
díky dotaci (ve výši milion sedm set padesát 
tisíc) dílo v hodnotě převyšující dva miliony 
čtyři sta tisíc korun. Součástí je úprava a zpev-
nění cest, vybudování propustků, zpevnění 
břehu rybníka, zřízení dětského hřiště, ven-

kovní posilovny a postavení třech altánů vč. 
dalšího vybavení, jako jsou lavičky a koše. 
Hřiště i posilovna si rychle získaly oblibu, děti 
i dospělí je kupodivu využívají i v nevlídném 
počasí. Krytinou altánů nebudou došky, jak 
projekt původně počítal, ale prkna překládaná 
přes sebe. 

Pokud bude přijatelné počasí, ještě 
do konce roku by měla být dokončena rekon-
strukce Dlážděné ulice. Součástí je nové ve-
řejné osvětlení, povrch bude dlážděn betono-
vými kostkami. Jde o dílo v hodnotě více než 
jeden milion šest set tisíc korun. Obnově této 
komunikace předcházela rekonstrukce ka-
nalizace, kterou jako svou investici provedly 
Vodovody a kanalizace, a. s., Beroun. Ty také 
na své náklady provedou (pokud se vzhle-
dem k uzávěrce Měšťana již nestalo) opravu 
vozovky v Klostermannově ulici v místě, kde 
VaK budovaly v podzemí vyrovnávací nádrž 
kanalizace. 

Závěrečná kontrolní prohlídka (kolaudační 
řízení) zateplení a obnovy pláště Společenské-
ho domu proběhne 7. prosince. Bude-li úspěš-
ná, pak budeme moci konstatovat, že nejdů-
ležitější akce tohoto roku se podařilo (více 
méně) dokončit. 

Za vedení města všem občanům přeji po-
žehnané a radostné Vánoce, klidnou mysl 
a v Novém roce 2019 zdraví a neutuchající 
optimismus!

Ondřej Vaculík, místostarosta Hořovic

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ondřej Vaculík, starosta
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Měšťan

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

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

-gvh-

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

Setkání skautů, old skautů
a přátel Junáka Hořovice

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

Na setkání se těší Abbé, Linka a Anča.

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

Senioři tradičně zakončili rok v sále radnice

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

dokončení na 2. straně

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

Domov Na Výsluní Hořovice

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

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

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

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

Hořovický fotbal oslavil sté narozeniny
Doslova vyšňořený hořovický Městský sta-

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

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

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

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

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

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

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

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

-jb-

Dostavba kanalizační sítě
V roce 2010 byl zahájen projekt Dostav-

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

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

V novém roce 

2012
vám přejeme
co nejvíce 
pozitivního 
světla, 
zdraví a úspěchů

Zahájení výběrového 
dotačního řízení

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

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

Žádosti o dotaci budou předloženy na for-
mulářích, které jsou uveřejněny na webových 
stránkách města, případně je možno si je vy-
zvednout na odboru finančním a školství MěÚ 
Hořovice. Podmínkou zařazení do výběrového 
řízení je předložení žádosti do 31. ledna 2012, 
včetně vyúčtování dotace z předchozího roku.
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Novinky v lesoparku Dražovka

n Novinkou lesoparku Dražovka je dětské hřiště i posilovna. Vznikají zde i altány. 

Od ledna příštího roku má začít fungovat 
Centrum pro osoby bez přístřeší. Nová budo-
va Centra vznikla poblíže Masarykovy ulice, 
v odbočení z ulice Plzeňské, vedle tzv. holoby-
tů. Centrum bude provozovat Charita Beroun, 
která tímto získává zázemí pro svou terénní 
práci se zdejšími bezdomovci, „osobami bez 
přístřeší“ a v osobní krizi. Spolu s ní bude 
v novém objektu působit také další obecně 
prospěšné organizace, a to Magdaléna, která 
se věnuje terénní práci s osobami závislými 
na nelegálních návykových látkách, a Lomiká-
men, soustředěný na práci s lidmi s duševním 
onemocněním. 

Smyslem Centra je jednak pomoci těmto 
lidem v momentální nouzi – v případě mrazů 
je k dispozici tzv. teplá židle, možnost vyprá-
ní oděvů či teplého jídla, a také dlouhodo-
bější pomoc při zapojení těchto vyčleněných 
lidí do společnosti. Tím by také mělo dojít 
ke zlepšení situace u Penny Marketu, ale i jinde. 
V mnoha případech tzv. bezdomovectví souvisí 
s duševním onemocněním či jinou indispozicí, 
závislost na nelegálních návykových látkách 
může být až druhotná. Projekt ve výši cca šest 
milionů korun je spolufinancován Evropskou 
unií, dotace činí 90% uznatelných nákladů. 

Dalším dílem, sloužícím široké veřejnos-
ti, jehož realizace se chýlí k závěru, je I. etapa 
revitalizace lesoparku Dražovka. Zde vzniká 

                        

 

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 

 
 

n Projekt Denní centrum pro osoby bez přístře-
ší je spolufinancován Evropskou unií. Nabídne 
zázemí klientům při řešení krizové situace. 

3x foto: (rak)

n Venkovní posilovna.



„Chtěli bychom Vás seznámit s naším 
přáním navštívit Vaše město, které je pro nás 
místem významně spojeným s naší historií 
v souvislosti s událostmi z první světové války 
a exodem našich spoluobčanů. Hořovice jsou 
pro nás pamětihodným místem, protože den 
poté, co Itálie vyhlásila válku Rakousku-Uher-
sku, nařídily rakouské úřady okamžitou eva-
kuaci našeho obyvatelstva, aby je ochránily, 
před vojenskými operacemi. A byly to právě 
Hořovice, které od května 1915 až do konce 
války přijaly mnoho našich rodin.“ Tato slo-
va napsala starostka italského města Ronzo-
Chienis Piera Benedetti v září letošního roku. 
Návštěva se uskutečnila v sobotu 27. října, kdy 
Hořovice navštívila skupina dvaceti Italů.

Hosty z Itálie v dopoledních hodinách při-

vítali starosta města Hořovice Jiří Peřina, ředi-
tel Městského kulturního centra Hořovice Pře-
mysl Landa, kastelán zámku Hořovice Libor 
Knížek i vedoucí Muzea Hořovicka Anna Bro-
tánková. Po slavnostním přípitku v prostorách 
státního zámku si všichni společně vyslechli 

www.mesto-horovice.cz2
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n výzva

n Setkání se zúčastnili (zleva) kastelán zámku 
Hořovice Libor Knížek, ředitel MKC Hořovice 
Přemysl Landa, starosta města Hořovice Jiří Pe-
řina, starostka italského města  Ronzo-Chienis  
Piera Benedetti, tlumočnice Lenka Němečková.

Prosíme příbuzné hostitelských rodin 
či veřejnost mající informace o pobytu 
přesídlených italských obyvatel z Jižního 
Tyrolska v letech 1915-1918 v Hořovicích, 
aby kontaktovali pracovníky Muzea Ho-
řovicka na emailu: horovice@muzeum-
beroun. cz. Děkujeme.

Italské město Ronzo-Chienis a Hořovice 
spojují události první světové války

n V odpoledních hodinách program pokračoval prohlídkou Muzea Hořovicka, Galerie Starý zámek 
i Informačního centra a Knihovny Ivana Slavíka. O všechna jmenovaná místa projevila celá italská 
delegace nepředstíraný zájem. Foto: 3x (rak)

n Zámkem Hořovice zněly melodie v podání jáhena Josefa Jonáše.

hudební vystoupení. Následovala prohlídka výstavy připomína-
jící internační tábor italských válečných zajatců i dalších prostor 
státního zámku. Díky výborné spolupráci tlumočnice Lenky Ně-
mečkové probíhala konverzace hladce bez jakýchkoliv jazykových 
bariér. A všichni toho rádi využili.

V odpoledních hodinách program pokračoval prohlídkou 
Muzea Hořovicka, Galerie Starý zámek i Informačního centra 
a Knihovny Ivana Slavíka. O všechna jmenovaná místa projevila 
celá italská delegace nepředstíraný zájem, její členy zaujala výstava 
obrazů Jana Ryndy a v muzeu se zajímali o cvočkařství, o kterém 
mnohé sami věděli.  Než se hosté z Itálie rozloučili, prostřednic-
tvím své tlumočnice Hořovickým sdělili, že by je rádi přivítali 
ve svém městě Ronzo-Chienis, které se nachází v oblalsti Trentino 
Alto Adige. (rak)
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Představujeme zastupitele města Hořovice

starosta
Dr. Ing. Jiří 
PEŘINA
Česká strana sociálně 
demokrat.

místostarosta
Ondřej 
VACULÍK
HNUTÍ ZA HARM. 
ROZVOJ OBCÍ A MĚST

místostarostka
Jana 
ŠRÁMKOVÁ
HNUTÍ ZA HARM.
ROZVOJ OBCÍ A MĚST

člen rady
Mgr. Jiří 
VAVŘIČKA
Česká strana sociálně 
demokrat.

člen rady
PHDr. Jiří 
VLČEK
Sdružení Hořováků 
a KDU-ČSL

člen rady
MDDr. Antonín 
SPAL
HNUTÍ ZA HARM.
ROZVOJ OBCÍ A MĚST

člen rady
MUDr. Vladimír 
MOUCHA
Sdružení Hořováků 
a KDU-ĆSL

člen zastupitelstva
Mgr. Petr 
BAKULE
NESTRANÍCI

člen zastupitelstva
Karel 
ČERVENÝ
Komunistická strana
Čech a Moravy

člen zastupitelstva
Jarmila 
GRUNTOVÁ
Česká strana sociálně 
demokrat.

člen zastupitelstva
Ing. Petr 
KARBAN
ANO 2011

člen zastupitelstva
Eva 
KAUFMANOVÁ
Občanská demokratická 
strana

člen zastupitelstva
Miloš 
KOŽELUH
Občanská demokratická 
strana

člen zastupitelstva
JUDr. Jaroslav 
ORTMAN, CSc
NESTRANÍCI

člen zastupitelstva
Ján 
ROGOS
ANO 2011

člen zastupitelstva
Ing. et Ing. Jan 
SKOPEČEK
Občanská demokratická 
strana

člen zastupitelstva
Jan 
SLABOCH DiS.
Občanská demokratická 
strana

člen zastupitelstva
Mgr. Radek 
ŠUMERA
HNUTÍ ZA HARM.
ROZVOJ MĚST A OBCÍ

člen zastupitelstva
Věra 
VEVERKOVÁ
zvolená za hnutí ANO 
2011, v současné době 
NEZAŘAZENÁ

člen zastupitelstva
Miroslav 
VEVERKA
Komunistická strana
Čech a Moravy

člen zastupitelstva
Mgr. Zdeňka 
ULČOVÁ
HNUTÍ ZA HARM.
ROZVOJ MĚST A OBCÍ

Sportujte nebo choďte s EPPkou a pomozte tak klubíčku rozšířit tréninkové pracoviště

Nadace ČEZ podpořila projekt Klubíčka na rozšíření tréninkového pracoviště o pojízdnou kavárnu KlubkoCafé. Pomozte Klu-
bíčku získat body v aplikaci EPP. Nadace ČEZ poté body přemění na peníze a věnuje Klubíčku 80 000 Kč na nákup kávovaru 
a mobilního stánku „na míru“.

Být hendikepovaný neznamená být neu-
žitečný nebo nemoci naplnit určité životní 
cíle – třeba si najít práci, která mě bude ba-
vit. Od září budujeme tréninkové pracoviště 

na adrese: Beroun, U Archivu 156. V trénin-
kovém pracovišti umožníme klientům získat 
nové praktické zkušenosti a pracovní návyky, 
klienti se zdokonalí v činnostech, které jsou 
jim blízké a ke kterým mají dispozice. Po ab-
solvování tréninkového programu budou mít 
klienti možnost stát se zaměstnanci Sociální-
ho podniku Klubák, z.ú., kde za svou práci 
budou pobírat mzdu. Kavárna KlubkoCafé 
bude fungovat jako pravidelný stánek na be-
rounských farmářských trzích a různých ak-
cích pro veřejnost konaných v našem regio-
nu.

