
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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Po volbách

n Účast ve volbách do obecního zastupitelstva byla v Hořovicích 42,39%. Foto: Naďa Kolenská

Zcela na začátku mého prvního povolební-
ho článku do Hořovického Měšťana mi dovol-
te poděkovat všem našim občanům, kteří se 
dostavili ke komunálním volbám, a rozhodli 
se tak podílet na dalším fungování našeho 
města v následujících čtyřech letech. Přestože 
účast u voleb do obecních zastupitelstev bývá 
ve srovnání s ostatními volbami nejvyšší, letos 
ani tyto volby s účastí 42,39 % příliš velkým 
zájmem občanů nezáří. Je možné, že politika 
už znechutila lidi natolik, že více než polovinu 
obyvatel města další vývoj nezajímá nebo, a to 
by mě coby stávajícího starostu těšilo, zůstala 
doma spokojená mlčící většina. 

Vítězství Hnutí nezávislých za harmonic-
ký rozvoj obcí a měst se ziskem pěti mandátů 
v novém zastupitelstvu ukazuje, že obyvatelé 
města si změnu na radnici nepřejí. Právě ví-
tězná kandidátka měla v uplynulém volebním 
období v radě města nejsilnější zastoupení 
v podobě tří členů rady a dvou místostaros-
tů. Skutečně odvedli kus dobré práce, kterou 
jim voliči svými hlasy vrátili. Volební výsled-
ky umožnily také podepsat koaliční smlouvu 
mezi vítězným hnutím Nezávislých, ČSSD, 
Sdružením Hořováků a KDU-ČSL s podpo-
rou KSČM. Takto podepsaná smlouva zaruču-
je koalici podporu 12 mandátů z 21 členného 
zastupitelstva. Termín ustavujícího zastupi-
telstva byl stanoven na 31. 10. 2018 od 16:00 
hodin.

Z koaliční smlouvy dále vyplývá, že nově 
zvolená rada se skládá ze tří členů vítězného 
hnutí Nezávislých včetně dvou pozic místosta-
rostů, dvou členů z řad ČSSD včetně starosty 
a dvou členů z kandidátky Hořováků a KDU-
ČSL. Koaliční smlouva dále zaručuje v radě 
hlas poradní zastupiteli za KSČM v pozici stá-
lého hosta.

Také já jsem toho názoru, že vítěz voleb má 
právo nominovat svého kandidáta na starostu. 
Tento názor jsem také deklaroval na prvním 
koaličním vyjednávání, na které jsem byl hned 
po vyhlášení výsledků voleb přizván vítězem 
voleb coby lídr kandidátky ČSSD. Možná právě 
proto, že lídr vítěze voleb se do zastupitelstva 
nedostal, obrátili se Nezávislí s nabídkou po-
zice starosty na mě. Nabídky si vážím zejména 
s ohledem na skutečnost, že odcházející rada 
byla opravdu dobrý tým.

Do opozice tak směřují ODS, ANO 2011 
a Nestraníci. K výbornému výsledku se sluší 
pogratulovat zejména kandidátce ODS, která 
získala přes 20 % hlasů, a skončila tak na dru-

hém místě. Se třemi mandáty v novém zastu-
pitelstvu usednou zastupitelé hnutí ANO 2011 
a peleton uzavírají Nestraníci i přes velmi dob-
rý výsledek JUDr. Ortmana se dvěma mandáty. 

Mým přáním je, abychom dokázali v ná-
sledujícím volebním období v Hořovicích 
ještě více, než jsme dokázali v tomto. Nevě-
řím pomluvám, že se opozice v hořovickém 

zastupitelstvu změní v inkvizici, a celé volební 
období se budeme jen hádat a podávat vysvět-
lení orgánům činným v trestním řízení. Věřím 
v konstruktivní přístup všech, kteří byli zvoleni, 
aby město velebili a spravovali coby řádní hos-
podáři.

S úctou 
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta Hořovic

n Úřední deska od 1. řijna 2018

Pro uveřejňování dokumentů na úřední 
desce využívá město Hořovice od 1. 10. 2018 
namísto papírové vývěsky elektronické zobra-
zovací zařízení, které je umístěné na budově 
úřadu Palackého náměstí čp. 640 (bývalé ze-
mědělské školy). Další zobrazovací zařízení se 
bude nacházet v areálu starého zámku. Ovládá-
ní je velmi jednoduché, uživatel si zobrazuje ob-
sah úřední desky pomocí tlačítek umístěných 
pod displejem.

Pořízení elektronických úředních desek 
bylo spolufinancováno z Integrovaného regi-
onálního operačního programu (IROP) pro-
střednictvím Výzvy Ministerstva pro místní 
rozvoj (MMR) č. 28 Specifické informační 
a komunikační systémy a infrastruktura II., pri-
oritní osa 3, specifický cíl 3.2. (Zvyšování efekti-
vity a transparentnosti veřejné správy prostřed-
nictvím rozvoje využití a kvality systému IKT), 

kde město obdrželo podporu na projekt Rozvoj 
informačních systémů města Hořovice.

I nadále je samozřejmě na webových strán-
kách města zajištěn nepřetržitý dálkový přístup 
k obsahu úřední desky prostřednictvím inter-
netu.

Bc. Michal Hasman, MPA
tajemník MěÚ Hořovice
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n 150 let sokola HořoviceStoleté výročí vzniku samostatného Československa Hořovičtí oslavili pietní slavností u sochy Obě-
tovaný a zasazením Stromu svobody na náměstí Boženy Němcové.  Slavnost se uskutečnila v pátek 26. 
října v odpoledních hodinách, přítomné přivítal starosta města Hořovice Jiří Peřina. „Klaníme se pa-
mátce těch, kteří za naši suverenitu a svobodu položili oběť nejvyšší. Važme si té oběti, protože díky ní 
můžeme dnes hovořit česky, můžeme dál tvořit naše národní české dějiny a v neposlední řadě můžeme 
naše barvy reprezentovat v zahraničí,“ uvedl na slavnostním setkání starosta Jiří Peřina. Slova se ujal 
i zastupitel města Hořovice a poslanec Jan Skopeček, který zmínil důležitost demokracie. Následovalo 
kladení věnců, zazněla státní hymna. Druhá část slavnostního setkání se odehrála na náměstí Boženy 
Němcové, kde Jiří Peřina a Jan Skopeček zasadili lípu. Starosta města Jiří Peřina připomněl, že lípa je 
jedním ze symbolů české státnosti. Jan Skopeček k tomu doplnil: „V českých obcích a městech nalezne-
me mnoho stoletých lip, které byly sázeny v době vzniku Československa. Velmi bych si přál, aby za sto 
let, kdy bude naše lípa větší, zde byl starosta i poslanec, kteří budou mluvit českým jazykem a budou 
reprezentovat české demokratické instituce. Jejich základ byl dán právě 28. října před sto lety.“ (rak)

setkání s historikem Petrem zídkem
Dvě říjnové besedy hořovické knihovny se 

věnovaly stému výročí republiky. První z nich 
se konala hned v úvodu měsíce, kdy mezi čte-
náře zavítal historik Petr Zídek. S přítomnými 
si povídal nejen o své knize Utajená láska pre-
zidenta Masaryka: Oldra Sedlmayerová, ale 
i o knize Hana Benešová. Při besedě padala 
jedna otázka za druhou. Historik na všechny 
ochotně odpovídal a navíc ocenil kontaktní 
publikum. Kromě toho uvedl, že se do hořo-
vické knihovny znovu rád vypraví.

dělostřelecká střelnice v Brdech
Na závěr měsíce byla naplánovaná nej-

novější přednáška Romana Kováře spojená 
s promítáním. Tématem byla historie dělo-
střelecké střelnice v Brdech.

Život s vášní a čokoládou
Myslíte, že čokoláda nepatří do knihov-

ny? Tak to máte pravdu. Ale jen částečně. 
Pokud si v regálech vybíráte knihu, do které 
se hodláte začíst, čokoládu byste měli roz-
hodně ponechat v tašce a rozbalit ji, až ne-
bude hrozit, že po vaší návštěvě knihovny 
nezůstanou tmavé otisky na stránkách knih.  
To však neplatilo pro besedu, která se v ho-

řovické Knihovně Ivana Slavíka uskutečnila 
v úterý 16. října. V podvečer zde mohl čo-
koládu ochutnat každý, kdo přišel na setkání 
s názvem Život s vášní a čokoládou.  S ná-

vštěvníky si o historii čokolády, její výrobě 
i blahodárných účincích na náš organismus 
povídala Marcela Krčálová. Přítomní mohli 
ochutnat několik druhů čokolády. (rak)

Do hořovické knihovny zavítalo v říjnu několik hostů

n Knihovnu Ivana Slavika navštívil historik Petr Zídek. Knihu si od autora nechaly podepsat ve-
doucí Muzea Hořovicka Anna Brotánková (v popředí) i její kolegyně Jarmila Merrelová. Foto: (rak)

V sobotu 20. října 2018 vzpomněli ho-
řovičtí sokolové 150 let existence Sokola 
Hořovice pochodem a jízdou na kolech. 
Vydali ke zřícenině hradu Valdek, po sto-
pách zakladatele Sokola Miroslava Tyrše. 
Nečekané překvapení pro účastníky akce 
připravil starosta jednoty br. Duník pří-
jezdem na krásném koni v historickém 
sokolském kroji.

PhDr. Jaromír Mecner

Hořovičtí oslavili sté výročí republiky
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Že na třetím ročníku technické-
ho dne školy bylo opravdu co ob-
jevovat, dokazovaly učebny a dílny 
plné žáků základních škol z celého 
Berounska a Hořovicka, kteří zde 
mohli sledovat práci nástrojářů, 
zámečníků či svářečů. Navíc se zde 
mohli seznámit s těmi nejmoder-
nějšími technologickými postupy.  
Nechyběly hry, virtuální realita, au-
todráha nebo soutěže. Kromě toho 
si mohli mnohé i sami vyzkoušet. 
To vše návštěvníkům akce poskytli 
zástupci školy i odborných firem, 
které se v regionu nacházejí.

technické obory 
„Všichni říkáme, pojďme studo-

vat techniku. Ale co technika je?“ 
svým dotazem ředitel hořovické 
střední školy Vladimír Kebert při-
pomněl, že povědomí o tom, jaké 
technické obory mohou děti stu-
dovat a jak se v nich mohou dále 
uplatnit, může mezi lidmi provázet 
řada otazníků. Právě proto škola při-
pravuje technické dny, na kterých se 
snaží představit strojírenství, infor-
mační technologie, programování, 
sváření, spojování kovů, zpracování 
materiálů nebo postupy při řízení 
výroby. „Uchazečům o studium 
chceme ukázat, že je možné měřit 
jemněji, než na tisícinu milimetru, 
že budou moci pracovat v chirur-
gicky čistém prostředí s nejvyspě-
lejšími technologiemi a podobně,“ 
konstatoval ředitel s tím, že škola je 
vybavená nejen moderními tech-
nologiemi, ale i odborníky, kteří je 
dokážou představit.

V areálu byla zpřístupněná 

i nová budova, ve které mají žáci 
nově k dispozici tři učebny a vel-
kou dílnu. Přestavbu tohoto objek-
tu podpořila dotace Středočeského 
kraje ve výši 16 milionů korun.

