:30 Odjezd z Prahy
10:00 Začátek pouti 
v obci Těně
12:00 Příchod do kláš-
tera. Prohlídka areálu. 
Možnost svátosti smíření.
14:00 Poutní mše sva-
tá. Intronizace sochy sv. 
Dobrotivé.
n zvoNařovo 
trio
20. 5. neděle od 15:00 
Spolek Zděná 2012 a kos-
tel ve Sv. Dobrotivé Vás 
srdečně zvou na koncert 

ve Svaté Dobrotivé. „Fanfáry v minulosti a sou-
časnosti, lovecké i k potěše urozeného panstva, 
ale i něco navíc“. Zvonařovo trio vzniklo v roce 
2017 na popud tří lidí, kteří mají hudbu na před-
ním místě v pomyslném žebříčku hodnot. Je to 
Marie Mašková - tenor saxofon, Jindřich Zýka - 
lesní roh (vítěz okresního i krajského kola  soutě-
že ZUŠ ve hře na dechové nástroje 2018.) a Zde-
něk Zýka - lesní roh. Zaměřují se na interpretaci 
skladeb méně obvyklého nástrojového obsazení, 
především na dechová tria a fanfáry. Tyto sklad-
by však vyžadují souhru interpretů, kteří nehle-

n domeček Hořovice

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

n PříLežitostNé akce
4  2., 9., 16., 30. 5. RC Kaleidoskop 9:00 - 
9:35. Mimiklubík. Setkání maminek s  dětmi 
6 - 18 měsíců. 50 Kč.
4 2., 9., 16., 23., 30.5. Domeček Vrbnovská 
10:00 - 11:00. MamiFit. Dopolední kruhový 
trénink nejen pro maminky. 50 Kč.
4 3., 8., 15., 17., 22., 24., 29. 5. RC Kaleidos-
kop 8:00 - 12:00, Miniškolka v Kaleidoskopu. 
100 Kč.
4 7., 14., 21., 28. 5 RC Kaleidoskop 14:30 - 
15:15. Hravé tvoření. Tvoření pro děti od 2 let 
hravou formou. 50 Kč.
4  16. 5. Komárov 17:00 - 20:00. Zářivá lu-
cerna. Výroba lucerny ze sklenice. Seminář 
150 Kč.
4 19. 5. Chlustina 14:00 - 18:00. Zdobení tex-
tilu. Kreativní dílnička pro veřejnost. 150 Kč.
4 19. 5. Králův Dvůr 9:00 - 17:00. Kurz šití. 
Tvorba oděvu dle vlastního výběru. Nutné se 
přihlásit do 14.5.  na tel 732 433 577.  650 Kč.
4 26. 5. RC Kaleidoskop 8:00 - 11:30. Pohád-
ková hernička. Sobotní dopoledne pro děti 
od 3-6 let na téma Zvířátka. 100 Kč.
4 27. 5. Karlštejn 15:00. Staročeské máje Karl-
štejn. Vystoupení dětí ZK. Zdarma.
4 30. a 31. 5. Komárov 14:00 - 16:30. Oslava 
dne dětí. Spousta soutěží a  zábavy pro celou 
rodinu. Dobrovolné.

kamila@seznam.cz. Těší se na  vás lektorka 
Kamila Poláková. Více info: www.polakova-
kineziologie.cz.
4 DeN RODINy - CyKLOVÝLeT
13. 5. od 9:30 do 9:45, Palackého nám., Hořovice. 
Více na 16. straně.

n Beroun

n čekÁNí Na BeroUNskoU 
traMvaJ Po osMé
8. 5. úterý od 14:00
Další happening Čekání na berounskou 
tramvaj vytvoří nadšenci na Husově náměstí 
v Berouně. Akci letos doprovodí i hra 
na jarmareční flašinet. Původně malá akce si 
nachází stále více příznivců. Zájemci mohou 
přijít oblečení ve stylu první republiky, někteří 
třeba se starými zavazadly nebo i dalšími 
rekvizitami. Akce je inspirována dobovou 
pohlednicí „Beroun v budoucnosti” z roku 
1904, jež představuje berounské náměstí 
s tramvajovým provozem. Představa o bu-
doucnosti v Berouně se od té dnešní tedy lišila. 
Přidejte se k nám a užijte si tento den společně 
s námi. Na zastávce poblíž muzea bude čekat 
i dobový průvodčí, který cestujícím označí 
jízdenky berounské elektrické dráhy. Více 
na www.goo.gl/JKt5Ca.

