
Některé investiční akce do le-
tošního roku přecházejí. Obyva-
tele sídliště Višňovka v nedávné 
době překvapilo kácení stromů, 
které je součástí projektu „Revi-
talizace zeleně na sídlišti Višňov-
ka“. Celkem bude pokáceno 23 ks 
stromů, ale nově bude vysazeno 
98 ks stromů a celkem 5429 ks 
keřů. Stromy se budou vysazovat 
o výšce 4 až 6 metrů a síle kmín-
ku 12 až 14 centimetrů. Celkové 
náklady akce činí 3 604 928 ko-
run včetně DPH, dotace pokrývá 
60 % způsobilých nákladů. Auto-
rem projektu je společnost Living 
in green s. r. o. Dobřichovice. 
Projekt byl projednán s Agen-
turou ochrany přírody a krajiny 
Střední Čechy a také celý projekt 
s kladným výsledkem posoudila 
již v roce 2015 komise životní-
ho prostředí města. Samozřejmě 
celý projekt prošel řádným správ-
ním řízením příslušných odborů 
městského úřadu bez jediné po-
dané námitky či odvolání.

Dále se intenzivně pracuje 
na budování nových přechodů 
pro chodce. Jako první se zří-
dí přechod přes Tyršovu ulici 
od Společenského domu směrem 
k Lázeňskému rybníku. Podstat-
ně se tak zvýší bezpečnost chod-
ců pohybujících se mezi vlako-
vým nádražím a centrem města. 
I když se najdou kritici polohy to-
hoto přechodu, jiná varianta pod-
le vyjádření Policie ČR nepřipadá 
v úvahu. Zřízení tohoto přechodu 
si však vyžádalo pokácení dvou 
vzrostlých stromů. 

Dalším letos připravovaným 
přechodem je soustava přechodů 
na křižovatce ulic Pražská a Pří-
bramská. Součástí této investiční 
akce bude také vybudování no-
vého chodníku podél zámecké 

zdi směrem k Domovu seniorů 
Na Výsluní. 

Po řešení neutěšené doprav-
ní situace v městě veřejnost stále 
volá. Dobrou zprávou pro naše 
občany je také informace uvede-
ná v tiskové zprávě Středočeské-
ho kraje ze dne 28. ledna 2019, 
která uvádí, že Středočeský kraj 
připravuje stavbu 26 obchvatů 
měst a obcí. Východní obchvat 
našeho města je v tomto seznamu 
uveden na prvním místě. Město 

Hořovice intenzivně spolupracu-
je zejména na majetkoprávním 
vypořádání stavby, a tak věřím, 
že se brzy dočkáme zklidnění do-
pravy nejen v centru města. Jak 
již mnohokrát zaznělo, zmíněný 
obchvat je v této chvíli jedinou 
cestou, jak tranzitní dopravu přes 
město omezit. 

Právě výstavba plánovaného 
obchvatu města je důkazem, že 
lze spolupracovat i napříč poli-
tickým spektrem zastupitelstva. 

V tomto případě spojují své síly 
koaliční ČSSD s opozičním hnu-
tím ANO.

Jsem si jist, že občany ne-
zajímají trapné politické půtky 
komunálních politiků, ale to 
co je ve městě trápí nebo co jim 
ve městě chybí. Snad se v tomto 
nemýlím. Chceme takové problé-
my vyřešit.

S úctou 
Dr. Ing. Jiří Peřina (ČSSD)

starosta 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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Hořovice se budou dále rozvíjet
I přes často nevhodné rozmíšky mezi zastupiteli, které se často týkají historických událostí a nemají s rozvojem města nic 

společného, současné vedení města má velký zájem na dalším rozvoji našeho města. Přece jen jsem přesvědčen, že nemá smysl 
jen bourat, ale zejména budovat. Chceme tedy i v novém volebním období vykročit stejným směrem a pokusit se investovat, 
a to zejména z dostupných dotačních titulů. Ostatně v minulém volebním období proinvestovaných 300 miliónů korun mluví 
za vše. Je to jeden a půl celého rozpočtu města. Pro úplnost jen uvádím, že z toho 130 miliónů jsme získali na dotacích.

Osobností města Hořovice je Vlaďka Šlosarová
Ředitelka Střediska volného času Domeček Hořovice Vlaďka Šlosarová převzala ocenění 

od starosty města Jiřího Peřiny a ředitele MKC Hořovice Přemysla Landy v sobotu 16. února 
na 4. Městském plesu v hořovickém Společenském domě. Více na straně 4. Foto: Pavel Paluska



n  co mohou návštěvníci od nových pořadů 
očekávat?

Klíčovou roli v nich bude mít poezie. Záro-
veň by to ale neměla být jediná forma, jediná 
možnost. Komponované večery s poezií chceme 
propojit s regionálními umělci. Pro letošní rok 
připravujeme čtyři setkání v klubu Labe. Usku-
teční se v březnu, květnu, září a listopadu, vždy 
poslední středu v měsíci. Pořady nesou název Po-
ezie ve středu a představí se na nich jeden až dva 
básníci. Vesměs půjde o autory, jejichž díla získala 
nominaci či ocenění Magnesia Litera, nebo kteří 
vydali v poslední době oceňované básnické knihy.

n  koho byste do Hořovic ráda pozvala?
Současná poezie v České republice je ve vel-

mi dobré formě. Píše a publikuje se hojně, ročně 
vycházejí desítky básnických sbírek od skvě-
lých autorů. Básníky z celé republiky bychom 
rádi pozvali i do Hořovic - pak pořad začne žít. 
Součástí večerů s poezií by také mohlo být čtení 
z díla místních mladých autorů, jejich prvotin 
a pokusů. Možná v Hořovicích vyrůstají noví 
Slavíkové, Hrabětové.
n kdy se uskuteční první komponovaný 
večer v klubu Labe? na jaké autory se mů-
žeme těšit?

První pořad se koná 27. března od 19 hodin, 
pozvání přijali Olga Stehlíková a Milan Ohnisko. 
Představí svou vlastní poezii a zároveň i spo-
lečný literární „projekt“, který si získal mnoho 
pozornosti: básnickou sbírku Za lyrický subjekt 
vydanou pod jménem fiktivní autorky Jaroslavy 
Oválské. Je to vtipná, ostrá poezie, uvidíte!
n  čím je pro vás poezie?

Poezie je pro mě zásadní. Je to tvůrčí kulti-
vace jazyka i myšlení. Je to také fascinující cesta 
k člověku, k místu, ke krajině. Může být vážná 

i hravá. Umí pojmenovat intimní věci duše i svě-
ta, ale také vzrušovat, šokovat i rozpustile bavit. 
Poezie může být dveřmi do umění. Přála bych 
si, aby se jí lidé nebáli. V roce 2019 je to napro-
sto živoucí, nesmírně zajímavá forma, díky kte-
ré potkáte spoustu charismatických osobností. 
A vyjadřuje se ke světu naprosto současně, není 
to žádný strašák a maturitní otázky! Naopak je to 
celkem rokenrol. 
n  kde všude můžeme poezii objevit?

Přirozeným prostorem jsou školy nebo 
knihovny. Není moc jiných možností, zvláště 
v menších městech. O to více je pro mne důležitá 

poezie v regionech. Večery v Labi jsou pilotním 
projektem, další živá setkání se mohou odehrá-
vat i v zámecké kavárně, při koncertech nebo 
třeba i v místní Galerii nádraží, která mne i se 
svou knihovničkou velmi zaujala.
n  co byste čtenářům ráda řekla na závěr?