V tlustickém areálu se před-
stavilo pětadvacet firem. Jsou to 
firmy, které se školou spolupra-
cují a v mnohých se žáci i uplatní. 
„Dlouhodobě nás podporují, my 
se snažíme jim takzvaně vychovat 
studenty na míru. Navíc je do těch-
to firem posíláme na praxi, nebo 
naopak potřebné postupy zavádíme 
do praxe přímo ve škole,“ sdělil ře-
ditel Vladimír Kebert, podle kterého 
jsou firmy a škola srostlé do jedno-
ho celku. 

Na setkání také zaznělo, že 
společnost potřebuje především 
nástrojaře, zámečníky, strojaře 
a techniky.  Na skutečnost, že v žá-
daných oborech není vždy dosta-
tek učňů, reagoval místostarosta 
Hořovic Ondřej Vaculík, který akci 
také navštívil. „Ve společnosti je 
stále zafixované, že manuální práce 
nepatří do budoucnosti, že spole-
čensky netáhne. Pravdou však je, 
že lidé pracují rádi, a to i děti,“ zmí-
nil místostarosta Hořovic Ondřej 
Vaculík. Navíc upozornil na časté 
případy, kdy i žáci s horším prospě-
chem volí studium na gymnáziu. 
Zde pak mají problémy, které je 
poznamenávají. V případě, že zvolí 
například výuční obor s maturitou, 
je situace zcela opačná.

Technický den navštívilo 420 
žáků. Přijeli ze škol z Hořovicka 
i Berounska. „Podtextem letošního 
ročníku je představit možnosti stu-

dia na naší škole, která je od začátku 
profilovaná jako víceoborová a je 
určená pro potřeby regionu od Be-
rouna přes Hořovicko až po Roky-
cansko,“ poznamenal ředitel SOŠ 

a SOU Hořovice Vladimír Kebert. 
Akci podpořil Středočeský kraj, 
jeho zástupci se setkání také zúčast-
nili. Nechyběli ani zástupci Úřadu 
práce. (rak)

Třetí ročník velkého technického dne 
zpestřily ukázky školy i odborných firem
Den plný objevů a poznání. To byl název celodenního setkání Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Hořovice, 
které se uskutečnilo ve čtvrtek 4. října ve školním areálu v obci Tlustice. 

n Ředitel SOŠ a SOU Hořovice Vladimír Kebert (vlevo) představil hostům areál 
školy. Vpravo Jan Chuchler, odbor školství Středočeského kraje. 4x foto: (rak)

n Technický den hořovické střední školy navštívil (vlevo) místostarosta 
Hořovic Ondřej Vaculík, hovoří s ním ředitel školy Vladimír Kebert.

n V areálu školy byla zpřístupněná zrekonstruovaná budova, ve které 
mají žáci nově k dispozici tři učebny a velkou dílnu.

n Den plný objevů a poznání navštívili žáci z celého Hořovicka a Beroun-
ska. V dílnách se mohli postavit k ponkům a vyrobit jednoduchý výrobek.
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Centrum města Hořovice a přilehlé ulice 
jednou do roka zaplní tisíce návštěvníků.  Tím 
lákadlem není nic jiného, než Cibulový jar-
mark, který se zpravidla koná první říjnovou 
sobotu. Letos si lidé ale museli na oblíbenou 
akci týden počkat, konala se až 13. října. Její 
termín posunuly volby. „Mysleli jsme, že lidí 
bude letos méně, že se tato změna projeví 
na účasti, ale nestalo se tak,“ prohlásil s úsmě-
vem předseda místních zahrádkářů Jaroslav 
Gross. Právě hořovičtí zahrádkáři přišli před 
lety s nápadem uspořádat Cibulový jarmark.

 Letošní akci provázelo číslo 30. Právě tolik 
ročníků zahrádkáři připravili. Kolik je to stojí 
úsilí a hodin práce, vědí jen ti, kteří se příprav 
a samotné akce pořadatelsky účastní. 

Fenoménem jarmarku 
jsou cibulové copy

n Oblíbená akce hořovických zahrádkářů se letos konala v sobotu 13. října.

n Cibulový jarmark zpestřily ukázky řemeslníků.

n Zapomněl jsem doma fajfku, říkal na akci 
muž s flašinetem. Jeho vystoupení i tak jarmark 
příhodně oživilo. n Palackého náměstí i přilehlé ulice zaplnily tisíce návštěvníků. 5x foto: (rak)
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Kromě organizace stánkového prodeje se 
věnují i přípravě kulturního programu. Zá-
sadní je spolupráce s městem Hořovice, Měst-
skou policií Hořovice, Policií ČR i s místními 
technickými službami. Fenoménem jarmarku 
jsou cibulové copy, tím nejdelším byl ozdobe-
ný domek hořovických zahrádkářů.

Cibulový jarmark začal už v pátek 12. října, 
kdy si přicházeli především místní na Palac-
kého náměstí a do jeho okolí připít burčákem, 
ochutnat klobásy nebo bramborák.  V pátek 
i v sobotu byl pro všechny návštěvníky při-
pravený bohatý kulturní program, vévodila 
živá hudba v podání nejen Hořovické muziky, 
ale i mnohých dalších oblíbených hudebních 
seskupení. Hudba zněla na náměstí i v areálu 
domku zahrádkářů, a to v pátek večer i v so-
botu. K dispozici byl i lunapark v Pražské ulici.

Neodmyslitelnou součástí byla výstava 
ovoce a zeleniny, včelařů, houbařů a představil 
se i Tvořivý ráj. A kdo vyhrál soutěž o nejhezčí 
jablko? To se dozvíte příštího vydání Hořovic-
kého Měšťana. (rak)

Poděkování zo českého svazu zahrádkářů Hořovice

Základní organizace Českého zahrád-
kářského svazu Hořovice děkuje všem, 
kteří pomohli při přípravě, organizaci 
a samotném průběhu Cibulového jarmar-
ku, který se konal v sobotu 13. října 2018 
v Hořovicích.

Poděkování patří městu Hořovice 
za uzavření města a přilehlých ulic, Poli-
cii ČR, Městské policii Hořovice, Doprav-
nímu inspektorátu Beroun za bezpeč-
nost, Bezpečností agentuře D. I. SEVEN 
za ostrahu a firmě AVE CZ za úklid. Dík 
patří i všem vystupujícím, kteří se posta-
rali o kulturní program. Dále děkujeme  i  
ZO ČZS okolních obcí a všem pěstitelům 
za dodání vzorků na výstavu ovoce a zele-
niny. Za přitažlivou výstavu pak poděko-
vání patří i ZO Českého včelařského svazu 
Jince, Zahradnictví Ing. Cílková Hořovi-
ce, Zahradnictví Šenk Komárov, panu Jin-

dřichovi za panelovou výstavu hub včetně 
zodpovídání dotazů a panu Ing. Káňovi 
za odborné poradenství na výstavě.

Děkujeme i našim dlouholetým me-
diálním partnerům, jejichž pomoc je pro 
naši organizaci velkým přínosem. Největ-
ší poděkování však patří členům výboru 
ZO ČZS Hořovice, dobrovolníkům z řad 
zahrádkářů i některých občanů města, 
bez kterých by se akce takového rozsahu 
nedala zvládnout.  

Za velice hojnou účast děkujeme i všem 
návštěvníkům, kteří se přijíždějí na náš Ci-
bulový jarmark každoročně podívat.

Věříme, že i příští, 31. Cibulový jar-
mark bude ve spolupráci všech složek 
i dobrovolníků stejně úspěšný, jako ten 
letošní.

Za výbor ZO ČZS Hořovice
Jaroslav Gross, předseda 

Digitus Mise, z.ú. 
– vaše opora

Spíše jen zřídka dochází ke stěhování společností, ze-
jména těch sociálních. Organizaci poskytovatele sociálních 
služeb Digitus Mise to však neminulo. Více jak 10 let jsme 
sídlili v Hořovicích v ulici Pod Dražovkou. Občané, přede-
vším našeho města, tuto adresu znali, jezdili k nám, ba co 
více, místu kolem vstupu do Dražovky, se říkalo tam u „Di-
gitusu“. A i když to není latinsky v pořádku (u Digitu),  vů-
bec to nevadí, naopak, nás pojmenování těšilo.

Avšak nastala situace a my museli najít adresu jinou 
pro sídlo i poskytování soc. služeb (jen doufám, že dal-
ší stěhování už nebude!). Po době hledání a výběru jsme 
našli pochopení u manželů Machálkových v Pražské ulici 
(místní restaurace Optima končila), a tak nyní nás najde-
te na této nové adrese v Hořovicích, Pražská 28, - naproti 
poště. Po větších úpravách celého přízemí budovy a ná-
kupu potřebného vybavení, zde najdete jak sídlo naší 
společnosti, tak hlavně tzv. „Centrum denních služeb“, 
jednu ze tří námi poskytovaných soc. služeb. Slavnostní 
otevření za účasti zástupců Krajského úřadu, města Ho-
řovice a dalších hostů, se uskuteční v obvyklém čase na-
šich besed (Ká.Ča.) první středu v měsíci, 7. listopadu 
2018. Srdečně zveme také všechny občany k prohlídce, 
ale i k posezení při malém občerstvení a to od 15 hodin - 
do večera, (možné je i malé překvapení).

Jan Křížek s kolektivem

	   	   	  

 
Centrum pro komunitní práci střední Čechy 

ve spolupráci s městem Hořovice 
vás v rámci projektu 

Plánujeme komunitně pro Hořovice a spádové obce 
registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006561 

 
zve na	  setkání pracovních skupin 

 
RODINY, DĚTI A MLÁDĚŽ A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
V pondělí 5. listopadu 2018, od 9:00 do 11:00 hodin 
 
Program setkání: 

• Asistenční služba, chráněné bydlení, zaměstnávání obtížněji zaměstnavatelných osob 
• Bez jakých sociálních služeb se při péči neobejdete a jsou pro Vás snadno dostupné – fyzicky 

i finančně? 
• Které služby podle Vás na Hořovicku chybí a využili byste je? 

 
SENIOŘI A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
V pondělí 12. listopadu 2018, od 9:00 do 11:00 hodin 
	  
Program setkání: 

• Pečovatelské služby a další služby pro seniory 
• Výstupy z rozhovorů s poskytovateli sociálních služeb 

	  

RODINY, DĚTI A MLÁDEŽ A OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁNÍM 
VYLOUČENÍM 
V pondělí 19. listopadu 2018, od 9:00 do 11:00 hodin 
 
Program setkání: 

• Výstupy ze setkání Pracovní odborné skupiny prevence kriminality Města Hořovice 
• Výstupy z rozhovorů s poskytovateli sociálních služeb 

 
 

RODINY, DĚTI A MLÁDEŽ A ŠKOLY V ORP HOŘOVICE 
V pondělí 26. listopadu 2018, od 9:00 do 11:00 hodin 
 
Program setkání: 

• Nastavení spolupráce mezi školami a Odborem sociálních věcí, zdravotnictví a školství 
v rámci převedení agendy školství pod sociální odbor 
 

Všechna setkání proběhnou v Hořovicích, konkrétní místo bude upřesněno dle počtu 
zájemců na váš kontakt 

 
Pokud byste se rádi zúčastnili, dejte nám, prosím, vědět vždy nejdéle týden před konáním 

setkání na níže uvedený kontakt: 
Koordinátorka projektu: Michaela Mužíková:michaela.muzikova@cpkp.cz, tel.: 725 985 856 

 
Těšíme se na společné setkání, realizační tým projektu. 
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Hořovická Galerie Starý Zámek nabízela v září 
a říjnu zajímavou výstavu, která se jmenovala So-
chy, obrazy a jiné… . Nestává se často, že máme 
možnost setkat se ve výstavní síni s autorem vy-
stavených obrazů a soch. Malíř a sochař v jedné 
osobě, pan Jan Rynda, byl ke studentům GVH ve-
lice vstřícný, laskavý a velkorysý. Prakticky všich-
ni studenti školy měli postupně možnost setkat 
se s ním při sedmi návštěvách galerie, seznámit 
se s jeho prací a pohovořit, vyptat se. A že otázek 
a dotazů bylo nespočet!