Noc kosteLů
25. 5. pátek
Evangelický kostel (Valdecká 408), Hořovice
Program:
4 17:00 Zahájení, úvodní proslov, před-
stavení fotografické výstavy na téma Ka-
lábrie
4 17:30 První hudební pásmo
4 18:00 Přednáška „Vznik ČCE a její role 
při budování samostatného českosloven-
ského státu“
4 19:00 Druhé hudební pásmo
4 20:00 Filmová hodinka
4 22:00 Závěrečná modlitba, zakončení

n dobříš

n tradičNí doBročiNNý 
Bazar oděvů
od 7. 5. do 10. 5. 2018
Pořádá Farní sbor Českobratrské církve evan-
gelické v Dobříši  v prostorách fary a kostela 
v Dobříši (Husova ulice 1556) je připraveno 
kvalitní ošacení a obuv pro dospělé i děti, vše 
dovezené od partnerských farností z Němec-
ka. V nabídce jsou i drobné předměty, nádobí 
a hračky. 
Otevírací doba: od 09:00 – 12:00; 13:00 – 
18:00. Výtěžek akce jde na podporu všestranné 
sborové činnosti. Věříme, že si vyberete a sr-
dečně Vás zveme!
n dÁLe zveMe veřeJNost 
Na kULtUrNí PořadY v květNU: 
Na Svatodušní neděli 20. května, od 15:00, 
představí zakládající členové kapely Oboroh 

Roman Dostál a Slávek Klecandr v evange-
lickém kostele v Dobříši živě několik skla-
deb z nového velikonočně-svatodušního alba 
VANE, KDE CHCE, které sestává jednak 
z vlastních písní členů a kapely, případně je-
jích přátel, jednak ze starých, netradičně upra-
vených skladeb z různých kancionálů. Koncert 
doplní žalmy a dalšími písněmi z klasického 
repertoáru Oborohu a ukázkami ze svých só-
lových alb. Vstupné dobrovolné. 

Spolek	  Zděná	  2012	  a	  kostel	  ve	  Sv.	  Dobrotivé	  	  
Vás	  srdečně	  zvou	  na	  

	  

KKKOOONNNCCCEEERRRTTT	  	  	  VVVEEE	  	  	  SSSVVVAAATTTÉÉÉ	  	  	  DDDOOOBBBRRROOOTTTIIIVVVÉÉÉ	  	  	  
	  

„Fanfáry	  v	  minulosti	  a	  současnosti,	  lovecké	  i	  k	  potěše	  urozeného	  panstva,	  	  
ale	  i	  něco	  navíc“	  

	  
	  
	  

Neděle	  20.	  5.	  2018	  od	  15	  hodin	  v	  kostele	  v	  Zaječově	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Zvonařovo	   trio	   vzniklo	   v	   roce	  2017	  na	  popud	   tří	   lidí,	   kteří	  mají	   hudbu	  na	  předním	  
místě	   v	   pomyslném	   žebříčku	  hodnot.	   Je	   to	  Marie	  Mašková	  -‐	   tenor	   saxofon,	   Jindřich	  
Zýka	  -‐	   lesní	   roh	  (vítěz	   okresního	   i	   krajského	   kola	   	  soutěže	   ZUŠ	   ve	   hře	   na	   dechové	  
nástroje	  2018.)	  a	  Zdeněk	  Zýka	  -‐	  lesní	  roh.	  Zaměřují	  se	  na	  interpretaci	  skladeb	  méně	  
obvyklého	  nástrojového	  obsazení,	  především	  na	  dechová	  tria	  a	  fanfáry.	  Tyto	  skladby	  
však	   vyžadují	   souhru	   interpretů,	   kteří	   nehledají	   výhradně	   léty	   a	   tradicí	   prověřený	  
repertoár,	  ale	  vydávají	   se	  na	  mnohdy	  dobrodružnou	  cestu	  objevitelů	  nových	  krás	  u	  
starých	  mistrů.	  	  
	  
	  

Vstup	  dobrovolný.	  
www.zdena-‐zajecov.estranky.cz	  
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n zbiroh

n MUzeUM J. v. sLÁdka
4 Výstava -  5. - 27. 5. – Křehkost okamži-
ku - Marie Skolková, obrazy ze zrcadel a Jana 
Vinterová, fotokoláže. Slavnostní zahájení se 
uskuteční v sobotu 5 . května 2018 ve 14:00.
4 Otvírání Lesní studánky J. V. Sládka -  12. 5. 
v 14:00. Krátkým programem nás provede Jiří 
Hlobil slovem, recitací a opět s překvapením. 
Více na www.zbiroh.cz
n zÁMek
4 Zámecká expozice otevřena denně 10-18 hod. 
Tel.: 371 784 598; e-mail: info@zbiroh.com
4 Lanové centrum otevřeno o víkendech a svát-
cích 10-18 hod.
Tel.: 371 784 598; e-mail: info@zbiroh.com

dají výhradně léty a tradicí prověřený repertoár, 
ale vydávají se na mnohdy dobrodružnou cestu 
objevitelů nových krás u starých mistrů. Vstup 
dobrovolný. www.zdena-zajecov.estranky.cz.

