
Na  skládku  komunálního  odpadu  můžeme 
pohlížet jako na stavební dílo – v krajině podle 
schváleného  projektu  vznikne  novotvar,  kopec. 
Schválený projekt určuje jeho stavbu i podobu – 
výškovou kótu i sklony svahů, zejména ale jeho 
založení – vodotěsné izolace, drenáže, kontrolní 
šachty, způsob rekultivace atd…

Hořovická skládka Hrádek obsahuje tři etapy 
výstavby, z nichž na třetí, která propojuje etapu 
I.  a  II.,  právě  končí  navážení  odpadu,  protože 
výšková kóta  (430 m n. mořem i po rekultiva-
ci) v souladu s vydaným stavebním povolením 
i vůlí samosprávy překročena nebude.

U  IV.  závěrečné  etapy,  která  víceméně  tvar 
„kopce“  zarovnává  na  západní  straně,  probíhá 
stavební  řízení  ohledně  stavebního  povolení. 
Podle projektu by tato etapa měla pojmout cca 
110 tisíc metrů krychlových komunálního odpa-
du, a kótu 430 rovněž nemá převýšit.

Skládku „staví“ (tedy ten kopec) a provozu-
je (vč. nakládání  i s  jinými odpady) společnost 
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., s níž má 
město podepsány dvě smlouvy.  Jednu o Sběru, 
přepravě a odstraňování odpadu, druhá je o Ná-
jmu skládky odpadů.

Smlouva  O  Sběru,  přepravě  a  odstraňování 
odpadu zajišťuje v Hořovicích od roku 2016, kdy 
proběhla  veřejná  obchodní  soutěž  na  tuto  služ-
bu (a přihlásilo se do ní toliko AVE, které sváželo 
odpad v Hořovicích i před tím), až do 31. 12. 2024 
(pokud nebude jednou nebo druhou stranou vy-
povězena) odvoz komunálního odpadu z kontej-
nerů i popelnic v určitém režimu a za stanovenou 

odměnu podle přílohy Smlouvy. Zvýšení  jednot-
kových cen (sazeb) ovlivňuje inflace do výše 4 %, 
nebo prokazatelné (a sjednané písemným dodat-
kem)  zdražení  vstupních  nákladů,  např.  energie. 
Náklady na svoz odpadu ovšem rostou se zvyšují-
cím se počtem svozů. Podmínky této Smlouvy také 
umožňují  držet  poplatky  za  svoz  komunálního 
odpadu v Hořovicích pro občany na velice příznivé 
výši bez ohledu na životnost skládky. Pouze záleží 
na vůli zastupitelů, jakou výši poplatků stanoví.

Současné  znění  Zákona  o  odpadech  stano-
vuje termín ukončení skládkování k 31. 12. 2023. 
Po tomto datu má docházet k většímu třídění od-
padu než nyní, a k likvidaci odpadu ve spalovnách.  
(Ovšem termín „ukončení skládkování“ se během 
10 let posunul minimálně 2 x.) I kvůli tomu se „vý-
stavba  skládky“  rozšiřuje  o  další  etapu,  původně 
měla končit, myslím, v roce 2017.

Smlouvou  O  nájmu  skládky  odpadů  město 
pronajímá  nájemci  (AVE)  pozemky  pro  skládku 
i další zařízení či vybavení skládky za úplatu. Ná-
jemné  není  stanoveno  konstantně  za  období,  ale 
odvozeno  od  množství  uložených  tun  odpadu, 
konkrétně 15 Kč za tunu. (Čím v roce více ulože-
ných  tun  odpadu,  tím  i  vyšší  roční  nájemné,  ale 
na úkor životnosti skládky.)

Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o nájmu odpadů se 
rozšiřuje  počet  i  plocha  městem  pronajatých  po-
zemků o pozemek p. č. 2387/4 v k.ú. Hořovice, což 
umožňuje společnosti AVE „rozšířit kapacitu sklád-
ky v rozsahu podle schválené projektové dokumen-
tace“, která musí být v souladu s územním plánem 
a dalšími příslušnými normami a regulativy.

Za  rok  2017  činily  výnosy  z  nájemného 
skládky  14  720  735,-  Kč,  což  je  v  posledních 
letech  zhruba  průměrný  roční  příjem.    Podle 
mého ideální by bylo, kdyby AVE co nejrychle-
ji dospělo k završení IV. etapy, a tím i uzavření 
a rekultivaci skládky, a Smlouva o sběru, přepra-
vě a odstraňování odpadu, která stanovuje pod-
mínky  a  zajišťuje  občanům  svoz  komunálního 
odpadu až do roku 2024, zůstala v platnosti.

Mělo by nám jít také o to, aby rekultivaci pro-
váděla,  a  odpovědnost  za  ni  nesla  firma,  která 
skládku také provozuje. Ta odpovědnost by měla 
být nedílná.

Všem nám jde také o to, aby ten v létě smrdu-
tý a stále rozhrabaný kopec odpadků se vbrzku 
zazelenal a stal se součástí přírody, a zároveň aby 
„sběr, přeprava a odstraňování odpadu“ zůstalo 
pro občany na přijatelné výši.

  Kardinální  otázka  spíše  zní,  co  bude  poté, 
kdy Zákonem o odpadech skutečně dojde k zá-
kazu skládkování? 

Ondřej Vaculík  (místostarosta)

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

Hořovice(srpen2010).indd   1 7/20/10   11:06 PM

1
2012

Měsíčník Města Hořovice
4. ročník / zdarMa

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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Hořovická skládka Hrádek

n Oznámení

Vážení občané,
pro své připomínky ohledně čistoty a po-

řádku ve městě můžete využívat také služeb 
Městské správy bytového a nebytového fon-
du, která provozuje Technické služby města.  
Tel.: 311 545 335, 311 512 637 nebo 
603 743 861 (Ing. Jaroslav Pelán, ředitel) 



Závěr  loňského roku a úvod  toho  letošní-
ho  zpestřily  koncerty.  V  sobotu  22.  prosince 
vystoupil  v  hořovickém  Společenském  domě 
v rámci Vánočního turné Janek Ledecký. V so-
botu 12. ledna davy fanoušků mířily do další-
ho  hořovického  kulturního  stánku,  do  klubu 

Labe,  kde  vystoupila  skupina  AC/DC  REVI-
VAL  ŠPEJPLS´HELPRS.  Oba  koncerty  byly 
zcela vyprodané.

Zda se Janek Ledecký do Hořovic vrátí, to 
nyní nevíme, ale jasné je, že AC/DC REVIVAL 
ŠPEJPLS´HELPRS se do Labe určitě vrátí. Jak 

už  je  dlouholetou  tradicí,  stane  se  tak  znovu 
na začátku roku, vystoupí zde 17. ledna 2020. 

Fotografie  z  koncertů,  které  se  v  Hořovi-
cích  v  prosinci  a  lednu  uskutečnily,  poskytli 
fotografové Pavel Paluska a Vladimír Kasl. 

(rak)
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Konec i začátek roku zpestřily zcela vyprodané koncerty

n Janek Ledecký nabídl před Vánocemi zcela výjimečný koncert. 
2x foto: Pavel Paluska

I letos se v našem regionu uskutečnila Tříkrálová sbír-
ka, už po deváté ji pořádala Charita Beroun. Její zástup-
ci děkují všem dobrovolníkům, bez kterých by se sbírka 
nemohla  uskutečnit.  Také  děkují  všem,  kteří  do  kasiček 
přispěli.  „Díky  vám  jsme  vykoledovali  rekordní  částku, 
213  945  korun,  což  je  zhruba  o  50  000  korun  více  než 
vloni,“  uvedla  za  Charitu  Beroun  Markéta  Petříčková. 
Výtěžek podpoří terénní pečovatelskou službu v regionu. 
Skupinky Tří králů navštívily i Hořovice, vydaly se na rad-
nici, do budovy městského úřadu a zavítaly na Městskou 
policii. (rak)

n Tříkrálová sbírka se na Berounsku a Hořovicku konala 
v době od 1. do 14. ledna. Dvě skupinky Tří králů zavítaly 
na hořovickou radnici a další místa ve čtvrtek 10. ledna. 
Foto: (rak)

Skupinky Tří králů navštívily radnici i Městskou policii

n  Skupina AC/DC REVIVAL ŠPEJPLS´HELPRS rozparádila fanoušky 
na začátku ledna v hořovickém Labi. Foto: Vladimír Kasl

n Oblíbená revivalová skupina se do hořovického klubu Labe vrátí v pátek 
17. ledna 2020.  Foto: Vladimír Kasl 
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V Galerii nádraží uvidíte snímky
z přírody, tématem je i železnice

Fotoklub Hořovice vystavuje v hořovické Ga-
lerii  nádraží  od  samého  začátku  její  existence, 
od roku 2012. Ve čtvrtek 17. ledna se zde uskuteč-
nila další vernisáž, připravilo ji Městské kulturní 
centrum  Hořovice.  Jde  o  první  spolupráci  této 
příspěvkové organizace města a místních fotogra-
fů. Obě strany na lednovém setkání potvrdily, že 
v ní hodlají i nadále pokračovat.

Ředitel MKC Hořovice Přemysl Landa hned 
v  úvodu  přivítal  všechny  členy  Fotoklubu,  mís-
tostarostu  města  Hořovice  Ondřeje  Vaculíka 
i přítomné hosty. Ondřej Vaculík zmínil, že pravi-
delnými termíny vernisáží v Galerii nádraží jsou 
duben a říjen. Také vysvětlil, že důvodem změny 
je rekonstrukce budovy, která stále probíhá.

Galerie  nádraží  vznikla  v  čekárně  hořovic-
ké vlakové stanice před sedmi lety, tím i tradice 
hořovických  fotografů  zde  vystavovat.  „Musím 
vždy znovu poděkovat vám všem, kteří sem do-
dáváte  fotografie.    Vytváříte  zde  příjemné  pro-

středí, které možná ocení více lidé, kteří sem při-
jíždějí. Každý fotograf zde má svůj koutek, nebo 
stěnu a jsem moc rád, že mezi fotografy je také 
žena,“  poznamenal  na  vernisáži  místostarosta 
města  Ondřej  Vaculík.  Navíc  poděkoval  panu 
Vokurkovi,  který  ochotně  zpracovává  všechny 
podklady pro výrobu fotografií.

Nezaměnitelný rukopis 

Galerie  nádraží  není  jediným  místem,  kde 
jsou snímky hořovických fotografů vystavované. 
Zcela nové fotografie jsou k vidění v prvním pa-
tře radnice. „Kdo nás zná, pozná, čí fotografie je. 
Každý máme svůj rukopis a věnujeme se určité 
oblasti,“  prohlásil  vedoucí  Fotoklubu  Hořovice 
Alois Crk s tím, že výstavy se konají i za hranice-
mi města, v současné době na Dobříši.

V Galerii nádraží vystavuje i nový člen Fo-
toklubu Hořovice Vladimír Jaňour. „Dříve jsem 
působil  ve  fotoklubu  ve  Zbiroze.  Přestěhoval 

jsem  se  a  nyní  jsem  se  rád  přidal  k  hořovic-
kým fotografům,“  říká Vladimír  Jaňour, který 
oceňuje nejen společné výstavy, ale i setkávání 
s novými přáteli.

V Galerii nádraží uvidíte především snímky 
z přírody. Mezi fotografiemi Brd, zvířat a rost-
lin najdete i ty, které mají k vlakovému nádra-
ží  velmi  blízko.  Například  Jiří  Kadeřábek  zde 
představuje  sérii  fotografií  historické  lokomo-
tivy.  Ondřej  Vaculík  pořídil  snímky  strážních 
domků,  takzvaných  vechtroven.  „Stavěly  se 
od  sebe  přibližně  jeden  kilometr,  aby  strážní 
na sebe viděli. Mě zaujaly tři, všechny jsou pů-
vodní a každá má jiný osud. Některou lze trva-
le obývat, ale k další nevede elektrický proud, 
může být jen rekreačním objektem.“

Současná výstava v Galerii nádraží trvá do le-
tošního dubna, kdy se uskuteční další vernisáž. 
Hořovičtí se tak vrátí k původní periodě duben 
– říjen. (rak)

n Fotoklub Hořovice vystavuje v Galerii nádraží od roku 2012. Foto: (4x rak)

Do hořovické Galerie nádraží pravidelně doléhá hlášení o příjezdech a odjezdech vlaků. Je to přirozené, tato galerie 
se totiž nachází v čekárně vlakové stanice. Vystavují zde členové Fotoklubu Hořovice, současná výstava trvá do dubna.

n Galerie nádraží se nachází v čekárně hořovické vlakové stanice.

n Vernisáž Fotoklubu Hořovice, která se v Galerii nádraží konala ve čtvrtek 17. ledna, společně zahájili: (zleva) vedoucí Fototklubu Alois Crk, místosta-
rosta města Hořovice Ondřej Vaculík a ředitel MKC Hořovice Přemysl Landa.
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„Jak se pozná komiks?“ ptala se v hořovické Knihovně Ivana Sla-
víka dětí Klára Smolíková. „Jsou v něm bubliny,“ odpovídali školáci, 
kteří přišli v pátek 18. ledna na setkání se jmenovanou spisovatelkou 
a scénáristkou komiksových příběhů.  A to nebylo vše.  Klára Smolí-
ková dětem o komiksech prozradila mnohem víc. Setkání navštívily 
dvě třídy hořovické základní školy.  V knihovně tak byly i letos zaháje-
né oblíbené akce, které už řadu využívají nejen místní základní školy, 
ale i školská zařízení z okolních obcí. (rak)

Děti odhalily tajemství komiksu

n Hořovičtí školáci pronikli do tajů komiksu, odhalila jim je spisovatelka 
a scénáristka komiksových příběhů Klára Smolíková.