Rádi s naší kavárnou přijedeme i na různé 
soukromé oslavy či podnikové akce a přiví-

táme i další příležitosti, jak potěšit veřejnost 
dobrou kávou nebo čokoládou a různými do-
mácími zákusky, které budou péci klienti na-
šeho tréninkového pracoviště. A kdo z nás by 
si nedopřál lahodné espresso se zákuskem?

Tak pojďte s námi a aplikací EPP sporto-
vat. Za body, které vypotíme při sportování 
nebo chůzí s EPPkou, koupí Klubíčko mobil-
ní stánek a kvalitní kávovar. Pomůžete nám 
získat potřebné body a uděláte i něco pro své 
zdraví? Tak s chutí do toho!

Více na www.pomahejpohybem.cz
Alena Pecková, ředitelka a statutární orgán 

NO Klubíčko Beroun, www.klubickoberoun.cz
redakčně zkráceno 
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Chcete svými fotografiemi něco kon-
krétního sdělit, nebo v nich má své mís-
to především fantazie?

Co se týká mojí výtvarné tvorby, tak vět-
šinou nemám potřebu žádného konkrétního 
sdělení. Jde mi právě o to výtvarno a snažím 
se, aby fotografie přinášela nějaký estetický 
zážitek, a ne nutně to musí být pouze příjem-
né pocity. Úspěšná fotografie je taková, u které 
se divák zastaví, kterou nepřejde jen letmým 
pohledem.

Jak vnímáte fotografie jiných autorů?
Fotografie jsou pro mě potrava a každé po-

dařené zachycení okamžiku mě vždy potěší a je 
mi úplně jedno, kdo je autorem. Často slýchám, 
že už to není žádné umění, protože fotografií je 
všude neuvěřitelně mnoho a fotit může vlastně 
úplně každý. Je to pravda, ale já jsem přesvěd-
čen, že je to dobře, protože vzniká o to více těch 
krásných fotek a autory to motivuje k lepším 
výkonům a ke kreativním přístupům.

Existuje podle Vás něco, co se nedá vy-
fotit?

To je zajímavá otázka, nad kterou jsem 
nikdy nepřemýšlel. Vyfotit se dá opravdu 

hodně, za určitých podmínek se dá vyfotit 
i zvuk, ale všechno se samozřejmě vyfotit 
nedá. Napadá mě třeba, že bych někdy chtěl 

zachytit svoje představy a fantazii přesně 
tak, jak mi to v hlavě probíhá, ale to bohužel 
nelze. (rak)

Tomáš Faltus: Úspěšná fotografie je taková, u které se divák zastaví

Od začátku letošního roku se v hořovické 
Galerii Starý zámek představilo sedm uměl-
ců. Sezonu uzavírá devětatřicetiletý Tomáš 
Faltus, který v šesti místnostech Galerie vysta-
vuje fotografie i malby.  Fotografie ho oslovila 
již v mládí, jeho průvodcem v této zálibě byla 
tvorba českého fotografa a člena unie výtvar-
ných umělců Pavla Rejtara, který o Tomáši 
Faltusovi prohlásil: „Pravděpodobně mu su-
dičky přinesly geny, jež v něm vytvořily prostor 
citlivého vnímání.“ Jestli je to opravdu tak, se 
mohou lidé přesvědčit až do 16. prosince letoš-

ního roku, kdy je výstava otevřená vždy v pá-
tek, sobotu a neděli od 10:00 do 18:00 hodin.

Vernisáž výstavy Tomas Falstus Photo-
graphy se v Galerii Starý zámek uskutečnila 
ve čtvrtek 8. listopadu.  Přítomné zde přivítal 
a autora představil ředitel Městského kulturní-
ho centra Hořovice Přemysl Landa.

Tomáš Faltus Hořovickým poděkoval 
za možnost v místní galerii vystavovat, své 
ženě za podporu a všem návštěvníkům, za to, 
že se přišli na jeho dílo podívat:  „Je to pro mne 
motivace do další práce.“

Na vernisáži se ujali slova i místostarosta 
města Hořovice Ondřej Vaculík a místosta-
rostka Jana Šrámková. Ondřej Vaculík u To-
máše Faltuse ocenil, že dokáže originálně za-
chytit například pražské motivy. „Jeho tvorba 
je žánrově bohatá,“ zmínil Ondřej Vaculík. 
Místostarostku města Janu Šrámkovou oslovila 
klidná atmosféra všech výstav, které se v Gale-
rii Starý zámek konají. Současnému vystavova-
teli popřála mnoho dalších skvělých motivů.  

Výstava je prodejní, fotografie si mohou 
lidé zakoupit.  (rak)

Sezonu Galerie Starý zámek uzavírá fotograf Tomáš Faltus

n Vernisáže výstavy hořovické Galerie Starý zámek s názvem Tomas Faltus Photography se zúčastnily desítky návštěvníků. Výstavu zahájili mís-
tostarostka Jana Šrámková a místostarosta Ondřej Vaculík. Foto: (rak)

n V hořovické Galerii Starý zámek vystavuje Tomáš Faltus (vlevo), ředitel MKC Hořovice Přemysl 
Landa představil jeho dílo na vernisáži výstavy, která se otevřená až do 16. prosince. Foto: (rak)
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Hořovickou společnost Digitus Mise není 
třeba dopodrobna představovat.  Řada obyva-
tel města Hořovice a přilehlých obcí ví, že jde 
o poskytovatele sociálních služeb, který má při-
bližně desetiletou historii. Novinkou však je, že 
se jeho sídlo společně s centrem denních služeb 
nachází na nové adrese. Od léta Digitus lidé na-
jdou v hořovické Pražské ulici v objektu bývalé 

restaurace Optima.  Ve středu 7. listopadu byl 
provoz v těchto prostorách oficiálně zahájený, 
slavnostního setkání se zúčastnili starosta měs-
ta Hořovice Jiří Peřina, místostarostka města 
Jana Šrámková, zastupitel a ředitel Gymnázia 
Václava Hraběte Jiří Vlček, ředitelka Domova 
Na Výsluní Drahomíra Boubínová, vedoucí 
sociálního odboru Olga Kebrlová a mnozí dal-

ší. Nechyběli ani zástupci okolních obcí, které 
služeb Digitu využívají.  Jeho ředitel Jan Křížek 
hostům představil své kolegyně, provedl je ob-
jektem a nastínil plány do budoucna.

Další část programu zpestřila dechová hud-
ba, tu ocenili především senioři, kteří Digitus 
pravidelně navštěvují třeba i v rámci akce Ká.
Ča, která se koná každou první středu v měsíci 
a lidé se zde setkávají se zajímavými osobnost-
mi města či regionu.

společnost digitus Mise poskytuje: 

- pečovatelskou službu – občanům v do-
mácnostech, kteří potřebují pomoc druhé 
osoby 
- centrum denních služeb – služby v ob-
jektu, který slouží dennímu pobytu 
- odlehčovací služba terénní – osobě, která 
o člověka pečuje, zajistí nezbytný odpočinek

A kdo služeb Digitu využívá? „Poskytujeme 
je v osmadvaceti obcích. Většinou je to tak, že 
s obcí, kde je zájem o zajišťování služeb, uza-
vřeme smlouvu,“ vysvětlil Jan Křížek a doplnil, 
že o služby mají zájem i jednotlivci, a to třeba 
i v místech, se kterými Digitus smlouvu uza-
vřenou nemá. Pokud jsou volné kapacity, i ta-
kovým požadavkům se Digitus snaží vyhovět. 
„Kdokoliv mezi nás může přijít, kdokoliv se 
na nás může telefonicky obrátit,“ vzkazuje Jan 
Křížek.

Pozvání na slavnostní zahájení přijal i sta-
rosta města Hostomice Vít Šťáhlavský. „Služeb 
Digitu využívá přibližně dvanáct našich občanů. 
Jde především o zajištění obědů ze školní jídel-
ny, hygieny a další domácí péče,“ konstatoval 
starosta Hostomic Vít Šťáhlavský, který oceňuje 
přístup ke klientům například i proto, že v době 
dovolených pracovníci Digitu klientům předsta-
ví kolegu, který je bude zastupovat. (rak)

Digitus najdou lidé nově v Pražské ulici

n O hudební zpestření se postaral i ředitel Digitu Jan Křížek. Foto: 2x (rak)

n Digitus je nově v Pražské ulici, lidé si sem už našli cestu. Ve středu 12.12. od 13:30 si zde užijí 
vánoční setkání v rámci akcí Ká.Ča.

Výstava Domečku Hořovice 
– kroužek Mladý historik

V pátek 2. listopadu se v rámci schůz-
ky uskutečnila vernisáž prací členů his-
torického kroužku v prostorách Městské 
knihovny Ivana Slavíka Hořovice. Prezen-
továny byly panely s tématy osmičkových 
výročí významných událostí 20. století, 
tento projekt byl připravován v průběhu 
druhého pololetí loňského školního roku. 
Jednotliví autoři panelů přiblížili svá díla, 
tabla byla doplněna slohovými pracemi 
žáků ze třídy paní učitelky Jany Fialové. 
Čtenáři a návštěvníci Informačního cen-
tra měli možnost si výstavu prohlédnout 
do 30. listopadu. (ab)

inforMace
více fotografií k hořovickým akcím 
najdete na https://mkc-horovice.cz/
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Říjnové pietní setkání u pomníku Oběto-
vaný i zasazení Stromu svobody byly tématy 
předchozího vydání Hořovického Měšťana.  
Tyto akce ale nebyly jediné, které v Hořovicích 
oslavily stoleté výročí vzniku samostatného 
Československa. Zatímco zmíněná setkání se 
odehrála za přítomnosti zástupců města nebo 
Českého svazu bojovníků za svobodu, další se 
konaly v režii žáků místních škol. Den výročí 

republiky si připomněli žáci druhé základní 
školy projektovým dnem, kdy si každá z osmi 
tříd připravila jedno téma. Ve třídách se tak 
po celý den připomínaly zásadní momenty ze 
staleté historie naší země. Školáci se věnovali 
vzdělávání, významným osobnostem, slavným 
sportovcům, vynálezům nebo dokonce spar-
takiádě. „Na závěr jsme naplánovali velkou 
únikovou hru,“ konstatoval ředitel 2. základní 

školy Jiří Vavřička s tím, že každá třída bude od-
měněna. Historii země prezentovali i žáci ho-
řovického Gymnázia Václava Hraběte. „Každá 
třída se věnuje jednomu desetiletí. Žáci se 
ve svých třídách zaměří na vše významné, co 
se v konkrétním období odehrálo,“ sdělil ředi-
tel GVH Hořovice Jiří Vlček. Studenti mohli 
nahlédnout do minulosti prostřednictvím scé-
nek, dokumentů a dalších ukázek. (rak)

Žáci připomněli zásadní okamžiky staleté historie

n Chodbu druhé základní školy zdobí lípa. Každý ze sta jejích listů připomíná osobnost nebo vynálezy ze staleté historie. Strom vyrobili žáci druhého stupně 
při výtvarné výchově. Fotografie vpravo: rojektový den hořovického gymnázia zpestřily i nápadité scénky. 2x foto: (rak)

Stává se pravidlem, že na jaře a na podzim po-
řádá hořovická školka akci, jež přiláká k návštěvě 
nejen rodiče a děti, které do školky docházejí, ale 
i její přátele. Podzimní Školkohraní tentokrát roz-
zářilo prostory školky 1. listopadu 2018.

Tématem byla pohádka. Třídy Krtečků a Del-
fínků se proměnily v prvním případě v Červenou 
Karkulku, v tom druhém v pohádku O perníko-
vé chaloupce. V Medvíďatech a Lvíčatech čekal 
na děti mix pohádkových úkolů a ze třídy Koťat 
se stalo zázemí pro učitelky z 1. a 2. základní ško-
ly, kde se rodiče mohli vyptat na vše, co je zajímá 
ohledně vzdělávání dětí.