Procházeli jsme společně výstavou, upozorňo-
val nás na zajímavosti, vysvětloval a seznamoval, 
ptal se, hovořil o světě abstraktním i konkrétním, 
přidával i veselé příběhy. Je pro nás zajímavé do-
zvědět se, jaký je jeho pohled na svět, jak uvažuje, 
proč a jakými nástroji, materiály autor tvoří, co 
při práci prožívá, jak zachází s barvou, s hmotou, 
čím a jak dosahuje zajímavých povrchů a struk-
tur, kde všude a jak hledá inspiraci … Dozvědě-
li jsme se, že má rád nejen umění 20. století, ale 

prozradil i to, kteří velcí umělci ho stále oslovují, 
že si stále rád hraje, zkouší, hledá, experimentuje, 
že má rád humor a mnohdy ani netuší, jak práce 
dopadne. I to je pro nás důležitá informace, tvor-
ba má totiž svá specifika, před tvůrcem se mohou 
stále otevírat nové a nové prostory. Mnozí studen-
ti mají potřebu ve vlastní výtvarné práci vytvářet 
od počátku tzv. “pěkný obrázek”, pan Rynda nám 
potvrdil skutečnost, že jeho práce by měla být 
především výtvarně zajímavá… svým sdělením, 
poselstvím, pohledem na svět i provedením. Pro-
zradil nám dokonce, že se mu stává, že se dílo 
i nevydaří, nechá ho tedy nějaký čas odpočinout, 
a to po určité době třeba dozraje, může se k němu 
vracet a znovu do něj vstupovat. Zajímavé je i vě-
dět, že používat můžeme i materiály mnohdy 
určené k likvidaci, dají se tzv. “přetavit” v něco 
nového. Důležitý je pro výtvarníka úhel pohledu, 
umět se podívat na obraz či hmotu i jinak, obje-
vit na první pohled neviděné. Znovu použitelné 
mohou být i různé nálezy, mnohdy i u popelnic 

najdeme “skvosty”! Lidé nemají kam odkládat 
nepotřebné věci, a tak lze vdechnout nový život 
a dát příležitost i něčemu tzv. “odepsanému”.

Autor výstavy, pan Jan Rynda, má rád život 
a lidi, i přesto, že vidí a vnímá problémy naše 
domácí i globální, dívá se optimisticky na svět 
i do budoucna, je pracovitý, nebojí se a je nám 
báječným příkladem i inspirací. Těší nás, že jsme 
měli možnost se seznámit se zajímavou osobnos-
tí, z výstavy odcházíme potěšeni a s vědomím, že 
máme nové možnosti, příležitosti, inspirace, které 
můžeme a chceme vyzkoušet…

Josef Zedník, učitel GVH Hořovice

Galerie starý záMek Hořovice 

8. 11. – 16. 12. 2018

tomas Faltus – Photography

Vernisáž výstavy ve čtvrtek 8.11. od 17:00 

Dále přístupné: pá, so, ne od 10:00 do 18:00

n Rozpravy nad díly Jana Ryndy se zúčastnili nejen studenti, ale i samotný autor. n Hořovickou galerii navštívilo v říjnu několik tříd Gymnázia Václava Hraběte.

Galerii navštívily desítky gymnazistů
Hořovická Galerie Starý zámek je běžně otevřená v pátek, sobotu a neděli. Skupiny si mohou domluvit návštěvu i v dalších 
dnech. V říjnu toho využilo několik tříd místního Gymnázia Václava Hraběte, kdy do Galerie, ve které v této době vystavoval 
sochy a obrazy Jan Rynda, učitelé gymnázia Josef Zedník a Václava Jedličková přivedli postupně desítky žáků. Studenti se 
tak mohli při vyučování seznámit s díly umělce, který žije a tvoří v nedalekých Popovicích. A nejen to. Autor se všech ná-
vštěv gymnazistů zúčastnil. 

n V Galerii se sešli dva výtvarníci, (zleva) učitel J. Zedník a vystavovatel J. Rynda. n Žáci zapsali své dojmy do knihy návštěv. 4x foto: (rak)
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n adÉla HŮrková, třídní Učitel-
ka, delFíni, 25 dětí, 4- 7 let 
Proč pracuješ s dětmi v programu Začít spo-
lu?
Dostala jsem tu možnost před třemi lety. Vpad-
la jsem do toho jak do vody a neskutečně mě 
to nadchlo. Objevila jsem v sobě tvořivého du-
cha, nápady se jen hrnou. Změnil se mi přístup 
k dětem, jsem k nim daleko otevřenější a důvě-
řuji jim. Když mají ve tvoření volnou ruku, do-
kážou ohromné výtvory. Sama kolikrát žasnu.

Třída je členitá a nábytek není postavený po-
dél zdi jako v klasických školkových třídách...
Je to tak. Už pár let mám třídu rozestavěnou 
do center aktivit podle Začít spolu. Jsou to 
vlastně koutky, ve kterých si každé dítě vybe-
re to, co ho  zajímá. Najdete tu: ateliér, dílnu, 
kostky, knihy a písmena, relaxační koutek, tělo-
cvičnu - ložnici, hudebnu, jídelnu. Děti se lépe 
zabaví, jsou samostatnější, rozvíjejí svou fanta-
zii a při jednotlivých hrách se navzájem neru-
ší. Energie je ve třídě klidnější, eliminovaly se 
různé šarvátky.
Jak často děláte řízenou činnost v centrech?
Pokud nemáme vedlejší aktivity jako třeba tělo-
cvičnu, bazén, divadla, výlety, návštěvy knihov-
ny anebo jedenkrát týdně volnou hru pro utu-
žování kolektivu a pozorování děti, pracujeme 
v centrech pokaždé. Příprava je sice pro mě ná-
ročnější, ale pro děti je to přirozenější a vznikají 
tak neskutečně rozmanité a různorodé výtvory. 

n veronika černá, třídní Učitel-
ka, kUřátka (Jiráskova Ulice), 15 
dětí, 3- 6 let
Jaký je rozdíl mezi klasickou frontální výu-
kou a programem Začít spolu?
Největší rozdíl vidím v samostatnosti a indi-
viduálnímu přístupu k dítěti. Také mě zaujalo 
členění třídy, kdy práce v centrech motivuje 
děti k aktivnímu učení. To je něco nového, ne-
tradičního.
V čem vidíš výhodu heterogenní třídy?
Většina rodičů si řekne: moje dítě je předško-
lák, bude lepší, když bude chodit do třídy se 
stejně starými dětmi, se kterými půjde společně 
do třídy, připraví se na vstup do ZŠ a nebudou 
ho brzdit mladší kamarádi. Po zkušenostech 

s heterogenní třídou vidím ale vše jinak. 
Výhod je nespočet. A Začít spolu to svým kon-
ceptem jen podporuje. Všechno jde přizpůsobit 
tak, aby všechny děti našly v činnostech zajíma-
vé informace, které je posunou dál. Proč by si 
předškoláci nemohli zopakovat to, co by už 
měli umět? 
Uvedla bys příklad?
Jistě. Například se dětí zeptám: Co vidíte na ob-
rázku? Ano, prasátka. A jak se říká malému 
prasátku? Správně, selátko. Spočítejte selátka 

v ohradě a přiřaďte správnou čísli-
ci. Tímto způsobem rozvíjím nejen 
znalosti názvů mláďat u mladších 
dětí, ale i předmatematické předsta-
vy u předškoláků. Dalším plusem 
smíšených tříd je, že starší pomáhají 
mladším, ti se od nich na oplátku 
učí a ve třídě tak vzniká vzájem-
ná tolerance. Smíšená skupina také 
ovlivňuje rozvoj řeči dítěte. Dochází 
k napodobování, staršího kamaráda 
se ti menší častěji ptají než dospělých, 
co vše znamená. Starší děti pak musí 
při vysvětlování své znalosti struktu-

rovat, aby je mohly srozumitelně vysvětlit dru-
hému. 
Jak spolupracuješ s rodiči?
Mojí snahou je rovnocenné partnerství, vytvá-
řet vzájemnou důvěru a pochopení při společné 
výchově. S kolegyní průběžně informujeme ro-
diče o výsledcích dětí a konzultujeme případné 
výchovné problémy. Během školního roku při-
pravuji různé akce, do kterých se rodiče mohou 
zapojovat, pozorovat, soutěžit a hovořit v men-
ších třídních kolektivech i o problematice vý-
chovy svých dětí. Spolupráce může přetrvávat 
i po ukončení předškolní docházky. Potěšilo 
mě, že se minulý rok do pravidelné akce Noc 
s Andersenem zapojili i rodiče školáků z první 
třídy, které jsem měla loni.  

n soŇa Paleta, koŤátka, 21 dětí, 
2-3 rokY
Co tě zaujalo na programu Začít spolu?
Dává mi smysl. Vybírá si z ostatních alternativ-
ních směrů to nejlepší. Líbí se mi, že je vzdálen 
socialistickému školství, kdy dítě otrocky plní 
nápady a příkazy učitelky a často neví proč. Tady 
má svobodu výběru a hledá si samo řešení. Tře-
ba při tématu moje rodina nevznikne 21 stejných 
obrázků, ale kupa rozmanitých výrobků od vý-
kresů přes vymýšlení říkanky až po sofistikované 
stavby z kostek. Tím pádem nevynikají dokola ty 
stejné děti, zatímco ostatní se propadají do šedé-
ho průměru, ale každý tu může v něčem excelo-
vat. Nikdo není outsiderem.
Jde to i ve třídě těch nejmenších?
Ti si teď především zvykají na to, že jsou bez 
mámy a táty, na nové prostředí, režim dne 
a pevná pravidla. Taky na mě a já na ně. Už 
jsem to ale s nimi párkrát zkusila a jde to, i když 

v okleštěné podobě a ideálně s asistentkou 
po boku. Letos se zaměřuji hlavně na to, aby 
byly spokojené, šťastné a užívaly si to.
Koťata mají malou třídu. Dá se Začít spolu dělat 
i v malém prostoru? 
Dá. Chce to jen dost přemýšlení, kam co umís-
tit a co tam mít. Loni jsem třídu, kterou jsem 
zdědila po kolegyni, stěhovala asi pětkrát. I tak 
ale vnímám absenci velkého prostoru. Proto 
chodíme více ven a za každého počasí. Ostatně 
být venku považuji pro děti z edukativního či 
zdravotního hlediska za to nejlepší. Koťata už 
se celkem naučila chodit ve dvojících, tak vy-
rážíme často na procházky do blízkého okolí. 
Chci, aby chodily, protože dnešní děti nejsou 
na tenhle pohyb zvyklé. Přitom zvládnou ujít 
ledacos. Třeba Koťátka mají za sebou celodo-
polední procházku a dokázali to v pohodě i ti 
dvouletí. Těším se, až trochu „zestárnou“, aby-
chom mohli vyrážet na výlety i někam dál. 

n MatoUŠ vokoUn, Učitel, krteč-
ci (25 dětí, 3 – 6 let), králíčci (25 
dětí, 5- 6 let)
Čím tě oslovil výukový program Začít spolu?
Umožňuje mi rozvíjet děti díky centrům ak-
tivit, které nabízejí širokou škálu rozmanitých 
možností. Přátelské klima ve školce i mimo ni 
je velmi důležité i pro mě. Začít spolu je alter-
nativní cesta, ve které existují pravidla, která 
jsou důležitá pro podporu individuálního, svo-
bodného a všestranného vzdělávání dětí. Tyto 
skutečnosti vedou k tomu, že ne každá mateř-
ská škola je ochotná setrvat v nastavení inovač-
ních metod.
Třeba je to tím, že program nelze aplikovat 
do všech školek.
Za sebe mohu uvést, že Začít spolu je velmi 
citlivý k potřebám dětí a je vhodný pro každou 
MŠ. Jde jen o to nebát se nových věcí a zvyk-
nout si. Věřím, že si v něm každý pedagog najde 
vlastní cestu.