Adventní soutěže se zúčastnily celé rodiny i kolektivy

KNIHOVNA IVANA SLAVÍKA HOŘOVICE

Hořovická zákoutí. To byl název  fotografické soutěže, kterou  loni 
v  červnu  vyhlásila  Knihovna  Ivana  Slavíka  Hořovice.  Soutěžilo  se 
ve dvou kategoriích. Jak uvedla vedoucí knihovny Martina Stelšovská, 
vítězem kategorie A, do které přispívali amatérští fotografové do věku 
15  let,  je  Mariana  Matějková.  Václav  Babel  je  vítězem  kategorie  B 
od 16 let. Vítězné snímky níže. (rak)

Známe vítěze fotografické soutěže

1.     Ukázka
Ivan Kraus – To na tobě doschne! (také Má 
rodina a jiná zemětřesení)
Miloš Kratochvíl – básnička Dopis Ježíškovi, 
sbírka Zapište si za uši!
2.     Ukázka
Marie Poledňáková – Ten, kdo tě miloval
Jindřiška Kratschmerová – Čerti nikdy nespí 
(alespoň to o sobě říkají)

3.     Ukázka
Filip Jánský – Nebeští jezdci
Jan Lebeda – Zlatá kniha pohádek skřítka 
Medovníčka
4.     Ukázka
Halina Pawlovská 
– Velká žena z východu
Sandra Vebrová – Ducháčkovic rodina, aneb, 
strašidla mezi námi.

Zástupce hořovické knihovny potěšila 
velká účast v Adventní soutěži, která se 
koná, jak už název napovídá, vždy v zá-
věru roku. Důkazem toho, že se soutěž těší 
velkého zájmu, svědčí to, že se jí zúčastnili 
dospělí, děti i kolektivy. Soutěžily i celé ro-
diny. Do knihovny přišlo 71 správných od-
povědí (viz tabulka), jen tři byly chybné.

A kdo se nakonec stal výhercem? Ti, 
které vylosovali samotní čtenáři hořovické 
knihovny. Výherci získali, jak jinak, kniž-
ní odměnu. (rak)

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI ADVENTNÍ SOUTĚŽE

n Zábavné dopoledne se v hořovické knihovně konalo v pátek 18. ledna. 
2x foto: (rak)

n Vítězné foto kategorie A: Mariana Matějková

n Vítězné foto kategorie B: Václav Babel
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Brožura  o  historii  hasičstva,  výstava  i  slav-
nostní  setkání.  To  vše  by  mělo  připomenout 
30. výročí profesionálních hasičů v Hořovicích. 
Jak uvedl velitel  stanice Hasičského záchranné-
ho sboru Hořovice Zdeněk Laube, podrobnosti 
akcí, které mají výročí připomenout, hasiči pro-
jednávají  se  zástupci  města.  Také  spolupracují 
s  historičkou  z  Muzea  Českého  krasu  Beroun 
Danou  Hradilovou,  která  zpracovává  materiály 
o  hasičstvu  na  Hořovicku  uložené  ve  Státním 
okresním archivu Beroun. K bádání se přidává 
i hořovický hasič Jan Douša. Získané informace 
by mohly být podkladem pro vytvoření zmíně-
né brožury. Jejím obsahem by měly být i zmínky 
o  hasičích,  kteří  v  minulosti  působili  na  míst-
ním zámku, na Vísce, o vzniku městského sbo-
ru v Anýžově ulici, ale také o tom, že se vísecký 
a  městský  sbor  spojily  v  jeden.  Přes  léto  bude 
v Muzeu Hořovicka k vidění malá výstava o his-
torii SDH v Hořovicích.

HASIČSKÁ STANICE
Nechtějí opomenout ani to, že hořovická ha-

sičská stanice byla postavená v roce 1972. Od té 
doby ji využívali dobrovolní hasiči a ve zmíněném 

roce 1989 zde byla zahájená spolupráce dobrovol-
ných a profesionálních hasičů.

První služba profesionálních hasičů se na ho-
řovické  stanici  uskutečnila  13.  listopadu  1989, 
a to v počtu 1 + 1 profesionálních hasičů. Podo-
bu  spolupráce  s  profesionálními  hasiči  přiblížil 
Zdeněk Laube: „Před třiceti lety nebyla zavedená 
kategorizace stanic, jako je dnes, ale byla ve stavu 
tzv. P0, což znamená, že první vozidlo do stavu 
požárního  družstva  doplňovali  členové  dobro-
volných hasičů. Dva profesionálové převzali tís-
ňovou linku a vyhlásili poplach sirénou.“

NAVYŠOVÁNÍ STAVŮ
Postupem  času,  zvyšováním  požadavků 

a typů náročnosti se stavy profesionálních hasičů 
v Hořovicích navyšovaly, přibližně v  roce 1993 
zde sbor dobrovolných hasičů zcela zanikl.

V současné době působí na hořovické stanici 
18  směnných  příslušníků  (jsou  rozděleni  do  tří  
směn) a jeden denní (velitel stanice). Za dobu tři-
ceti let na hořovické stanici působili tři velitelé – 
Stanislav Bubník (od 13. 11. 1989 do 30. 11. 2010), 
Hynek  Černý  (od  1.  12.  2010  do  30.  6.  2011) 
a Zdeněk Laube (od 30. 6. 2011 dosud)

VELKÁ CENA
Hořovičtí hasiči letos také připraví další roč-

ník  Velké  ceny  ve  vyprošťování  u  dopravních 
nehod, a to 25. dubna. Zúčastní se ho nejen pro-
fesionální  a  dobrovolní  hasiči,  ale  i  záchranáři, 
Policie ČR a Městská policie Hořovice. Akce  je 
veřejností hojně navštěvovaná, podle preventistů 
na ni v předchozích ročnících přišlo až 1500 lidí 
včetně  školáků.  Získané  informace  děti  uplatní 
ve školním vzdělávacím programu Ochrana člo-
věka za mimořádných událostí. Velmi oblíbené 
jsou ukázky vozidel, nebo soutěžní ukázky zása-
hů při vyprošťování vozidla.

Kromě  Velké  ceny  se  v  režii  hořovických 
profesionálních  hasičů  letos  uskuteční  i  taktic-
ké cvičení, půjde o simulaci hromadné nehody 
na dálnici. K tomu využijí tlustické letiště. (rak)

První služba profesionálních hasičů se 
na hořovické stanici konala v roce 1989

n Hořovičtí profesionální hasiči na Velké ceně ve vyprošťování 2017 - favorit soutěže a obhájce pr-
venství z předchozího ročníku. Uprostřed starosta města Hořovice Jiří Peřina. 2x foto: HZS Hořovice

n ZE ZÁKULISÍ... 

n Strojovna pracuje na bázi nepřímého chlazení. 
Ve dvou litinových válcích se stlačuje čpavek, který 
při teplotě 140 °C míří do střešních vzduchových vý-
měníků (kondenzátorů). Zde se ochlazuje a vrací se 
do strojovny do vyrovnávací nádoby jako kapalina 
(na fotu nádoba fialové barvy). V další nádobě do-
chází k promíchání čpavku a solanky. Ta se ochladí 
a čerpadlem rozvádí na plochu.

n Na střeše strojovny se nachází 40 let stará řada 
vzduchových kondenzátorů (v popředí) – chladí 
kompresor č. 2.  Vzadu se nachází nová řada vzdu-
chových kondenzátorů – chladí kompresor č. 1.

n První ledování na začátku sezóny trvá cca 10 dnů 
a stojí cca 250 tisíc korun. Není zde beton, ale písek, 
ten musí nejprve zmrznout. Dále se na ploše vrství 
led, malují lajny, bílí se led a dovrství se do finálního 
konce. Led se rolbou udržuje několikrát denně, frek-
vence se přizpůsobuje hustotě provozu.

n Při hokejových zápasech se v boxu  nacházejí -  
zapisovatel gólů a vyloučení, časoměřič, hlasatel 
a ti, kteří otevírají trestnou lavici. V sobotu 19. 
ledna tyto pozice zastávali Vendula Malá, Miro-
slava Karásková, Radek Falc a Zdeněk Malý.
Zákulisím ZS Hořovice provázel David Jícha. 
Foto: Radka Kočová, David Jícha

Zimního stadionu Hořovice

n Na Velké ceně Hořovice se pravidelně prezen-
tují všechny složky Záchranné integrovaného sys-
tému. Nechybí ani zdravotní záchranná služba. 
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Dopis k Programovému prohlášení Rady města Hořovic 

Vážená Městská rado,   

Vaším    prostřednictvím    a  prostřednictvím  
městského  zastupitelstva  bych    rád  sdělil  všem  
spoluobčanům,  že  jsem  právě  pročítal  Pro-
gramové  prohlášení  Rady  města  Hořovic    do  

Svaz tělesně postižených 
Hořovice informuje

4 Organizace Svazu tělesně postižených Ho--
řovice pořádá v únoru zájezd na lední Revue 
Tipsport  Aréna  „Sněhurka  na  ledě“.    Odjezd 
od hořovické radnice dne 9. 2. 2019 v 15 ho-
din. (vstupenky vyprodány).
4 Na březen připravujeme zájezd do Nového di--
vadla Plzeň Nová scéna na představení  ,,Zácpa“. 
Světová premiéra hry Antonína Procházky, který 
je zároveň autorem, režisérem i hercem, nenechá 
Vaše bránice v klidu. Představení se koná 30. 3. 
2019. Odjezd od hořovické  radnice v 17 hodin. 
Přihlášky přijímáme v kanceláři Svazu tělesně po-
stižených  Hořovice v úřední dny  pondělí a středa 
11 - 14 hodin. Cena vstupenky 320 Kč, doprava 
pro členy Svazu tělesně postižených zdarma.

4 Na  březen  připravujeme  Členskou  výroční 
schůzi, která se koná dne 12. 3. 2019 ve Společen-
ském domě Hořovice. Srdečně zveme své členy!
4 Informace k akcím podá předsedkyně Jar--
mila Gruntová  kontakt: 605 503 281.

r.  2022,  uveřejněné    panem  starostou    města 
Dr. Ing. Jiřím  Peřinou v  hořovickém  Měšťanu.

Kdysi  dávno  mi jeden můj  přítel několikrát 
opakoval: „Nikdy nelituj toho, co  se stalo, ale li-
tuj, co se mohlo stát a nestalo  se. Při  pročítání 
programového  prohlášení jsem se  k této  myš-
lence často vracel.

V  Hořovicích  žijeme  s  rodinou  od  r.  1961. 
Přivedlo  nás  sem  především  zaměstnání  
ve Střední zemědělské škole, která se sem stěho-
vala  z  Berouna. Prožili jsme tu svůj  produktivní 
věk a nyní zde trávíme  důchod…

Nelituji,  že  jsem   v produktivním věku svůj 
volný  čas  věnoval práci hlavně  pro  město. Bylo 
to  hlavně v oblasti činnosti organizace  Českého  
zahrádkářského  svazu,  kde  jsem  se  angažoval  
ve vedení svazu více než 30 let.

V  té  době  zahrádkáři  pro  město  pečovali 
o veřejnou zeleň. Vysázeli okrasnou zeleň po re-
konstrukci náměstí. Místo kamenných kočičích 
hlav náměstí rozkvetlo růžemi.

Nesplnily  se  předpovědi  mnohých  občanů, 
kteří sýčkovali, že lidi růže rozšlapou.

Vysázena zeleň u nové základní školy, na Zá-
padním sídlišti, ve Višňovce u ČOV a dál. Pořá-
dali  jsme květinové výstavy, dokonce celostátní 
soutěže v amatérském  aranžování květin. 15 let 
za  sebou  jsme  pořádali  v  pátek  a  v  sobotu  za-
hrádkářské plesy.