Všem třídám ovšem bylo společné, že děti tvo-
řily, sportovaly či hledaly řešení spolu s rodiči. Ti 
zde tentokrát nehráli roli doprovodu svých rato-
lestí, ale v mnohých případech vymýšleli program 
a stali se tak samotnými spolutvůrci. Jako třeba 
paní Ignatidisová působila na stanovišti coby 
Karkulka a ptala se dětí, co patří a nepatří do ko-

šíku pro babičku. „Neváhala jsem se zapojit,“ říká 
maminka Fandy a Andulky, „s dětmi mě to baví 
a taky jsem ráda, že vím, co se ve školce děje.“

Na chodbách a ve třídách je živo, veselo, panu-
je tu příjemná atmosféra a na dětech je vidět, jak 
jsou šťastné, že mají mámu a tátu 
jenom pro sebe. „Myslím, že to je 
úžasné,“ říká paní Gailová, „může-
me se vidět s ostatními rodiči, na-
vázat kontakt a především strávíme 
s dětmi čas v prostředí, kde tráví 
spoustu času.“ Hořovická školka se 
inspiruje programem Začít spolu 
a jedním z pilířů tohoto alternativ-
ního vzdělávání je důraz na part-
nerství s rodiči. Ředitelka školky 
Helena Nesnídalová považuje Škol-
kohraní za jednu z  aktivit, která při-
rozeně vykrystalizovala a osvědčila 
se. „V dnešní kybernetické době si 

vážím každé chvíle, kdy lidé tráví čas spolu,“ říká 
ředitelka a dodává: „Pro děti není nic cennějšího, 
než když vidí, že se my dospělí dokážeme domlu-
vit a je nám spolu dobře.“

Soňa Paleta

Při tradičním Školkohraní je nám spolu dobře

informace společnosti ave cz
Svoz bioodpadu bude uskutečňován 

v pondělí odpolední směnou. Hořovice jsou 
rozdělené do dvou svozových oblastí. Stře-
deční svozová trasa na komunální odpad 
(Višňovka, Příbramská, Pražská) se bude svá-
žet v lichý týden a páteční svozová trasa pro 
KO  (Západní sídliště,  Valdecká , 9. května)  
se bude vozit v sudý týden. 

Středeční ST: Po 3., 17. a 31. 12. Páteční 
ST: Po. 10.,  a Út. 25.12.2018.

Pražská zvířecí záchranka jezdí i do Hořovic
Krahujec obecný je jeden z našich nejmenších dravců. Specializuje se na lov ptáků a zajímavostí 

je, že dokáže ulovit i kořist, která je podobně veliká jako on. Rád útočí v místech, kde se menší ptáci 
shromažďují, třeba v zimě na krmítkách nebo u slepic, kam létají na zrní hejna vrabců.

Právě jeden takový krahujec zalétl ke slepicím na zahradě pana Tomáše Krásy a bohužel do něčeho 
při lovu narazil. Pochroumal si křídlo a pan Krása proto zavolal Pražskou zvířecí záchranku, která ho 
převezla do záchranné stanice u Kladna. Tato zvířecí záchranka pů-
sobí v Praze i Praze - Západ a pomáhá urychlit transport zraněných 
volně žijících zvířat do záchranných stanic. Pokud i Vy najdete něja-
ké zvíře, kterému bude potřeba pomoci, neváhejte zavolat na číslo 
774 155 185. Další informace o činnosti stanic a záchranky nalez-
nete na stránkách www.zvirevnouzi.cz.
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Dne 31. října uspořádal spolek Sedmikráska tradiční akci s názvem 
HRAVÉ DÝŇOVÉ ODPOLEDNE. Letos jsme poprvé změnili místo 
konání této oblíbené akce. Vzhledem k velikému počtu účastníků v mi-
nulých letech, jsme tentokrát využili nabídku pana Procházky z MKC 
Hořovice a po vzájemné dohodě uspořádali akci v klubu Labe.

Pro zpříjemnění atmosféry byly tradičně připraveny dýňové dobro-
ty - polévka, bábovka a slané placičky. Další občerstvení bylo zajištěno 
v baru klubu Labe. Za pomoci rodičů vytvořily děti krásná dýňová stra-
šidla, do kterých si mohly vložit zapálenou svíčku. Nechyběl ani tvořivý 
koutek s papírovými dýněmi. Pro nejmenší byly připraveny omalován-
ky. Na závěr si zájemci zatančili s paní Ratajovou u rozsvícených dýní.

Zřejmě s ohledem na změnu místa konání, nebylo účastníků tento-
krát tolik jako v předchozích letech. Přesto jsme si to všichni užili.Věří-
me, že si do klubu příští rok najde cestu více zájemců. 

Dýně, které zbyly, jsme darovali Nízkoprahovému zařízení pro děti 
a mládež, které provozuje Farní charita Starý Knín. Za rok na viděnou!

Renata Babelová, předsedkyně sdružení

Hravé dýňové odpoledne

V neděli  11. listopadu uspořádaly spol-
ky Sedmikráska a Srdcem v lese za podpo-
ry města Hořovice Svatomartinský průvod 
lesoparkem Dražovka.

Sv. Martin opět přijel koni, sníh však někde 
zapomněl. Tradiční akce se zúčastnilo 110 dětí 
s doprovodem. Účastníci dostali na začátku cesty 
papírového koníka či podkovu a svítící náramek. 
Sami se vydali osvícenou cestou do tmavého lesa.

Na rozcestí u nového hřiště se všichni setkali 
a vyčkali příjezdu koníka. Na zatroubení se všich-
ni přivítali a průvod se rozdělil na dvě skupiny. 
Za doprovodu světlonoše se každá skupina vydala 
jinou cestou na louku u rybníka. Jednu skupinu 
doprovázel sv. Martin na koni. V temném lese to 
vypadalo, že začal rej 
bludiček.

Na osvícené louce 
děti ze spolku Srd-
cem v lese krátce se-
známily účastníky se 
svatomartinskou le-
gendou. Na zatroube-
ní děti začaly hledat 
schované podkovy. 
Podkovy byly opět 
malované z překližky. 
Děkujeme za ně paní 
Ivetě Hochmanové 
z Olešné. http://www.
ivetule.cz

Zadařilo se všem 
a spokojené děti se 
vracely ukázat pod-
kovu sv. Martinovi. 
Rodiče si mohli hle-
dání zkrátit u teplé-
ho čaje, který nabí-
zeli členové spolku 
Srdcem v lese. Svatý 

Martin a světlonoši dovedli všechny zpět. V cíli 
čekala malá odměna v podobě sladkých svato-
martinských rohlíčků a perníčků, které napekly 
členky spolku.

 V rámci této akce byla uspořádána sbírka dob-
rot pro koníka. Pan Bílek s pomocníky ze Zvířátko-
va děkuje všem, kteří dobroty přinesli. My děkuje-
me za úžasný doprovod a zveme společně na statek 
do Olešné. Spolek Fištron má připravený program 
pro všechny  http://www.spolek-fistron.cz/.

 Děkujeme všem za účast a celému týmu a pří-
znivcům za pomoc. Těšíme se na vás zase za rok! 
O dalších připravovaných akcích se dozvíte 
na webu http://www.sedmikraska-horovice.cz. 
Akci podpořilo město Hořovice.

 Renata Babelová, předsedkyně sdružení

Na osvícené louce se návštěvníci 
seznámili se svatomartinskou legendou

n V cíli čekala malá odměna v podobě sladkých svatomartinských rohlíčků a per-
níčků, které napekly členky spolku.

Vyhodnocení soutěže 
„O nejkrásnější jablko“
Cibulového jarmarku 2018

Pořadí, odrůda, pěstitel, bydliš-
tě a počet hlasů:
1. Rubín, Kůtovi, Hostomice - 104 
hlasů, 2. Rubinola, Veverková, 
Podluhy - 89 hlasů, 3. Otava, Čí-
žek. Zaječov - 61 hlasů, 4. Rosana, 
Schwarz, Kácov - 57 hlasů, 5. Ru-
bín, Elgr, Libomyšl - 55 hlasů, 6. 
Topas, Čížek, Zaječov - 35 hlasů, 
7- Rubín, Štěpničková, Podluhy - 
14 hlasů, 8. Angold, Hrabák, Za-
ječov - 9 hlasů, 9. Rezista, Čížek, 
Zaječov - 7 hlasů, 10. Angold Ta-
raba, Drahlovice - 4 hlasy
Soutěže se zúčastnilo 10 soutěží-
cích se svými výpěstky. Zúčastni-
lo se celkem 435 hlasujících.

Pojeďte s námi na výlet
Základní organizace Českého 

zahrádkářského svazu Hořovice 
zve občany na zájezd na Zámek 
Loučeň, který je romantickou 
barokní památkou a je obklopen 
rozlehlým anglickým parkem, kte-
rý má jeden celoevropský unikát – 
totiž soubor 11 labyrintů a bludišť. 

Dále vás pak čeká návštěva Po-
labských vánočních trhů na výsta-
višti v Lysé nad Labem s bohatým 
doprovodným programem (finá-
le soutěže “Polabské cukrování“, 
koncert Pavlíny Filipovské, Petry 
Černocké a zakončení v 17:15 hod. 
ohňostrojem).

ZájeZD Se uSkuTeční 
V SoboTu  15. ProSince 2018. 
Cena za dopravu pro členy je 200,- 
Kč, pro ostatní 250,- Kč. Přihlásit 
se můžete pouze telefonicky na tel.: 
607 927 406 nebo 607 918 109. Od-
jezd autobusu v 7:45 hod. od radni-
ce v Hořovicích.
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Z Rady města 
Hořovice