Helena Nesnídalová, Soňa Paleta

V naší školce není nikdo outsiderem
Lidé obvykle nemají přesnou představu, jak to chodí v běžné školce. Což teprve, když se jedná o mateřskou školu, která je stát-
ní, k tomu nezvykle velká (10 tříd na Větrné, 2 třídy v Jiráskově ulici), a navíc se snaží do běžného režimu aplikovat alterna-
tivní program. Třem učitelkám a jednomu učiteli, kteří v programu Začít spolu intenzivněji pracují, jsem položila pár otázek. 

delfínci nabízí 
volné místo

V programu, kde dítě:
- neplní jen příkazy
- spí, jen když potřebuje
- svobodně tvoří i myslí
Poznávací pobyt pro zájemce kdykoliv.
Provozní doba: 6:00- 16:30
Prázdninový provoz s přerušením 
pouze 3 týdny.
Možnost i pro děti z jiných školských 
obvodů.
Kontakt: tel.:  734 159 444, 
e-mail: mms.reditelna@email.cz
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usnesení zM a rM

Ze Zastupitelstva 
města Hořovice

ze dne 19. září 2018

Zastupitelstvo města Hořovice po projed-
nání na základě zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění
n schvaluje program zasedání zastupitel-
stva města
n schvaluje podání žádosti o překlenovací 
úvěr ve výši 15. mil. Kč od České spořitelny 
a.s.. Tento úvěr bude určen pro krytí vý-
padku příjmů v oblasti dotací s ohledem 
na jejich proplacení ze strany poskytova-
telů v roce 2019. Úvěr bude účelově vázán 
na úhradu výdajů spojených s financová-
ním dotačních projektů s názvem „Re-
vitalizace rybníka Valcverk“ a „Rozvoj 
informačních systémů města Hořovice“. 
Zastupitelstvo zároveň pověřuje starostu 
města k podpisu této smlouvy o úvěru. 
Úhrada úvěru bude kryta z rozpočtu roku 
2019 příjmem garantovaných dotačních 
prostředků. 
n bere na vědomí rozpočtové opatření č. 
6 a 7  ke schválenému rozpočtu města Ho-
řovice na rok 2018 ve znění rozpočtového 
opatření č. 5, resp. č. 6 a schvaluje rozpoč-
tové opatření č. 8 ke schválenému rozpočtu 
města Hořovice na rok 2018 ve znění roz-
počtového opatření č. 7
n schvaluje
Nabytí nemovitostí: 
1) pozemků parcelní č. 2330/5, 2331/19, 
2331/32, 2331/57 a 2331/58 v k. ú. Ho-
řovice o celkové výměře 1182 m2 (ul. 
Na Kopečku) z vlastnictví pana Otto Srpa 
do vlastnictví města za účelem majet-
koprávního vypořádání za kupní cenu 
616.000,- Kč
2) technické a dopravní infrastruktury 
v k. ú. Hořovice:
- stavby komunikace na pozemku parc. č. 
2282/115 a na pozemku parc. č. 2282/251 
v k. ú. Hořovice včetně vyústění do ulice 
Větrné a včetně související zeleně
- ideální 1/3 stavby komunikace na pozem-
cích parc. č. 2331/19, 2331/32, 2331/57, 
2331/58, 2330/5, 2329/5, 2330/7, 2331/40, 
2331/61, 2331/172, 2331/171, 2331/132, 
2331/111 v k. ú. Hořovice
- stavby veřejného osvětlení na pozemku 
parc. č. 2282/ 251 v k. ú. Hořovice
z vlastnictví pana Otto Srpa do vlastnictví 
města za účelem majetkoprávního vypořá-
dání za kupní cenu 3.553.764,- Kč
n nesouhlasí s prodejem nemovitosti - 
části pozemku parcelní č. 2331/22 v k. ú. 
Hořovice panu Miroslavovi Velvarskému, 
bytem Hořovice, Podlužská 1244
n schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2018, kterou se stanovují pravidla 
pro pohyb psů na veřejném prostranství 
ve městě Hořovice
n pověřuje paní Bc. Světlu Dardovou  plně-
ním úkolů při řízení Městské policie Hořo-
vice, uvedených v příloze originálu zápisu

Z Rady města 
Hořovice

ze dne 3. října 2018

n Rada města Hořovice schvaluje čerpá-
ní fondu investic MMŠ ve výši 50 000 Kč 

na pořízení zahradního domku, včetně 
jeho vybavení a čerpání rezervního fondu 
ve výši 30 000 Kč na pořízení nábytku.
n Rada města doporučuje zastupitelstvu 
schválit poskytnutí odměn komisím rady 
ve výši 6. 000 Kč na jednu komisi.
n Rada souhlasí s textem dodatku č. 2 
ke smlouvě o dílo, uzavřené se společností 
Chládek & Tintěra a.s., Litoměřice, za úče-
lem zateplení Společenského domu v Ho-
řovicích, podle kterého bude prodloužen 
termín dokončení stavby do 30. 11. 2018 
z důvodu opožděných dodávek poddoda-
vatelů dodavateli stavby a dále bude poza-
stavena platba za dodávku a montáž klem-
pířských prvků do doby odstranění všech 
závad, nejpozději do 30. 4. 2019. Pozastáv-
ka je navržena ve výši 720.000 Kč bez DPH. 
n Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo, podle které provádí spo-
lečnost Kaiser & spol. CZ, spol. s r.o. první 
etapu revitalizace lesoparku Dražovka. 
Dodatek č. 1 řeší posunutí termínu dokon-
čení tří kusů altánů o jeden měsíc, tj. do 5. 
11. 2018. Zajistit podpisy smluvních stran. 
Zároveň rada souhlasí se změnou krytiny 
altánů ze slaměných došků na dřevěné 
peření.
n Rada souhlasí s návrhem víceprací, pod-
le kterých provede společnost AQUATEST 
a.s. za navýšení ceny o 390.593 Kč bez 
DPH likvidaci ekologické zátěže při vý-
stavbě sběrného dvora v Hořovicích. Rada 
zároveň souhlasí, vzhledem právě k potře-
bě zlikvidovat nejprve na staveništi objeve-
né odpady, s posunutím termínu dokon-
čení stavby do 31. 5. 2019 s vědomím, že 
v zimních měsících bude pravděpodobně 
nutné stavbu přerušit. 
n Rada souhlasí s návrhem likvidační ko-
mise na likvidaci nepotřebného a neupo-
třebitelného majetku viz příloha.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc-
ného břemene a smlouvy o právu provést 
stavbu č. IE-12-6008933/VB 9 – ČEZ Dis-
tribuce, a.s., spočívající v umístění zařízení 
distribuční soustavy na pozemcích parc. 
č. 374/1, 375/1, 348, 376/1, 376/12, 298/2 
a 299 v k. ú. Hořovice. Předpokládaný 
rozsah věcného břemene činí cca 145 bm 
+ 3 pilíře za cenu 75.500,- Kč + DPH dle 
platných předpisů.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o ná-
jmu pozemku, podle které město pronají-
má panu Josefu Dokulilovi část pozemku 
parc. č. 1716/1 v k. ú. Hořovice o výměře 
cca 30 m2 za účelem využívání na zahrád-
ku. Smlouva se uzavírá od 1. 11. 2018 
na dobu neurčitou. Nájemné činí 600,- Kč 
ročně. 
n Rada souhlasí s pronájmem prostor 
v objektu č.p. 2 – sálu, přísálí, šatny, jeviště 
a vestibulu  paní Blance Vášové ve dnech 
11. 1., 18. 1., 25. 1., 15. 2., 22. 2. a 8. 3.2019 
za účelem pořádání tanečních večerů pro 
mládež a dospělé. Nájemné bude činit cel-
kem 12.000,- Kč. Současně rada souhlasí se 
zněním Smlouvy o spolupráci při zajištění 
kulturní akce. 
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení  věcného břemene 
č. 2781/18/BVB se společností GridServi-
ces, s. r. o., ke stavbě „STL plynovody a pří-
pojky Hořovice, ul. Na Lukách, Větrná, 
Valdecká, Na Kopečku, Hvozdecká“ na bu-
doucích služebných pozemcích parcelní č. 
906/2, 2313, 2307/1, 2282/114, 2282/251, 
2315/1, 2307/4, 2307/2, 888/8 a 2331/32, 
2331/19, 2331/57 v k. ú. Hořovice, za cenu 

1.000,- Kč + DPH v zákonné výši. 
n Rada města Hořovice nesouhlasí s po-
sunem v pevném pořadníku pro přidělení 
bytu pro jednotlivce v Domě s pečovatel-
skou službou Hořovice dle přílohy zápisu.
n Rada města Hořovice souhlasí s po-
skytnutím individuální dotace z rozpočtu 
města Hořovice na rok 2018, a to pro orga-
nizaci Linka bezpečí, z.s. ve výši 2.000,- Kč.
n Rada města ukládá OSVZŠ, aby v sou-
ladu s §34 odstavec 4 š. z. poskytl MMŠ 
Hořovice osobní údaje dětí narozených 
v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 ze 
školského obvodu. 
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem 
sálu radnice Brdské lesní škole ve spolu-
práci se střediskem Skaut-Junák Hořovice 
za účelem slavnostního vyhodnocení kur-
zu v sále radnice dne 17. 11. 2018 od 14.00 
do 16.00 hodin. 
n Rada bere na vědomí oznámení o ko-
nání hudební produkce dne 13.10.2018 
od 9:30 do 17:30 hod. parkoviště před 
domem č.p. 155, Hořovice, kde proběhne 
hudební produkce několika kapel. Pořada-
tel zajistí úklid prostoru po skončení akce.
n Rada souhlasí s garancí půjčky na nákup 
elektromobilu pro MSBNF.
n Rada města souhlasí s bezplatným pro-
nájmem sálu radnice maturantům třídy 4. 
C,  GVH Hořovice na nacvičování choreo-
grafie maturitního plesu, a to v termínech 
: 17.10. 2018 od 15.00 -18.00 hodin, 28.10. 
2018 od 10.00 do 15.00 hodin, a 4. 11. 2018 
od 10.00 do 15.00 hodin.
n Rada souhlasí s uzavřením smlouvy 
o partnerství bez finančního příspěvku 
mezi městem Hořovice a MAS Karlštejn-
sko v rámci realizace projektu „Místní akč-
ní plán II. ORP Hořovice“.