Přijďte, bez vás to bude jen náš soukromý večí-
rek – a to přece nemůžete podporovat! (rak)

www.mesto-horovice.cz2
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n Jitka n. srbová

Vlastním jménem Jitka Bret Srbová 
(*1976, Praha). Básnířka, redaktorka. Vy-
studovala bakalářský program na FHS UK. 
Básněmi je zastoupena např. v ročenkách 
Nejlepší české básně (2012, 2015 a 2017). 
Vydala básnické sbírky Někdo se loudá 
po psím (Dauphin, 2011), Světlo vpro-
střed těla (Dauphin, 2013) a Les (Dauphin, 
2016). V rukopise je čtvrtá sbírka Svět:, při-
pravuje se k vydání v letošním roce. Pracu-
je jako reklamní textař. Od roku 2013 žije 
v Hořovicích.

Jitka N. Srbová: Poezie může být dveřmi do umění

n Hořovická básnířka Jitka N. Srbová společně s MKC Hořovice zve na nový pořad do klubu Labe. 
Nese název Poezie ve středu. Foto: Mikuláš (Tvar).

Básnířka a redaktorka Jitka N. Srbová se do Hořovic přistěhovala v roce 2013. To však nebyla její první zkušenost s městem, v roce 1994 
se zúčastnila literární soutěže Hořovice Václava Hraběte. Jak sama říká, byla to pro ni, stejně jako ostatní soutěže, výjimečná zkušenost. 
Nyní se karta obrací. Před lety Jitka N. Srbová dostala v Hořovicích možnost vstoupit do literárního světa, nyní by ráda lidem předsta-
vila jeho současnou, velmi zajímavou podobu. A to prostřednictvím poezie, která umí vzrušovat, šokovat i rozpustile bavit. Společně 
s Městským kulturním centrem Hořovice připravuje večery s poezií. A kde se budou konat? Nejen to prozradila v rozhovoru.

Olga Stehlíková (1977)
Vystudovala bohemistiku a lingvistiku na FFUK 

v Praze. Působí jako nakladatelská i časopisecká re-
daktorka, editorka 
a literární publicist-
ka. Byla editorkou 
literární revue Pan-
dora a redaktorkou 
literárního on-line 
Almanachu Wagon, 
připravuje magazín 
Tvaru on-line Ravt. 
Má dva pravidelné pořady věnované literatuře 
na stanici Český rozhlas – Vltava (1x měsíčně Re-
flexe-Literatura!, 1x za 14 dní MeziŘádky – pořad 
o nových knižních titulech).

V r. 2014 vydalo nakl. Dauphin její básnický de-
but Týdny, za který r. 2015 získala cenu Magnesia 
Litera za poezii. 

Sbírka Vejce/Eggs (Dueta) vyšla v unikátní 
úpravě v listopadu 2017, spolu se stejnojmennou LP 
deskou s hudbou Tomáše Brauna, napsanou na vy-
braná dvojverší z této sbírky.  S básníkem Milanem 
Ohniskem napsala pod pseudonymem Jaroslava 
Oválská sbírku společných básní Za lyrický subjekt 
(Druhé město 2018). V témže roce publikovala svou 
druhou řadovou sbírku Vykřičník jak stožár /Portréty 
(Perplex 2018). Její básně byly přeloženy do 7 jazyků. 
Povídky publikovala v časopisu Host a Dobrá adresa.

K vydání jsou připraveny rukopisy knih pro 
děti Kluci netančej (Portál 2019)a pohádkového 
příběhu Kařut a Řabach.

Milan Ohnisko (1965, Brno) 
Básník, nakladatelský a časopisecký redaktor 

a kulturní publicista, za normalizace disident 
a signatář Charty 77. 
Poté, co předčasně 
opustil gymnázium 
a střední knihovnic-
kou školu, pracoval 
jako pomocný dělník 
na stavbě, kulisák, 
odečítač vody, sklad-
ník a hlídač staveniš-
tě. V současné době pracuje jako zástupce šéfre-
daktora literárního obtýdeníku Tvar. 

První básně publikoval v osmdesátých letech v sa-
mizdatu. Je autorem osmi básnických sbírek; za tu 
poslední, nazvanou Světlo v ráně (2016), obdržel cenu 
Magnesia Litera za poezii. Je spoluautorem básnic-
kých sbírek Býkárna (s Michalem Šandou a Ivanem 
Wernischem, 2006) a Jaroslava Oválská: Za lyrický 
subjekt (s Olgou Stehlíkovou, 2018). Je také autorem 
knižního rozhovoru s Davidem Kollerem, který vyšel 
pod názvem Who The Fuck Is David Koller? (2017).
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Poezie ve středu

27. března 2019 od 19:00

Klub Labe Hořovice
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Osobností města se stala Vlaďka Šlosarová

Ocenění, které jí předali staros-
ta města Jiří Peřina a ředitel MKC 
Hořovice Přemysl Landa, získala 
za dlouholetou práci s dětmi a mlá-
deží. Od roku 2007 je ředitelkou 
příspěvkové organizace města 
Středisko volného času Domeček 
Hořovice, organizování a vedení 
zájmových kroužků, letních táborů 
a všeho, co se nazývá mimoškolní 
aktivitou, se věnovala i mnoho let 
předtím. Jak sama při slavnostním 
vyhlášení osobnosti uvedla, má ko-
lem sebe lidi, na které se může spo-
lehnout. „Děkuji za ocenění, hlavně 
děkuji všem svým spolupracovní-
kům, bez nich bych tady nestála,“ 
prohlásila Vlaďka Šlosarová. 

Dalšímu programu 4. Městské-
ho plesu, který se konal ve Spole-
čenském domě, vévodily hudba, 
tanec i několik vystoupení. V úvo-
du večera se představily Mažoretky 
Domečku Hořovice, dále skupina 
Carmen nebo představitelé muzi-
kálu Pomáda. Skupina Handa Ban-
da hrála návštěvníkům v průběhu 
celého večera, slovem ji doplňoval 
moderátor Karel Vydra. 

Velký zájem byl o tombolu, jejíž 
hlavní cenou byl poznávací zájezd 
do Rakouska. Lidé měli radost 
i z dalších cen, kterých bylo celkem 
366. Ples pořádali zástupci Měst-
ského kulturního centra Hořovice. 
(rak)

n V úvodu 4. Městského plesu Hořovic se na parketu představily Mažo-
retky Domečku Hořovice. 

Poděkování sponzorům 4. plesu města Hořovice
Tímto bych rád poděkoval sponzorům 4. plesu města Hořovice, který se uskutečnil dne 16. února 2019 ve Společenském domě v Hořovicích. 