ze dne 17. října 2018

n Rada stanovuje termín konání ve-
řejného ustavujícího zasedání zastu-
pitelstva města na středu 31. 10. 2018 
od 16. 00 hodin v sále radnice.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s přijetím účelově určeného finanč-
ního daru ve výši 4.350,- Kč z chari-
tativního projektu Ivany a Pavly Ty-
kačových Women For Women, o.p.s. 
ve prospěch příspěvkové organizace 
1. základní škola Hořovice, a to na za-
jištění obědové služby pro tamního 
nezletilého žáka.
n Rada města Hořovice schvaluje 
bezplatné užití znaku města Hořovice 
na propagaci kulturní akce k 100. vý-
ročí vzniku republiky a výročí úmrtí 
Josefa Slavíka s názvem „Koncert uči-
telů ZUŠ“ pro Základní uměleckou 
školu Josefa Slavíka Hořovice.  
n Rada města Hořovice rozhodla 
o zrušení zadávacího řízení na veřej-
nou zakázku malého rozsahu s ná-
zvem „Hořovice – mostní objekty L2, 
M4 a M6 – II. vyhlášení“ a pověřuje 
starostu podpisem Rozhodnutí o zru-
šení zadávacího řízení.  
n Rada města Hořovice souhlasí 
s přijetím účelově určeného finanč-
ního daru ve výši 20.898,- Kč z cha-
ritativního projektu Ivany a Pavly Ty-
kačových Women For Women, o.p.s. 
ve prospěch příspěvkové organizace 
2. základní škola Hořovice, a to na za-
jištění obědové služby pro tamní ne-
zletilé žáky.
n Rada města Hořovice souhlasí s při-
jetím účelově určeného finančního 
daru ve výši 130.000,- Kč ve prospěch 
příspěvkové organizace 1. základní 
škola Hořovice od státního podniku 
Řízení letového provozu, a to na za-
koupení 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 (obdaro-
vaný), za účelem dodávky a umístění 
dětského herního prvku na sídliště 
v ulici Anýžova dle požadavku dár-
ce a pro účel výstavby cesty pro pěší 
v lesoparku Dražovka podrobně spe-
cifikované v příloze návrhu darovací 
smlouvy.
n Rada navrhuje, aby při změně 
územního plánu města Hořovice byl 
pozemek p. č. 912/4 v k. ú. Velká Vís-
ka navržen k využití jako zastavitelná 
plocha s využitím pro plochy bydlení, 
případně pro plochy občanské vyba-
venosti v rozsahu dle podmínek sta-
vebního zákona.
n Rada souhlasí s bezplatným proná-
jmem sálu radnice Základní umělec-
ké škole Hořovice k pořádání koncer-
tů a jiných veřejných vystoupení a to 
v termínech: 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 pro-
nájmem  sálu radnice MKC Hořovi-
ce dne 13.12.2018 od 17.00 do 21.00 
hod. za účelem pořádání koncertu – 
Česká mše vánoční – J.J. Ryba.
n Rada souhlasí s textem smlouvy 
o firemním řešení vč. všech příloh, 
podle které bude napříště provozo-
vat pevné telefonní linky Městského 
úřadu v Hořovicích, za paušální cenu 
550 Kč bez DPH měsíčně za jednu 
telefonní linku, společnost T-Mobile 
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 ekologické zátěže při 
výstavbě sběrného dvora v Hořovi-
cích na celkových 5.789.512,53 Kč 
bez DPH, tj. 7.005.310,16 Kč vč. 21% 
DPH. Vzhledem k potřebě zlikvido-
vat nejprve na staveništi objevené od-
pady je součástí dodatku i prodlouže-
ní termínu potřebného k dokončení 
stavby do 31. 5. 2019. 
n Rada souhlasí s textem dodatku č. 
1 ke kupní smlouvě, podle kterého 
se posunuje 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 původního textu smlou-
vy o dílo, uzavřené se společností 
DEREZA s.r.o. za účelem výstavby 
učeben v půdním prostoru budovy 
č. p. 617, čerpání záloh na vybrané 
technologické části, jejichž seznam je 
uveden v příloze č. 1 k předmětnému 
dodatku. 
n Rada souhlasí s návrhem likvidač-
ní komise na likvidaci nepotřebného 
a neupotřebitelného majetku viz pří-
loha.
n Rada doporučuje zastupitelstvu 
města schválit prodej pozemku par-
celní č. 1560 o výměře 119 m2 v k. ú. 
Hořovice z důvodu sjednocení majet-
ku. Zveřejnit záměr prodeje a objed-
nat znalecký posudek. 
n Rada města Hořovice doporučuje 
Zastupitelstvu města Hořovice schvá-
lit nabytí nemovitostí v k. ú. Velká Vís-
ka z vlastnictví Městské akciové spo-
lečnosti Hořovice, a.s., do vlastnictví 
města Hořovice a to staveb komuni-
kace, parkovacích ploch a chodníků 
včetně související zeleně a stavby ve-
řejného osvětlení na pozemcích parc. 
č. 72/1, 72/8, 73/1 a 75/1 v k. ú. Velká 
Víska, a to včetně převodu práv sta-
vebníka. Kupní cena bude stanovena 
dle znaleckého posudku a hrazena 
bude v rámci majetkoprávního vy-
pořádání jak zahrnutím již realizo-
vaných souvisejících plateb, tak dále 
pouze tzv. zápočtem z následně vy-
plácených dividend Městské akciové 
společnosti, a.s., které budou náležet 
městu Hořovice jakožto jejímu mino-
ritnímu vlastníkovi.
n Rada schvaluje pevný pořadník pro 
přidělení bytů pro dvojice v Domě 
s pečovatelskou službou Hořovice dle 
přílohy zápisu. 
n Rada města Hořovice schvaluje 

zpracování dokumentu s názvem 
„Strategie prevence kriminality 
města Hořovice na období 2019 - 
2020“. Zpracování tohoto dokumen-
tu provede firma DamaSped s.r.o., 
IČ 06151779, a to za cenu ve výši 
49.500,- Kč bez DPH.

Ze Zastupitelstva 
města Hořovice

ze dne 31. října 2018

Zastupitelstvo města Hořovice 
po projednání na základě zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní) v platném znění.
Zastupitelstvo města Hořovice podle 
§ 69 odst. 2 a 3 výše uvedeného záko-
na bere na vědomí složení slibu všemi 
členy zastupitelstva.
n Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje program ustavujícího zase-
dání včetně nově zařazeného bodu č. 
6 písm. f).
Výsledek hlasování:
Pro  21         Proti   0        Zdrželi se   0
n Zastupitelstvo města Hořovice volí 
návrhovou komisi ve složení – před-
seda: Ing. Petr 
Karban, členové: MDDr. Antonín 
Spal, Miloš Koželuh, PhDr. Jiří Vlček
Výsledek hlasování:
Pro   21        Proti   0       Zdrželi se   0
n Zastupitelstvo města Hořovice volí 
mandátovou a volební komisi ve slo-
žení – předseda:
Mgr. Radek Šumera, členové:Mgr. 
Zdeňka Ulčová, Jan Slaboch, Věra 
Veverková
Výsledek hlasování:
Pro  21        Proti   0       Zdrželi se   0
n Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje počet místostarostů 2.
Výsledek hlasování: 
Pro  12       Proti    9       Zdrželi se    0
n Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje uvolněné funkce starosty 
a jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: 
Pro  12       Proti    9       Zdrželi se   0
n Zastupitelstvo města Hořovice volí 
uvolněným starostou Dr. Ing. Jiřího 
Peřinu.
Výsledek hlasování: 
Pro  12       Proti   9       Zdrželi se   0
n Zastupitelstvo města Hořovice volí 
uvolněným místostarostou Ondřeje 
Vaculíka.
Výsledek hlasování:
Pro  12        Proti   9        Zdrželi se  0
n Zastupitelstvo města Hořovice volí 
neuvolněnou místostarostkou Janu 
Šrámkovou.
Výsledek hlasování:
Pro 12         Proti   8        Zdrželi se  1
n Zastupitelstvo města Hořovice stano-
vuje podle § 84, odst. 2, písm. m) záko-
na 128/2000 Sb. počet členů rady města 
na 7 včetně starosty a místostarosty/ů.
Výsledek hlasování: 
Pro 21        Proti  0        Zdrželi se  0
n Zastupitelstvo města Hořovice volí 
za další členy rady města Hořovice 
podle § 84, odst. 2, písm. m) záko-
na 128/2000 Sb. z řad svých členů. 

Za členy rady: MDDr. Antonína Spala, 
MUDr. Vladimíra Mouchu, Mgr. Jiřího 
Vavřičku, PhDr. Jiřího Vlčka
Výsledek hlasování:
Pro 12          Proti   9           Zdrželi se  0
n Zastupitelstvo města Hořovice podle 
§ 84, odst. 2 písm. 1) zákona 128/2000 
Sb. zřizuje výbor finanční a kontrolní, 
stanovuje počet členů finančního vý-
boru na 5 včetně předsedy a stejně tak 
počet členů kontrolního výboru na 5 
včetně předsedy.
Výsledek hlasování:
Pro  13          Proti 4             Zdrželi se   4
n Zastupitelstvo města Hořovice volí 
předsedou finančního výboru Ing. et 
Ing. Jana Skopečka.
Výsledek hlasování:
Pro 12           Proti 7               Zdrželi se   2
n Zastupitelstvo města Hořovice 
volí předsedou kontrolního výboru 
JUDr. Jaroslava Ortmana CSc.
Výsledek hlasování:
Pro    20         Proti   0       Zdrželi se   1
n Zastupitelstvo města Hořovice volí 
za členy finančního výboru: Bc. Evu 
Bakulovou, Miroslava Sojku, Ing. Vla-
dimíra Votrubu, Jarmilu Gruntovou
Výsledek hlasování: 
Pro 20            Proti 0               Zdrželi se 1
n Zastupitelstvo města Hořovice volí 
za členy kontrolního výboru Ing. Petra 
Karbana, Miloše Koželuha, MVDr. Mi-
loše Urbana, Ing. Františka Mračka
Výsledek hlasování:
Pro  20             Proti  0           Zdrželi se   1
n 1) Zastupitelstvo města Hořovice 
podle  § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. 
n) zákona o obcích stanovuje měsíční 
odměnu za výkon funkce neuvolně-
ného místostarosty ve výši 23.000,- Kč 
bez nároků na odměnu za výkon další 
funkce člena zastupitelstva. Tato odmě-
na bude poskytována od prvního dne 
následujícího měsíce po zvolení do této 
funkce.
Výsledek hlasování:
Pro  14            Proti  0           Zdrželi se   7
2) Zastupitelstvo města Hořovice podle  
§ 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) záko-
na o obcích
a) stanovuje měsíční odměnu za výkon 
funkce neuvolněného člena rady ve výši 
2 000,- Kč.
b) stanovuje měsíční odměnu za výkon 
funkce neuvolněného předsedy výboru 
či komise 1 500,- Kč.
c) stanovuje měsíční odměnu za výkon 
funkce neuvolněného člena výboru či 
komise 1 300,- Kč.
Tyto odměny budou poskytovány 
od prvního dne následujícího měsíce 
po zvolení do příslušné funkce. V pří-
padě kumulací funkcí pak bude vyplá-
cena jen odměna vyšší. 
Výsledek hlasování:
Pro    19         Proti 0             Zdrželi se    2
3) Zastupitelstvo města Hořovice podle  
§ 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) záko-
na o obcích
stanovuje měsíční odměnu za výkon 
funkce neuvolněného člena zastupitel-
stva ve výši 700,- Kč. Tato odměna bude 
poskytována od prvního dne následu-
jícího měsíce po složení slibu člena za-
stupitelstva.
Výsledek hlasování: 
Pro  19           Proti    0        Zdrželi se    2
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4) Zastupitelstvo města Hořovice podle 
§ 80 a § 84, odst. 2, písm. o)
rozhoduje o plnění pro členy zastu-
pitelstva v podobě úhrady zvýšených 
nákladů v rámci účasti na obřadech 
spojených s výkonem jejich funkce, a to 
ve výši 500,- Kč za každý obřadní den, 
a dále pro uvolněné členy zastupitelstva 
o poskytnutí stravného ve výši 80,- Kč 
za den a jednorázového příspěvku 
na rekreaci ve výši 4.000,- Kč.
Výsledek hlasování: 
Pro  19           Proti    0           Zdrželi se    2 
5) Zastupitelstvo města Hořovice podle 
§ 84, odst. 2, písm. v) 
rozhoduje o peněžitém plnění pro fy-
zické osoby, které nejsou členy zastu-
pitelstva, a to za výkon funkce předse-
dy komise ve výši 500,- Kč za každou 
osobní účast na jednání komise, max. 
však 3.000,- Kč za kalendářní rok, 
a za výkon funkce člena výboru nebo 
komise ve výši 300,- za každou osob-
ní účast na jednání komise, max. však 
1.800,- Kč za kalendářní rok. Toto plně-
ní bude vypláceno 1 x ročně vždy k datu 
30. 9. příslušného kalendářního roku, 
a to na základě podkladů prokazujících 
účast těchto osob na jednotlivých jed-
náních předaných předsedy výborů či 
komisí na Odbor finanční Městského 
úřadu Hořovice nejpozději ke dni 5. 10. 
příslušného kalendářního roku.
Výsledek hlasování: 
Pro  19           Proti    0           Zdrželi se    2 
n Zastupitelstvo města Hořovice po-
věřuje podle § 104, odst. 1 zákona 
128/2000 Sb.místostarostu Ondřeje 
Vaculíka zastupováním starosty v době 
jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy 
starosta nevykonává funkci (dle § 73 
odst. 3 a § 79 odst.1).
Výsledek hlasování: 
Pro  21           Proti    0           Zdrželi se    0
n Zastupitelstvo města Hořovice podle 
§ 84, odst. 2, písm. f) zákona 128/2000 
Sb. deleguje  zástupce na valnou hroma-
du obchodních společností, v nichž má 
obec majetkovou účast: do Hořovické 
teplárenské, s. r. o.  Dr. Ing. Jiřího Peři-
nu, do společnostiVodovody akanali-
zace Beroun, a. s. Dr. Ing. Jiřího Peřinu 
a do Městské akciové společnosti Ho-
řovice, a. s. Ing. Petra Karbana, a to dle 
pověření zastupitelstva a rady města.
Výsledek hlasování: 
Pro  20           Proti    0           Zdrželi se    1
n Zastupitelstvo města Hořovicena-
vrhujepodle § 84, odst. 2, písm. g) zá-
kona 128/2000 Sb.do ostatních orgánů 
obchodních společností, v nichž má 
obec majetkovou účast, a to do dozorčí 
rady Hořovické teplárenské, s. r. o. Věru 
Veverkovou a do dozorčí rady Měst-
ské akciové společnosti Hořovice, a. s. 
JUDr. Jaroslava Ortmana CSc.
Výsledek hlasování: 
Pro  21           Proti    0           Zdrželi se    0