Z Rady města 
Hořovice

ze dne 17. října 2018

n Rada stanovuje termín konání veřej-
ného ustavujícího zasedání zastupitelstva 
města na středu 31. 10. 2018 od 16. 00 ho-
din v sále radnice.
n Rada města Hořovice souhlasí s přijetím 
účelově určeného finančního daru ve výši 
4.350,- Kč z charitativního projektu Ivany 
a Pavly Tykačových Women For Women, 
o.p.s. ve prospěch příspěvkové organizace 
1. základní škola Hořovice, a to na zajištění 
obědové služby pro tamního nezletilého 
žáka.
n Rada města Hořovice schvaluje bezplatné 
užití znaku města Hořovice na propagaci 
kulturní akce k 100. výročí vzniku repub-
liky a výročí úmrtí Josefa Slavíka s názvem 
„Koncert učitelů ZUŠ“ pro Základní umě-
leckou školu Josefa Slavíka Hořovice.
n Rada města Hořovice rozhodla o zruše-
ní zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu s názvem „Hořovice – 
mostní objekty L2, M4 a M6 – II. vyhláše-
ní“ a pověřuje starostu podpisem Rozhod-
nutí o zrušení zadávacího řízení. 
n Rada města Hořovice souhlasí s přijetím 
účelově určeného finančního daru ve výši 
20.898,- Kč z charitativního projektu Ivany 
a Pavly Tykačových Women For Women, 
o.p.s. ve prospěch příspěvkové organizace 
2. základní škola Hořovice, a to na zajištění 
obědové služby pro tamní nezletilé žáky.
n Rada města Hořovice souhlasí s přije-

tím účelově určeného finančního daru 
ve výši 130.000,- Kč ve prospěch příspěv-
kové organizace 1. základní škola Hořo-
vice od státního podniku Řízení letového 
provozu, a to na zakoupení výukových 
pomůcek. 
n Rada souhlasí se zněním darovací 
smlouvy v podobě finanční částky ve výši 
198.000 Kč, mezi společností Saint-Gobain 
Sekurit ČR spol. s r. o., (dárce) a městem 
Hořovice (obdarovaný), za účelem do-
dávky a umístění dětského herního prvku 
na sídliště v ulici Anýžova dle požadavku 
dárce a pro účel výstavby cesty pro pěší 
v lesoparku Dražovka podrobně specifi-
kované v příloze návrhu darovací smlouvy.
n Rada navrhuje, aby při změně územní-
ho plánu města Hořovice byl pozemek p. č. 
912/4 v k. ú. Velká Víska navržen k využití 
jako zastavitelná plocha s využitím pro 
plochy bydlení, případně pro plochy ob-
čanské vybavenosti v rozsahu dle podmí-
nek stavebního zákona.
n Rada souhlasí s bezplatným proná-
jmem sálu radnice Základní umělecké 
škole Hořovice k pořádání koncertů 
a jiných veřejných vystoupení a to v ter-
mínech: 14.11. od 15.00 do 19.30 hod., 
20.11., 26.11.,27.11. od 13.00 do 17.00 hod. 
a 28.11. od 13.00 do 19.00 hod.
n Rada souhlasí s bezplatným proná-
jmem  sálu radnice MKC Hořovice dne 
13.12.2018 od 17.00 do 21.00 hod. za úče-
lem pořádání koncertu – Česká mše vá-
noční – J. J. Ryba.  
n Rada souhlasí s textem smlouvy o fi-
remním řešení vč. všech příloh, podle 
které bude napříště provozovat pevné tele-
fonní linky Městského úřadu v Hořovicích, 
za paušální cenu 550 Kč bez DPH měsíčně 
za jednu telefonní linku, společnost T-Mo-
bile Czech Republic a.s. 
n Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo, podle kterého provede 
společnost AQUATEST a.s. za navýšení 
ceny o 390.593 Kč bez DPH likvidaci eko-
logické zátěže při výstavbě sběrného dvora 
v Hořovicích na celkových 5.789.512,53 Kč 
bez DPH, tj. 7.005.310,16 Kč vč. 21% DPH. 
Vzhledem k potřebě zlikvidovat nejprve 
na staveništi objevené odpady je součástí 
dodatku i prodloužení termínu potřebné-
ho k dokončení stavby do 31. 5. 2019. 
n Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 
ke kupní smlouvě, podle kterého se po-
sunuje termín splnění dodávky vybavení 
sběrného dvora společností MEVA-TEC 
s.r.o. do 31. 5. 2019.
n Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 
včetně přílohy ke smlouvě o dílo, podle 
kterého bude umožněno, na rozdíl od pů-
vodního textu smlouvy o dílo, uzavřené 
se společností DEREZA s.r.o. za účelem 
výstavby učeben v půdním prostoru bu-
dovy č. p. 617, čerpání záloh na vybrané 
technologické části, jejichž seznam je uve-
den v příloze č. 1 k předmětnému dodatku. 
n Rada souhlasí s návrhem likvidační ko-
mise na likvidaci nepotřebného a neupo-
třebitelného majetku viz příloha.
n Rada doporučuje zastupitelstvu města 
schválit prodej pozemku parcelní č. 1560 
o výměře 119 m2 v k. ú. Hořovice z důvo-
du sjednocení majetku. 
n Rada města Hořovice doporučuje Za-
stupitelstvu města Hořovice schválit nabytí 
nemovitostí v k. ú. Velká Víska z vlastnictví 
Městské akciové společnosti Hořovice, a.s., 
do vlastnictví města Hořovice a to staveb 
komunikace, parkovacích ploch a chod-
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Hasiči Hořovice
Zásahy Hasičského Záchranného 
Sboru Středočeského kraje, územní-
ho odboru Beroun, požární stanice 
Hořovice.

8 Od 15. 9. do 15. 10. 2018 hasiči 
ze stanice Hořovice vyjížděli k 42 
událostem, z toho k 10 požárům, 12 
technickým událostem typu čerpání 
vody, padlý strom, k 9 dopravním 
nehodám, 5 událostem záchrana osob 
a dvěma událostem typu únik látek. 
V čtyřech případech šlo o planý po-
plach, porucha EPS. Při událostech 
spolupracovali se zdravotnickou zá-
chrannou službou, policií ČR a ostat-
ními složkami IZS. Při událostech 
došlo ke zranění 9 osob, 2 osoby byly 
přímo zachráněny, 176 osob evakuo-
váno a ve dvou případech se jednalo 
o zranění neslučitelná se životem.
8 21. 9. v 15:24 hodin byla jednotka 
HZS Středočeského kraje ze stanice 
Hořovice a Beroun společně s jednot-
kou SDH obce Zdice vyslána na do-
pravní nehodu dálnice D 5 33 km 
směr Plzeň. Jednalo se o dopravní 
nehodu osobního vozidla mimo těle-
so dálnice s těžkým zraněním. Hasiči 
prováděli společně s ZZS resuscitaci 
těžce zraněné řidičky, protipožární 
opatření a zajištění úniku provozních 
náplní.
8 26. 9. v 11:38 hodin byla jednotka 
HZS Středočeského kraje ze stanice 

Hořovice a Beroun společně s jed-
notkou SDH obce Zdice vyslána 
na dopravní nehodu dvou kamionů 
na dálnici D 5 27 km směr Praha. 
Hasiči vyprostili těžce zraněného ři-
diče pomocí dvou sad hydraulického 
vyprošťovacího zařízení a dále ho 
transportovali do vrtulníku letecké 
záchranné služby. Na místě nehody 
bylo provedeno protipožární opatře-
ní, zajištění místa DN a posyp sorben-
tem uniklých provozních náplní.
8 28. 9. v dopoledních hodinách byla 
jednotka HZS Středočeského kraje ze 
stanice Hořovice vyslána na záchranu 
osoby po pádu z výšky. Jednalo se při-
stání parašutisty na střeše rodinného 
domu. Parašutista bez zranění opustil 
za asistence jednotky prostor střechy 
a dále byl pomocí výškové techniky 
sundán padák.
8 11. 10. v dopoledních hodinách 
byla jednotka HZS Středočeského 
kraje ze stanice Hořovice a Beroun 
společně s jednotkou SDH obce Lo-
chovice a Hostomice  vyslána na po-
žár kuchyně restaurace v obci Libo-
myšl. Hasiči lokalizovali pomocí 1 x 
vysokotlakého proudu požár a vynesli 
několik propan-butanových lahví 
z objektu zasaženým požárem. Nasa-
zením dalších D proudů zabránili roz-
šíření požáru a zlikvidovali jej. Zásah 
probíhal v dýchací technice.

HZS Hořovice

Investice města
Opakovaně je nám předkládáno, kolik mnoho milionů je každoročně investováno 

do Hořovic, a  tak by se se občan mohl domnívat, že vše je opraveno nebo dokonce 
zbrusu nové, nicméně na Sklenářce vedle areálu Alby je od nepaměti neudržovaná 
komunikace, ta by se dala spíše přirovnat k polní cestě. Občané, kteří zde bydlí, proží-
vají v těchto suchých letech doslova prachové peklo. Komunikace je totiž nezpevněná 
a po dlouhá léta nikterak udržovaná. Prašnost i při sebepomalejší jízdě automobilem 
je zde pravdu neúnosná. Na nutnost nápravy této dlouhodobě neřešené situace jsem 
opakovaně radní upozorňoval, stejně tak i na absenci bezbariérové dostupnosti Skle-
nářky, chybějící chodníky a přechody. Přislíbená investice se po celé volební nekonala, 
zůstalo jen u slibů, údajně z důvodu nedostatků financí. Naproti tomu radní hodlají 
investovat do opravy mostu u Tihavy. Jen projektová dokumentace u tohoto mostu 
má dosáhnout několika stovek tisíc korun a vlastní oprava byla odhadnuta na mi-
liony. Na tom by nebylo nic tak zásadně špatného, kdyby tento most byl v majetku 
města a investovalo se do vlastního. Naopak, most v evidenci majetku města Hořo-
vice není, je v katastru obce Kotopeky a na pozemku ve vlastnictví obce Kotopeky. 
Pro nákladnou mnohamilionovou investici zde zůstává pouze argument “o most se 
Kotopeky nestarají, tak to léta děláme my”. Ještě podivnější je způsob již dvakrát opa-
kovaného výběrového řízení, které od počátku vyvolává dojem klientelismu a s úmy-
slně šibeničním termínem v zadání. Prosím tímto radní, aby se s péčí řádného hospo-
dáře prioritně starali o majetek ve vlastnictví města Hořovice, nehledali záminku pro 
opravu mostu na Tihavě a pokud možno co nejdříve začali s opravou komunikace, 
výstavbou chybějících chodníků a přechodů na Sklenářce. Děkuji.