Děkuji za finanční a věcné dary využité do tomboly a do losování hlavních cen v rámci programu plesu.  
Sponzoři: pk.servin s.r.o. Žebrák, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Gastro Hořovice s.r.o. – Bistro Zahrádka, CK Osvěta Hořovice, AXA 
CNC stroje s.r.o. Hořovice, ExclusiveCars s.r.o. Žebrák, Weber mlýn Hořovice, HABAčeK s.r.o. Praskolesy, Štorkán Gastro s.r.o. Felbabka, KODEX 
a.s. Hořovice, Město Hořovice, MKC Hořovice, Podbrdské noviny, Maso-uzeniny Jiří Klán Praskolesy, Tenisová škola Zýka, Pivovar Matuška 
Broumy, Dentální hygiena Komárov/Beroun, Hospoda Za vodou Čenkov, PetARTa – Petra Braunová Záluží, FALCO - kosmetický salon Hořovice, 
SORTTEAM s.r.o. Hořovice, Pekárna a cukrárna Hořovice a ES STUDIO beauty and nails Hořovice

Mgr. Přemysl Landa, ředitel MKC Hořovice

Hořovický městský ples je od počátku spojený s vyhláše-
ním osobnosti města, bylo tomu tak i letos. Přesto byl letošní 
ročník výjimečný, osobností města se totiž poprvé stala žena. 
Její jméno je Vlaďka Šlosarová. 

n Městský ples přilákal dvě stovky návštěvníků. Zpestřením akce byla 
tombola a řada vystoupení. 5x foto: Pavel Paluska
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Co kniha, to perla
Dovedete si představit v hořovické knihov-

ně pohromadě třicet dětí? První únorový den 
se tak stalo, právě tolik dětí se dostavilo na vy-
hlášení tradiční soutěže Lovci perel. Účastní-
ků bylo ale mnohem více, rovných sedmdesát. 

A kdo byl nejúspěšnější? Ten, kdo v před-
chozím roce přečetl nejvíce knih s označe-

ním „Perlorodka“ a odpověděl na otázky 
vložené v knize. Za každou takovou knihu 
získal čtenář perlu. Pomyslné stupně vítězů 
obsadili čtenáři, kteří jich za uplynulý rok 
nasbírali nejvíce. Vedoucí Knihovny Ivana 
Slavíka Hořovice Martina Stelšovská společ-
ně s knihovnicemi Marcelou Labskou a Evou 

n Nejvíce perel získala Mariana Matějková (upro-
střed), druhé místo obsadila Kateřina Labská, třetí 
Robert Matějka. Foto: Marcela Matějková

n Soutěže Lovci perel 2018 se zúčastnilo sedmdesát dětí. Přibližně polovina se dostavila na slavnost-
ní vyhlášení vítězů. Foto: Marcela Matějková

Kocourkovou připravily pro děti program 
na celé dopoledne. Při úvodním ceremoni-
álu předaly drobný dárek všem účastníkům 
soutěže. Tři nejlepší obdrželi knižní odměnu, 
první tři místa obsadili:
1.     Mariana Matějková (90 perel)
2.     Kateřina Labská (51 perel)
3.     Robert Matějka (48 perel)

Po slavnostním zahájení se otevřel krá-
mek se spoustou zajímavého zboží. Nechy-
běly v něm časopisy, hračky nebo křížovky 
a pastelky. Platidlem byly moriony, které děti 
získaly v průběhu roku za odpovědi na nepo-
vinné otázky. Kdo měl nakoupeno, mohl si jít 
zahrát Člověče nezlob se, skládat puzzle, luš-
tit křížovky nebo si v dětském oddělení číst 
svou oblíbenou knihu. Zástupci hořovické 
knihovny děkují za pomoc s pořádáním akce 
učitelce Lence Hoškové. Letos v lednu začal 
další ročník soutěže. Znovu se ho účastní de-
sítky malých čtenářů. (rak)

Putovní výstava přináší svědectví z koncentračních táborů

Osvětimský vězeň Ota Kraus přišel 
s myšlenkou putovní výstavy s tématikou 
Osvětimského tábora v roce 1980. Výstavu 
se podařilo připravit až po 25 letech, od té 
doby je ale i vidění v městech napříč celou 
republikou. Hořovice jsou již 88. místem, 
kde se mohou návštěvníci seznámit se vzni-
kem koncentračních táborů v Německu 
bezprostředně po uchopení moci Adolfem 
Hitlerem i s osudy vězňů z českých zemí 
po roce 1939, s osudy jednotlivců i celých 
etnických skupin, pronásledovaných a věz-
něných pro své politické smýšlení, nábo-
ženské přesvědčení, barvu pleti či „rasový“ 
původ. Součástí výstavy jsou fotografie, fo-
tokopie dokumentů i vysvětlující průvodní 
text. 

Výstava je vhodná nejen pro širokou 
veřejnost, ale i pro školy.  Expozice je pří-
stupná vždy v pátek, sobotu a neděli od 10 
do 18 hodin. Skupiny se mohou na telefon-
ním čísle 732 512 821 objednávat i v ostat-
ních dnech. (rak, zdroj: Nadační fond obě-
tem holocaustu)

Putovní výstava s názvem Místa utrpení, smrti a hrdinství je až do konce března k vidění v hořovické Galerii Starý zámek. 
Vernisáž se uskutečnila ve čtvrtek 21. února, výstavu zahájili starosta města Jiří Peřina a místostarosta Ondřej Vaculík.
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Na 11. února připadá Světový den ne-
mocných. V tento den každoročně navštěvu-
je kardinál Dominik Duka jednu z českých 
nemocnic. Letos kardinálova volba padla 
na Nemocnici Hořovice. Kardinál navštívil 
v nemocnici oddělení, kde jsou léčeni dlouho-
době vážně nemocní dětští pacienti, požehnal 
personálu i pacientům a sloužil mši za uzdra-

vení. „Vedení naší nemocnice také kardinálo-
vi představilo koncept paliativní péče, která 
je poskytována v rámci nemocnice dětským 
i dospělým pacientům, a která zahrnuje nejen 
péči o symptomy fyzického zdraví, ale také 
péči psychologickou, sociální a spirituální,“ 
konstatovala tisková mluvčí Nemocnice Hořo-
vice Petra Horáková. (red)

Dominik Duka sloužil mši 
za uzdravení v hořovické nemocnici

n Kardinál Dominik Duka navštívil v Nemocnici Hořovice oddělení, kde jsou léčeni dlouhodobě vážně ne-
mocní dětští pacienti, požehnal personálu i pacientům a sloužil mši za uzdravení. Foto: Nemocnice Hořovice

n ze zákuLisí... 

n Karel Hrdlička prořezává křoví u cesty kolem  vý-
chodního okraje skládky Hrádek, po níž vede červe-
ná turistická značka.

n Spolehlivý brigádník Jiří Měchura opravuje pro-
padlé části chodníku po opětovném usazení poklo-
pu revizní šachty kanalizace u prodejny domácích 
potřeb. Závadu způsobil nákladní automobil, který 
na revizní šachtu v chodníku najel.  

n Pracovník Technických služeb Josef Kašpar, který 
zvládá více řemesel, maluje interiér Společenského 
domu. 

n Podmínkou ke zřízení přechodu (a cesty k němu)  
přes Tyršovu ulici od Lázeňského rybníku k mostu 
před Společenským domem bylo pokácení  dvou 
jasanů. Pracovníci technických služeb Ivan Koky 
a František Budínský nakládají a odvážejí rozřeza-
né kmeny.  Foto: 4x rak

technických služeb Hořovice

Mezi další loňské aktivity SRPG patří uspo-
řádání maturitního plesu třídy 8. A nebo po-
řízení další sady šatních skříněk. SRPG také 
podpořilo 70. výročí hořovického Gymnázia 
Václava Hraběte, a to zakoupením reklamních 
předmětů i jejich prodejem. 