Pravidelné autobusové zájezdy na zahradnic-
ké zájezdy do Erfurtu v NDR nás spojily se ze-
mědělskou školou ve Výmaru, která nám posky-
tovala ubytování. Ve Výmaru se pořádaly dlouhá 
léta  tradiční  cibulové  slavnosti.  Když  jsme  v  r. 
1988  ve  Výmaru  slavili  10.  výročí  naší  družby 
v den konání těchto slavností, vyzvali  jsme ne-
uváženě přátele z Výmaru, aby příští rok přijeli 
na stejnou slavnost do Hořovic. Pojmu slavnost 
jsme se polekali, ale v říjnu 1989 jsme zde uspo-
řádali skromný cibulový jarmark. Ten se během 
doby stal  tradicí, a my zahrádkáři máme radost, 

že Hořovice jsou automaticky spojovány s cibu-
lovými copy a ne s Hořickými trubičkami... Na-
víc  se  tradice  rozrostla  o  ochutnávání  burčáku 
a dobrého vína v předvečer jarmarku.

Hořovice v posledních létech prodělaly velké 
změny k lepšímu. Jsou to upravené některé  ko-
munikace, velké investice  do sportovišť, oprave-
né  nádraží, moderní  nákupní středisko a dál.

Přesto je ve městě mnohé, co vyvolává nejen 
u  místních    občanů,  ale  i  návštěvníků  Hořovic 
lítost.

Dlouhá  léta  se  plánuje  Východní  obchvat 
města. Co žiji v Hořovicích, hovoří se o pěší zóně  
v Pražské ulici. Když se rušilo zahradnictví pod 
poštovním  úřadem,  město  sem  umístilo  park, 
i když  je v Hořovicích  tolik  zeleně na  jednoho 
obyvatele  jako v    žádném  jiném městě v okre-
se. Hřiště pro děti mohlo být upraveno stejným 
způsobem  na    volných  plochách  v  západním  
sídlišti. Možná by se dalo parkoviště upravit tak, 
že by se  jím dalo  projíždět až u zámku. Pro cizí 
návštěvníky Hořovic tu  mohlo být WC a občer-
stvení. Přesto, že má město překrásné  zahradní 
centrum, samotné  centrum města i hlavní třída 
města budí dojem smutného města. Proč  nemo-
hou  být okna v Pražské  ulici  plné  rozkvetlých 
truhlíků  jako u  těch sousedů v Německu nebo  
v Rakousku…

To, co mne v Hořovicích nejvíc trápí, je to, že 
se město stále rozšiřuje směrem ke Hvozdcům, 
ke Rpetům a jinam, jen ne na plochu mírně sklo-
něnou na jižní stanu mezi Cintlovkou  a Sklenář-
kou, vedle nádraží, u  nákupního střediska. 

Sídliště   rodinných vilek v zeleni, bez plotů, 
lepší místo si nevymyslíš. Malé byty v dosavad-
ních bytovkách by se uvolnily pro mladé a soci-
álně slabší rodiny. Kéž by se takového rozhodnu-
tí  městského  zastupitelstva  dočkaly  děti  našich 
pravnuků…

Zdraví senior
Ing. František  Kerhart

Pomoc a podpora dětem není hanba
Každé dítě v naší hořovické školce může získat specifickou  individuální podporu pro svůj roz-
voj. Pokud pomoc přijde včas, je to pro dítě bonus a velká výhoda. Bez čeho se však tato pod-
pora neobejde, je zájem a snaha rodičů  získat od učitelek cenné informace, metodické rady  i  
kontakty  na další odborníky.
NABÍDKA MŠ RODIČŮM:
n Oblast LOGOPEDIE a GRAFOMOTORIKY: 
 v MŠ jsou 3 logopedické poradny, k dispozici péče speciálního pedagoga a možnost spoluprá-
ce s klinickým logopedem.
Úspěšná logopedická terapie je dlouhodobý proces a je založen zejména na domácím pravidel-
ném tréninku. Neřešení potíží v této oblasti je zpravidla příčinou školního neúspěchu.
n SOCIÁLNÍ oblast - výchovné potíže, agresivita, deprivace:  
Vždy závažné, ale řešitelné, konáme – li včas. Pokud rodiče přijmou doporučení a rady MŠ, 
řadu potíží lze eliminovat i kompenzovat. Umíme zajistit dětem asistenty i potřebné pomůcky. 
Následky neřešených problémů však mohou být někdy fatální.
Žádná sebekvalifikovanější učitelka není schopna při počtu 20 a více dětí ve třídě zajistit dosta-
tečný trénink každého dítěte v každé oslabené oblasti. Školka nemůže a ani nemá nahrazovat 
rodinnou péči.  Je proto na každém  rodiči,  jak  získané  informace využije při  výchově  svého 
dítěte a kolik času mu věnuje. Dítě v předškolním období je závislé zcela na rozhodování do-
spělých. Udělejme vše pro to, aby naše pomoc byla trpělivá, laskavá, respektující a nesobecká.

H. Nesnídalová, ředitelka MŠ Hořovice
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Zloděj odcizil z vozidla batoh
Hořovičtí  policisté  pátrají  po  neznámém 

zloději, který v Hořovicích v ulici Masaryko-
va, na parkovišti u OD Billa, v době od 17:10 
hodin  do  17:22  hodin,  rozbil  zadní  skleně-
nou výplň okna u zde zaparkovaného vozidla 
tovární  značky  Škoda  Superb.  Z  automobilu 
následně odcizil batoh zn. Samsonite s tablete-
mIpad 128 Gb. Celková způsobená škoda byla 
vyčíslena na částku bezmála 17 000 Kč.

Policisté  přivítají  jakékoliv  informace  ve-
doucí ke ztotožnění neznámého zloděje na tel. 
974  872  710.  Zároveň  upozorňují,  aby  lidé 

ve  svých  zaparkovaných  vozidlech  nenechá-
vali žádné věci, pokud nemají svůj automobil 
na dohled. Zbytečně se tak stávají obětí pacha-
telů majetkové trestné činnosti.

Ze zadní kapsy kalhot mu na zábavě 
ukradl peněženku

Dne  25.  12.  2018  v  době  od  22:00  ho-
din  do  23:00  hodin,  na  zábavě,  v  Kulturním 
domě  v  obci  Žebrák,  využil  neznámý  zloděj 
nepozornosti  poškozeného  a  ze  zadní  kapsy 
kalhot  mu  odcizil  peněženku  s  finanční  ho-
tovostí,  osobními  doklady  a  platební  kartou. 

Způsobená  škoda  byla  vyčíslena  na  částku 
1  200 Kč.  Po  neznámém  pachateli  policisté 
pátrají a přivítají jakékoliv informace vedoucí 
k jeho ztotožnění na tel. 974 872 710. Zároveň 
upozorňují,  že  zadní  kapsa  kalhot  není  bez-
pečným  místem  pro  ukládání  osobních  věcí. 
V místech se zvýšenou koncentrací lidí se lidé 
mohou velmi snadno stát obětí zloděje, který 
jim ze zadní kapsy tyto věci nepozorovaně od-
cizí. Daleko vhodnějším místem pro uložení je 
náprsní kapsa, která je neustále pod kontrolou 
majitele. 

por. Bc. Marcela Pučelíková, komisař

INFORMACE SPOLEČNOSTI AVE CZ
Svoz bioodpadu bude uskutečňován v pondělí odpolední směnou.
Hořovice jsou rozdělené do dvou svozových oblastí:
Středeční svozová trasa na KO (tam, kde se komunální odpad sváží 
ve středu) - Višňovka, Příbramská, Pražská 
Páteční svozová trasa pro KO  (tam, kde se komunální odpad sváží 
v pátek) - Západní sídliště,  Valdecká , 9. května
Termíny pro středeční trasu: 11. 2., 25. 2., 11. 3., 25. 3.
Termíny pro páteční trasu: 4. 2., 18. 2., 4. 3., 18. 3.

Z policejních případů v Hořovicích a okolí

Hasiči Hořovice

Zásahy Hasičského Záchranné-
ho Sboru Středočeského kraje, 
územního odboru Beroun, po-
žární stanice Hořovice.
8 Od 15. 12. 2018 do 15. 1. 2019 
vyjížděli hasiči ze stanice Hořovice 
k 35 událostem, z toho k 11 požá-
rům, 5 technickým událostem typu 
čerpání vody, padlý strom, 12 do-
pravním nehodám, 3x k záchraně 
osob a zvířat, jednou k úniku látek. 
V třech případech šlo o planý po-
plach, porucha EPS. Při událostech 
spolupracovali  se  zdravotnickou 
záchrannou  službou,  policií  ČR 
a ostatními složky IZS. Při událos-
tech  došlo  ke  zranění  10  osob,  2 
osoby byly přímo zachráněny.
8 25. 12. 2018 a 26. 12. 2018 byla 
jednotka HZS Středočeského kra-
je  ze  stanice  Hořovice  společně 
s místní jednotkou SDH obce vy-
slána na požár sazí v komínovém 
tělese  v  Újezdě  a  Stašově.  Hasiči 
zasypali  žhnoucí  saze  v  komíně 
suchým  hasivem,  zkontrolova-
li  objekt  pomocí  termokamery 
a  předali  místo  zásahu  majiteli 
s doporučeným opatřením nepo-
užívat  topidlo  do  té  doby,  než  je 
zreviduje kominík.
8  27.  12.  2018  v  20:52  byla  jed-
notka  HZS  Středočeského  kraje 
ze  stanice  Hořovice  a  Beroun 
společně  s  jednotkou  SDH  obce 
Zdice  a  Králův  Dvůr  vyslána 

na požár výškové budovy do Zdic. 
Na  místě  byl  průzkumem  zjištěn 
požár  uskladněného  materiálu 
na chodbě bytové jednotky. Hasiči 
v  dýchací  technice  uhasili  požár 
vysokotlakými proudy. Při požáru 
došlo k poškození elektroinstalace, 
proto byl jeden z bytů neobyvatel-
ný a zástupci města řešili náhradní 
ubytování pro jeho obyvatele.
8 Na Nový rok půl hodiny po půl-
noci  byla  jednotka  HZS  Středo-
českého kraje ze stanice Hořovice 
vyslána na požár odpadu do ulice 
Vrbnovská.  Jednalo  se  o  požár 
obalů  od  pyrotechniky,  na  likvi-
daci  použit  vysokotlaký  proud. 
V nočních hodinách došlo k dal-
šímu  požáru  kontejnerů  v  obci 
Komárov, kde byla  likvidace pro-
vedena  vysokotlakým  proudem 
v součinnosti  s hasiči místní  jed-
notky SDH Komárov.
8 11. 1. 2019 v dopoledních hodi-
nách  byla  jednotka  HZS  Středo-
českého kraje ze stanice Hořovice 
a  Beroun  společně  s  jednotkou 
SDH obce Žebrák vyslána na po-
žár  skladu  ve  výrobní  hale  Mu-
bea  Žebrák.  Tentokrát  se  jednalo 
o  prověřovací  cvičení  jednotek 
požární  ochrany.  Na  místě  byla 
procvičena  evakuace  zaměstnan-
ců,  vyhledávání  a  záchrana  osob 
včetně taktiky nasazení jednotek.

HZS Hořovice

Městská policie Hořovice: prosinec 2018

8  15.  12.  v  22:40  strážníky 
upozornila  obsluha  městské-
ho  kamerového  dohlížecího 
systému na osobu ležící na Pa-
lackého  náměstí.  Po  příjezdu 
na místo hlídka MP zjistila, že 
se jedná o muže zjevně podna-
pilého,  který  má  krvácivé  zra-
nění na hlavě. Z tohoto důvodu 
byla přivolána RZS, která muže 
na místě prvotně ošetřila a ná-
sledně převezla do nemocnice.
8 24. 12. v 16:00 požádal ope-
rační  důstojník  PČR  telefonic-
ky  strážníky  MP  o  součinnost 
při  ochraně  ženy,  která  byla 
napadena  jinou  osobou,  a  to 
v ulici 9. května. Jednalo se cizí 
státní příslušníky. Jelikož si na-
padená žena stěžovala na bolest 
a slabost, byl na místo přivolán 
lékař,  který  rozhodl  o  převozu 

ženy  do  nemocnice.  Dále  celá 
věc byla v řešení PČR.
8 27. 12. ve 23:10 strážníci při-
jali oznámení o rušení nočního 
klidu v domě v ulici U Školky. 
Po příjezdu na místo bylo zjiš-
těno, že se z jednoho bytu ozý-
vá hlasitá hudba. Strážníci ma-
jitele  bytu  upozornili,  že  je  již 
po  22.  hodině  a  měl  by  dodr-
žovat noční klid. Ten okamžitě 
hudbu ztišil.
8  V  tomto  období  strážníci 
zaznamenali větší počet zachy-
cených pachatelů krádeží v ob-
chodních  domech  Lidl,  Penny 
a  Billa.  Ochranka  je  kontakto-
vala  i  několikrát  za  den  s  tím, 
že zde mají osobu, která v ob-
chodě odcizila zboží.