Ing. Petr Karban

n Pozvání na koMentovanÉ PěŠí vYcHázkY
Pro milovníky poznávání jsme připravili průvodcovský projekt zaměřený na or-
ganizaci komentovaných pěších vycházek za poznáním Hořovic a jeho okolí.
Po městě Hořovice jsme připravili několik tras, které vedou po (nejen) historic-
kých zajímavostech města. Trasy jsou tematicky odlišného zaměření a také různé 
náročnosti. Vycházky běžnou chůzi mohou trvat cca 2 až 5 hodin.  
Další trasy máme připravené do Chráněné krajinné oblasti Brdy. Trasy o délce cca 
8 – 10 km, vhodné pro méně zdatné turisty až po ty vyspělé, trvají cca 4 až 6 hodin. 
Nejbližší program:
3. listopadu 2018 – Výlet za historií pánů z Valdeka a jejich panství
8. prosince 2018 – Výlet za historií a bájemi Olympu Brd - Plešivec
Všechny nabídky vycházek s průvodcem, trasy, termíny konání, místo začátku 
a ukončení, náročnost a další doporučení jsou uvedeny pod záložkou „Akce 
PRŮVODCE“ na webových stránkách horovice-ubytovani.cz.  Informace rovněž 
na tel. č. 603 964 553.
n Pozvání na PřednáŠkU o esenciálnícH oleJícH
Srdečně zveme na přednášku, na které Vám paní Marcela Flídrová poradí, jak 
z esenciálních olejů sestavit domácí lékárničku a seznámí Vás se zkušenostmi 
s používáním esenciálních olejů. Přednáška se koná v sobotu dne 10. listopadu 
od 16:00, Hořovice, Cvočkařská 286/1, vchod z Jungmannovy ulice.
Přihlášky na e-mailu syringa-czech.cz, nebo na tel. č. 603 964 553. Vstup zdarma.

Pozvánky

níků včetně související zeleně a stavby 
veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 
72/1, 72/8, 73/1 a 75/1 v k. ú. Velká Víska, 
a to včetně převodu práv stavebníka. Kup-
ní cena bude stanovena dle znaleckého 
posudku a hrazena bude v rámci majet-
koprávního vypořádání jak zahrnutím již 
realizovaných souvisejících plateb, tak dále 
pouze tzv. zápočtem z následně vypláce-
ných dividend Městské akciové společnos-
ti, a.s., které budou náležet městu Hořovice 
jakožto jejímu minoritnímu vlastníkovi.

n Rada schvaluje pevný pořadník pro 
přidělení bytů pro dvojice v Domě s pe-
čovatelskou službou Hořovice dle přílohy 
zápisu. Informovat Domov Na Výsluní 
Hořovice a žadatele. 
n Rada města Hořovice schvaluje zpra-
cování dokumentu s názvem „Strategie 
prevence kriminality města Hořovice 
na období 2019 - 2020“. Zpracování toho-
to dokumentu provede firma DamaSped 
s.r.o., IČ 06151779, a to za cenu ve výši 
49.500,- Kč bez DPH.

„Město“ v minulém období 
soustředilo svou pozornost na re-
konstrukci či obnovu komunikací 
frekventovanějších, nebo v souvis-
losti s rekonstrukcí inženýrských sítí. 
K těm frekventovanějším patří rekon-
strukce ulice K nemocnici, kde vznik-
lo dílo v hodnotě více než 23 milionů 
korun.  Dále „město“ investovalo 
do celkové obnovy vozovky a chod-
níků několika ulic právě v souvislosti 
s rekonstrukcí dožívajících inženýr-
ských sítí: ulice Nerudova, Dláždě-
ná, ale také část Větrné, rozestavěná 
je ulice Vilová. Jde také o to, aby se 
u příležitosti rekonstrukce vodovodů 
a kanalizací dostaly do země rozvody 
elektřiny, vedené postaru nad zemí  
pomocí sloupů a střešních konzol.  

Na Sklenářce byla „alespoň“ zre-
konstruována autobusová zastávka, 
k další obnově komunikací – a také 
vybudování chodníků vč. odstavné-
ho parkoviště – dojde v souvislosti 
s prodloužením podchodu pod vla-
kovým nádražím. Příslib na realizaci 
projektu, hrazeného z rozpočtu měs-
ta, od Správy železniční dopravní 
cesty máme, a snažíme se, aby nezů-
stalo pouze u příslibu. Jde o sdruže-
nou investici.  

Výběrové řízení na vypracování 
projektové dokumentace rekon-
strukce tří mostů bylo vzhledem 
k malému počtu zúčastněných pro-
jektových kanceláří (a příliš podobně 
znějícím nabídkám) rozhodnutím 
rady zrušeno a bude vypsáno znovu. 

Pokud jde o opravu mostu před 

Tihavou, cituji vyjádření místosta-
rostky Kotopek Moniky Štorkánové, 
která vlastnictví zmíněného mostu 
M6 prověřovala: „Dotazovaný most 
č. M6 v evidenci obce Kotopeky ne-
máme. Tento mostek byl postaven 
ještě v době, kdy část obce Tihava 
patřila k městu Hořovice. V předáva-
cím protokolu při odluce části obce 
nebyl zřejmě uveden.“  Podobně zů-
stala v našem vlastnictví podstatná 
část Bažantnice. 

Možná bychom vedením nějaké-
ho právního sporu dosáhli na zákla-
dě rozsudku toho, že tihavský most 
vskutku není náš, ale stejně tak by 
„naší“ patrně přestala být i Bažant-
nice. Pokládejme tedy stav, který je, 
za více méně „vydržený“, a to i v rám-
ci dobrých sousedských vztahů, kte-
ré se snažíme s Kotopeky udržovat 
a rozvíjet. Ostatně tihavský most vy-
užívají stejně „kotopečtí“ jako „hořo-
vičtí“ i další občané. 

Myslím, že ani Ing. Petru Karba-
novi, svědomitému zastupiteli, nejde 
o to, aby naším nezájmem o  stav 
tohoto mostu v rámci jím zmiňova-
né „péče řádného hospodáře“ došlo 
k jeho zřícení.  Pokud jde o projekt 
na obnovu mostu, nejedná se „o ně-
kolik stovek tisíc“, ale o několik de-
sítek tisíc.  Jinak lze s příspěvkem 
Ing. Petra Karbana souhlasit a rada 
se rozhodně bude opravou komuni-
kací, výstavbou chybějících chodní-
ků a přechodů intenzívně zabývat.   

Ondřej Vaculík
místostarosta města Hořovice

investice města - odpověď
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Po stopách Emy Destinnové
Koncertní cyklus PO STO-

PÁCH EMY DESTINNOVÉ 
evokující život a pěvecké umění 
české femme fatale světové oper-
ní scény EMY DESTINNOVÉ 
(*26. února 1878, Praha; †28. 
ledna 1930, České Budějo-
vice), jenž začal v roce 
2012 na Pražském hra-
dě, pokračuje v roce 
140. výročí narození 
umělkyně dalším za-
stavením v neděli 4. 
listopadu 2018 od 16 
hodin v kostele sv. Vác-
lava v Mníšku pod Brdy.

Ema Destinnová trávila 
letní prázdniny v Mníšku blíz-
kém zámku Trnová právě před 110 
lety. Tehdy, v roce 1908, jí manžel 
její sestry Jindřišky, baron Frey, 
majitel vysočanské mlékárny, pro-
najal od svého dodavatele mléka 
velkostatkáře Václava Schlogera 
celé patro zámku v Trnové, aby 
si zde odpočinula a nabrala sil 
před svojí první sezonou v Me-
tropolitní opeře v New Yorku. 
Do Trnové se vrátila 
ještě v roce 1909, kdy 
zde odpočívala po své 
šesté londýnské staggi-
oně a připravovala se 
na roli Mařenky v 500. 
představení Smetanovy 
Prodané nevěsty v Ná-
rodním divadle v Praze 
(8. srpna 1909), a také 
v roce 1910 po ná-
ročném účinkování 
v Théâtre du Châtelet v Pařiži 
a sedmé londýnské staggioně.

Jak vyhovovalo její povaze 
a zálibám, chodila po trnovském 
revíru s puškou a v kalhotovém 
kostýmu, se svým bratrem Ema-
nem rybařila ve Vltavě ve Sko-
chovicích, přijímala návštěvy 
z uměleckých kruhů a zástupce 

mladočechů sdružených kolem 
Dr. Karla Kramáře. Ráda a často 
vyjížděla na koni také do rodiště 
přítele, 20. královéhradeckého 
biskupa Josefa Doubravy (1852 
- 1921), Mníšku pod Brdy. Byl 

to právě biskup Doubrava, 
který oddával v září 1908 

v chrámu sv. Víta v Pra-
ze její sestru Jindřišku 
s baronem Freyem. To 
na jeho přání zajíždě-
la Ema zpívat do ka-
tedrálního chrámu sv. 
Ducha v Hradci Krá-

lové, a jeho navštěvova-
la v myslivně ve Vortové, 

kterou pro něj navrhl známý 
architekt Fanta, nebo v barokním 
zámku v Chrasti u Chrudimi, let-
ní rezidenci královéhradeckých 
biskupů.

Program koncertu představí 
českou pěveckou legendu v jejím 
duchovním repertoáru. Zpívá 
Květuše Ernestová a Komorní pě-
vecký soubor Základní umělecké 
školy Josefa Slavíka Hořovice. 

Na varhany doprovází a impro-
vizuje hudební skladatel, vítěz 
Mezinárodní varhanní soutěže 
v Magdeburgu a varhaník kos-
tela sv. Vojtěcha v Praze Draho-
slav Gric. Vstupné dobrovolné 
na obnovu kostela. Více na www.
zameckanokturna.cz

SRDEČNĚ ZVEME.

Zlatý oříšek je z Hořovic
Žák Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní 

a pěvecké třídy Květuše Ernestové Martin Jirák (9), držitel tří zlatých 
a dvou stříbrných Brdských kosů, druhé a dvou třetích cen z celostátní-
ho kola prestižní pěvecké soutěže Karlovarský Skřivánek, mnoha oce-
nění z mezinárodní umělecké soutěže Allegro v sólovém i komorním 
zpěvu, dvou Stříbrných stuh a jedné Bronzové stuhy z celostátního kola 
festivalu Jarní petrklíč, množství cen ze soutěží Králodvorská koruna, 
Lidová píseň i Národní soutěže základních uměleckých škol a jede-
náctého místa z mezinárodní pěvecké soutěže Česko zpívá 2018, získal 

nominaci do semifinále soutěže 
pro nadané od šesti do patnácti 
let děti Zlatý oříšek 2017. Semifi-
nále - krajské kolo ZLATÝ OŘÍ-
ŠEK STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
se uskutečnilo v neděli 14. října 
2018 ve velkém sále Kulturního 
centra Labuť v Říčanech. Sošku 
Zlatého oříška a finanční odměnu 
10 000 Kč získali sportovci David 
Fabián (mototrial), Barbora Mi-
ková (triatlon, plavání) a Studio 
Dance BC (říčanské mistryně 
světa v pom pom tanci s třásně-
mi). Cenu starosty města Říčany 
v hodnotě 25 000 Kč obdrže-
la Aneta Novotná (MTB cross 

country). Všech dvanáct nominovaných účastníků, tedy i hořovický 
Martin Jirák, bylo za své výkony odměněno Nominačním diplomem 
do celostátního kola soutěže ZLATÝ OŘÍŠEK 2018. 

Nadějný hořovický pěvec už v září úspěšně vkročil do kvalifikace 
mezinárodní soutěže SAN REMO JUNIOR, která vyvrcholí světovým 
finále v italském SAN REMU v dubnu 2019. Další žáci Květuše Ernes-
tové se připravují na nahrávání požadovaných snímků do mezinárodní 
soutěže Česko zpívá 2019. GRATULUJEME!