Z Rady města 
Hořovice

ze dne 14. listopadu 2018

n Rada souhlasí s uzavřením 
smlouvy o výpůjčce mezi městem 

Hořovice a HZS Středočeského kra-
je. Předmětem výpůjčky je elektro-
centrála a příslušenství pro případ 
Blackoutu. Tyto předměty budou 
uloženy na stanici HZS v Hořovi-
cích a budou sloužit pro potřeby 
Krizového štábu ORP Hořovice.
n Rada nesouhlasí s přemístěním 
květináčů, umístěných na „cestě“ 
kolem nemovitosti č. p. 891 na Ví-
seckém náměstí, tak aby tyto bránili 
v průjezdu.
n Rada nesouhlasí s žádostí NH 
Hospital a.s. – Nemocnice Hořovice 
s umístěním 2 ks zpomalovacích re-
tardérů na nově vybudované komu-
nikaci v ulici K Nemocnici. 
n Rada souhlasí s návrhem nového 
jízdního řádu, podle kterého bude 
provozovat společnost ARRIVA 
STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., s platností 
od 9. 12. 2018 linku č. 210009 MHD 
Hořovice. Rada konstatuje, že nový 
jízdní řád MHD nebyl oproti stá-
vajícímu nijak změněn a nadále re-
spektuje jízdní řád ČD. 
n Rada souhlasí s textem dodatku č. 
5 k rámcové smlouvě o poskytování 
veřejně dostupných služeb elektro-
nických komunikací Vodafone One-
Net, kterým se aktualizuje příloha č. 
1 rámcové smlouvy, zaměstnanecký 
program. 
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy o zří-
zení věcného břemene a dohody 
o umístění stavby č. IE-12-6008938/
VB/1 – ČEZ Distribuce, a. s., spočí-
vající v umístění zařízení distribuč-
ní soustavy na pozemcích parc. č. 
286/3 a 249/1 v k. ú. Hořovice. Před-
pokládaný rozsah věcného břemene 
činí cca 33 bm za cenu 16.500,- Kč + 
DPH dle platných předpisů. 
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení služeb-
nosti pro Českou telekomunikač-
ní infrastrukturu, a. s., spočívající 
v pokládce vedení elektronických 
komunikací v ulici K Nemocnici 
na pozemcích parc. č. 66/1, 66/8 
a 66/24 v k. ú. Velká Víska. Před-
pokládaný rozsah věcného břemene 
činí cca 148 bm za cenu 74.000,- Kč 
+ DPH dle platných předpisů.
n Rada souhlasí s tím, aby Domov 
Na Výsluní Hořovice uzavřel daro-
vací smlouvu s paní Renatou Kší-
rovou a paní Magdalénou Hánovou, 
na základě které Domov Na Vý-
sluní Hořovice přijme finanční dar 
ve výši 20 000,- Kč. 
n Rada souhlasí se zněním veřej-
noprávních smluv, podle kterých 
budou orgány města Hořovice vy-
konávat za konkrétní obce ve správ-
ním obvodu Hořovic přenesenou 
působnost na úseku evidence oby-
vatel dle zákona č. 111 / 2009 Sb. 
vzpp. Smlouvy se uzavírají na dobu 
určitou ode dne právní moci uděle-
ní souhlasu Krajského úřadu Stře-
dočeského kraje do 31. 12. 2022, 
za cenu 100 Kč za úkon v registru 
ISÚI - RUIAN. 
Smlouvy budou uzavřeny s obcemi 
Tlustice, Otmíče, Praskolesy, Hvoz-
dec a Chlustina.

Zajistit podpisy smluvních stran, 
poslat smlouvy Krajskému úřadu 
Středočeského kraje ke schvále-
ní a následně zveřejnit uzavřené 
smlouvy na úřední desce. 
n Rada s ohledem na § 11a, odst. 
1, zákona 301/2000 Sb., o matri-
kách, pověřila členy zastupitelstva 
Mgr. Zdeňku Ulčovou a PhDr. Jiří-
ho Vlčka výkonem funkce obřad-
níka, před kterým snoubenci činí 
prohlášení o uzavření manželství. 
Ze zákona tuto funkci současně 
vykonávají starosta a místostaros-
tové. S ohledem na § 108 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), rada rovněž stanovila, že tito 
členové zastupitelstva mohou užívat 
při významných příležitostech a ob-
čanských obřadech závěsný odznak, 
tajemník jej může užívat při státo-
občanských obřadech. 
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí, že město Hořovice požádá pro 
aktuální potřeby financování nezbyt-
ných výdajů v roce 2019 o tzv. kon-
tokorentní úvěr k běžnému účtu, a to 
ve výši 5 mil. Kč, a doporučuje Za-
stupitelstvu města Hořovice schvá-
lení uzavření smlouvy o takovémto 
kontokorentním úvěru.
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí předložený návrh rozpočtu 
na rok 2019, a s doporučením jej 
schválit ho předkládá Zastupitelstvu 
města Hořovice k projednání a ná-
slednému schválení.
n Rada města Hořovice bere v sou-
ladu s doporučením ke schválení 
rozpočtu města Hořovice na rok 
2019 na vědomí navrhované výše 
finančních prostředků poskytova-
ných z rozpočtu města Hořovice 
na rok 2019 pro zřízené příspěvkové 
organizace.
n Rada města Hořovice schvalu-
je Plán inventur města Hořovice 
na rok 2018 a ukládá v souladu 
s tímto plánem provést inventariza-
ci majetku a závazků města ke dni 
31. 12. 2018.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s použitím znaku města Hořovice 
v rámci webové prezentace referen-
ce zakázek realizovaných společnos-
tí ACCON human resources mana-
gement, s.r.o. pro město Hořovice.
n Rada vzala na vědomí písemnou 
informaci o výsledcích finančních 
kontrol u příspěvkových organizací 
města Hořovice, které byly provede-
ny ve III. čtvrtletí 2018.
n Rada zřizuje komise, jakožto své 
iniciativní a poradní orgány a jme-
nuje jejich předsedy a členy:                           
komiSe ŽiVoTní ProSTŘeDí
předseda:  Daniel Paťava, Dis., 
členové: Aleš Rýdl, Josef Hasman, 
Jiří Auterský, Bc. Milan Vrba 
komiSe  STAVební
předseda: Karel Pelikán, 
členové: Alois Macek, Vladimír 
Stolz , Ing. David Grunt, Jan Voříšek
komiSe DoPrAVní
předseda: Ján Rogos, 
členové: Ladislav Ludvík,  Červený 
Karel , Ing. Konrád Jiří, Bohumil 
Taraba  

komiSe SociáLní
předseda: Jarmila Gruntová, 
členové: Jan Křížek, Věra Veverková 
, Jana Šrámková , Bc. Světla Dardová 
komiSe ŠkoLSká, kuLTurní 
A SPorToVní
předseda: Miroslav Veverka, 
členové: Jaromíra Šteffková, 
Doc. MgA. Veverka Zdeněk, Jan 
Zýka, Mgr. Zdeňka Ulčová
Zajistit předání jmenovacích listin 
a zavést členy do systému odměňo-
vání.
n Rada zřídila komiSi Pro 
STrATeGickÝ roZVoj jako 
svůj iniciativní a poradní orgán  
a jmenuje ji v tomto složení: před-
seda MVDr. Urban Miloš, Hasman 
Josef, Ing. arch. Kreisinger Kryštof,  
Ing. Liprt Václav, Vaculík Ondřej, 
Mgr. Vavřička Jiří, Ing. Hasmanová 
Martina, Pelikán Karel, Ing. Da-
vid Grunt, Mgr. Kebrlová Olga, 
Šrámková Jana, Paťava Daniel Dis., 
Mgr. Plecitá Helena., Jaromír Košťá-
lek a Ing. František Mraček 
Zajistit předání jmenovacích listin 
a zavést členy do systému odměňo-
vání.
n Rada souhlasí s bezplatným 
pronájmem radničního sálu  pro 
GVH z důvodu nácviku předtanče-
ní maturitního plesu v termínech 
15. 11. 2018 10:00 - 17:00 hod., 
16. 11. 2018 19:00-20:00 hod., 21. 
11. 2018 18:00-19:00 hod. a 30. 11. 
2018 19:00-20:00 hod. 
n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí individuální neinves-
tiční dotace z rozpočtu města Hořo-
vice na sociální oblast s organizací 
Linka bezpečí, z. s. ve výši 2.000,- 
Kč na rok 2018.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s přidělením dvou místností v ho-
lobytech jednomu žadateli a uza-
vřením nájemní smlouvy na dobu 
určitou, a to na 6 měsíců s možností 
automatického prodlužování v pří-
padě pravidelného hrazení nákladů 
na bydlení. 
n Rada souhlasí s přidělením uvol-
něného sociálního bytu č. 15 (o vel. 
44 m2) žadatelce dle přílohy zápi-
su. Nájemní smlouva bude uzavře-
na na dobu určitou, a to do 28. 02. 
2019. 
n Rada souhlasí s přidělením soci-
álního bytu č. 2 o vel. 51,8 m2, ža-
datelce dle přílohy zápisu. Městská 
správa bytového a nebytového fon-
du připraví byt k nastěhování a poté 
vyzve žadatelku k uzavření nájemní 
smlouvy na dobu určitou do 28. 02. 
2019. 
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí zakoupení univerzálního stro-
je  ALBA RE 22 - kuchyňský robot 
pro potřeby kuchyně Domova pro 
seniory Na Výsluní Hořovice v cel-
kové ceně Kč 184 550,-. 
n Rada souhlasí s přerušením pro-
vozu v Městské mateřské škole Ho-
řovice v období vánočních prázdnin 
ve dnech 27., 28. a 31. 12. 2018, kdy 
zaměstnanci budou čerpat řádnou 
dovolenou.
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informace

Městská policie Hořovice:  říjen 2018

8 13. října krátce po půlnoci upo-
zornila obsluha MKDS strážníky, 
že se v ulici 9. května pohybují 
čtyři muži, kteří nesou doprav-
ní značku. Po příjezdu na místo 
hlídka MP muže ztotožnila a do-
provodila do ulice Svatopluka Če-
cha, kde muži značku vrátili zpět 
na původní místo.
8 14. 10. ve 23:35 bylo přijato tele-
fonické oznámení o rušení noční-
ho klidu v ulici Nová. Hlídka MP 
společně s hlídkou PČR na místě 
zjistily, že hluk vychází z ubytov-

ny pro cizince. Tyto osoby hlídka 
MP upozornila na dobu nočního 
klidu a vyzvala ke ztlumení hud-
by, což cizinci učinili.
8 20. 10. ve 20:50 hod. hlídka 
MP přijala oznámení o muži le-
žícím v příkopě v ulici Tyršova. 
Po příjezdu na místo strážníci 
zjistili, že muž je silně podna-
pilý. Pomohli mu vstát a dopro-
vodili ho do nedalekého místa 
bydliště.