Světla Dardová, 
velitelka MP Hořovice

Nonstop tel. linka MP:  800 156 166

n Také na Hořovicku se řidiči potýkali s ledovkou. Cesta Hořovice – Zálu-
ží ve čtvrtek 10. 1. 2019 v 9:00.
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z usnesení ZM a RM

Ze zastupitelstva 
města Hořovice

ze dne 12. prosince 2018

Zastupitelstvo  města  Hořovice 
po  projednání  na  základě  zákona 
č. 128 / 2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení)  v  platném  znění  (dále  jen 
zákon).
n USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo  města  Hořovice 
schvaluje program zasedání zastupi-
telstva města Hořovice včetně nově 
zařazeného bodu a usnesení č. 7.
Výsledek hlasování:
Pro  19       Proti   0        Zdrželi se  1
Usnesení č. 1 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo města Hořovice pod-
le  ustanovení  §  84  odst.  2,  písm. 
b)  zákona  schvaluje  9.  rozpočtové 
opatření  ke  schválenému  rozpočtu 
města Hořovice na rok 2018 ve zně-
ní rozpočtového opatření č. 8.
Výsledek hlasování: 
Pro  13        Proti   0     Zdrželi se  7
Usnesení č. 2 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo města Hořovicepod-
le  ustanovení  §  85  písm.  j)  zákona 
schvaluje podání žádosti o kontoko-
rentní úvěr k běžnému účtu vedené-
mu u České spořitelny, a.s., ve výši 
5  mil.  Kč.  Zároveň  zastupitelstvo 
pověřuje  starostu  města  k  podpisu 
smlouvy.
Výsledek hlasování: 
Pro  20      Proti   0        Zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 4 
Zastupitelstvo města Hořovice pod-
le ustanovení § 84 odst. 2, písm. b) 
schvaluje  rozpočet  města  Hořovice 
na  rok  2019.  Jedná  se  o  rozpočet 
tříděný dle nejvyšších jednotek dru-
hového třídění rozpočtové skladby, 
který  je  v  oblasti  výdajů  specifiko-
ván dalším tříděním podle jednotli-
vých druhů a typů výdajů. Přebytek 
je určen ke krytí úvěrů města Hořo-
vice, s tím, že dojde ke snížení kapi-
toly starosta o 1 mil. Kč do kapitoly 
školství paragraf základní školy.
Výsledek hlasování:    
Pro  11       Proti   7      Zdrželi se  2
Usnesení č. 4 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo  města  Hořovice 
podle  ustanovení  §  85,  písm.  c) 
zákona  a  v  souladu  s  ustanove-
ním § 10a zákona č. 250/2000 Sb., 
o  rozpočtových  pravidlech  územ-
ních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů  schvaluje  „Program  pro 
poskytování dotací z rozpočtu měs-
ta Hořovice v roce 2019“, včetně pří-
loh a vzoru veřejnoprávní smlouvy 

pro  poskytování  dotací,  a  ustano-
vuje  hodnotící  komisi  pro  oblast 
sportu, kultury a ostatní ve složení: 
Mgr. Petr Bakule, Ing. Petr Karban, 
Mgr. Jiří Vavřička, Bc. Aleš Trojan, 
Mgr.  Radek  Šumera,  Miloš  Kože-
luh,  PhDr.  Jiří  Vlček,  a  ustanovuje 
hodnotící  komisi  pro  sociální  ob-
last ve složení: Mgr. Olga Kebrlová, 
Věra  Veverková,  Eva  Kaufmanová, 
MUDr.  Vladimír  Moucha  a  Jana 
Šrámková.
Výsledek hlasování:    
Pro  20       Proti   0       Zdrželi se  0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo  města  Hořovice 
schvaluje  podání  žádosti  o poskyt-
nutí dotace v rámci Výzvy k podá-
vání  žádostí  o  poskytnutí  dotace 
v  roce  2019  z  podprogramu  Pod-
pora obcí s 3 001 – 10 000 obyva-
teli,  číslo  výzvy  1/2019/117D8220, 
na realizaci akce rekonstrukce ulice 
Vilová, kdy poskytovatelem této do-
tace je Ministerstvo pro místní roz-
voj České republiky.
Výsledek hlasování:    
Pro  20       Proti   0        Zdrželi se  0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo žádá kontrolní výbor, 
aby  projednal  s  panem  Vavřičkou 
okolnosti  prodeje  knihovny,  a  ná-
sledný pronájem Domečku a před-
ložil  písemnou  zprávu  zastupitel-
stvu.
Výsledek hlasování:    
Pro  11       Proti   7        Zdrželi se 2
Usnesení č. 7 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo  města  Hořovice 
schvaluje:
A) Prodej nemovitosti dle ustanove-
ní § 85 písm. a) zákona 
-prodej  pozemku  parcelní  č.  1560 
v k. ú. Hořovice o výměře 119 m2, 
v  ulici  Tichá,  panu  Vítovi  Hrdlič-
kovi,  bytem  Tichá  145/7,  Hořovi-
ce,  za  účelem  sjednocení  majetku, 
za kupní cenu 37.400,- Kč.
Výsledek hlasování:    
Pro 20        Proti   0        Zdrželi se  0
Usnesení č. 8 A) bylo schváleno
B) Nabytí nemovitostí dle ustanove-
ní § 85 písm. a) zákona:
1) bezúplatné nabytí pozemku par-
celní  č.  635/5  v  k.  ú.  Velká  Víska 
o výměře 399 m2, část ulice Buková, 
z vlastnictví České republiky - Stát-
ní veterinární správy do vlastnictví 
města Hořovice za účelem majetko-
právního vypořádání.
Výsledek hlasování:    
Pro 20        Proti   0        Zdrželi se  0
Usnesení č. 8 B) 1. bylo schváleno
2) bezúplatné nabytí části pozemku 
parcelní  č.  110/1  v  k.  ú.  Hořovice 
o  výměře  20  m2,  v  ulici  Nádražní, 

Z Rady města 
Hořovice

ze dne 9. ledna 2019

n  Rada  města  Hořovice  schvalu-
je  na  rok  2019  rozpočty  u  všech 
příspěvkových  organizací,  které 
město  Hořovice  zřizuje.  Těmito 
příspěvkovými organizacemi  jsou 
1. základní škola Hořovice, 2. zá-
kladní  škola  Hořovice,  Městská 
mateřská škola Hořovice, Středis-
ko volného času Domeček Hořo-
vice,  Domov  Na  Výsluní  Hořo-
vice,  Městské  sportovní  centrum 
Hořovice,  Městské  kulturní  cen-
trum  Hořovice  a  Městská  správa 
bytového a nebytového fondu Ho-
řovice.  Rozpočty  uvedených  pří-
spěvkových organizací jsou schva-
lovány jako rozpočty vyrovnané.
n  Rada  města  Hořovice  uděluje 
Městskému kulturní centrum Ho-
řovice souhlas  s podáním žádostí 
o  dotace  ze  Středočeských  fondů 
na  rok  2019,  a  to  z  Fondu  kultu-
ry  a  obnovy  památek,  tematické 
zadání  Podpora  kultury,  na  „Ho-
řovické  kulturní  léto“  ve  výši 
100.000 Kč  a  z  Fondu  hejtmana 
a zmírnění následků živelných ka-
tastrof, tematické zadání Podpora 
hejtmana – oblast kultury, na ná-
kup  zvukové  a  světelné  techniky 
pro  Společenský  dům  Hořovice 
ve výši 200.000 Kč.
n  Rada  města  Hořovice  bere 
na vědomí  informace o možných 
energetických  úsporách  v  jed-
notlivých  objektech  ve  vlastnictví 
města  Hořovice,  avšak  v  součas-
né době  je  jejich realizace možná 
pouze za předpokladu, že veškeré 
související náklady v případě rea-
lizace  úsporných  opatření  budou 
financovány  dodavatelskou  spo-
lečností  s  tím,  že budou spláceny 
pouze  ze  vzniklých  úspor,  kdy 

rozpočet  města  Hořovice  nebude 
nijak zatížen.
n  Rada  souhlasí  s  bezplatným 
pronájmem    sálu  radnice  oktávě 
GVH  Hořovice  za  účelem  nácvi-
ku choreografie na maturitní ples 
ve  dnech  10.  1.  2019  od  17:00 
do 19:00 hod., 16. 1. 2019  od 18:00 
do 20:00 hod., 18. 1. 2019 od 14:00 
do 16:00 hod., 22. 1. 2019 od 17:00 
do 19:00 hod.
n  Rada  souhlasí  s  bezplatným 
pronájmem  divadelního  sálu  pro 
zkoušky dechového orchestru Ho-
řovická  muzika  v  roce  2019.  Ter-
míny zkoušek budou vždy v pon-
dělí v  těchto dnech: 11. 2., 25. 2., 
11. 3., 25. 3., 8. 4., 22. 4., 6. 5., 20. 
5., 3. 6., 10. 6., 17. 6.,  1. 7., 15. 7., 
29. 7., 12. 8., 19. 8., 2. 9., 9. 9., 16. 
9., 30. 9., 14. 10., 28. 10.,   11. 11., 
25. 11., 2. 12. 2019 v čase od 17:00 
do 20:15 hodin.
n  Rada  souhlasí  s  bezplatným 
pronájmem  divadelního  sálu  pro 
zkoušky  malého  saxofonového 
souboru  –  SAXTET  v  roce  2019. 
Termíny zkoušek  se budou konat 
vždy v úterý v těchto dnech: 5. 2., 
19. 2., 5. 3., 19. 3, 2. 4., 16. 4., 30. 
4.,14. 5., 28. 5., 11. 6., 25. 6.,  9. 7., 
23. 7., 6. 8., 20. 8., 3. 9., 17. 9., 24. 
9., 1. 10., 15. 10., 29. 10., 5. 11., 19. 
11.,  26.  11.2019  v  čase  od  17:30 
do 20:15 hodin.
n  Rada  ukládá  řediteli  MSBNF 
v  součinnosti  s  ředitelem  MSC 
zajistit  prohlídku  domku  správce 
fotbalového  stadionu  s  ohledem 
na provedení nezbytných oprav. 
n  Rada  souhlasí  s  výjimkou 
z  Vnitřního  předpisu  č.  2016/3  - 
Zásady  pro  zadávání  veřejných 
zakázek  malého  rozsahu  pro  veř. 
zadavatele,  a  tedy  s  nabídkou, 
podle  které  společnost  Pozemní 
komunikace  Bohemia  a.s.  pro-
vede,  za  cenu  773.337  vč.  21 % 
DPH  opravu  povrchu  komuni-
kace Nádražní v úseku od opěrné 
zdi a schodiště (u ulice 9. května) 
po  křižovatku  u  č.  p.  213  s  tím, 
že  podíl  města  na  opravě  bude 
363.000 Kč  vč.  DPH.  Zbývající 
částku  zainvestuje  společnost  Vo-
dovody  a  kanalizace  Beroun  a.s., 
která v ulici prováděla rekonstruk-
ci kanalizačního řadu. 
n  Rada  ukládá  dopravní  komi-
si  připravit  materiál  pro  jednání 
s  Ministerstvem  dopravy  a  Čes-
kými  drahami  ve  věci  obnovení 
rychlíkových spojů na trati Praha 
- Plzeň v rámci zachování taktové 
dopravy.
n  Rada  ukládá  dopravní  komisi 
připravit  návrh  na  zlepšení  do-
pravní  situace  ve  městě,  zejména 
v souvislosti se zklidněním provo-