 
 

                         Gymnázium Václava Hraběte 
   Hořovice, Jiráskova 617 

          268 01  Hořovice 
tel .: 311 512 957 

  311 512 035 
fax : 311 512 957 

http : www.gvh.cz 
e-mail : gvh@gvh.cz 

      
srdečně zve všechny zájemce o studium i jejich rodiče na 

 

DEN   
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

14. 11. 2018  
 8.00 - 16.00 hodin 

 
(zatelefonovat, navštívit školu a získat informace je možné ovšem také 

 kdykoliv jindy během pracovní doby) 

 
Ve školním roce 2019/2020 se otevírá : 

 
1 třída osmiletého studia - po 5. třídě ZŠ  
1 třída čtyřletého studia  - po 9. třídě ZŠ  
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n iva Bittová – Hlas & HoUsle   
17. 11. sobota od 20:00

n GaUGUin - filmová projekce 
22. 11. čtvrtek od 19:30
n odYssea classic 
23. 11. pátek od 20:00
n Jan sPálený trio 
+ Bill Barrett & Brad leWis 
25. 11. neděle od 19:00
Dvojkoncert.

n escoBar - filmová projekce 
29. 11. čtvrtek od 19:30
n Jananas
30. 11. 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 (zMěna)
Po – Pá:                            8:00 – 11:00  12:00 – 17:00
So+Ne, státní svátky:    9:00 – 11:00  12:00 – 15:00
n aktUální PředProdeJ:
4 MYDY RABYCAD, 10. 11. od 20:00 (KL). 
Cena vstupenky v předprodeji 200 Kč.
4 IVA BITTOVÁ – HLAS & HOUSLE, 17. 11. 
od 20:00 (KL). Cena vstupenky v předprodeji 250 Kč. 
4 ČARODěJKY V KUCHYnI, 19. 11. od 19:30. 
Cena vstupenky v předprodeji 350 (320) Kč.
4 HARLEJ A ROCKSAnA, 30. 11. od 20:00 
(SD). Cena vstupenky v předprodeji 360 Kč.
4 TěŽKEJ POKOnDR, 4. 12. úterý od 19:00 
(SD). Vstupenka v předprodeji 350 Kč. 
4 DAn BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE, 
10. 12. od 19:30 (KL) Cena vstupenky v před-
prodeji 390 Kč.
4 JAnEK LEDECKý, 22. 12. od 19:00 (SD). 
Cena vstupenky v předprodeji 490 (450) Kč.
n V IC získáte bezplatně měsíčník Měšťan.

n společenský dům

nádražní 606

n čaroděJkY v kUcHYni
19. 11. pondělí od 19:30
Co se stane, když osud svede dvě zralé ženy, které 
se dlouhá léta nenávidí, do televizní kuchařské 
šou? To všechno zjistíte v brilantní komedii 
kanadské autorky. Cena vstupenky v předprodeji 
350 (320) Kč. 
n MandraGe
24. 11. sobota od 19:30
Zakončení letošního turné populární kapely. 
Předprodej zajišťuje Ticketstream.
n HarleJ a rocksana
30. 11. pátek od 20:00
Cena vstupenky v předprodeji 360 Kč.
PřiPravUJeMe:
n těŽkeJ Pokondr
4. 12. úterý od 19:00
Mikulášská talk show s písničkami a velko-
plošnou projekcí.
n Janek ledecký 
– vánoční tUrnÉ 2018
22. 12. sobota od 22:00
Elektricky, akusticky i s kvartetem. Janek Ledecký 
letos absolvuje dvaadvacáté vánoční turné, v jehož 
rámci přehraje veškeré skladby z klasické desky 
Sliby se maj plnit o Vánocích i své nejúspěšnější 
písně. K sváteční atmosféře přispěje M. Nostitz 
Quartet a velký světelný park.

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, ST   12:00 – 17:00
ÚT, ČT    8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
PÁ zavřeno 
SO 8:00 – 11:00 (vždy sudý týden)
n soBotY Pro veřeJnost: 
3. listopadu 2018 (17. 11. 2018 zavřeno)
n BrdskÉ HoUBY 
15. 11. čtvrtek od 17:30
Další z  tematické řady přednášek řady „Brdy 
v knihovně“. V prosinci se můžete těšit na reprí-
zu besedy Petra Ježka Brdské hájenky. 

n Galerie starý zámek

vrbnovská 30 / 1

n toMas FaltUs - PHotoGraPHY
do 16. 12. 2018
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 8. 11. od 17:00. Pří-
stupné Pá, So, Ne od 10:00 do 18:00. Výstava po-
trvá do 16. 12. 2018.

n klub labe

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

n dŮvěrný nePřítel - film. projekce 
1. 11. čtvrtek od 19:30
n sHitstorM + v.P.o.Ho + aMonit  
2. 11. pátek od 20:00
n snoW FilM Fest 2018   
3. 11. sobota od 18:00
n Marek Maara Holeček 
- dotknoUt se neBe
7. 11. středa od 19:00
Beseda spojená s projekcí. 

n WHitneY - filmová projekce 
8. 11. čtvrtek od 19:30
n traPas + Modrolit
9. 11. pátek od 20:00
Folkový koncert. 
n MYdY raBYcad 
10. 11. sobota od 20:00

n BrdY HistorickÉ vi.
14. 11. středa od 19:00
Přednáška pořádaná v rámci projektu Science 
Café.
n Bratři lUMiÉrovÉ - film. projekce 
15. 11. čtvrtek od 19:30
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n den Pro dětskoU kniHU 
30. 11. pátek 9:00 - 11:00 a 12:00 – 16:00
Prodej nových dětských knih z nakladatelství 
ALBATROS. Výhodné ceny!
DOPROVODný PROGRAM PRO DěTI:
13:00 – 14:00 - TěŠÍME SE nA VÁnOCE 
• Vytvoř si originální vánoční dárek - výtvarná 
dílnička pro děti -  vede Eva Cinklová, poplatek 
50 Kč. 
• Omezený počet míst - rezervace nutná: kni-
hovna1@mkc-horovice.cz, 603 199 304
15:00 – 16:00 - MOŽnÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ 
AnEB S ČERTY I AnDěLY ZA ZÁBAVOU 
A  DOBROU KnIHOU. Rezervace - knihov-
na1@mkc-horovice.cz, 603 199 304.
n adventní soUtěŽ
V neděli 2. 12. začíná tradiční adventní soutěž 
pro děti i dospělé. Ukázky budou zveřejňová-
ny na webových stránkách knihovny.

n taneční kurzy

ziMa 2019 (14. sezóna)
n Pondělky  od 14. 1. 2019 - Dospělí
Společenský dům, Nádražní ul. 606, Hořovice
Začátečníci (H1)   20:40–22:10
Mírně pokročilí (H2) 19:00–20:30
Středně pokročilí (H3) 18:15–20:30 
V ceně je 12 večerů (11 lekcí a 1 jarní ples).
n Pátky od 11. 1. 2019 - ve Spol. domě a v sále 
MěÚ, Palackého nám. 2, pátky se střídají
Mírně pokročilí - mládež (H8) 18:30–20:05
Stř. pokročilí - dospělí (H4) 20:15–21:50 
V ceně je 12 večerů (11 lekcí a 1 jarní ples).
Blanka Vášová, www.tanecni.net

n domeček Hořovice

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

n PříleŽitostnÉ akce
4 Pátek 2. 11. , ZŠ Komárov – dvůr, 15:00 - 17:00. 
ORAnŽOVÉ ODPOLEDnE. Zdobení dýní, 
ochutnávka dýňového občerstvení a  lampionový 
průvod s ohňostrojem. Vstupné dobrovolné.
4  Sobota 3. 11., Domeček Hořovice -Vrb-
novská ulice, 10:00 - 13:00. KURZ PEČEME 
BEZLEPKOVý CHLÉB. Rady, vychytávky, re-
cepty, ochutnávka čerstvého kváskového pečiva, 
možnost zakoupit ošatky, lopaty, chlebousky 
a  mnoho dalšího. Poplatek: 690 Kč. Přihlášení 
na  kurz přes odkaz: https://kurzypecenichleba.
cz/kurzy-peceni-chleba/
4  Sobota 3. 11., Domeček Hořovice - Vrb-
novská ulice, 14:00 - 17:00. KURZ PEČEME 
DOMÁCÍ CHLÉB. Rady, vychytávky, recep-
ty, ochutnávka čerstvého kváskového pečiva, 
možnost zakoupit ošatky, lopaty, chlebousky 
a  mnoho dalšího. Poplatek: 690 Kč. Přihlášení 
na  kurz přes odkaz: https://kurzypecenichleba.
cz/kurzy-peceni-chleba/
4  Sobota 3. 11. Společenský dům Hořovice, 
14:00 - 16:00 HALLOWEEnSKÁ PÁRTY. Hal-
loweenská diskotéka, strašidelné soutěže, fotok-
outek a spousta zábavy pro rodiče a děti. Poplatek 
děti: 30 Kč, dospělí: 50 Kč.
4 Pátek 9. 11. Domeček Hořovice -Vrbnovská 
ulice, 18:00 – 20:00. WORKSHOP DOMÁCÍ 

KOSMETIKA BEZ CHEMIE. Dozvíte se více 
o  ingrediencích a  naučíte se spousty receptů 
- pleťový odličovač, oční odličovač, sérum 
na vrásky, pleťovou masku, pleťové tonikum, jak 
si sestavit vlastní pleťový krém a sami si vytvoříte 
sprchový gel, který si odnesete domů. S  sebou 
tužku, papír a dobrou náladu. Do 5. 11. rezervo-
vat na ver.sulc@seznam.cz. Poplatek: 300 Kč
4 10. 11. Hořovice - Lesopark Dražovka, 8:30 
- 13:00. PODZIMnÍ BěH DRAŽOVKOU, 
34. ROČnÍK. 34. ročník tradičního běhu 
podzimní Dražovkou pro malé i  velké spor-
tovce. Poplatek děti: 30 Kč, dospělí: 80 Kč.
4  11. 11. zámecký park Hořovice, 17:30 - 
19:00. SVATOMARTInSKÁ SVěTýLKA. 
Tradiční procházka s lampiony za svatomartin-
skou legendou. Nasvícený park, světelná a oh-
nivá show, ohňostroj a tradiční svatomartinské 
rohlíčky. Poplatek děti: 30 Kč, dospělí: 80 Kč.
4  13. 11. Domeček Hořovice - Vrbnovská 
ulice, 16:00 - 17:30. WORKSHOP HRAVÉ 
VAŘEnÍ. Workshop pro rodiče a  děti, kde 
sispolečně uvaříte lehkou, zdravou a  rychlou 
večeři ze sezonních potravin, která bude všem 
chutnat. Rodinný poplatek: 150,- Kč Rezer-
vace: recepce@domecekhorovice.cz
4  13. 11. Domeček Hořovice - Vrbnovská 
ulice, 18:00 - 19:30. WORKSHOP RYCHLÁ 
VEČEŘE. Workshop pro dospělé na téma ry-
chlá večeře, kde se naučíte moderně, rychle 
a upravovat sezonní potraviny. Poplatek: 100,- 
Kč Rezervace: recepce@domecekhorovice.cz.