Kromě toho se SRPG zaměřilo na Klub 
mladého diváka, již druhým školním rokem 

podporuje zájezdy studentů nižšího gymná-
zia do příbramského divadla. Každý školní 
rok tak mohou primáni až kvartáni navštívit 
celkem šest představení. Studenti platí 50 Kč 
za představení, zbytek hradí sdružení. To 
také již několik let hradí dopravu gymnazistů 
na různé druhy soutěží, odměny pro nejlepší 
studenty i do soutěží pořádaných školou. 

Zástupci Sdružení rodičů a přátel hodlají 
v podpoře hořovického gymnázia pokračovat 
i v letošním roce. Chtějí zorganizovat dva ma-
turitní plesy, dokončit obnovu šatních skříněk, 
zakoupit další automat na filtrovanou vodu 
nebo revitalizovat a upravit horní část parčíku 
před budovou. Jak zástupci Sdružení uvádějí, 
nic by z výše uvedeného nebylo skutečností, 
kdyby SRPG  úzce nespolupracovalo z vede-
ním gymnázia. (red)

Na modernizaci posilovny přispěli: měs-
to Hořovice, TPL Czech s.r.o., Nemocnice 
Hořovice, Buzuluk a.s., MC – Bauchemie, 
Macechy a jejich přátelé, Odbory KOVO 
Buzuluk, Fyziovital s.r.o.

Gymnazisté mají zmodernizovanou posilovnu
Hořovické Sdružení rodičů a přátel Gymnázia (SRPG) pokračovalo v podpoře školy 
i v roce 2018. Zdrojem financí byly nejen členské příspěvky (85 500 Kč), ale i spon-
zorské příspěvky (58 500 Kč), kdy sponzoři podpořili modernizaci posilovny. Jeden 
ze sponzorů přímo zakoupil posilovací stroj. 

n Do posilovny hořovického gymnázia byl po-
řízen posilovací stojan, posilovací stroj a další 
vybavení, jako jsou tyče, závaží nebo podložky. 
Díky tomu je nyní posilovna využívána výrazně 
více než v minulých letech. Foto: Tomáš Sládek

Technické služby Hořovice jsou součástí Měst-
ské  správy bytového a nebytového  fondu, pří-
spěvkové  organizace  města.  Jejich  práce  při 
údržbě,  úklidu  a  opravách  veřejných  prostor 
a  prostranstvích  je  rozmanitá.  Fotografie  za-
chytily pracovníky v různých částech města:
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Tři otázky pro...
pro ředitele Charity Beroun
Petra Horáka 

n charita Beroun a město Hořovice za-
hajují projekt teplá židle. co si pod ná-
zvem mají lidé představit?

Teplá židle je projekt sociální pomoci, 
kterou bude nově Charita Beroun zajišťovat 
jako partner města Hořovice v nově ote-
vřeném centru pro bezdomovce. Jedná se 
o možnost přečkání noci v teple v nejhor-
ších klimatických podmínkách, kdy teploty 
dosahují -10°C, nebo dlouhodobě pokles-
nou pod hranici -7°C, kdy lidem bez domo-
va hrozí nebezpečí umrznutí.

n Jaké další služby centrum nabízí?
Nové denní centrum v Hořovicích zajiš-

ťuje péči o lidi bez domova, aby se měli kde 
umýt, vyprat si své prádlo, nebo si uvařit 
jídlo. Není to jen služba pro samotné bez-
domovce, ale zejména preventivní služba 
pro město a jeho občany jako takové. Tam, 
kde tato denní centra dobře fungují, dochází 
k zásadnímu omezení šíření infekčních ne-
mocí, jako jsou žloutenka nebo svrab, a jde 
i celkové zlepšení hygienických podmínek, 
možnost lidem nabídnout změnu k lepšímu, 
dát jim naději a pokud možno jim postupně 
pomoci k návratu do normálního života.

n Jaké organizace v hořovickém centru 
působí?

Činnost denního centra zajišťuje Charita 
Beroun, jako hlavní provozovatel a poskyto-
vatel sociálních služeb pro lidi bez domova. 
Ve spolupráci s neziskovými organizacemi 
Magdaléna o.p.s., která pomáhá drogově 
závislým a Lomikámen z.ú., který pomáhá 
duševně nemocným, však v denním centru 
chceme poskytovat služby daleko širšímu 
spektru osob, kteří potřebují pomoc. Moc 
bych si přál, aby lidé činnost denního centra 
vnímali jako skutečně potřebnou službu ob-
čanům města, nejen těm, kteří svůj život z ně-
jakého důvodu nezvládli. Osobně bych chtěl 
tímto městu Hořovice a jeho představitelům 
poděkovat, za to, že této pomoci vybudová-
ním centra zásadní měrou přispěli. (rak)

VýBěrOVé Řízení TePLá žiDLe

Hledáš jednorázový přivýdělek v období 
zimních měsíců a nevíš, co s dlouhými 
a nudnými večery? Přijď se zeptat k nám.
Nezisková organizace Farní charita Beroun 
hledá do svého týmu nového kolegu nebo kole-
gyni na pozici Asistent v projektu Teplá židle
Požadujeme: trestní bezúhonnost, schopnost 
práce v týmu
Nabízíme: zajímavou nárazovou práci v noč-
ních hodinách, práce na DPP, 130,-Kč/hod.
Místo výkonu práce: Hořovice
V případě zájmu kontaktujte Michala Milotu, 
tel.: 737 329 807.

n Město Hořovice a Charita Beroun dojednali smlouvu o zajištění provozu Teplá židle. Na snímku 
(zprava) ředitel Charity Beroun Petr Horák, místostarosta města Hořovice Ondřej Vaculík a vedoucí 
Denního centra pro osoby bez přístřeší v Berouně a Hořovicích Michal Milota. Foto: Radka Kočová

inforMace 
spoLečnosti ave cz
Svoz bioodpadu bude uskutečňován 
v pondělí odpolední směnou.
Hořovice jsou rozdělené do dvou svozo-
vých 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) - Zá-
padní sídliště,  Valdecká , 9. května
Termíny pro středeční trasu: 11. 3., 25. 3.
Termíny pro páteční trasu: 4. 3., 18. 3. n Jeden z prvních klientů hořovického Denního 

centra pro osoby bez přístřeší.
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Hasiči Hořovice