z  vlastnictví  paní  Jaroslavy  Miku-
škové,  bytem  Nádražní  226/10, 
Hořovice  do  vlastnictví  města  Ho-
řovice  za  účelem  majetkoprávního 
vypořádání.
Výsledek hlasování:    
Pro  20        Proti   0        Zdrželi se  0
Usnesení č. 8 B) 2. bylo schváleno
n USNESENÍ č. 9
Zastupitelstvo  města  Hořovice  ruší 
část usnesení ze dne 31. 10. 2018 č. 
5/2018  usnesení  č.  19,  kterým  za-
stupitelstvo  jmenovalo  paní  Věru 
Veverkovou do dozorčí rady Hořo-
vické teplárenské s. r. o.
Výsledek hlasování:    
Pro  20       Proti   0        Zdrželi se  0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
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zu a omezením tranzitní dopravy 
kamionů. 
n Rada souhlasí se zněním smlou-
vy  o  nájmu  pozemku,  podle  kte-
ré  město  pronajímá  paní  Aleně 
Bogdanové část pozemku parc. č. 
1716/1 v k. ú. Hořovice o výměře 
cca  40  m2  za  účelem  využívání 
na  zahrádku.  Smlouva  se  uzavírá 
od  1.  2.  2019  na  dobu  neurčitou. 
Nájemné činí 800,- Kč ročně. 
n Rada souhlasí se zněním smlou-
vy o nájmu pozemku, podle které 
město  pronajímá  panu  Pavlovi 
Vyskočilovi část pozemku parc. č. 
1716/1 v k. ú. Hořovice o výměře 
cca  40  m2  za  účelem  využívání 
na  zahrádku.  Smlouva  se  uzavírá 
od  1.  2.  2019  na  dobu  neurčitou. 
Nájemné činí 800,- Kč ročně. 
n Rada souhlasí se zněním smlou-
vy o nájmu pozemku, podle které 
město  pronajímá  panu  Romanu 
Šmerhovskému  část  pozemku 
parc.  č.  1112/1  v  k.  ú.  Hořovice 
o  výměře  cca  20  m2  za  účelem 
využití  k  venkovnímu  posezení. 
Smlouva  se uzavírá od 1. 2. 2019 
na dobu neurčitou. Nájemné činí 
400,- Kč ročně. 
n Rada souhlasí se zněním Smlou-
vy  o  budoucí  smlouvě  o  zříze-
ní  věcného  břemene  a  dohody 
o umístění stavby č. IZ-12-6001209 
–  ČEZ  Distribuce,  a.  s.,  spočívají-
cí  v  umístění  zařízení  distribuční 
soustavy na pozemku parc.  č. 815 
v k. ú. Velká Víska. Předpokládaný 
rozsah  věcného  břemene  činí  cca 
0,5 bm za cenu 1.000,- Kč + DPH 
dle platných předpisů.
n Rada souhlasí se zněním Smlou-
vy  o  smlouvě  budoucí  o  zřízení 
služebností se ZUŠ J. Slavíka Ho-
řovice,  spočívající  ve  vybudování 
vodovodní a kanalizační  přípojky  
pro  výstavbu  sociálního  zařízení 
ve  škole na budoucím služebném 
pozemku  parcelní  č.  7/2  v  k.  ú. 
Hořovice  za  cenu  500,-  Kč/bm  + 
DPH dle platných předpisů. 
n Rada souhlasí se zněním smlou-
vy o lesnickém pachtu, podle kte-
ré  město  propachtuje  společnosti 
LESOSPOL  Zbiroh,  s.  r.  o.,  136 
hektarů  lesních  pozemků  v  k.  ú. 
Hořovice,  Velká  Víska,  Kotopeky 
a Podluhy za účelem jejich užívá-
ní a požívání. Smlouva se uzavírá 
na  dobu  určitou  do  31.  12.  2028 
za pachtovné ve výši 85% z čistého 
výnosu předmětu pachtu ročně. 
n  Rada  se  seznámila  s  obsahem 
Petice  -  Nesouhlas  s  rozšířením 
skládky  odpadů  Hrádek  (tzv.  IV 
etapa)  za  předpokladu  využívání 
skládkových  kapacit  mimo  ORP 
Hořovice.  Vyrozumět  petiční  vý-
bor v zákonem stanovené lhůtě se 

sdělením  stanoviska  a  způsobem 
vyřízení.
n  Rada  schvaluje  novou  organi-
zační  strukturu  Domova  Na  Vý-
sluní od 1. 2. 2019 včetně navýšení 
maximálního  počtu  pracovních 
míst,  která  je  součástí  Organi-
začního  řádu  schváleného  Radou 
města usnesením č. 1 ze dne 13. 1. 
2016 na 70.
n  Rada  souhlasí,  aby  Domov 
Na  Výsluní  Hořovice  uzavřel  da-
rovací  smlouvy  s  dárci:  ŠACH 
spol. s r.o., Praha -Modřany. Měs-
to Králův Dvůr, CIT Services EU 
s.r.o. Praha, Damis s.r.o. Chaloup-
ky, Obec Praskolesy. Dary v celko-
vé  hodnotě  představují  finanční 
obnos 16. 350,  - Kč a věcné dary 
představují hodnotu 51. 480,- Kč.
n Rada souhlasí s uzavřením ná-
jemní  smlouvy  na  užívání  a  pro-
vozování Denního centra pro oso-
by bez přístřeší – Hořovice s Farní 
charitou Beroun.
n  Rada  souhlasí  s  ustanovením 
řídící  skupiny  pro  pokračování 
procesu  Komunitního  plánová-
ní  sociálních  služeb  započatém 
v rámci tvorby Komunitního plá-
nu sociálních služeb města Hořo-
vice  a  spádových  obcí  na  období 
2018 - 2022  ve složení: Jana Šrám-
ková,  Mgr.  Renata  Wachtlová, 
Ing. Miroslava Paťavová, Věra Ve-
verková,  Eva  Kaufmanová,  Alena 
Ratajová,  DiS.,  Mgr.  Jiří  Vavřička 
a Mgr. Olga Kebrlová.  
n  Rada  města  Hořovice  schvalu-
je  dokument  „Program  prevence 
kriminality  města  Hořovice  na  r. 
2019“ a dokument „Strategie pre-
vence kriminality města Hořovice 
na období 2019 – 2020“. 
n  Rada  města  Hořovice  bere 
na vědomí zprávu o závěrech, kte-
ré vyplynuly ze soutěže Bezpečné 
město. Soutěž  se konala v květnu 
2018 a byla určena pro žáky 1. a 2. 
stupně  základních  škol  a  nižšího 
gymnázia.
n  Rada  ukládá  řediteli  MKC  za-
jistit  vytvoření  galerie  osobností 
Hořovic.
n  Rada  souhlasí,  aby  Domov 
Na  Výsluní  provedl  účetní  odpis 
nedobytné  pohledávky  za  klienta 
Zdeňka Š. ve výši 51. 000,- Kč.
n Rada bere na vědomí nákup el. 
konvektomatu  Rational  SCC  We 
6.1 v hodnotě 232. 223,- Kč včetně 
DPH.
n Rada souhlasí  s uzavřením ve-
řejnoprávní smlouvy o poskytnu-
tí  dotace  z  rozpočtu  obce  Olešná 
příspěvkové  organizaci  Domov 
Na  Výsluní,  Hořovice  ve  výši 
5.000,- Kč na poskytování  sociál-
ních služeb v r. 2019.

Poplatek za komunální odpad platí:
a) fyzická osoba, 
1. která má v obci trvalý pobyt, 
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České re-
publiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 
dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České repub-
liky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl 
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu ci-
zinců.
b)  fyzická  osoba,  která  má  ve  vlastnictví  stavbu  určenou  k  individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osoba.

Poplatek se platí obci, na jejímž území je fyzická osoba hlášena k poby-
tu a na jejímž území se nachází stavba určená k individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům.

Splatnost poplatku za komunální odpad: nejpozději do 31. 5. 2019.

Sazba poplatku za komunální odpad:
a) Kč 500 /rok, fyzická osoba hlášena k pobytu-mladší 70 let/
b) Kč 400 /rok, fyzická osoba hlášena k pobytu-nad 70 let, nebo narozená 
do 31.12.1949/
c) Kč 500 /rok, fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu sloužící k in-
dividuální rekreaci,   byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k po-
bytu žádná fyzická osoba/

Způsob úhrady poplatku za komunální odpad:
- Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním MěÚ 
Hořovice. 
- Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou na čísla účtů 
19-363886349/0800 nebo 43-3821520277/0100.
Vzhledem k tomu, že je vybírání poplatku za komunální odpad provádě-
no také software systémem, mohou si občané vyžádat na e-mailové adre-
se: plat@mesto-horovice.cz  variabilní symbol (každý poplatník má svůj, 
který zůstává stejný).

Pokud tak občané neučiní, lze bezhotovostní platby provádět tímto způsobem:
-  Občané  hlášeni  k  pobytu  v  bytové  jednotce  použijí  při  zadávání  bez-
hotovostní  platby  variabilní  symbol:  1340 + datum narození  (ve  tvaru 
DDMMRR-poslední dvojčíslí roku) a jako specifický symbol č. popisné.
- Občané hlášeni k pobytu v rodinném domě použijí při zadávání bezho-
tovostní platby variabilní symbol: 1340 + č. popisné. 
Za všechny osoby hlášené k pobytu v RD lze zaplatit poplatek najednou.
- Fyzickým osobám, které mají ve vlastnictví stavbu sloužící k individu-
ální  rekreaci,  byt  nebo  rodinný  dům,  ve  kterých  není  hlášena  k  pobytu 
žádná  fyzická osoba, bude na základě ohlašovací povinnosti pro případ 
bezhotovostní platby přidělen variabilní symbol.   

Osvobození od poplatku:
1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je umístěna:
a) do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro vý-
kon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preven-
tivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnu-
tí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákon-
ného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, 
domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
2) Od poplatku se osvobozují:
a)  Na  základě  předložení  průkazu  ZTP/P,  neplatí  poplatek  osoby,  které 
jsou jeho držitelem.
b) Na základě písemného oznámení, neplatí osoby, které dlouhodobě po-
bývají v cizině.

MěÚ Hořovice, odbor finanční

Informace o místním poplatku 
za komunální odpad na rok 2019



Kurz sebeobrany pro ženy v Hořovicích ZDARMA

www.mesto-horovice.cz10

zprávy

Finále taneční soutěže v rámci tanečních
 

Finalisté taneční soutěže konané 14. prosince 2018 v Hořovicích (zleva): Eliška Jirsová a Ma-
rek Kycnl (5. místo), Magdalena Komínková a Jáchym Valenta (2. místo), Alice Novotná a To-
máš Kratochvíle (3. místo), Barbora Černochová a David Šimůnek (4. místo), Kateřina Šebková 
a Šimon Skalka (1. místo), Anežka Kateřina Vondráková a Tomáš Lansinger (6. místo). 

Blanka Vášová, foto: Tomáš Mikula

The Led Farmers jsou folk rocková kapela 
z Irska, která hraje tzv. Indie Irish Folk Rock. 
Většina  jejich členů studovala hudbu na uni-

Irská folk rocková kapela The Led Farmers 
z Dublinu zahraje 9. února v Hořovicích

verzitách  a  již  za  sebou  mají  řadu  úspěchů. 
Koncertují  po  celé  Evropě,  pravidelně  také 
v  USA  a  v  rodném  Irsku  se  stávají  jednou 
z nejoblíbenějších kapel. Jen za loňský rok The 
Led  Farmers  odehrálo  více  než  80  koncertů, 
jejich  živá  vystoupení  patří  ke  špičkám  mezi 
irskými  kapelami.  Mohou  se  také  pochlubit 
hned dvěma vítězstvími v soutěži All  Ireland 
Music. Svým nezvyklým pojetím irské folkové 
klasiky zaujala širokou škálu posluchačů. Mi-
lují  irskou folkovou klasiku, ale  jsou to  jejich 
písně a čerstvé nové aranžmá, co si v posled-
ních letech získává pozornost obecenstva. Je-
jich živočišná spontánnost a vstřícnost na je-
višti z nich dělá ohromně zábavnou a veselou 
kapelu,  která  vám  rozhodně  zvedne  náladu! 
Členové:  Brendan‚  Dog‘  Walsh:  Banjos,  Ros-
sO’Farrell:  Bass,  Glenn  Malone:  Drums  Shay 
Long: Guitar.

V  neděli  10.  února  pořádá  síť  škol  izrael-
ské  sebeobrany KAPAP CZECH v  sokolovně 
v  Hořovicích  od  14:00  do  16:00  kurz  sebeo-
brany pro ženy zcela ZDARMA. 

KAPAP CZECH je organizace, která v ČR 
prezentuje  výcvik  reálné  sebeobrany  pro 
muže, ženy, děti, seniory i profesionály. Jejím 

hlavním  trené-
rem  je  Ing.  Mi-
chal  Janoušek, 
který  jako  jediný 
český  instruktor 
na  světě  dostal 
od  izraelského 
mistra  Moshe-
Galiska  titul 

MASTER  TEACHER  KRAV  MAGA  –  KA-
PAP.    Tento  trenér,  s  více  jak  25tiletou  praxí 
ve výcviku bojových umění a sebeobran, kurz 
osobně se svými asistentkami povede. 