n žebrák

HvězdÁrNa žeBrÁk
4 Čtvrtek 3. 5. od 18:00. HVěZDÁRNA Dě-
TeM - rezervace nutná. Podrobnosti viz pravidel-
né pořady, rezervace na www.hvezdarnazebrak.cz
4  Sobota 5. 5. 13:00 - 18:00. DeN OTeVŘe-
NÝCH DVeŘÍ NA HVěZDÁRNě ŽeBRÁK. 
U příležitosti Spanilé jízdy mopedů městem Žebrák 
pořádáme tradiční Den otevřených dveří. V přípa-
dě příznivého počasí proběhne i pozorování Slunce 
speciálním slunečním dalekohledem Lunt.
4  Čtvrtek 17. 5. od 19:00. MěSÍČNÍ NOC. 
Podrobnosti viz pravidelné pořady, rezervace 
na www.hvezdarnazebrak.cz
4  Pátek 25. 5. od 20:00. NOČNÍ TOČNÍK. 
Užijte si noční prohlídku hradu Točník spoje-
nou s astronomickým vyprávěním, promítáním 
a za příznivého počasí i pozorováním Měsíce, pla-
net Venuše a Jupiter a dalších objektů přenosným 
dalekohledem. Akce proběhne za jakéhokoliv 
počasí, rezervace nutná měsíc předem na www.
hvezdarnazebrak.cz.

kULtUrNí kLUB žeBrÁk
n výstava fotokLUBU BeroUN
2. 5. středa od 16:30
Vernisáž výstavy Fotoklubu Beroun. Uvidíte 
fotografie ing. Jany Vinterové, která zde vysta-
vovala již minulý rok s grafickými fotografiemi 
s motivy pohádek. Jiří Hyka představí pouta-
vou sérii skoků motorkářů freestylu a národ-
ních tanců ze slavností z Písku. Miroslav Rů-
žička nechal svého psa hlídat kočku, trochu 
legrace. Zdenek Zůna, devadesátník, jež stále 
překvapuje svou vitalitou. Jiří Zýma předsta-
ví jeho zamilovaný Beroun.  Ladislav Dvořák 
st. ukazuje jak se dokonale nenudit v nahotě 
svých aktů.  Svatopluk Malík zklidní emoce 
svými motýly a klobouky na hlavách trhovců. 
Jan Fojtík Vás uvede do dob dávno minulých, 
kdy vládli hradní páni s cyklem Modrovous 
doplněné i povídáním. Petr Šedivec představí 
českou krajinu v černobílé fotografii a barev-
nou fotografií z přístavního města Janov v Itá-
lii. Antonín Nádvorník si vybral k presentaci 
motiv bot a Jiří Pavlis dotváří celek výstavy 
pohledy na stromy, které jsou k vidění na pro-
tějším kopci hradu Točník.
Fotoklub Beroun je nejstarším fotoklubem 
v Berouně, má za sebou mnoho výstav, ale 
v Žebráku vystavuje poprvé. Doufám, že vý-
stava bude zajímavá pro širokou veřejnost díky 
její rozmanitosti. Každý návštěvník si tak na-
jde to, co ho nejvíce zajímá a výstava se bude 
líbit. Výstava je přístupná do 30. května. Ote-
vřeno po tel. domluvě. 
n kaPeLa LUNetic 
a diskotéka 80. a 90. Let.
19. 4. sobota od 21:00 
Diskotéka 80. a 90. léta s DJ Karlem Morav-
cem. Hostem večera je kapela LUNETIC, která 
vystoupí v průběhu večera. Vstupenky v před-
prodeji nebo na místě. 
n PřiPravUJeMe:
4 Výstava TOS Žebrák. Výstava kronik města 
Žebrák a Dětského centra Srdíčko spolu s ma-
lým programem.
4 Samostatná výstava a vystoupení Mateřské 
školy.
4 15. června Ochutnávka francouzských vín.
4 20. června setkání s důchodci.
4 30. června diskotéka a DJ Apfel.
MUzeUM žeBrÁk
n „Na froNtě i v zÁzeMí“
1. 5. – 30. 9. víkendy a svátky
Letos uplyne 100 let od ukončení válečného kon-
fliktu, který navždy poznamenal dění ve společ-
nosti. S odkazem války se lze setkat i ve sbírkách 
Muzea Českého krasu, kde se nachází předměty 
darované účastníky bojů nebo jejich potomky či 
příbuznými. Návštěvníci uvidí části vojenské vý-
zbroje a výstroje zúčastněných armád, suvenýry 
vyrobené z dělostřelecké munice, památky připo-
mínající legionáře. Život v zázemí prezentují do-
klady dobročinné činnosti žen a dětí, písemnosti 
z žebráckého vojenského lazaretu, potravinové 
lístky… Symbolické zakončení výstavy probíhá 
v podobě ukázky exponátů spojených s výstav-
bou pomníků obětem a hrdinům první světové 
války. Expozice je umístěna v budově bývalé ško-
ly na náměstí. Výstava je otevřena od 1. května 
do 30. září každý víkend a o svátcích. 