Zásahy Hasičského Záchranné-
ho Sboru Středočeského kraje, 
územního odboru Beroun, po-
žární stanice Hořovice.
8 Od 15. 1. 2019 do 15. 2. 2019 
hasiči ze stanice Hořovice vyjíž-
děli k 56 událostem, z toho k 10 
požárům, 25 technickým udá-
lostem typu čerpání vody, padlý 
strom, odstranění nebezpečných 
stavů, 17 dopravním nehodám, 2 
události záchrana osob a zvířat. 
Ve dvou případech šlo o planý 
poplach, porucha EPS. Při udá-
lostech spolupracovali se zdra-
votnickou záchrannou službou, 
Policií ČR a ostatními složkami 
IZS. Při událostech došlo ke zra-
nění 14 osob, 5 osob bylo přímo 
zachráněno.
8 Ve dnech 3. 2. – 4. 2. 2019 byla 
jednotka HZS Středočeského 
kraje ze stanice Hořovice spo-
lečně s jednotkami SDH obcí 
vyslána k 25 událostem souvise-
jící s hustým sněžením. Jednotky 
likvidovaly popadané stromy 
na komunikacích, dopravní 
nehody, zprovozňovaly silnice 
od zapadlých vozidel a dále od-
straňovaly nebezpečné stavy.
8 Dne 8. 2. 2019 v 12:40 hodin 

byla jednotka HZS Středočes-
kého kraje ze stanice Hořovice 
a Beroun společně s jednotkou 
SDH obce Zdice a Králův Dvůr 
vyslána na dopravní nehodu 
kamionu na dálnici D 5 v kata-
stru obce Zdice. Po průzkumu 
na místě zjištěna dopravní ne-
hoda kamionu, který se nachá-
zel na boku v řece Litavka. Řidič 
utrpěl lehká zranění a dochá-
zelo k úniku provozních náplní 
na vodní hladinu. Hasiči proved-
li protipožární opatření, přečer-
pání motorové nafty a dále za-
jistili vodní tok pomocí norných 
stěn. Po nezbytných opatřeních 
bylo místo zásahu předáno spe-
cializované firmě k likvidaci do-
pravní nehody a úniků na vodní 
hladinu.
8 Dne 11. 2. 2019 v ranních 
hodinách byla jednotka HZS 
Středočeského kraje ze stanice 
Hořovice a Beroun společně 
s jednotkou SDH obce Kublov 
vyslána na požár osobní auto-
mobilu do obce Kublov. Jednalo 
se požár v plném rozsahu a li-
kvidace byla provedena pomocí 
dvou vysokotlakých proudů.

HZS Hořovice

Městská policie Hořovice: leden 2018

8 Dne 6. 1. 2019 v 00:15 bylo 
přijato oznámení o ležící oso-
bě na chodníku v ulici Pražská. 
Na místě strážníci zjistili, že se 
jedná o opilého muže cizí stát-
ní příslušnosti, který zde usnul. 
Pomohli mu vstát a následně 
odešel do blízké ubytovny.
8 Dne 12. 1. 2019 v 17:50 si 
hlídka MP povšimla vozidla 
jedoucího po ulici Tyršova, 
vozidlo nebylo řádně osvětle-
no, z tohoto důvodu se stráž-
níci pokusili vozidlo zastavit. 
Řidič na pokyny k zastavení 
nereagoval a začal ujíždět. 
Vozidlo se strážníkům poda-
řilo zastavit až v ulici Nová, 
kdy služebním vozem zame-
zili řidiči další jízdu. Řidič 

byl vyzván k dechové zkoušce 
na přítomnost alkoholu s po-
zitivním výsledkem 2,62 ‰. 
Jelikož se jednalo o trestný čin, 
byla na místo přivolána hlídka 
PČR, která celou věc převzala.
8 Dne 28. 1. 2019 v 11:30 kon-
taktoval městskou policii občan 
Hořovic s tím, že jeho sousedka 
si nepřevzala oběd, nereaguje 
na zvonek, a nezvedá telefon. 
Na místo se okamžitě dostavili 
strážníci MP, kteří přes okno 
domu zahlédli ležící osobu. 
Na místo byla přivolána RZS 
a hasiči, kteří otevřeli vstupní 
dveře. Následně byla žena pře-
vezena do nemocnice.

Světla Dardová, 
velitelka MP Hořovice

nonstop tel. linka Mp:  800 156 166

n Sněhová nadílka na hořovickém nádraží. Fotografie odeslala Ilona Ží-
lová, Hořovice

sněhová kalamita objektivem čtenářů

n Romanticky vyhlížející cesta z nádraží, která se rychle měnila na stez-
ku pro zkušené alpinisty.

n Nově zrekonstruovaný hořovický Společenský dům poničili vandalové. 
Neznámý pachatel prokopl venkovní plášť. Foto: Jiří Hasman

Výuka a doučování latinského jazyka
v Hořovicích za 150,-/1h

Více informací: vyuka.klasickych.jazyku@gmail.com, 
tel.: 605 909 385

poničená fasáda
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z usnesení rM

Z Rady města 
Hořovice

ze dne 23. ledna 2019

n Rada města z důvodu propojení 
programu Croseus s Portálem pří-
spěvkových organizací schvaluje 
ukončení spolupráce se Spolkem 
pro budování a implementaci sdíle-
ných open source nástrojů, z. s.
V této věci rada pověřuje koordi-
nátorku řízení PO paní Bc. Lenku 
Redrovou jednáním tak, aby byla 
spolupráce ukončena dohodou 
v nejkratším možném termínu. 
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí  přerušení provozu MMŠ 
Hořovice v době hlavních prázdnin 
ve dnech 22. 7. - 9. 8. 2019.
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí Nařízení vlády č. 263/2018 
Sb., kterým se mění některá naří-
zení vlády v oblasti odměňování 
zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě a státních zaměstnanců, 
kdy s účinností od 1. 1. 2019 do-
chází ke změně platových tarifů 
u městského úřadu a příspěvkových 
organizací zřizovaných městem. 
Rada města Hořovice v této souvis-
losti stanovuje platy všem ředitelům 
zřízených příspěvkových organizací 
dle přílohy tohoto usnesení.
n Rada města Hořovice schvaluje 
podání žádosti o dotaci na projekt 
„Obnova herních prvků na dět-
ských hřištích v Hořovicích“ z Pro-
gramu 2019 pro poskytování dotací 
z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu sportu a vol-
ného času a závazek spolufinanco-
vání projektu v minimální výši 30% 
z celkových uznatelných nákladů 
projektu.
n Rada města schvaluje žádost o in-
dividuální dotaci pro FK Hořovicko 
ve výši 49 900,- Kč. Částka bude 
použita na úhradu cestovného pro 
družstva mládeže.
n Rada souhlasí s termínem koná-
ní veřejného zasedání zastupitelstva 
města na úterý 29. 1. 2019 od 17.00 
hodin.
n Rada vzala na vědomí písemnou 
informaci o výsledcích finančních 
kontrol u příspěvkových organizací 
města Hořovice, které byly provede-
ny ve IV. čtvrtletí 2018.
n Rada souhlasí s bezplatným pro-
nájmem  sálu radnice 4.C Gymnázia 
Václava Hraběte Hořovice ve dnech 
23.1., 13.2.,18.2 a 20.2.2019 vždy 
od 15:00 do 18:00 hod. za účelem 
nacvičování choreografie na matu-
ritní ples.
n Rada se seznámila s předkládací 
zprávou, týkající se údržby veřejné 