Cílem  kurzu  je  proškolit  ženy  v  proble-
matice  sebeobrany  a  osobní  ochrany,  rozbít 
tradiční  mýty  o  ženské  sebeobraně  a  naučit 
je  jednoduché  a  funkční  principy,  kterými 
dokáží  předcházet  či  vyřešit  krizovou  situaci 
v  podobě  fyzického  napadení  či  sexuálního 
obtěžování. 

Kurz  je  zdarma  proto,  aby  byl  dostupný 
všem ženám a dívkám bez omezení. Organi-
zace KAPAP CZECH na  tento kurz nečerpá 
žádnou  dotaci  od  žádného  subjektu,  je  to 
filozofie  naší  organizace  –  umožnit  ženám 
dostupné znalosti k vlastní ochraně. Kurz  je 
zaměřen  jako  praktický,  takže  je  nutné  mít 
s sebou sportovní oblečení, boty do tělocvič-

ny,  pití  a  dobrou  náladu.  Něco  si  povíme, 
něco  ukážeme  a  něco  přímo  vyzkoušíme, 
možná  se  i  trochu  zpotíme,  ale  tento  kurz 
zvládnou  úplně  všechny  ženy  a  dívky  bez 
ohledu na fyzickou zdatnost či věk. Účast  je 
vhodná pro dívky starší 14 let, horní věková 
hranice není stanovena, kurz zvládnou i ak-
tivní seniorky. 

Podobný kurz byl uspořádán v neděli 13. 1. 
2019 v Příbrami a zúčastnilo se jej 50 účastnic. 
Proto  s  přihlašováním  neváhejte,  kapacita  je 
omezená velikostí prostor. Registrovat se na akci 
můžete na webu www.kapap-czech.cz nebo kon-
taktujte  přímo  trenéra  –  Michal  Janoušek  alias 
Instruktor Mike (605 130057). Těšíme se na vaši 
účast. 
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Dvěstěpadesát
Žáci Základní umělecké školy  Josefa Slaví-

ka Hořovice z klavírní  a pěvecké  třídy Květu-
še  Ernestové  uskutečnili    jako  každým  rokem 
v adventním čase řadu koncertů a vystoupení, 
jejichž programy byly letos svázány především 
s osobností českého kantora a hudebního skla-
datele  Jakuba  Jana  Ryby  (1765-1815)  a  jeho 
Českou  vánoční  mší  Hej,  mistře,  vstaň  bystře 
z roku 1796. 

Již 29.  listopadu 2018 zahájily Rybovy Kyrie 
a  Gloria  v  podání  Komorního  pěveckého  sou-
boru ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice v prostorách 
Muzea  Hořovicka  ve  Starém  zámku  úspěšnou 
výstavu VÁNOČNÍ POHLEDNICE A KALEN-
DÁŘE ze sbírek Ilony Voráčkové a Hany Trine-
rové. Podstatná část Rybovy mše zazněla 12. pro-
since 2018 ve vstupní hale Domova Na Výsluní. 
Závěrečným zpěvem českých koled se hořovičtí 
pěvci společně s klienty a zaměstnanci Domova 
připojili k více než 130 000 zpěváků, kteří se le-
tos zúčastnili projektu ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 
v České republice i v zahraničí. 

Tradiční VÁNOČNÍ KONCERT třídy Kvě-
tuše Ernestové s rozdáváním BETLÉMSKÉHO 
SVĚTLA se uskutečnil 21. prosince 2018 v kos-
tele  Nejsvětější  Trojice  v  Hořovicích.  Ve  vý-
jimečném  dětském  provedení  zazněly  české 
a světové anonymy a úplná Česká mše vánoční 
Jakuba Jana Ryby. Duchovní slovo pronesl ad-

ministrátor farnosti Mgr. Stefan Wojdyla, verše 
z Lukášova evangelia přednášela Erika Řechtáč-
ková, Betlémské světlo rozdávala RNDr. Anna 
Brotánková. Koncert byl opět součástí projek-
tu  KŘESŤANSKÉ  VÁNOCE,  jehož  základní 
myšlenkou  je,  přiblížit  co  nejširší  veřejnosti 
duchovní  poselství  křesťanských  Vánoc.  V  le-
tošním roce mohli zájemci navštívit téměř 170 
zapojených kostelů a účastnit  se 1750 progra-
mů. Toto předvánoční zastavení bylo 250. au-
torským pořadem Květuše Ernestové (všechny 
pořady na www.zameckanokturna.cz). 

Výjimečným,  vedle  participování  ostatních 
pěvců v programech tradičních vánočních kon-
certů,  akademií  a  besídek,  se  stalo  vystoupení 
Martina  Jiráka  a  Eriky  Řechtáčkové  na  slav-
nostním  vyhlášení  soutěže  obcí  Středočeského 
MY TŘÍDÍME NEJLÉPE v Lounge Baru Mánes 
v Praze 18. prosince 2018. Ve velkolepém prosto-
ru s příjemnou atmosférou převzali zástupci ví-
tězných obcí ocenění z rukou Ing. Jiřího Stehlíka 
z  oddělení  odpadů  odboru  životního  prostředí 
a zemědělství Středočeského kraje a Martiny Fi-
lipové, ředitelky oddělení regionálního provozu 
společnosti EKO-KOM. Sváteční setkání mode-
roval hudební producent Milan Herman. 

Posledním  vystoupením  v  roce  2018  bylo 
zpívání  v  megaprovedení  České  vánoční  mše 
Jakuba  Jana  Ryby  Hej,  mistře,  vstaň  bystře 
na  Hlavním  nádraží  v  Praze.  Spojené  sbory 
a orchestry dirigoval Lukáš Prchal. 

Květuše Ernestová

Vánoční koncert
Josefa Vágnera 

a pěveckého sboru 
ZVONEK

V sobotu 15. prosince od 18 hodin začal 
vánoční  koncert  zpěváka  Josefa  Vágnera, 
který  vystoupil  ve  velkém  sále  KK  Žeb-
rák společně s dětským pěveckým sborem 
ZVONEK.  Koncert  uspořádal  Kulturní 
klub  Žebrák  ve  spolupráci  se  ZUŠ  Josefa 
Slavíka Hořovice.

Přípravy  tohoto  zajímavého  projek-
tu  s  předním  představitelem  muzikálové 
a populární scény u nás  začaly již v letních 
měsících a až v září  se vše naplno rozjelo. 
Výběr repertoáru i pro společné písně s pa-
nem Vágnerem si vzala na starost naše paní 
učitelka  pěveckého  sboru  Barbora  Janeč-
ková  ve  spolupráci  s  paní  učitelkou  Marií 
Fajfrlíkovou,  která  často  pěvecký  sbor  do-
provází ve hře na klavír. Velkým bonusem 
pak  bylo  zapojení  muzikantů  -  souboru 
smyčcových  a  dechových  nástrojů  paní 
učitelky Elišky Chaloupkové do programu. 
Ačkoli společných zkoušek nebylo mnoho, 
i kvůli vytíženosti v předvánočním období, 
vše skvěle vykrystalizovalo a zaznělo v ten 
pravý okamžik. Koncert měl výborný ohlas 
a žáci se opravdu předvedli. Celý program 
se nakonec natáhl na necelé 2 hodiny a bylo 
vidět, že si to všichni dostatečně užili.

Velké  poděkování  za  krásný  zážitek 
patří všem, kteří  se na přípravě a realizaci 
koncertu podíleli, především všem žákům, 
paním  učitelkám,  zaměstnancům  a  přáte-
lům školy.

Zvláštní  poděkování  pak  patří  vedoucí 
Kulturního klubu v Žebráku, paní Hamplo-
vé,  zvukařům  a  ostatním  zaměstnancům 
KK Žebrák, za trpělivost a podporu ZUŠ.

BcA. Jakub Albrecht
ředitel ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice

Vítání občánků
V  sobotu  27.  dubna  2019  se  bude  konat 

na hořovickém zámku „Vítání nových občán-
ků města Hořovice“. Rodiče, kteří mají zájem 
o  přivítání  svého  děťátka,  se  mohou  v  před-
stihu přihlásit u J. Šrámkové, tel. 737 124 123 
nebo u Mgr. Ulčové, tel.: 724 716 300. Přihlá-
šení obdrží pozvánku s časovým termínem.

Blahopřání k významnému 
životnímu jubileu

Máte-li  člena  rodiny,  který  bude  slavit 
významné  životní  jubileum  (80,  85,  90,  95, 
100…)  a  myslíte,  že  by  ho  potěšilo  blahopřá-
ní  zástupců  města,  kontaktujte  pí  J.  Šrámko-
vou,  tel.  737  124  123  nebo  Mgr.  Ulčovou,  tel.: 
724  716  300.  Své  kontaktní  údaje  můžete  také 
nechat v podatelně Městského úřadu Hořovice.n Hořovičtí sboristé nechyběli ani na zpívání Rybovy vánoční mše na Hlavním nádraží v Praze.

n  Komorní pěvecký soubor ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice zahájil v prostorách Muzea Hořovicka 
ve Starém zámku výstavu VÁNOČNÍ POHLEDNICE A KALENDÁŘE.
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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 AKTUÁLNÍ PŘEDPRODEJ:
4 4. PLES MĚSTA HOŘOVICE,  16.  2. 
od 20:00 (SD) 
4 DAVID KOLLER Acoustic Tour 2019, 19. 2. 
2019 (SD). Cena místenky 590 Kč (sál), 550 Kč 
(boční balkóny); 650 Kč (balkon – stoly).
4 RYBIČKY 48, 23. 2. od 20:00 (SD), cena 
vstupenky 325 Kč 
4 NA STOJÁKA, 3. 3. neděle od 19:30 (Klub 
Labe), cena vstupenky 250 Kč
4 NA OSTRO, 6. 3. 2019 od 19:30 (SD), cena 
místenky 350 Kč
4  WOHNOUT, 8.  3.  2019,  od 20:00  (SD), 
cena vstupenky 350 Kč  
4 PAT A MAT JEDOU NA DOVOLENOU, 
17. 3. 2019 od 16:00, cena vstupenky 140 Kč  
4 BRUTUS, 23. 3. od 20:00 (SD), cena vstu-
penky v předprodeji 200 Kč, v SD 250 Kč  
4 MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM  28.  3. 
(SD). Vyprodáno - přijímáme pouze náhradníky.
4 PARTIČKA, 15. 5. 2019 (SD). Cena místen-
ky 480 Kč.
4 V IC získáte bezplatně informační měsíčník 
Měšťan.

n Společenský dům

Nádražní 606

n 4. MĚSTSKÝ PLES
16. 2. sobota od 20:00
n DAVID KOLLER ACOUSTIC TOUR 
19. 2. úterý od 19:00

n Galerie Starý zámek

Vrbnovská 27 / 5

n MÍSTA UTRPENÍ, SMRTI 
A HRDINSTVÍ
od 21. 2. do 31. 3.
Výstava bude otevřena od 21. 2. do 31. 3. 2019, 
pátek, sobota a neděle od 10 do 18 hodin.

n Klub Labe

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

n NIGHTFALL + KOVADLINA + AMOK 
2. 2. sobota od 20:00
n THE LED FARMERS 
9. 2. sobota od 20:00
Koncert  folk  rockové  irské  kapely.  Více  na  10. 
straně. 
n DILILI V PAŘÍŽI
– animovaná filmová projekce
10. 2. neděle od 15:00
n BALÓN – filmová projekce
14. 2. čtvrtek od 19:30
n DRUMMING SYNDROME – MILOŠ
MEIER 
16. 2. sobota od 20:00
n POHÁDKA NARUBY 
– animovaná filmová projekce
17. 2. neděle od 15:00
n 3 DNY V QUIBERONU 
– filmová projekce
21. 2. čtvrtek od 19:30
n EXPEDIČNÍ KAMERA 2019  
23. 2. sobota od 18:00
Filmový festival.

n SPOLU TO DÁME – filmová projekce
28. 2. čtvrtek od 19:30
n VLTAVA 
1. 3. pátek od 20:00
Koncert.
n NA STOJÁKA 
3. 3. neděle od 19:30
Talkshow s Richardem Nedvědem a dalšími dvě-
ma hosty. Předprodej vstupenek v IC Hořovice.
PŘIPRAVUJEME
n 15. 3. od 20:00 JUSTIN LAVASH – blues 
folk jazz – performer
n 30. 3. od 20:00 ROCKSANA + host

n Knihovna Ivana Slavíka

Vrbnovská 30/1
tel. 603 199 304, 311 512 564
https://mkc-horovice.cz/knihovna/ 
e-mail: knihovna1@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: 
9. a 23. února 2019

n RYBIČKY 48 
23. 2. sobota od 20:00
Pořád nás to baví tour 2019. Support: Civilní 
Obrana.
n SPORTOVNÍ PLES 
K.FITNESS KOMÁROV 
2. 3. sobota od 19:00
2. ročník. Lístky na sezení v předprodeji do 24. 2. 
v K.fitness Komárov a v Hospodě na Západním 
sídlišti v Hořovicích. 