Světla Dardová, 
velitelka MP Hořovice

nonstop tel. linka MP:  800 156 166

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

8 Od 15. 10. do 15. 11. 2018 ha-
siči ze stanice Hořovice vyjížděli 
k 40 událostem, z toho: k 10 po-
žárům, 5 technickým událostem 
typu čerpání vody, padlý strom, 
k 16 dopravním nehodám, k 2 
záchranám osob a dvěma úni-
kům látek. V pěti případech šlo 
o planý poplach, porucha EPS. 
Při událostech spolupracovali 
se zdravotnickou záchrannou 
službou, policií ČR a ostatními 
složkami IZS. Při událostech do-
šlo ke zranění 12 osob, 2 osoby 
byly přímo zachráněny, 50 osob 
evakuováno a v jednom případě 
se jednalo o zranění neslučitelná 
se životem.
8 23. 10. v 15:38 hodin byla jed-
notka HZS Středočeského kra-
je ze stanice Hořovice, Beroun 
a Příbram společně s jednotkou 
HZS AČR Jince a SDH obce Jin-
ce, Ohrazenice, Komárov a Zdice 
vyslána k požáru lesa do osady 

Velcí. Po příjezdu na místo bylo 
hasiči zjištěno, že se jedná o požár 
lesa, hrabanky a kořenových sys-
témů ve skalnatém podloží o roz-
loze 100 krát 50 metrů. Na místě 
pracovník lesů pokácel stromy, 
které hrozily pádem, a hasiči pro-
váděli prolévání kořenů pomocí 
takzvaných hřebů. Druhý den 
ráno jednotky HZS stanice Pří-
bram a HZS AČR Jince provedly 
prolití a změření povrchu termo 
kamerou a zásah ukončily. 
8 2. 11. třicet minut po půlnoci 
byla jednotka HZS Středočes-
kého kraje ze stanice Hořovice 
společně s jednotkou HZS Pl-
zeňského kraje stanice Rokycany, 
HZS SŽDC Plzeň a jednotkou 
SDH obce Zbiroh a Komárov 
vyslána k dopravní železniční 
nehodě do obce Mýto. Zde se 
srazilo osobní vozidlo a nákladní 
vlak.  Průzkumem bylo zjištěno, 
že je vozidlo prázdné a nehoda 
bude bez zranění, avšak s velkou 
škodou na majetku. Odklízení 
následků nehody trvalo do dopo-
ledních hodin.

HZS Hořovice

Soutěž Domov plný života
Klienti Domova Na výsluní Hořovice se, tak jako každý rok, zapojili 

do soutěže Domov plný života, kterou každoročně vyhlašuje DTO CZ, 
s. r. o. Je to soutěž ve volnočasových aktivitách seniorů v rámci rozvoje 
jejich aktivit.  

Ve čtvrtek 18. října převzal pan František Sojka, senior žijící v Domo-
vě Na Výsluní, v kongresovém sále Domu kultury města Ostravy u pří-
ležitosti konání kongresu XXII. gerontologické dny Ostrava významné 
ocenění -  1. místo S TÉMATEM SOUTĚŽE – Ta naše písnička česká
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Městský úřad Hořovice vy-
slyšel opakované žádosti občanů 
a dává možnost objednat se k vy-
řízení své záležitosti, bez dlouhé-
ho čekání ve frontě, na určitý čas 
prostřednictvím internetu.

Rezervovat si konkrétní čas 
lze u agend řidičský průkaz, evi-
dence motorových vozidel, ob-
čanský průkaz, cestovní pas.

Na webových stránkách měs-

ta Hořovice, http://www.mes-
to-horovice.eu/mestsky-urad/
pro-obcany/sluzby-pro-obcany/
objednani-na-urad-rezervace-
on-line/, se nachází aplikace, 
která Vás bude postupně jed-
noduchým způsobem navádět 
ke konkrétní objednávce. Upo-
zorňujeme, že na jeden čas, lze 
objednat pouze jeden úkon (je-
den řidičský průkaz = jedno čís-

lo, jedna žádost o cestovní pas = 
jedno číslo).

Na Vámi zadaný e-mail bude 
zaslán odkaz pro potvrzení ob-
jednávky. Objednávku potvrdíte 
kliknutím na odkaz v e-mailu. 
Je třeba tak učinit do 15 minut 
od zadání rezervace. Po uplynutí 
této doby objednávka propadne 
a termín je opět uvolněn.

Pečlivě si zaznamenejte vy-
generovaný kód (PIN), který 
vám bude doručen do e-mailové 
schránky. Při ztrátě kódu (PIN) 
rezervace propadá.

Po příchodu do budovy úřa-
du (pouze budova Palackého ná-
městí 640) +/- 5 minut před ob-
jednaným termínem, přistoupíte 
k vyvolávacímu systému a pod 
tlačítkem „Klienti objednaní 
přes internet“ zadáte vám doru-
čený kód (PIN). Tiskárna Vám 
vydá pořadové číslo, pod kterým 
budete vyvoláni přednostně před 

všemi čekajícími ve frontě. Může 
dojít pouze ke zdržení odbavení 
z důvodu prodloužení obsluhy 
právě odbavovaného klienta. 

V případě, že se rozhodne-
te objednaný termín nevyužít, 
zrušte svou rezervaci stejným 
způsobem jako pořizujete objed-
nání. Uvolníte tím termín dalším 
možným zájemcům.

Další možností jak zbyteč-
ně nečekat ve frontě, je podívat 
se, kolik klientů čeká ve frontě 
na vyřízení agendy. Viz výše uve-
dený odkaz na stránkách města. 
Ale pozor, počet osob ve frontě 
je pouze orientační. Pořadová 
čísla neodpovídají skutečné po-
zici žadatele ve frontě.

Věříme, že vyzkoušíte mož-
nost rezervovat si konkrétní 
termín vyřízení vaší záležitosti 
u našeho úřadu a vyhnete se tak 
dlouhým čekacím dobám.

MěÚ Hořovice

Stát fronty při vyřizování dokladů není nutné
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n informační centrum

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

n Hodiny Pro veřejnost
Po – Pá:                            8:00 – 11:00  12:00 – 17:00
So+Ne, státní svátky:    9:00 – 11:00  12:00 – 15:00
n od 21. 12. 2018 do 1. 1. 2019 je ic 
uzavřeno!

n společenský dům

nádražní 606

n těŽkej Pokondr
4. 12. úterý od 19:00
Mikulášská talk show s písničkami a velko-
plošnou projekcí.

n Předvánoční setkání seniorů
6. 12. čtvrtek od 16:00
K poslechu i tanci Vám bude hrát Hořovická ka-
pela 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 nejdří-
ve vstupenku v Domově Na Výsluní, Hořovice, 
Pražská 932. Kapacita omezena! Pořádají Domov 
Na Výsluní, Hořovice příspěvková organizace 
Města Hořovice ve spolupráci s MKC Hořovice.
n PerMoni  ze  stříBrnÉ Hory
16. 12. neděle od 15:00
Loutkáři MKC Hořovice uvedou loutkovou 
pohádku na motivy hornických pohádek z r. 
1927. Scénář a režie Jaroslav Pelikán.
n Příště Ho zaBiju sáM
20. 12. čtvrtek od 19:30 
Bláznivá detektivní komedie o tom, co 
všechno může způsobit taková nevěra a jedna 
„znebespadlá“ mrtvola. 
n janek Ledecký 
– vánoční turnÉ 2018
22. 12. sobota od 19:00 - vyprodáno

n Galerie starý zámek

vrbnovská 30 / 1

n toMas faLtus - PHotoGraPHy
do 16. 12. 2018
Přístupné Pá, So, Ne od 10:00 do 18:00. Výstava 
potrvá do 16.12.

n klub Labe

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

n cordiLLera HuayHuasH   
6. 12. čtvrtek od 19:00
Přednáška spojená s projekcí.
n Projekt n.a.d.ě.Ž.d.a.   
7. 12.pátek od 19:30
Divadelní komedie v podání spolku BavíTo Žeb-
rák.
n Lucie revivaL  
8. 12. sobota od 20:00

n MiMi & Líza: záHada 
vánočníHo světLa – dětská projekce
9. 12.neděle od 15:00
n dan Bárta & iLLustratosPHere   
10. 12. pondělí od 19:30

n Hovory s tGM – filmová projekce
13. 12.pátek od 19:30
n coP   
15. 12. sobota od 19:30
n akroBat   
21. 12. pátek od 20:00

Klub	  Labe	  

8.	  12.	  od	  20:00	  
LUCIE	  REVIVAL	  	  

	  

10.	  12.	  od	  19:30	  
DAN	  BÁRTA	  &	  ILLUSTRATOSPHERE	  	  

	  

	  

	  

n radnice - sál

Palackého nám. 2

n vánoční díLničky 
2. 12. neděle od 9:00 do 17:00
Vánoční dílny a  kreativní tvoření. Od  15:00 
– 17:00 Vánoční program pro malé i  velké. 
V 17:00 rozsvěcení vánočního stromu.
n vánoční koncert 
– česká Mše vánoční  
13. 12. čtvrtek od 19:00

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)
od 21. 12. 2018 do 1. 1. 2019 je knihovna 
uzavřena!
n soBoty Pro veřejnost: 
1. a 15. prosince 218

antikvariát

do 9. 12. 2018 probíhá antikvariátní 
výprodej knih, cena od 1 kč.

n adventní soutěŽ
V neděli 2. 12. začíná tradiční adventní soutěž 
pro děti i dospělé. Ukázky budou zveřejňovány 
na webových stránkách knihovny. Více na str. 13. 
n „čLověk jMÉneM rour aneB
 kocourův a (MuŽův) PříBěH 
Pokračuje…“
6. 12. čtvrtek od 17:30
2. adventní zastavení s publicistou Ondřejem Va-
culíkem. 
n Hájovny a MysLivny 
v centráLnícH BrdecH
13. 12. čtvrtek od 17:30
Repríza přednášky, která se v klubu Labe ko-
nala v dubnu tohoto roku. Přednáší Petr Ježek, 
Vojenské historické sdružení Brdy - VHSB.

n aktuáLní PředProdej:
4 TĚŽkej PokonDr, 4. 12. úterý od 19:00 
(SD). Vstupenka v předprodeji 350 Kč. 
4 Vánoční koncerT – čeSká mŠe 
Vánoční, 13. 12. od 19:00 (radnice). Cena 
vstupenky v předprodeji 130 Kč
4 PŘíŠTĚ Ho ZAbiju Sám, 20. 12. od 19:30 
(SD). Cena vstupenky v předprodeji 390 (320) Kč.
4 jAnek LeDeckÝ, 22. 12. od 19:00 (SD). 
Cena vstupenky v předprodeji 490 (450) Kč. 
Vyprodáno - rezervace pouze pro náhradníky.

n digitus

Pražská 904/28
tel. 739 833 316, 311 517 265

n vánoční Besídka s dětMi
12. 12. středa od 13:30
Srdečně zveme všechny občany na  tradiční 
předvánoční setkání v rámci akcí Ká.Ča. Ten-
tokrát se sejdeme v netradiční čas! Odpoled-
ne plné předvánoční pohody, koled, písniček 
a dětských úsměvů zpestří svým vystoupením 
žáci z družiny 2. základní školy Hořovice pod 
vedením paní Štěpánky Štochlové.
Touto cestou Vám přejeme klidné prožití Vá-
nočních svátků, hodně štěstí a  zdraví do  no-
vého roku 2019. První středa v  měsíci lednu 
vychází na 2. ledna což je doba pro povánoční 
rozjímání, a  tak se s  Vámi setkáme 1. středu 
v měsíci únoru.
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n domeček Hořovice