n GeoLoGickÁ eXkUrze okoLíM 
žeBrÁkU aNeB PUtovÁNí 
za UNikÁteM
2. 6. sobota od 9:30, sraz účastníků 
před budovou Muzea žebrák na náměstí
Pořádá Muzeum Žebrák, pobočka Muzea Čes-
kého krasu p.o. Vydejte se s námi na poučnou 
vycházku okolím Žebráku do minulosti staré 
stovky milionů let. Přímo u vstupu do hradu Toč-
ník objevíme pozůstatky pradávných moří. Dále 
se dotkneme podmořských sopek či zavítáme 
k tropickému močálu zasypanému sopečným po-
pelem. Na úvod proběhne seznámení účastníků 
s geologickou minulostí regionu a procesy, které 
formovaly zdejší krajinu.  Pokračovat budeme 
k hradu Točníku, kde si povíme o vývoji a vzniku 
zde zastoupených hornin. Cestou zpět uvidíme 
výchozy vulkanických hornin a v závěru se podí-
váme na lokalitu Štilec u Tlustice, kde se v minu-
losti těžilo uhlí a brousky. V 80. letech 20. století 
zde byla objevena unikátní zkamenělina hmyzu. 
V těsné blízkosti Štilce se ještě nachází třetihorní 
pískovna s výskytem vzácné kuňky žlutobřiché.

n 1. 5. MUDr. Blanka Burková, Beroun, Pod 
Kaplankou 508, tel. 311 610 225
n 5. 5. a 6. 5. MUDr. Jiří Cajthaml, Drozdov 29, 
tel. 605 420 898
n 7. 5. a 8. 5. MUDr. Jarmila Holmanová, Ho-
řovice, Komenského 49, tel. 311 516 660
n 12. 5. a 13. 5. MUDr. Petra Davidová, Be-
roun, Medicentrum, tel. 775 595 704
n 19. 5. a 20. 5. MUDr. Martin Fiala, Beroun, 
Holandská 123, tel. 728 961 496
n 26. 5. a 27. 5. MUDr. Jan Joukl (Hanzlíková), 
Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel. 724 275 395
Pohotovostní služba je v době od 8:00 do 11:00

n zubní pohotovost

GYMNÁziUM vÁcLava HraBěte
srdečně zve všechny absolventy, vyu-
čující, přátele školy i další zájemce na
oslavy 70. výročí vzniku školy, které 
se uskuteční 8. a 9. června 2018.

PROGRAM: 
Pátek 8. června 2018
13:00 Setkání s oficiálními hosty v budo-
vě školy
15:00 Koncert v Hlavním sále hořovické-
ho zámku
Sobota 9. června 2018
8:00 – 14:00 Setkání absolventů a vyuču-
jících v budově školy
➢ prohlídka školy
➢ výstava fotografií z historie i součas-
nosti školy
➢ videoprojekce různých školních akcí 
(maturit. plesy, akademie, soutěže apod.)
➢ ukázky učebních pomůcek
➢ koncert studentských kapel
➢ občerstvení, kavárna
➢ prodej Almanachu GVH 70, upomín-
kových předmětů
19:00  Merenda v Labi, koncert gymna-
ziálních kapel
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Šemíkův 
memoriál
17. ročník spanilé společenské jíz-
dy  na  velocipédech  všeho  druhu 
po  stopách  bájného  koně  se  koná 
v sobotu 19. května od 10 hodin.