PŘIPRAVUJEME
n 6. 3. Na ostro, divadelní komedie
n 8. 3. Wohnout
n 17. 3. Pat a Mat jedou na dovolenou, hrané 
divadlo pro děti – profesionální pražští umělci
n 23. 3. Brutus
n 28. 3. od 19:00 Minipárty s Karlem Šípem
n 15. 5. od 20:00 Partička

TANEČNÍ
n Dospělí: Pondělky 
Začátečníci (H1)     20:50 – 22:20
Mírně pokročilí (H2)  19:00 – 20:40
Středně pokročilí (H3)   18:10 – 20:40
V ceně je 12 večerů (11 lekcí a 1 jarní ples).
n Pátky v SD a v sále MěÚ, Palackého nám. 2
viz rozpis lekcí, lekce se nepravidelně střídají
Mírně pokročilí - mládež (H8)  18:30 – 20:05
Středně pokročilí - dospělí (H4) 20:15 – 22:00
V ceně je 12 večerů (11 lekcí a 1 jarní ples).
n Taneční pro mládež začátečníci - 13. 9. 2019, 
18:30 - 20:30.  www.tanecni.net.

OMLUVA
Návštěvníkům prosincového loutkového představe-
ní pro děti Permoni ze Stříbrné hory se omlouvá-
me. U nově instalovaných dveří SD se vyskytla tech-
nická závada, která je v současnosti již odstraněna. 

Děkujeme za pochopení, MKC Hořovice

Galerie Starý zámek Hořovice
spolu s Historickou skupinou Osvětim a Památníkem Terezín 

si Vás dovolují pozvat na vernisáž výstavy

dne 21. února 2019 v 17 hodin 
v Galerii Starý zámek Hořovice, Vrbnovská 27, Hořovice.

Výstava bude otevřena od 21. února do 31. března 2019, 
pátek, sobota a neděle od 10 do 18 hodin.

MÍSTA UTRPENÍ, SMRTI A HRDINSTVÍ
VĚZNI Z ČESKÝCH ZEMÍ V NACISTICKÝCH KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH

Starý zámek, Vrbnovská 27
horovice@muzeum-beroun.cz

4 V únoru je expozice Muzea Hořovicka uzavře--
na, zahájení sezóny 2019 proběhne o prvním dub-
novém víkendu. Můžete se opět těšit na výstavu, 
tentokrát o výrobě sirek v Hořovicích.

n Muzeum Hořovicka

n Digitus Mise, z.ú.

poskytovatel služeb sociální péče 
Pražská 904/28, 268 01 Hořovice
tel. 739 833 316, 311 517 265

Z technických důvodů se beseda KáČa v únoru 
nekoná!
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n Domeček Hořovice

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

4 1. 2. POLOLETKY V KALEIDOSKOPU. RC 
Kaleidoskop, 7:30 – 16:30. Celodenní program pro 
děti  1.  stupně  o  pololetních  prázdninách.  Oběd 
zajištěn.  Rezervace  a  info  na  tel.:  602  664  650. 
Poplatek:  400 Kč.
4 9. 2. CESTA K PRUŽNÉ PÁTEŘI A ZDRA-
VÝM KLOUBŮM pro dospělé.  Domeček,  Vrb-
novská  ulice  1138,  9:00  -  16:30.  Tipy  na  snadné 
začlenění cvičení do běžného života.  Jednoduché 
pomůcky  a  další  nápady.  Rozkryjeme  možné 
příčiny potíží a také možnosti, jak s nimi zacházet. 
Těší se Katka Dendysová, Rezervace: 773 209 123, 
E-mail: katka@azted.cz. Poplatek: 1 200 Kč.
4 4. – 8. 2. JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR. RC 
Kaleidoskop,  7:30  –  16:30.  Program  pro  děti  1. 
stupně  plný  her,  zimních  radovánek,  tvoření  atd. 
Přihlášky a info: 602 664 650.
4  18. a  25. 2. MIMIKLUBÍK.  RC  Kaleidos-
kop,    9:00  -  9:30.  Setkání  maminek  s  miminky 
s říkankovým cvičením. Poplatek 50 Kč/ lekce.
4 18. a 25. 2. CVIČENÍ NA VELKÝCH MÍ-
ČÍCH. RC Kaleidoskop,  10:00-11:00. Posilovací 
cvičení  vhodné  pro  každého.  Nutná  rezervace: 
602 664 650.  Poplatek 50 Kč/ lekce.
4 20. a 27. 2. CVIČENÍ NA VELKÝCH MÍ-
ČÍCH. RC  Kaleidoskop,  17:30-18:30.  Posilo-
vací  cvičení  vhodné  pro  každého.  Rezervace: 
602 664 650. Poplatek 50 Kč/ lekce.
4 18. a 25. 2. HRAVÉ TVOŘENÍ. RC Kaleido-
skop, 14:30-15:30. Malování, kreslení, modelování, 
jednoduché  výtvarné  techniky.  Pro  děti  od  2let 

n Sedmikráska

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

4 Sobota 23. 2., 30. 3. od 9:00 do 16:30, 
OHRAZENICE 84, Obecní Úřad, u Jinec. VÝT-
VARNÝ KURZ: NAMALUJ SI SVŮJ OBRAZ. 
Pod mým odborným vedením, 30 let praxe, si na-
malujete akrylovými barvami svůj obraz na plát-
no, který si odnesete domů. Výtvarné pomůcky, 
plátno jsou k dispozici. Příspěvek 700 Kč. 
4 Sobota 16. 2., Neděle 24. 3. od 9:00 do 18:30, 
JINCE,  budova  Knihovny,  horní  vchod.  KURZ 
KRESLENÍ PRAVOU MOZKOVOU HEMIS-
FÉROU. Z mých kurzů je vidět, že krásně a dobře 
kreslit  dovede  opravdu  každý,  kdo  má  chuť  se 
do  toho  pustit.    Výtvarné  pomůcky  jsou  k  dis-
pozici. Příspěvek 700 Kč. 
4 Sobota 9. 2., Neděle 10. 3., Sobota 16. 3. od 12:30 
do  17:30,  OHRAZENICE  131,  u  Jinec.  VÝT-
VARNÝ KURZ PRO DĚTI: NAMALUJ SI SVŮJ 
OBRÁZEK. Pod  mým  odborným  vedením,  30 
let  praxe,  si  vaše  dítě  namaluje  svůj  opravdový 
obraz na plátno, který si odnese domů. Výtvarné 
pomůcky, plátno jsou k dispozici. Příspěvek 500 Kč.

 

a  jejich maminky. Nutná rezervace: 602 664 650. 
Poplatek 70 Kč/ lekce.
4  19. a  26. 2. MINIŠKOLKA V  KALEIDOS-
KOPU, 8:00  –  12:00. Dopolední program pro děti 
od 2 let, školková přípravka: hraní, tvoření, zpívání, 
cvičení, společné stolování, vycházka. Nutná rezer-
vace: 602 664 650. Poplatek: 200 Kč/ dopoledne.
4  21. a  28. 2. MINIŠKOLKA V  KALEIDOS-
KOPU. RC Kaleidoskop, 8:00  –  12:00. Dopolední 
program  pro  děti  od  2  let,  školková  přípravka: 
hraní, tvoření, zpívání, cvičení, společné stolování, 
vycházka. Nutná rezervace: 602 664 650. Poplatek 
200  Kč/ dopoledne.
4  20. a  27. 2. MAMIFIT. Zrcadlový  sál  Vrb-
novská  ul.,  10:00  -  11:00.  Dopolední  kruhový 
trénink  (nejen)  pro  maminky.  Nutná  rezervace:  
602 664 650. Poplatek 100 Kč/ lekce.
4  23. 2. BĚH S  ČELOVKOU DRAŽOVKOU. 
Lesopark  Dražovka.  Druhý  ročník  zážitkového 
běhu podvečerní Dražovkou. Vlastní čelovka nut-
ná! Startovné: děti 30 Kč, dospělí 80Kč
4 24. 2. DĚTSKÝ KARNEVAL. Společenský dům 
Hořovice, 14:00-16:00. Dětský karneval, malování 
na  obličej,  výroba  balónkových  zvířátek,    fotok-
outek,  dětská  diskotéka  s  DJ  Sunnym.  Vstupné: 
děti: 30,- Kč, dospělí: 50,- Kč.
4  28. 2. ZUMBA S  LEANDREM. Společenský 
dům  Hořovice, 17:00 – 19:00. Zumba s Leandrem 
Germanem z Dominikánské republiky. Přijďte se 
odreagovat, pobavit a hlavně se zapotit, na chytlavé 
latinskoamerické písničky.  Poplatek:  350,- Kč.
NOVÉ KURZY VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY 
TŘETÍHO VĚKU - JARNÍ SEMESTR 2019
Témata: 
1)  České  dějiny  a  jejich  souvislosti  (vždy  v  úterý 
9:00-10:30)

2)  Cestování  -  co  jste  možná  nevěděli  (vždy 
ve čtvrtek 9:00-10:30)
Studovat  můžete  jeden  kurz,  nebo  oba  kurzy 
najednou. Možnost občerstvení, pracoviště je bez-
bariérové. Cena jednoho kurzu (6 lekcí) 420 Kč.
Informace  a  možnost  přihlášení:  Lenka  Radová, 
recepce@domecekhorovice.cz,  tel.  725  064  881. 
Cena jednoho kurzu (6 lekcí) 420 Kč.
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n Zbiroh

MĚSTSKÉ MUZEUM
n MLÝNKY Z DOB NAŠICH PŘEDKŮ 
Městské muzeum Zbiroh zahájí vernisáží v úte-
rý  5.  února  v  17  hodin  výstavu  pod  názvem 
Mlýnky  z  dob  našich  předků.  Tato  výstava 
představí  mlýnky  rozličných  velikostí  od  zná-
mých  výrobců  například:  Porkert,  Lienbrock, 
Moravia a jiné. Bohatá sbírka mlýnků z 19. a 20. 
století se skládá z různých druhů využití, např.  
na mák, strouhanku, obilí, maso a jiné. Krásné 
historické kousky na výstavu zapůjčil ze své bo-
haté sbírky pan Hynek Plundrich. Pro zájemce 
naskytne i  možnost si zkusit umlít pšenici. Vý-
stava bude obohacena o sbírku hmoždířů. Vý-
stava potrvá do 3. března 2019. 
n TŘI CHLAPI NA CESTÁCH… 
TENTOKRÁT PO JIŽNÍ INDII 
21. 2. čtvrtek od 18:00
Multifunkční  sál MěÚ Zbiroh. Úžasné, měsíc 
trvající dobrodružství Luďka Uzla a jeho synů. 
Vypravíme se z Andamanských ostrovů upro-
střed Indického oceánu na samotný jih Indie. 
ZÁMEK ZBIROH
n POHÁDKOVÁ CESTA KE 12 MĚSÍČKŮM 
2. 2. sobota od 13:00
Zámecký park. Pomůžete Marušce najít v zimě 
fialky?  Půjdete  ke  12  měsíčkům  pro  jahody? 
Po cestě se můžete ohřát u ohně a opéct si vlast-
ní špekáčky. Na děti čeká spousta legrace a zá-
bavné úkoly. Na nádvoří zámku bude probíhat 
jarmark.  Doporučujeme  rezervaci  na  e-mailu 

n Žebrák

KULTURNÍ KLUB
n COUNTRY BÁL
2. 2. sobota od 20:00
Hraje  skupina  Brzdaři.  Vstupenky  je  možné 
zakoupit v KK za cenu 120 Kč. Tombola.
n MATURITNÍ PLES OA BEROUN
15. 2. pátek od 19:00 
n VALENTÝNSKÁ DISKOTÉKA 
16. 2. sobota od 21:00
Hraje DJ Karel Moravec. Hostem večera je ka-
pela Holki. 
n ČERT A KÁČA
17. 2. neděle od 15:00, malý sál
Divadelní  představení  pro  děti.  Klasická  po-
hádka  pro  děti  zpracovaná  spisovatelkou  Bo-
ženou Šimkovou. Hrají: Zdeněk Košata, Jiřina 
Daňhelová, Štěpán Dostál, Milada Bednářová.  
Vstupenky v KK, cena 70 Kč.
n MŮŽU K TOBĚ?
19. 2. úterý od 19:00
Divadelní  komedie,  ve  které  hrají:  Pavlína 
Mourková, Kristýna Podzimková, Eva Decas-
telo,  Lucie  Linhartová,  Jindra  Kriegl,  Bořek 
Slezáček, Michal Kavalčík, Josef Hervert.
n MODROBÍLÝ BÁL
23. 2. sobota od 17:00
Spartak Žebrák pořádá již 9. ročník Modrobí-
lého bálu. Bohatá tombola. Vstupenky v trafice 
u p. Kadlece za cenu k stání 120 Kč/ k sezení 
150 Kč. Hraje kapela Bosáci z Příbrami.
n UKLÍZEČKA
24. 2. neděle od 16:00
Úspěšná  divadelní  hra  Marka  Šmieda.  Vstu-
penky za 100 Kč jsou k dostání v KK. 
n POSEZENÍ
27. 2. středa od 16:00
Vzpomínkový pořad na významné výročí naší histo-
rie: 100 let od založení Československého červeného 
kříže. Zavzpomínat zveme bývalé členky a členy, ale 
i ostatní občany. Hudební doprovod zajistí Ing. Jung-
mann. Dozvíme se něco málo o tom jak se zachovat, 
když potřebuje někdo pomoc při záchraně života.  
HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK
tel.: 602 530 515
www.hvezdarnazebrak.cz
www.facebook.com/hvezdarnazebrak
n HVĚZDÁRNA DĚTEM 
7. 2. čtvrtek od 18:00 
Děti provedeme Sluneční soustavou, kreslený-
mi  souhvězdími,  uslyší  Pohádku  z  hvězd,  za-
hrají si hvězdnou hru, podívají se k hlavnímu 
dalekohledu do kopule a čeká  je  řada dalších 
vesmírných dobrodružství. Rezervace nutná.
n POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY 
DALEKOHLEDY  
7. 2. čtvrtek od 20:00 
Pozorování probíhá v hlavní kopuli dalekohle-
du za předpokladu bezoblačné oblohy.