n sedmikráska

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

4 VýTVARný KURZ: nAMALUJ SI SVŮJ 
OBRAZ. 18. 11. sobota od 9:00 do 16:30, Ohra-
zenice 84, Obecní Úřad, u  Jinec. Pod mým 
odborným vedením, 30 let praxe, si namalujete 
akrylovými barvami svůj obraz na plátno, který si 
odnesete domů. Příspěvek 700 Kč.
4 KURZ KRESLEnÍ PRAVOU MOZKOVOU 
HEMISFÉROU. 3. 11., 24. 11., 25. 11. soboty 
od 9:00 do 18:00, Jince, Kult. středisko. Krásně 
a dobře kreslit dovede opravdu každý, kdo má 
chuť se do toho pustit. Příspěvek 700 Kč.
4 VýTVARný KURZ PRO DěTI: nAMALUJ 
SI SVŮJ OBRÁZEK. 11. 11. sobota od  12:30 
do 16:30, Ohrazenice 131.
Ráda přivítám vaše dítě na  kurzu malování 
obrazů akrylovými barvami. Příspěvek 500 Kč.
4 VýTVARný KURZ - OLEJOMALBA. 5. 
11. pondělí od 12:30 do 17:30, Ohrazenice 131. 
Není třeba se obávat složitostí techniky, povedu 
vás krok za krokem a budete nadšeni výsledkem. 
Jedná se o čtyři 2,5 hodinové setkání, každý týden 
jedno. Příspěvek 900 Kč.
4 ARTETERAPIE PRO DOSPěLÉ: 13. 11. 
a  6. 12. čtvrtek od  18:00 do  20:00, Hořovice, 
ul. Jungmannova 156, objekt Teza, 1. p., vlevo. 
Vhodné pro všechny, kteří si chtějí udělat čas 
na  sebe, uvolnit se, zrelaxovat a  něco se o  sobě 
dozvědět. Příspěvek 170 Kč
4 ARTETERAPIE PRO DěTI: 7. 11., 21. 11. 
středy od  14:30 do  15:30, Hořovice, Lidový 

dům, klubovna Sedmikrásky. Jedná se o kurzy 
pro děti prvního stupně, kde formou hry a výtvar-
ného vyjádření poznávají sebe sama a své místo 
ve  světě. Sebou: pastelky a  pohodlné oblečení. 
Příspěvek 80 Kč.
Na  všechny akce prosím o  závaznou rezervaci: 
mobil: 607  185  016 nebo e-mail polak.kamila@
seznam.cz. Pro více informací si přečtěte:  www.
polakova-kineziologie.cz.

n zaječov

n Žebrák

kUltUrní klUB
n taneční
2., 16., 23. 11. – Taneční lekce
9. 11. - 2. prodloužená
30. 11. – 3. prodloužená – Mikulášská, Country.
n Mirai 
3. 11. sobota od 20:00
Vstupenky v předprodeji za 350 Kč / na místě 
za 400 Kč
n HalloWeen 
4. 11. neděle od 15:00 
Spousta her, soutěží a odměn. Vstup 50 Kč.
n vánoční JarMark
10. 11. sobota od 10:00 od 15:00 
Velký sál KK. Pořídíte vánoční dekorace nebo 
dárky. K vidění bude výroba vizovického peči-
va, zdobení perníků aj. Pro děti jsou připraveny 
tvořivé dílničky. V 10:15 vystoupí děti ze ZUŠ 
Žebrák, v 11:00 vystoupení p. Zdeňka Polácha, 
účastníka Česko-Slovensko má Talent a držite-
le zlatého bazénu. Od 13:00 vystoupení kapely 

4 V listopadu je expozice Muzea Hořovicka 
uzavřena, prohlídku pro skupiny lze objednat 
předem na výše uvedeném emailu.
4 Na prosinec připravujeme adventní výstavu 
vánočních pohlednic ze sbírek Ilony Voráčko-
vé doplněnou kalendáři ze sbírek Hany Trine-
rové. Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 
29.11. od 16:30 hod. ve Starém zámku Hořovice.

n Muzeum Hořovicka

n Přes la MancHe 
vlastníMi silaMi 
2. 11. pátek od 18:00
SPOLEK ZDĚNÁ 2012 Vás zve do Kina Zaje-
čov na další z cyklu přednášek Promítání z cest 
PŘES LA MANCHE VLASTNÍMI SILAMI. 
Nejen o přeplavání kanálu, ale i o zimním pla-
vání, otužování a cestě za svým snem vypráví 
čerstvá přemožitelka ZUZANA PROCHÁZ-
KOVÁ z Hořovic. Vstupné dobrovolné.

www.zdena-zajecov.estranky.cz
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n 3. a 4. 11. MUDr. Ladislava Švábová, Ho-
řovice, Pod Nádražím 289, tel.: 311 513 375
n 10. a 11. 11. MUDr. Jan Joukl, Králův 
Dvůr, Průmyslová 614, tel.: 728 349 403
n 17. a 18. 11. MUDr. Monika Tilschová, 
Liteň, Nádražní 401, tel.: 311 684 138
n 24. a 25.11. MUDr. Jan Joukl, Králův 
Dvůr, Průmyslová 614, tel.: 728 349 403
Pohotovostní služba je v době 
od 8:00 – 11:00.

n zubní pohotovost

n Fotografie Ivany Janské z 1. prodloužené Taneční školy Blanky Vášové, která se uskutečnila 6. října.

Eddie Edward a Friends s originálním pojetím 
americké country muziky. Vstupné dobrovolné!
n diskotÉka
10. 11. sobota od 21:00 
„ANONYMOUS PÁRTY“ a DJ. Michal Peši-
na.
n akce kniHovnY
16. 11. pátek od 8:00 do 12:00 
Workshop na vytvoření komixu pro 2. stupeň 
ZŠ.
n Motokros – Hodnocení sezónY
17. 11. sobota 
Vyhlášení výsledků a slavnostní zakončení se-
zóny.
n vYHláŠení sPortovnícH 
výsledkŮ 
24. 11. sobota od 10:00 
Atletický oddíl Střela Žebrák pořádá slavnost-
ní vyhlášení nejlepších sportovců a družstva 

roku 2018.
n Předvánoční HUdeBní setkání 
25. 11. neděle od 18:00
Šárka Pexová a přátelé zvou milovníky dobré 
muziky na předvánoční koncert. Vstupenky 
za 120 Kč v KK. 
n Uklízečka
29. 11. čtvrtek od 19:00 
Divadelní představení „Uklízečka“ v hlavní 
roli s Markem Šmiedem. Vstupenky 100 Kč, 
v KK. Nenechte si ujít tento zážitek! 
n výstava
Obrazy, fotokoláže „ČECHY KRÁSNÉ, ČE-
CHY MÉ“ je otevřena do 21. 11.
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Společenský dům Hořovice -  19.11.2018 od 19:30 hodin

Prodej vstupenek: IC Hořovice   Cena: 350,- a 320,- Kč. Máte záJeM o vstUPenkY?
Podrobnosti o kulturním programu a předplatném vstupenek na-
jdete na webu Městského kulturního centra Hořovice www.mkc-
horovice.cz. Rezervaci vstupenek si zajistíte na tel.: 732 512 821.
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PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ  
HOŘOVICKÝCH SENIORŮ

Domov Na Výsluní, Hořovice 
příspěvková organizace Města Hořovice

ve spolupráci s Městským kulturním centrem Hořovice
Vás srdečně zve

ve čtvrtek 6. prosince 2018 
od 14:00 hodin

do SPOLEČENSKÉHO DOMU v Hořovicích.

Přijďte se pobavit s námi!

K poslechu i tanci Vám bude hrát HOŘOVICKÁ KAPELA 
a odpolednem nás bude provázet Mgr. Karel Vydra.

Opět bude připraven VÁNOČNÍ JARMARK.

Během programu bude podáváno občerstvení.

Zájemci budou mít možnost získat informace týkající 
se sociálního zabezpečení a poskytování sociálních služeb.

Pokud máte zájem zúčastnit se předvánočního setkání,
vyzvedněte si co nejdříve vstupenku

v Domově Na Výsluní, Hořovice, Pražská 932.

KAPACITA OMEZENA !!!

                        

 

VÁNOCE V HOŘOVICÍCH 
Palackého nám. Hořovice   9:00 – 17:00 hodin 

 

první adventní neděle 
2. prosince 2018 

 
 
   
 
 

 VÁNOČNÍ DÍLNIČKY 
Vánoční tvoření a kreativní dílny. 

 

       9:00 – 17:00 hodin  
  Městský úřad Hořovice 

 

 
 VÁNOČNÍ PROGRAM  

Vánoční program pro malé i velké. 
      15:00 – 17:00 hodin 

Palackého nám. Hořovice 
 

    ROZSVĚCENÍ     
         VÁNOČNÍHO STROMU 

cca v 17 hodin 
Palackého nám. Hořovice 
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Prezentace střední odborné školy
střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice Vás zve na dny otevře-
ných dveří 23.11. a 24.11.2018 , 19.1. a 16.2.2019 (v pátek 9:00 -15:00 hodin, v so-
botu 9-12:00 hodin). Pro žáky přihlášené na naši školu pak připravujeme zdarma 
sjednocující přípravné kurzy na přijímací zkoušky z češtiny a matematiky. 

Na pražské Julisce proběhla 20. 
10. 2018 „Řijnová cena Dukly“, kte-
rá byla současně závěrečným kolem 
Českého poháru mládeže 2018, 
memoriál Karla Bártů v moderním 
pětiboji, ve kterém potvrdili svoji 
vynikající formu závodníci oddílu 
MP Spartaku Hořovice. 

V kategorii U15 obsadil s jasnou 
suverenitou 1. místo Jan Nosek, který 
tím potvrdil letošní dominaci ve své 
kategorii a stal se tak současně i cel-
kovým vítězem kategorie U15. Ob-
dobně si počínal i Matěj Huml, který 
zvítězil v kategorii U13 a obdobně 
jako Jan Nosek se stal i on celkovým 
vítězem kategorie U13.  Na dálku 

své celkové první místo pro kategorii 
U13 udržela i Barbora Míková, která 
se posledního závodu z důvodu ne-
moci neúčastnila. V kategorii U17 se 
první rok velmi úspěšně rozkoukávají 
Adam Koželuh a Jan Lizec. Poslední 
jmenovaný obsadil v posledním 
závodě sezóny vynikající 3. místo. 
V rámci úspěšné sezóny nesmíme 
zapomenout na kategorie U11 a U17. 
V kategorii U11 nejlepšího umístění 
v sezóně dosáhl Jakub Šebek, který 
obsadil v dílčím závodě 2. místo. Zde 
je ve zkratce stručný výčet úspěchů 
členů oddílu Moderního pětiboje 
za sezónu 2018a celkové hodnocení 
ČPM pro rok 2018.

Moderní pětiboj zakončil sezónu 2018 dvěma medailovými úspěchy

Český pohár: Nosek Jan 1. místo, 
Míková  Barbora  1. místo, Huml 
Matěj  1. místo, Šebek Jakub 4. mís-
to, Vavřičková Martina 5. místo
MČR:  Huml Matěj  1. místo, Mí-
ková Barbora 1. místo, Nosek Jan 
3. místo, soutěž družstev Míková, 
Soukupová 1. místo
Stupně vítězů: Vavřičková Martina 
1. místo, Křečková Naďa 2. místo, 
Mlejnková Kristýna 3. místo, Lizec 

Jan 2. místo, Šebek Jakub 2. místo
ME Weiden: celkově 6x stupně ví-
tězů: Míková Barbora, Huml Matěj, 
Nosek Jan, Vavřičková Martina
MS juniorů Kladno: Karolína Křen-
ková 8. místo 
ME juniorů Barcelona: Karolína 
Křenková 2. místo štafeta

V průběhu sezóny 2018 se řada 
členů oddílu MP také umístila 
do TOP 10. Takřka všichni členové 

oddílu moderního 
pětiboje si vylepšili 
své osobní rekordy 
a jejich výkony dá-
vají příslib do dal-
ší závodní sezóny 
roku 2019.
Můžete nás sledo-
vat na: https://www.
facebook.com/pla-
vanihorovice/
www.plavanihoro-
vice.cz

Martin Štochl