zeleně a rozvojové péče o ni v ulici 
K Nemocnici. Rada souhlasí s celo-
roční údržbou zeleně a rozvojovou 
péčí o ni, vykonávanou v roce 2019 
Petrem Bauerem – Zahrady Bauer, 
za nabídkovou cenu 129 554,70 Kč 
vč. 21 % DPH.
n Rada souhlasí s nabídkou, pod-
le které zpracuje Ing. Jan Hradil, 
Ph.D., za celkovou cenu 196.000 Kč 
bez DPH, tj. 237.160 Kč vč. 21 % 
DPH veškerou potřebnou projek-
tovou dokumentaci vč. inženýrské 
činnosti a rozpočtu na akci „Sta-
vebních úprav ve Vrbnovské ulici“, 
jejímž cílem bude vybudování regu-
lérního parkování v ulici a přístupu 
k němu. 
n Rada souhlasí s ceníkem zimní 
údržby komunikací a prostranství 
Hořovice a okolí pro zimní období 
2018–2019, který předložila společ-
nost AVE CZ odpadové hospodář-
ství, s.r.o. Hořovice. 
n Rada souhlasí s textem smlouvy 
o dodávce vody č. 21114093 mezi 
městem a VAK Beroun a.s., podle 
které budou služby spojené s do-
dávkou vody a odvodem odpadních 
vod do objektu denního centra pro 
lidi bez přístřeší účtovány přímo 
městu Hořovice.
n Rada se obeznámila se žádostí 
ředitele MKC Hořovice týkající se 
instalace svislé dopravní značky B1 
„Zákaz vjezdu všech vozidel“ s do-
datkovou tabulkou před vjezdová 
vrata zahrady Společenského domu 
a souhlasí s její instalací. Na dodat-
kové tabulce bude text „Na povole-
ní MKC Hořovice“. Vjezdové karty 
bude vydávat MKC.
n Rada se seznámila se žádostí 
Společenství vlastníků jednotek č. 
p. 1222 v ulici U Remízku týkající 
se umístění svislé dopravní značky 
B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ 
s dodatkovou tabulkou E12 s tex-
tem „Nástupní plocha pro požární 
techniku“ a souhlasí s jejím umístě-
ním před přístupovou komunikaci, 
provedenou ze zatravňovací dlažby, 
situovanou mezi ulicemi Hradební 
a U Remízku. Instalace svislé do-
pravní značky vyplynula z kontro-
ly Hasičského záchranného sboru 
Středočeského kraje, územního od-
boru Beroun, provedené v bytovém 
domě č. p. 1222 v ulici U Remízku. 
n Rada se seznámila se žádostí 
Společenství vlastníků jednotek 
č.p. 1230 v ulici Višňová, týkající 
se umístění svislé dopravní značky 
B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ 
s dodatkovou tabulkou E12 s tex-
tem „Nástupní plocha pro požární 
techniku“ a souhlasí s jejím umís-
těním před pojezdový chodník, ve-
doucí od bytové jednotky směrem 

do ulice Višňová. Instalace svislé 
dopravní značky vyplynula z kont-
roly Hasičského záchranného sboru 
Středočeského kraje, územního od-
boru Beroun, provedené v bytovém 
domě č.p. 1230 v ulici Višňová. 
n Rada souhlasí s proplacením 
149.000 Kč za již dokončenou stav-
bu opěrné zdi oddělující pozemek 
u č. p. 931 od zahrady u Klubu 
Labe, a to firmě pana Jana Drože, 
která stavbu skutečně provedla a do-
končila místo původně avizované, 
a tím revokuje své usnesení ze dne 
11. 1. 2017.
n Rada souhlasí s textem smlou-
vy, podle které sdruží VaK Beroun 
a.s. a Město Hořovice finanční 
prostředky za účelem provedení 
kompletní opravy povrchu ko-
munikace ul. Nádražní v úseku 
od opěrné zdi a schodiště v ulici 9. 
května po křižovatku ulic u domu 
č. p. 213 v Hořovicích. Z celkových 
nákladů na opravu povrchu ve výši 
639.121,10 Kč bez DPH činí podíl 
města 300.000 Kč bez DPH. 
n Rada souhlasí s návrhem likvi-
dační komise na likvidaci nepotřeb-
ného a neupotřebitelného majetku 
viz příloha.
n Rada souhlasí s vypovězením 
smlouvy o spolupráci, uzavřené 
mezi městem Hořovice a společnos-
tí EXPRESNET.CZ dne 8. 10. 2010.
n Rada souhlasí se zněním 
smlouvy o poskytování přístupu 
k českým technickým normám 
ve formátu *pdf prostřednictvím 
služby ČSN online pro více uživate-
lů, podle které Česká agentura pro 
standardizaci, státní příspěvková 
organizace poskytne městu přístup 
k českým technickým normám 
v elektronické podobě prostřednic-
tvím internetové aplikace. Smlouva 
se uzavírá na 12 měsíců za cenu 
10.000,- Kč. 
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí přerušení provozu Školní 
družiny I. ZŠ Hořovice, a to během 
pololetních prázdnin dne 1. 2. 2019 
a jarních prázdnin, tj. ve dnech 
od 4.2. do 8.2.2019.
n Rada města Hořovice schvaluje 
Statut Řídící skupiny komunitního 
plánování, která byla ustanovena 
usnesením Rady města Hořovice 
dne 9. 1. 2019, a bere na vědomí, že 
na prvním jednání Řídící skupiny 
dne 14. 1. 2019 byla předsedkyní 
zvolena Mgr. Olga Kebrlová a mís-
topředsedkyní Mgr. Renata Wacht-
lová. 
n Rada souhlasí s návrhem kupní 
smlouvy, kterou Město Hořovice 
prodává Farní Charitě Starý Knín 
tepelnou energii na provoz Níz-
koprahového zařízení pro děti v cel-

kovém ročním nákladu 70.000,- 
včetně DPH. 
n Rada souhlasí s podáním žádosti 
z Programu 2019 pro poskytování 
dotací z rozpočtu Středočeského 
kraje ze Středočeského humanitár-
ního fondu v rámci Tematického za-
dání „Sociální oblast“ s minimální 
finanční spoluúčastní 10% z celko-
vých uznatelných nákladů projektu. 
n Rada souhlasí s prodloužením 
Komunitního plánu sociálních slu-
žeb města Hořovice a spádových 
obcí na období 2014 – 2018 a záro-
veň schvaluje  Akční plán města Ho-
řovice a ORP pro oblast sociálních 
a návazných služeb pro rok 2019.
n Rada souhlasí s tím, aby příspěv-
ková organizace Domov na Výsluní 
Hořovice podala žádost z Programu 
2019 pro poskytování dotací z roz-
počtu Středočeského kraje ze Stře-
dočeského humanitárního fondu 
v rámci podpory „Podpory sociál-
ních služeb na místní a regionální 
úrovni poskytovaných zejména 
osobám se zdravotním postižením 
a seniorům určená na základní 
činnosti této služby“ na odbornou 
impregnaci lina na pokojích klientů 
Domova pro Seniory v celkové výši 
150.000,- Kč. 
n Rada města Hořovice projednala 
předložený záměr a schvaluje spo-
lupráci s městem Beroun při uspo-
řádání pobytového tábora pro děti 
ze socio-kulturně znevýhodněných 
rodin, který by měl být realizován 
z dotace Ministerstva vnitra na vý-
daje realizované v rámci Programu 
prevence kriminality na místní 
úrovni na rok 2019. V případě, že 
dotace na tuto aktivitu nebude při-
dělena, město Hořovice se bude 
podílet na realizaci tábora poměr-
nou částkou. Potřebné finanční pro-
středky jsou zahrnuty v rozpočtu 
města Hořovice na r. 2019.
n Rada bere na vědomí nákup pro-
fesionálního kráječe knedlíků pro 
potřeby Domova pro seniory Na Vý-
sluní v celkové výši 46 926,- Kč.
n Rada souhlasí s podáním žádosti 
1. ZŠ Hořovice o dotaci z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeské-
ho fondu sportu, volného času a pri-
mární prevence v oblasti „Podpory 
primární prevence“ Program 2019.
n Rada souhlasí s podáním žádosti 
2. ZŠ Hořovice o dotaci z rozpočtu 
Středočeského kraje ze Středočeské-
ho fondu sportu, volného času a pri-
mární prevence v oblasti „Podpory 
primární prevence“ Program 2019.
n Rada souhlasí s účastí města 
v rámci mezinárodní kampaně 
„Vlajka pro Tibet“ a s vyvěšením 
vlajky dne 10. 3. 2019 na budově 
radnice. 
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Ze Zastupitelstva 
města Hořovice