n Komárov

n ŠIBŘINKY 
16. 3. sobota od 20:00, sokolovna
TJ  Sokol  Komárov  zve  všechny  příznivce 
tanečních  zábav  na  tradiční  sokolské  „ŠIB-
ŘINKY“.  K  tanci  a  poslechu  hraje  SPEKT-
RUM.  Vstupné  100 Kč,  předprodej  od  25. 
1.  2019  v  Sokolovně  u  pí  O.  Vaníčkové,  tel.: 
702 929 174. Ráz – postavy z filmů a muzikálů.
n DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL 
17. 3. neděle od 14:00, sokolovna
TJ  Sokol  Komárov  pořádá  pro  děti  DĚTSKÝ 
MAŠKARNÍ BÁL, vstupné dobrovolné.

ZIMNÍ TRUCOVÁNÍ 2019
MOJE TRUCOVNA
Kpt. Kučery 10, Cerhovice
www.mojetrucovna.cz, tel.: 603 298 240 
n DEGUSTACE VÍNA
21. 2. čtvrtek od 19:00 
Na programu vína moravská z vinného sklepu 
vybraného malého soukromníka prověřeného 
zkušeným  someliérem  Maruškou  Holakov-
skou. Cena: Kč 350,-/os.  (v ceně 8-10 vzorků 
vín, vč. malého studeného občerstvení)

n Cerhovice

n Syringa - Drahomír Sýkora

4  2. 2. sobota od  13:00. Seminář ke  kelt-
skému svátku Imbolc (Hromnice) – z cyklu 
„Kolo roku“ – Keltské svátky a rituály. Téma 
„Nevinnost“. Zastavení se v čas a nahlédnutí 
do vašich životů, pochopení toho, co v životě 
prožíváme a tím pochopit smysl svého života.
4 16. 2. sobota, sraz ve 13:00 u kostela na Pa-16. 2. sobota, sraz ve 13:00 u kostela na Pa-
lackého náměstí. Komentovaná vycházka 
po Hořovicích „Za kamennou krásou“. 
4 V průběhu celého měsíce:
- Konzultace k poznání svého vlastního života, co 
jste dostali do vínku, co vám chybí a co naopak 
přebývá a jak něco změnit. Využíváme kombinaci 
metody AURA-SOMA, síly barev a numerologii.
- Konzultace k využívání přírodních koncent-
rovaných výtažků bylin ve formě esenciálních 
olejů  pro  vaše  zdraví,  praktikování  techniky 
Aromatouch  k  harmonizaci  fyzického  stavu 
a techniky harmonizace čaker za pomoci sys-
tému AURA-SOMA. 
4 Informace na www.syringa-czech.cz 
nebo Marcela Flídrová na tel. č. 603 964 553.

4 Místo a čas po domluvě,  jedná  se o čtyři 2,5 
hodinové  setkání,  každý  týden  jedno.  OHRA-
ZENICE  131,  U  Jinec.  VÝTVARNÝ KURZ - 
OLEJOMALBA.  Není  třeba  se  obávat  složitostí 
techniky,  povedu  vás  krok  za  krokem  a  budete 
nadšeni  výsledkem.  Výtvarné  pomůcky,  plátno 
jsou k dispozici. Příspěvek 900 Kč.
4 Aktuální rozpis na www.polakova-kineziologie.
cz. Od 18:00 do 20:00, HOŘOVICE, ul. Jungman-
nova 156, objekt Teza, 1. p., vlevo. ARTETERA-
PIE.  Vhodné  pro  všechny,  kteří  si  chtějí  udělat 
čas na sebe, uvolnit se, zrelaxovat a popřemýšlet 
o  sobě,  svém  životě  a  něco  se  o  sobě  dozvědět. 
Setkání se konají pravidelně jednou měsíc. Sebou: 
pastelky a pohodlné oblečení. Příspěvek 160 Kč
  4  Aktuální  rozpis  na  www.polakova-kinezi-
ologie.cz.  Od  15:00  do  16:00.  OHRAZENICE 
131, u  Jinec, po dohodě Hořovice, Lidový dům, 
klubovna  Sedmikrásky.  HRAVÉ MALOVÁNÍ. 
Jedná se o kurzy pro děti prvního stupně, kde for-
mou  výtvarného  vyjádření  poznávají  sebe  sama 
a své místo ve světě. Pokaždé si  také něco vyro-
bíme. Schůzky jsou jednou za dva týdny. 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.  Akce  jsou  v  rámci 
sdružení  SEDMIKRÁSKA  Hořovice.  Těší  se 
na vás Kamila Poláková. 

info@zbiroh.com.  Cena  vstupného  na  pohád-
kovou cestu je 70 Kč pro děti i dospělé. 
n VALENTÝN NA ZÁMKU  
14. 2.čtvrtek
Na svátek zamilovaných budou v zámecké krč-
mě na příchozí páry čekat slavnostně prostře-
né tabule se speciálním valentýnským menu. 
4 Více informací na www.zbiroh.com

n POZNEJ SÁM SEBE 1.
28. 2. čtvrtek od 17:30 
Chcete se dozvědět něco o sobě? Nahlédneme 
do světa astrologie, psychologie, numerologie 
a  dalšího  „čarování“.  Hravou  a  tvořivou  for-
mou. První díl se zasvěcením do systému. Plá-
nujeme 12 dílů podle 12 archetypů. Cena: Kč 
200,-/os.(v ceně malé občerstvení)
n DEGUSTACE VÍNA
21. 3. čtvrtek od 19:00 
Na programu vína moravská z vinného sklepu 
vybraného malého soukromníka prověřeného 
zkušeným  someliérem  Maruškou  Holakov-
skou. Cena: Kč 350,-/os. (v ceně 8-10 vzorků 
vín, vč. malého studeného občerstvení)
n POZNEJ SÁM SEBE 2.
28. 3. čtvrtek od 17:30
Svět  astrologie,  psychologie,  numerologie 
a dalšího „čarování“. 2.díl semináře. Cena: Kč 
200,-/os. (v ceně malé občerstvení).
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David Koller vyjíždí se svojí skvělou kapelou na další část akustického turné. Doteď vyprodal přes 
třicet sálů v českých a moravských divadlech a kulturních domech. Nyní ho čeká další jarní část 
koncertů, kam zavítá s repertoárem svých hitů v akustickém aranžmá. Nenechte si ujít skladby 
Chci zas v tobě spát, Troubit na trumpety by se nám líbilo, Gypsy love, Recidiva nebo Lovec stře-
lec doktor&vědec a další v intimní atmosféře divadelních či jiných sálů a poznejte Davida Kollera 
s jeho kapelou v netradiční poloze. Koncerty jsou k sezení. 
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V sobotu 29. prosince 2018 uspořá-
dal Plavecký oddíl TJ Spartak Hořovice 
1. ročník charitativního závodu „Vánoč-
ní plavecká 12 hodinovka“. 

Závodu  se  zúčastnili  nejen  členové  plavec-
kého  oddílu,  ale  také  zájemci  z  řad  veřejnosti 
a  někteří  zaměstnanci  Domova.  V  prostorách 
bývalé  restaurace  bazénu  připravily  maminky 
malých plavců úžasné občerstvení.

Výtěžek z prodeje a dobrovolné příspěvky 
byly  věnovány  do  Domova  Na  Výsluní,  Ho-
řovice. Celý den  se opravdu vydařil  a během 
akce bylo vybráno celkem 17 335 Kč. Finanční 

prostředky chceme použít na vybudování za-
střešené pergoly na zahradě, protože zastíně-
ný  prostor  k  posezení  našim  klientům  velice 
chybí. Velmi nás těší, že Domov má tolik pří-
znivců,  kteří  podporují  naši  práci,  a  že  slova 
pomoc, porozumění a láska k bližnímu nejsou 
jen planá slova. Vždyť každý z nás se  jednou 
může ocitnout v situaci, kdy bude potřebovat 
pomoc  či  podporu.  Na  základě  zkušenosti 
z této úspěšné a poměrně rozsáhlé akce dou-
fáme, že to nebyla akce zároveň poslední a že 
položíme základ prospěšné spolupráce.

Děkujeme vedení Plaveckého oddílu  za  je-
jich obětavou, záslužnou a často nelehkou práci 
a  přejeme  mnoho  dalších  úspěchů.  Děkujeme 
plavcům  za  jejich  sportovní  výkony.  Uplava-
ných 137 100 m je obdivuhodný výkon a  ještě 
jednou děkujeme maminkám za jejich výtvory 
teplé i studené kuchyně. 

Vedení a klienti Domova Na Výsluní

Vánoční plavecká dvanáctihodinovka
pro Domov Na Výsluní

Josefský běh 
Dovolujeme si vás v sobotu 16. března po-

zvat na 4. ročník Josefského běhu v Cerhovi-
cích. Kategorie zůstávají stejné jako předchozí 
ročníky,  propozice  najdete  na  našich  strán-
kách  https://josefskybehvcerhovicich.weebly.
com/.  Letos  jsme  se  rozhodli  pro  kategorie 
dospělých  použít  elektronické  čipy,  abychom 
urychlili vyhodnocení a vyhlášení výsledků.

Společenský dům Hořovice 8. 3. 2019 od 20:00

Veřejné bruslení - únor 2019 

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

1. 2. pátek 8:00 – 15:30 

2. 2. sobota 6:15 – 7:15, 14:15 – 15:45 

3. 2. neděle 5:45 – 6:45; 13:30 – 14:30 

4. 2. pondělí 8:30 – 14:15 

5. 2. úterý 8:00 – 15:15 

6. 2. středa 8:00 – 11:45; 13:15 – 15:15 

7. 2. čtvrtek 13:15 – 15:15 

8. 2. pátek 8:00 – 15:30 

9. 2. sobota 6:15 – 7:15; 12:00 – 13:15

10. 2. neděle 5:45 – 6:45; 16:45 – 18:30 

11. 2. pondělí 12:15 – 14:15 

12. 2. úterý 12:00 – 15:15 

13. 2. středa 8:00 – 13:45 

14. 2. čtvrtek 8:00 – 15:15 

15. 2. pátek 13:00 – 15:30 

16. 2. sobota 6:30 – 7:30; 13:30 – 15:00 

17. 2. neděle 5:45 – 6:45 

18. 2. pondělí 12:15 – 14:15 

19. 2. úterý 12:00 – 15:15 

20. 2. středa 8:00 – 11:45 

21. 2. čtvrtek 8:00 – 15:15 

22. 2. pátek 13:00 – 15:30 

23. 2. sobota 6:15 – 7:15; 15:45 – 17:45

24. 2. neděle 5:45 – 6:45 

25.2. pondělí 12:15 – 14:15 

26. 2. úterý 12:00 – 15:15 

27. 2. středa 8:00 – 13:45 

28. 2. čtvrtek 8:00 – 15:15    