Praha Vyšehrad – START v 10:00 hodin
Řevnice – 1. zastavení a občerstvení
Neumětely – 2. zastavení a občerstvení – 
Pieta u pomníku Šemíka
Hořovice – klub Labe – 3. zastavení a ob-
čerstvení
* gulášové opojení
* losování o ceny
Bližší informace: info@klublabe.cz
www.mkc-horovice.cz 
nebo www.klublabe.cz
– zaplatit poplatek a vyplnit přihlášku 
můžete v Informačním centru. Nová 
adresa: Vrbnovská 30 / 1 (areál Starého 
zámku)
– startovné 250 Kč / poplatek zahrnu-
je dopravu osob a kol + 1guláš a 1 pivo 
v cíli, v případě neúčasti se startovné ne-
vrací!
– z důvodu zajištění přepravy kol je nut-
né přihlásit se nejpozději do 17. 5. 2018 
nebo do vyčerpání kapacity autobusu. 
NAKLÁDKA KOL v 8 hodin u klubu 
LABE
– odjezd autobusu je 19. května 2018 
od LABE v 9 hodin
– sběrné vozidlo, helpline – čísla upřesní-
me před startem
– občerstvení a společenské povyražení 
je možné během trasy na odpočinkových 
zastávkách Řevnice, Neumětely i jinde

Běžecký závod vstoupil do čtvrté desítky

Hořovický lesopark se už po jednatřicá-
té stal místem sportovní akce s názvem Jarní 
běh Dražovkou. Na startovní čáru letošního 
ročníku se postavilo 302 závodníků, kteří vy-
běhli na trasy přizpůsobené jejich věku. Pro 
nejmenší závodníky pořadatelé připravili trať 
o délce 300 metrů, muži museli zdolat trať 
nejdelší, měřila 8 kilometrů. Rozdílná délka 
tratí však neměla žádný vliv na nasazení star-
tujících, všichni běželi naplno, i ti nejmladší. 
Závodníci bez rozdílu věku si tak vysloužili 
pochvalu pořadatelů. „Všichni jsou skvělí,“ 
prohlásila za pořadatele ředitelka závodu Ja-
roslava Kalátová. Zároveň ale upozornila, že 
pochvalu si nezaslouží mnozí diváci. „Začíná-

me zde mít dost nezodpovědné rodiče, kteří 
vůbec neakceptují, co řekne pořadatel. Pletou 
se v cíli a jsou neslušní na ty, kteří zaznamená-
vají časy,“ sdělila přímo v místě závodu jeho 
ředitelka.

Běh pořádali zástupci Střediska volného 
času Domeček Hořovice. Podle nich za vy-
sokou návštěvností nestojí jen příjemné pro-
středí Dražovky a tradice závodu, ale i sladká 
odměna pro vítěze, kterou připravují v cukrár-
ně Dianka. „Poděkování patří Marcele Veselé, 
která s námi spolupracuje řadu let,“ připomí-
ná Jaroslava Kalátová. Navíc doplnila, že po-
děkování za podporu patří městu Hořovice 
a sponzorům. (rak)

n Na start letošního ročníku Jarního běhu Dražovkou se postavilo 302 závodníků včetně těch nej-
mladších. Foto: Radka Kočová

Dálkové plavkyně
V neděli 15. dubna se v Praze v Podolí 

konalo zimní mistrovství ČR v dálkovém 
plavání, na které se za Spartak Hořovice 
nominovaly pod vedením trenérky Pavlí-
ny Procházkové dvě plavkyně. V kategorii 
starších žaček startovala Nikola Dardová 
a v kategorii kadetek Eliška Lhotáková.  Ni-
kola Dardová překonala trať dlouhou 5 km 
v čase 1 hodina 17 minut a získala tak 3. 
místo. Eliška Lhotáková na stejně dlouhé 
trati s časem 1 hod 19 min obsadila 13. mís-
to. (dar)

deN rodiNY
oslavíme na krátkém cyklovýletu 

po našem okolí 
Trasa 15 – 20 km: Hořovice – před radnicí, 
Tlustice, Žebrák, Točník a zpět (přesná trasa 
se domluví na místě podle zdatnosti cyklistů)
Oprašte kola, nebojte se posadit dítě do cyklo-
sedačky, cyklovozíku a trošku si zasportovat! 
Nezapomeňte peníze na občerstvení! Po vzá-
jemné domluvě mohou děti starší deseti let jet 
bez doprovodu rodičů.
Sraz před radnicí na Palackého náměstí v Ho-
řovicích v neděli 13. 5. od 9:30 do 9:45 hod.
Informace: Renata Babelová, tel.: 725 980 975, 
mail: sedmikraska-os@seznam.cz