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

n PříLeŽitostnÉ akce
4  Sobota 1. 12., 14:30 - 16:00, komárov, 
u  nádržky, 21. ročník PocHoDu PŘeS TŘi 
PekLA. Vydáme se usínající přírodou na návštěvu 
k čertům, u kterých budeme plnit čertovské úkoly. 
V cíli odměna od Mikuláše. Vstupné dobrovolné. 
4 Pondělí 3. 12., 17:30 – 18:30, Vrbnovská 1138, 
Hořovice. WorkSHoP Domácí koSme-
Tiky – oSVĚŽoVAč VZDucHu. Vyrobíme si 
dva přírodní a  léčivé osvěžovače vzduchu, které si 
odnesete domů. Cena 200 Kč/os. (v ceně materiál a 2 
výrobky). Rezervace nutná na ver.sulc@seznam.cz.
4 Středa 12. 12., 18:00 - 19:00, Domeček, Vrb-
novská ulice 1138. čeSko ZPíVá koLeDy. 
Hořovice se připojují! Přijďte si zpříjemnit ad-
ventní čas. Zazpíváme si společně koledy...
4 čtvrtek 13. 12., 14:00 - 16:00, rc kaleidos-
kop. Vánoční DekorAce. Přijďte se vánočně 
naladit při výrobě vánoční dekorace, která může 
posloužit jako dárek nebo výzdoba. Poplatek: 
150 Kč. Nutná rezervace na tel.: 602 664 650
4  Pátek 14. 12., 17:00 - 19:00, Domeček, Vrb-
novská ulice 1138. WorkSHoP Domácí 
koSmeTiky - dárky. Srdečně zveme malé i velké 
tvořílky na  workshop výroby vánočních dárků 
domácí kosmetiky - koupelová vonná sůl, čaj 
do koupele a voňavé mýdlo. Cena: 150  Kč pro dítě 
s  doprovodem dospělé osoby. Lektorka Veronika 
Tesařová. Nutná rezervace: ver.sulc@seznam.cz
4 Sobota 15. 12., 16:30 - 18:00, Zámek Hořovice 
AnDĚLSkÉ ZVonĚní. Vánoční akce pro děti, 
které chtějí poslat dopis Ježíškovi. Doneste svůj 
dopis na zámek, předejte ho andělům a můžete 
se těšit na  Ježíškovu odpověď :-) Navíc vás 
čekají Andělské vánoční dílničky a vánoční čaj... 
Poplatek děti: 20 Kč, Poplatek dospělí: 40 Kč.
4 Pondělí 17. 12., 14:30 - 16:00, rc kaleidos-

n sedmikráska

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

4 mikuLáŠSkÉ čTení. 5. 12. středa od 
17:00 na Palackého nám. (kostel nejsvětější 
Trojice). Nechcete zvát domů Mikulášskou tro-
jici? Přijďte společně k rozsvícenému stromku 
ke kostelu na Palackého náměstí. Zde bude čekat 
Mikuláš s knihou hříchů, čerti a andělé. Pomozte 
Mikuláši a přineste sepsané hříchy, které vloží do 
knihy. Čekání si můžete zkrátit nejen čertovskými 
hrami. Akci pořádáme ve spolupráci se spolkem 
SRDCEM V LESE  a  Zděnou Zaječov.
4 ArTeTerAPie Pro DoSPĚLÉ: 6. 12. 
čtvrtek od  18:00, Hořovice, ul. jungmannova 
156, objekt Teza, 1. p., vlevo. Příspěvek 170 Kč
4 ArTeTerAPie Pro DĚTi: 5. a 19. 12. 
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 Lochovice - statek

n i. adventní neděle 2. 12.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU 
po  setmění rozsvítíme, posvětíme a  s  dětmi si 
zazpíváme. Svařákem nebo čajem se zahřejeme. 
Vlastní hrnek s sebou. Statek otevřeme v 16 hod.
n česko zPívá koLedy na  statku 
ve středu 12. 12. v 18 hod. otevřeme v 17 hod.
n iii. adventní neděle 16. 12.
8. LOCHOVICKÝ VÁLEČEK- soutěž o  nej-
lepší vánoční cukroví, 13:00-14:00 příjem 
cukroví do soutěže, 14:00- 14:30 vyhodnocení 
porotou, 15:00 vyhlášení vítěze a předání cen. 
Vystoupení skupiny SAXTET – saxofonový 
soubor z Hořovic

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

starý zámek, vrbnovská 27
horovice@muzeum-beroun.cz

4 Adventní výstava vánočních pohlednic ze 
sbírek ilony Voráčkové doplněná kalendáři ze 
sbírek Hany Trinerové. Více na str. 14.
Otevřeno: 1. - 2., 8. - 9., 15. - 16. prosince
9:00-12:00, 12:30-17:00

n Muzeum Hořovicka

n cerhovice

n kurz odrátkování kaMínků
6.12. čtvrtek od 17:00
Moje trucovna, kpt. Kučery 10, Cerhovice, tel. 
603 298 240. Vhodné i pro šikovné děti. Mů-
žete si přinést i svoje kamínky. Cena včetně 
materiálu a občerstvení 200 Kč.
n kurz BaLení dárků 
nejen na vánoce
19. 12. středa od 17:00
Moje trucovna, kpt. Kučery 10, Cerhovice, tel. 
603 298 240. Tradičně i netradičně, za využití 
různých technik a materiálů. Přineste si dár-
ky k zabalení – troufneme si i na „měkkoně“. 
Cena včetně materiálu a občerstvení 250 Kč.

n zaječov

n adventní koncert 
ve svatÉ doBrotivÉ
9. 12. neděle od 14:00
Vystoupí smíšený pěvecký sbor BONBON. 
Sbormistr: Mgr. Bohumila Vokáčová. Instru-
mentální doprovod: Marcela Šlossarová – 
akordeon, Pavel Novák – trubka. V programu 
zazní vánoční písně a koledy, hudba starých 
mistrů  a Česká vánoční mše koledová ANTO-
NÍNA HRADILA. Vstup dobrovolný. www.
zdena-zajecov.estranky.cz

n zbiroh

n stoLetí ve vánočnícH 
PoHLednicícH Phdr. jiřiny Hánové
Městské muzeum Zbiroh Vás srdečně zve 
na  zahájení výstavy Století ve  vánočních po-
hlednicích PhDr. Jiřiny Hánové. Jak už název 
naznačuje, muzeum v  tomto jubilejním roce 
závěrem přináší výstavu ke 100. výročí repub-
liky. Výběr z bohaté sbírky představí pohledni-
ce z období vzniku republiky až po současnost. 
Výstava bude přístupná do 6. ledna 2019.

n Prodej stromků: 16. 12. (v rámci soutěže) 
a pak 21.-23. 12. 2018 9:00-16:00
n Prodej kaprů: 21. - 23. 12.  9:00-16:00 (So-
bota pouze do vyprodání cca do 14. hod..)

n Žebrák

kuLturní kLuB
n rozsvícení vánočníHo stroMu
1. 12. sobota od 16:00 
Sbor dobrovolných hasičů strom ozdobí a So-
kol zajistí program. Srdečně Vás zvou oba tyto 
spolky na příjemné zahájení letošních vánoč-
ních svátků.
n MikuLášská nadíLka Pro děti
2. 12. neděle od 15:00 
Do KK přijde Mikuláš a čert se svými pís-
ničkami, soutěžemi a samozřejmě nadílkou. 
O dobrou náladu se postará DJ Karel Moravec. 
Vstup 50 Kč.
n divadeLní PřeHLídka
O víkendu 1. a 2. prosince bude ukončena diva-
delní přehlídka Erbenův Žebrák. Divadelní sou-
bor odehraje hru Otylka, vždy od 14. a 18. hodin.
n divadeLní Představení 
„ukLízečka“
3. 12. pondělí od 19:30
V hlavní a jediné roli Marek Smied.  Vstupen-
ky v KK.
n vánoční setkání s důcHodci
5. 12. středa od 16:00
Pravidelné setkání s důchodci města a okolí. 
K tanci a poslechu hraje Ing. Jungmann.
n vánoční vyPrávění
zdeŇka trošky
6. 12. čtvrtek od 18:00
Zdeněk Troška spolu s písničkářkou Simonou 
Klímovou. Vstupenky 300 Kč v KK.
n závěrečný věneček v tanečnícH
7. 12. pátek
Poslední lekce v tanečních proběhne za do-
provodu živé kapely DYNAMIC BAND. Jste 

kop. nePečenÉ cukroVí. Přijďte načerpat 
inspiraci pro domácí pečení a  společně s dětmi 
nějaké udělat. Nutná rezervace 602  664  605. 
Poplatek:150 Kč.
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Verze 1 – základní: 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2019

Střední odborná škola  
a  Střední odborné učiliště,
Hořovice, 
Palackého náměstí 100
tel: 731582691 ; 311516792

STUDIJNÍ NABÍDKA ŠKOLY od 1.9.2019

Dny otevřených dveří:   19.1. a 16.2.2019 

I. Maturitní studijní obory (čtyřleté denní studium): 
Přírodovědné a technické obory:                                                     
1601M/01   Ekologie a životní prostředí

2942M/01   Analýza potravin - 

43-41-M/01 Veterinářství – nový obor

Ekonomické obory:                                                                              
6341M/01 Ekonomika a podnikání  

6341M/01 Ekonomika a podnikání / Obchodní akademie  – 

nový školní vzdělávací program  

Technické obory:                                                                                   
1820M/01 Informační technologie 

2341M/01 Strojírenství  

       II. Technické obory s výučním listem (tříleté denní 
studium): 
2351H/01 Strojní mechanik - Zámečník

2352H/01 Nástrojař - Nástrojař, Technik/čka - specialista na 

kompozitní materiály

2652H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje 

– v povolovacím řízení

                       web:    http://www.soshorovice.cz   
                     f:    facebook.com/sosasouhorovice 

vánoční pořady v evangelickém kostele 
v Hořovicích:
n 2. 12. - první Adventní neděle: 8:30 Bohoslužby 
s vysluhováním Večeře Páně
n 9. 12. - druhá Adventní neděle: 8:30 bohoslužby;
n 16. 12. - třetí Adventní neděle: 10:00 Vánoční 
zvěstování dětí a mládeže (vánoční hra „O mudr-
cích a lidech“).
n 23. 12. - čtvrtá Adventní neděle: 8:30 Bohosluž-
by 
n 25.12. - Boží hod vánoční: 8:30 Bohoslužby s vy-
sluhováním Večeře Páně.
n 30.12. - Poslední neděle v občanském roce: 8:30 
Bohoslužby

O vánoční naději ... 
Lukáš 1,26 – 38; Matouš 1,18 - 25
Evangelium je zvěst o záchraně člověka. Tehdy v Jud-
sku očekávali, že davidovský Mesiáš zbaví zemi vněj-
šího ohrožení a poroby a nastolí davidovské nebo 
přímo Boží království. Dneska vidí mnozí spásu třeba 
v odvolání vládnoucích jednotlivců, popř. celé garni-
tury politiků. Jenomže oni po té změně nastoupí jiní 
a nebývá to o moc lepší. Poměry i to, kdo je u moci, 
odráží totiž spíš to, jací jsme my. Nejsou nikdy jenom 
dílem jednotlivců. Spolutvoříme je všichni. Bez té 
hlubší proměny, která se týká jednoho každého z nás, 
se nic nezmění. Však také anděl podle Lukáše říká 
„neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů“ nebo „ze 
všech jeho nepravostí“.
Ale jak? Nějakým zázrakem shůry, který způsobí, 
že se všichni lidé polepší nebo zůstanou jen ti dobří? 
Snad právě kvůli tomu, abychom to – třeba i v dobré 
víře – nepopletli, abychom si všimli, že ta boží vánoč-
ní naděje je jiná, postavil Matouš vedle sebe a k sobě 
ta dvě odlišná jména – „Ježíš“ (Bůh je spása, Bůh 
zachraňuje) a „Immanuel“ (Bůh s námi). Aby bylo 
zřejmé, že to vysvobození, o kterém anděl mluví, se 
nezakládá a nestojí na tom, že my budeme s Bohem, 
ale že Bůh je s námi; že tu vzdálenost a odcizení, způ-
sobené našimi nepravostmi, nepřekračujeme my, ale 
on; že s ním můžeme počítat v těchto poměrech a i při 
své všelijaké člověčině a ne až tehdy, když se z toho 
všeho vyhrabeme. A chce být s námi i v tom, co ne-
dovedeme vidět jinak než jako průšvih. I tam, kde ho 
vůbec nečekáme. O tom jsou přece vánoce a ta radost 
veliká pro všechen lid, kterou i letos oslavíme. Moci 
chtiví potentátci, trable s daněmi i lidská nevšímavost 
a lhostejnost v tom příběhu jsou. Nezmizeli. A přes-
to není svět bohapustý. Protože do něj Bůh vstoupil, 
protože se to všechno rozhodl sdílet s námi. Proto je 
možné setkat se s láskou nejen v pohodlí a klidu, ale 
i ve chlívě. Taková je naděje Vánoc.
Radostné a pokojné Vánoce Vám všem přeje