ze dne 29. ledna 2019

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 Zastu-
pitelstva města Hořovice. 
Výsledek hlasování: 
Pro 12  Proti 3  Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1 bylo schváleno 
n USNESENÍ č. 2 
Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje dle § 84 odst. 4 zákona 
o obcích č. 128/2000 Sb. vyhrazení 
pravomoci zastupitelstva k veške-
rým úkonům vztažených ke skládce 
Hrádek Hořovice. 
Výsledek hlasování: 
Pro 9  Proti 4  Zdrželi se 3 
Usnesení č. 2 nebylo schváleno 
n USNESENÍ č. 3 
Zastupitelstvo města Hořovice po-
věřuje radu města o provedení ak-
tuálního kontrolního zaměření výš-
kového povrchu a objemu skládky 
Hrádek Hořovice. 
Výsledek hlasování: 
Pro 9  Proti 2  Zdrželi se 5 
Usnesení č. 3 nebylo schváleno 
n USNESENÍ č. 4 
Zastupitelstvo města ukládá Radě 
města Hořovice, aby příjmy roz-

Z Rady města 
Hořovice

ze dne 6. února 2019

n Rada města Hořovice schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
individuální účelové dotace z roz-
počtu města Hořovice v roce 2019 
pro FK Hořovicko, a to na základě 
svého předchozího rozhodnutí o po-
skytnutí dotace ve výši 49.900,- Kč.
n Rada souhlasí s přidělením soci-
álního bytu č. 2 (o vel. 51,8 m2) ža-
datelce dle přílohy zápisu. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu ur-
čitou, a to do 31. 8. 2019 s možností 
automatického prodloužení v pří-
padě pravidelného hrazení nákladů 
na bydlení. 
n Rada města ukládá Komisi život-
ního prostředí provést monitoring 
skládkování na skládce Hrádek se 
zaměřením na dodržování plat-
ných obecně závazných předpisů 
a smluvních vztahů mezi městem 
Hořovice a provozovatelem. Tento 
monitoring provádět následně také 
průběžně.

počtu města z titulu pronajímání 
skládky a ukládání odpadu byly 
jako mimořádný a časově omezený 
příjem městu využívány výhradně 
na investice, a nikoliv jako běžné 
a provozní výdaje města. 
Výsledek hlasování: 
Pro 9  Proti 2  Zdrželi se 5 
Usnesení č. 4 nebylo schváleno 4. dubna 2019 od 18:00 přímo v budově Kina 

(Pražská 3, Hořovice)

Projekt rekonstrukce budovy kina prezentují architekti Adam Wlazel a Kateřina Vídenová 
(MAK!) pod záštitou Města Hořovice, odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství.
Po prezentaci následuje otevřená diskuze. Akce se koná přímo ve stávajícím kinosále. 

Vstup je zdarma.

POZVÁNKA NA VEŘEJNOU PREZENTACI PROJEKTU

OBNOVA HOŘOVICKÉHO KINA

Hořovičtí pěvci 
opět úspěšní

Žáci ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy 
Květuše Ernestové vstoupili vítězně do dalšího ročníku klavírních 
a pěveckých soutěží. O posledním lednovém víkendu se již po osmé 
zúčastnili prestižní umělecké soutěže s mezinárodní účastí ALLEG-
RO 2019 v sále Emy Destinnové v barokním Kaiserštejnském paláci 
v Praze na Malé Straně. Ve svých kategoriích zvítězili Tobias Rosen-
baum, Martin Jirák a komorní duo Martin Jirák & Filip Strejc, 2. 
místo získala Ema Procházková a diplomy za účast v soutěži obdrže-
li Markéta Žílová, Pavlína Vokáčová, Erika Řechtáčková, Filip Strejc 
a Filip Rataj. 

Významného úspěchu dosáhl Martin Jirák v pátek 8. února 2019 
v divadelním sále Domu dětí a mládeže v Mělníku, když již po čtvr-
té zvítězil v krajském kole soutěže dětí a mládeže v sólovém zpěvu 
KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2019 v kategorii A 2 (zpěv sólo, kla-
sika, 6 až 11 let) a bude Středočeský kraj reprezentovat v celostátním 
kole již XXIV. ročníku této soutěže 18. března 2019 v Aule ZŠ a ZUŠ 
Karlovy Vary. Diplom za výkon v soutěži si z Mělníka odvezly Mar-
kéta Žílová a Pavlína Vokáčová. Hořovičtí pěvci se celostátního kola 
účastní již po osmé v řadě. Gratulujeme!
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zprávy

KČT TOM při 2. ZŠ Hořovi-
ce zvou všechny přátele turistiky 
a milovníky přírody v sobotu 30. 
března 2019 do obce Chaloupky 
na Zahájení turistické sezóny regi-
onu Berounka 2019. Místem koná-
ní je hřiště obce Chaloupky, v čase 
od 8:30 do 17:00.

Start je na nádraží Hořovice. 
Z vlakového nádraží vás na trasy 
z Komárova a Zaječova odveze 
oddílový autobus v 8:20 a v 9:20, 
a pak také zpět z Chaloupek na ná-
draží. Startovné je pro děti do 15 
let zdarma, ostatní zaplatí 30 Kč. 
Vstupné do Muzea umělecké litiny 
v Komárově si každý hradí sám. 
(Děti do 15 let zdarma, dospělí 30 
a důchodci 20 Kč). V Zaječově je 
připravena prohlídka kláštera Sva-

tá Dobrotivá a historické budovy 
Zděná. Skupiny předloží prezen-
tační listiny. 

Pořadatelé připravili trasy pro 
pěší (5 – 16 km) a cyklotrasy (11 – 
46 km). Trasy je možné si upravit 
dle vlastního uvážení a fyzických 
dispozic a kombinovat je mezi se-
bou. Dále je připravena trasa pro 
turisty a turistky s malými turisťát-
ky s kočárky. Podrobné informace 
o trasách obdržíte na startu společ-
ně s mapou. V cíli výstava táborové 
historie oddílu TOM Vlaštovka, 
zábavné soutěže pro děti i dospě-
lé, občerstvení, hudba, táborák 
(špekáčky a pivo za malý peníz 
k dispozici). Každý účastník ob-
drží pamětní list a výroční razítko 
do cancáku.

oblastní výstava psů
ZKO Hořovice Vás zve na tradiční oblastní výstavu psů všech 

plemen kromě NO, která se koná 22. dubna 2019 na fotbalovém 
hřišti v Hořovicích. 1. uzávěrka je 10. 3. 2019, 2. uzávěrka je 31. 3. 
2019. Rozhodčí: Mgr. Božena Ovesná. Přihlášky zasílejte on-line 
www.dogoffice.cz. Propozice naleznete na stránkách ZKO Hořovi-
ce www.zkohorovice.cz.