Samuel Hejzlar, evang. farář v Dobříši a Hořovicích 

n církve

Pozvání na koMentovanou 
Pěší vycHázku na PLešivec
Zveme všechny zájemce na Výlet za historií a 
bájemi Olympu Brd - Plešivec. Vycházka s prů-
vodcem se koná dne 8. prosince od  9:30 hodin 
od závory na Klínku. Tam dojedete autem ze 
směru od Lochovic, na první křižovatce v Jin-
cích doleva. Vyjedete do lesa, kde na jeho vr-
cholu po levé straně je závora, tam zaparkujete. 
Nebo vlakem do Jinec, kde po vlastní ose jdete 
směrem do města, projdete městem a stejně 
jako autem vystoupáte na Klínek. Pěšky je ces-
ta o 2 km delší s výrazným stoupáním. Návrat 
cca po 3,5 – 4 hodinách zpět na Klínek. Bližší 
informace pod záložkou „Akce PRŮVODCE“ 
na webových stránkách horovice-ubytovani.cz. 
Na akci se lze přihlásit na tel. č. 603 964 553.

n turistická pozvánka

vánoce s ryBou
Žáci ZUŠ Hořovice z tříd Květuše Er-

nestové uskuteční v adventním čase řadu 
koncertů, jejichž program je sestaven pře-
vážně ze skladeb Jakuba Jana Ryby. Jeho 
nejznámější dílo, Českou vánoční mši 
z roku 1796, provedou ve výjimečném 
obsazení dětskými sólisty 12. 12. od 16:00 
ve vstupní hale Domova Na Výsluní v rám-
ci projektu Česko zpívá koledy 2018 a 21. 
12. od 17:00 v kostele Nejsvětější Trojice 
na Palackého náměstí, kde bude již tradič-
ně rozdáváno Betlémské světlo. Spoluúčin-
kuje Brass Ensemble.

Srdečně zveme.

srdečně zváni podívat se co se mladí naučili 
a jaké udělali pokroky.
n PekLo v Parku
8. 12. sobota od 17:00 
n veLký vánoční koncert 
s josefeM váGnereM
15. 12. sobota v 18:00 
Vstupenky za 180 Kč v KK.
n vánoční diskotÉka 
s dj MartineM šMídeM
25. 12. úterý od 21:00 
n siLvestr 
31. 12. pondělí od 20:00
Poslední den tohoto roku bude patřit Silvestrov-
ské zábavě v doprovodu kapely Caroline Band 
z Kladna. Vstupenky je možné pořídit v KK 
za cenu 450,- Kč /v ceně raut a přípitek/. Hlavní 
cenou vstupenkové tomboly je víkendový pobyt.
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Každou adventní neděli budou uveřejněny ukázky 
z knih týkající se adventu nebo Vánoc.  

Vaším úkolem je najít správný název knihy, ze 
které ukázka pochází, a jejího autora. 
Soutěžit mohou jak děti (do 15 let),  

tak i dospělí. 
 Ukázky a obrázky najdete na webových stránkách  

mkc-horovice.cz, v prostorách knihovny nebo je možné se 
zaregistrovat na emailové adrese adventnisoutez@seznam.cz 
a ukázky Vám budou posílány na uvedenou emailovou adresu.  

 Pro usnadnění bude ve středu uveřejněna nápověda.  
 Svoje odpovědi zasílejte na email: adventnisoutez@seznam.cz 

nebo je odevzdejte v knihovně.  
  Uvádějte své jméno a příjmení, čtenáři knihovny č. legitimace, 

ostatní prosím o uvedení kontaktního údaje. 
 Soutěžit může každý, členství v knihovně není podmínkou. 

 
Správné odpovědi budou zveřejněny první lednový týden 2019.  

 

 

 

 
 

 

repríza přednášky z 25.4. v klubu Labe 
s promítáním 

 

Přednáší Ing. Petr Ježek 

Knihovna Ivana Slavíka 
v Hořovicích 

13. 12. 2018 od 17:30  
vstupné 30 Kč  
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Největší škola taekwon-do ITF Ge-Baek 
Hosin Sool se v podzimních celorepublikových 
závodech umístila opět na nejlepších místech!

Jako každý rok se i letos konaly na podzim 
dva ze tří nejdůležitějších závodů v roce, a to 
sice finále závodů Středisek talentované mláde-
že a Mistrovství České republiky, které se nám 
podařilo vyhrát, a získat tak titul nejúspěšnější 
školy ČR  již poněkolikáté za sebou. První ví-
tězné závody, Celorepublikové setkání středisek 
talentované mládeže, probíhaly o víkendu 13. 
- 14. 10. ve sportovním centru ČUS Nymburk. 
Středisko STM Praha 2, jehož jsme součástí, 
zde své 1. místo vybojovalo s počtem 54 zlatých 
medailí (sečteno z obou kol) a závodilo za něj 
celkem 86 závodníků.

Mezi nimi soutěžila také Eliška Matějková 
z Hořovic. Ta si i přes silnou konkurenci doká-
zala vybojovat dokonce zlatou pozici ve spor-
tovním boji a bronzovou v sestavách. Nemalý 
úspěch pak sklízel mladší žák Matěj Perník, 
který dosáhl svého stříbra taktéž za boj. Starší 
junior Lukáš Rydrych se rovněž umístil, domů 
poté odcházel s bronzem ze stejné disciplíny, 
sportovního boje. Robin Balaš získal zcela stejné 
ocenění, bronzovou medaili v boji, za své kate-
gorie si bronz odváželi i další dva hořovičtí zá-
vodníci, Barbora Smrčinová a Karel Weishampl.

Všichni, až na Elišku, se účastnili také týmo-
vých disciplín, odkud posbírali množství dalších 
drahých kovů, kupříkladu Dan Vlček a Adam 
El-Dunia vysoutěžili v týmovém sportovním 
boji mladších juniorů zlaté medaile. Nakonec 
Eliška Fuxová soutěžila též ve sportovním boji, 
a stejně jako Matěj i ona obsadila druhou, stří-

brnou příčku, k níž přidala i bronzovou za se-
stavy. Ve zmíněném boji soutěžila s Aničkou 
Fialovou, která z něj nakonec vyšla jako bron-
zová. Všem jim proto gratulujeme a děkujeme 
za jejich odhodlání a snahu.

Mistrovství České republiky se letos usku-
tečnilo ve sportovní hale v Brně o víkendu 10. 
- 11. 11. Dohromady zde soutěžilo 28 škol s 327 
závodníky, z nichž bylo opět 86 jednotlivců čle-
ny naší školy. K celkovému vítězství nám mimo 

jiné znovu dopomohly závodní výsledky Elišky 
Matějkové, která obhájila své třetí místo za se-
stavy. Stejné ocenění jako v minulých závodech 
měli i Barbora s Robinem, 3. místo ve sportov-
ním boji. Matěj Perník také svůj úspěch v boji 
prostřednictvím stříbra zopakoval. Lukáš Ry-
drych, Dan Vlček i Adam EL-Dunia se se svými 
týmy probojovali k dvěma 1. místům. Eliška Fu-
xová za jednotlivce vysoutěžila ve sportovním 
boji dokonce zlaté ocenění, společně s bronzo-
vým za sestavy, v nichž Anička Fuxová Elišku 
porazila. Všem patří náš velký dík za jejich účast 
a úžasný výsledek, kterým přispěli k naší výhře.

Chcete si zacvičit i vy? Setkat se s vítězi a tře-
ba si jednou rovněž zazávodit? Přihlásit se může-
te kdykoliv během celého roku! Jen u nás získáte 
zkoušky na vyšší pásek a výbavu (dobok, lapa, 
chrániče) ZDARMA. Proto neváhejte a přijďte 
za námi každé pondělí od 17:00 do Sokolovny 
města Hořovice, Tyršova 401, vede Renata Za-
dražilová, tel.: 725 596 150, a Jana Kundrátová, 
tel.: 723 691 771, nebo každou středu v 17:00 
do 1. ZŠ města Hořovice, Komenského 1245, 
vede  mistr Martina Zámečník, tel.: 603 302 739.

Eliška matějková z Hořovic bodovala 
na celorepublikových závodech

n Eliška Matějková (vlevo)

veřejnÉ BrusLení  - prosinec 2018  

Sledujte rozpis na ww.zs.horovice.cz  - může 
dojít k změnám
1. 12. sobota 6:15 - 7:15, 18:45 - 20:15
2. 12. neděle 5:45 - 6:45, 13:30 - 15:45
3. 12. pondělí 12:00 - 14:15
4. 12. úterý 12:00 - 15:15
5. 12. středa 12:00 - 15:15
6. 12. čtvrtek 12:00 - 15:15
7. 12. pátek 13:00 - 15:30
8. 12. sobota 6:15 - 7:15, 13:45 - 15:30
9. 12. neděle 5:45 - 6:45, 13:30 - 16:45
10. 12. pondělí 12:00 - 14:15
11. 12. úterý 12:00 - 15:15
12. 12. středa 12:00 - 15:15
13. 12. čtvrtek 12:00 - 15:15
14. 12. pátek 13:00 - 15:30
15. 12. sobota 6:30 - 7:45, 14:00 - 15:30
16. 12. neděle 5:45 - 6:45, 13:30 - 15:45
17. 12. pondělí 12:00 - 14:15
18. 12. úterý 12:00 - 15:15
19. 12. středa 13:00 - 15:15
20. 12. čtvrtek 12:00 - 15:15
21. 12. pátek 13:00 - 15:30
22. 12. sobota 6:15 - 7:15, 12:30 - 15:30
23. 12. neděle 5:45 - 6:45, 13:30 - 16:45
24. 12. pondělí 10:15 - 16:00
25. 12. úterý 8:00 - 20:00
26. 12. středa 8:00 - 15:15
27. 12. čtvrtek 8:00 - 15:15
28. 12. pátek 8:00 - 17:15
29. 12. sobota 6:15 - 7:15, 19:30 - 22:00
30. 12. neděle 8:00 - 10:00, 13:30 - 18:30
31. 12. pondělí 15:00 - 19:30
Každé pondělí od 15:30 - 16:30 a úterý od 15:30 
- 16:15 je nábor kluků a holek ve věku 5-9 let. 
Nábor je ve spolupráci ČSLH. Do konce roku je 
nábor zadarmo. Je pro všechny, kteří se chtějí 
naučit hrát hokej, nebo to chtěji alespoň zkusit.

BazÉn Hořovice  
- otevírací doba o vánočních svátcích

24. 12. Pondělí   10:00 - 15:00
25. 12. Úterý       zavřeno
26. 12. středa     14:00 - 21:00
27. 12. čtvrtek    14:00 - 21:00  
28. 12. Pátek      14:00 - 21:00
29. 12. sobota    11:00 - 20:00
29. 12. sobota   8:00 - 20:00
vánoční plavecká 12 hodinovka
30. 12. neděle    12:00 - 19:00
31. 12. Pondělí   10:00 - 16:00

  1. 1. Úterý 14:00 - 21:00

12
HODINOVKA

1.ročník charitativního závo
d

u

29. 12. 2018 od 8:00 – 20:00

ZÁVODNÍ

PLAVCI

VČEREJŠKA

I ZÍTŘKA

AKCE PRO VEŘEJNOST:

UPLAV
co největší vzdálenost za 5 min

nebo 100m co nejrychleji
PRO DOBROU VĚC!

Výtěžek z prodeje a dobrovolné příspěvky
budou věnovány do Domova na Výsluní Hořovice.

OBČERSTVENÍ
K ZAKOUPENÍ

VYHRAJ

ZAJÍMAVÉ

CENY

PROKAŽDÉHOZ VÁS

Bazén
bude otevřen

v běžném
provozu.

VÁNOCE

S PLAVECKÝMI

HVĚZDAMI

Akci pořádá Plavecký oddíl TJ Spartak Hořovice.

Plavecký bazén Hořovic
e