pozvánka na zájezdy

TÝDENNÍ ZÁJEZD Do MoravskoslEZskÝch BEskyD 
pro rodiče, děti a příznivce turistiky
Termín: od 29. června do 6. července 2019
Ubytování: Hotel Grůň  Mosty u Jablunkova – dvojlůžkové, třílůžkové, čtyřlůž-
kové pokoje, sociální zařízení na pokoji. Stravování: polopenze. Doprava: vypra-
veným autobusem. 
Program: navštívíme: nejvýchodnější město v ČR – Jablunkov, nejvýchodnější 
obec Hrčavu a nejvýchodnější trojmezí ČR/SK/PL, opevnění a hradisko Velké 
Šance, Lomňanské muzeum v Dolní Lomné, Světové muzeum bible, vrcholy – 
Girová, Grůň, Kostelky, Čerchlavý Beskyd, Kozubová, Velký Polom. 
Cena: 5 500 Kč – ubytování, polopenze, doprava tam a zpět + jeden výlet 
do okolí.
Přihlášky: zájemci se mohou přihlásit u M. Jarolímové (tel. 311 512 028). Po-
řádá KČT TOM 2. ZŠ Hořovice, TOM Vlaštovka ve spolupráci s 2. ZŠ Hořovice.

TÝDENNÍ auToBusovÝ ZÁJEZD Do ITÁlIE
Palmová riviéra od 16. 8. do 25. 8. 2019
Ubytování: Tortoreto Lido – Salinello Villaggio, ubytování Victoria mobilní domy 
Lux 2/2+2 / sprcha, klima, WC. Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře 
100 - 150 m od mobilních domů. Stravování: vlastní – každý mobilní dům  má 
kuchyňku – vařič, lednice, základní nádobí. V kempu je minimarket, restaura-
ce, bar, pizzerie, cukrárna, bankomat, lékárna, ambulance, rychlé občerstvení. 
Doprava: vypraveným autobusem. 
Cena: 7 300 Kč  doprava + ubytování /4 lidi v chatce/, při vyšším obsazení 
sleva na ubytování.
Zájemci se mohou přihlásit co nejdřív u M. Jarolímové – 2. ZŠ Hořovice, Jirás-
kova 617  se zálohou 3 000 Kč na osobu (musíme zaplatit zálohu CK). Pořádá 
KČT Hořovice - TOM Vlaštovka
Bližší informace na: https://www.victoria-ck.cz/cz/leto/03italie/02palmova_ri-
viera/02_tortoreto_lido/01centro_vacanze_salinello/
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n Kamila Šteflová, marketingová manažerka Bar-
vy a laky Hostivař, a.s.; Sotirios Zavalianis, zakla-
datel a spolumajitel AKESO holding a.s.

V devatenáctém ročníku soutěže EY Podnika-
tel roku byl mimo jiné oceněn Sotirios Zavalianis, 
zakladatel a  spolumajitel AKESO holding a.s. 

Majitel hořovické nemocnice
převzal významnou trofej 

Ten získal ocenění Podnikatele roku 2018 Stře-
dočeského kraje. 

Zavalianisův holding patří mezi špičku sou-
kromých provozovatelů zdravotnických zaříze-
ní v České republice. Do  jeho portfolia se řadí 
mimo jiné Rehabilitační nemocnice Beroun 
a Nemocnice Hořovice, dále poskytuje excelent-
ní zdravotní péči v Onkologickém a radiologic-
kém centru Multiscan v Pardubicích. 

Nezávislá porota ocenila u Sotiriose Zavali-
anise ctižádostivost, vytrvalost a  odvahu, která 
mu dodala impuls podnikat v cizí zemi a vybu-
dovat ve Středočeském kraji prvotřídní zdravot-
nická zařízení na světové úrovni.

„Je těžké vyjádřit mé pocity. Jsem za  oceně-
ní velmi vděčný. Život v  Československu se mi 
za studií velmi líbil, a tak jsem se vrátil zpět. Mys-
lím, že má působnost v ČR je přínosná, byť jsem 
ekonomický imigrant. V centru naší pozornosti je 
vždy člověk - snažíme se působit na pacienty tak, 
aby se v našich zařízeních cítili dobře. Vzdoruje-
me lidem, kteří nás řadí do průměru. A to nám 
dává ohromnou sílu. Kdybych neměl zdravý kri-
tický postoj, nemohl bych vytvořit to, co jsem do-
dnes dokázal,“ říká Sotirios Zavalianis.

Výsledky národního finále a  jméno vítěze 
soutěže EY Podnikatel roku 2018 České republi-
ky budou vyhlášeny 5. března 2019. Vítěz z Čes-
ké republiky se zúčastní celosvětového finále 
v červnu 2019 v Monte Carlu. (rk)

Pacientů, kteří trpí onemocněním ledvin, 
přibývá, proto se letos Světový den ledvin 
zaměřuje na celosvětovou osvětu a prevenci 
těchto onemocnění. Obezita, kouření a alko-
hol jsou jen některými příčinami, které stojí 
za jejich nárůstem.

„Snažíme se naše pacienty upozornit, že 
onemocnění ledvin jsou spojena i s nevhod-
ným životním stylem, především nedostatkem 

pohybu a nevhodně složenou stravou.“vysvět-
luje primářka Magdaléna Mokrejšová ze spo-
lečnosti Dialýza a.s., která v Berouně provozu-
je hemodialyzační středisko a nefrologickou 
ambulanci. „Spolupracujeme také s nutriční 
terapeutkou, která se věnuje jednak našim pa-

cientům na nefrologické ambulanci, u kterých  
je snaha především o oddálení dialýzy, tak pa-
cientům, kteří již musí docházet na dialýzu,“ 
dodává.

V roce 2019 vychází Světový den ledvin 
na čtvrtek 14. března, opět se připojí i be-
rounská zdravotnická zařízení Dialýza a.s. 
a Centrum domácí péče, které provozuje nef-
rologickou ambulanci a sídlí v poliklinice Me-

dicentrum Beroun.
„Akcí se snažíme upozornit 

na to, že je potřeba dbát na zdraví 
ledvin,“ říká Adam Carda, ředi-
tel Centra domácí péče. Zároveň 
dodává: „Trend přesunu zdravot-
nických úkonů do domácnosti se 
rozšiřuje i v oblasti onemocně-
ní ledvin. Dialýzu je pak možné 
provádět i v domácím prostředí 
s odborně proškoleným personá-
lem. Nicméně není to vhodné pro 
všechny pacienty, to vždy určuje 
ošetřující lékař.“

Světový den ledvin upozorňuje na možné 
zdravotní komplikace spojené s narušenou 
funkcí ledvin, která v kritických případech 
může končit smrtí. „V mobilní hospicové 
péči se objevují i klienti se závažným one-
mocněním ledvin. Nicméně míra podcenění 

vítání občánků
V sobotu 27. dubna 2019 se bude ko-

nat na hořovickém zámku „Vítání nových 
občánků města Hořovice“. Rodiče, kteří 
mají zájem o přivítání svého děťátka, se 
mohou v předstihu přihlásit u J. Šrámko-
vé, tel. 737 124 123 nebo u Mgr. Ulčové, 
tel.: 724 716 300. Přihlášení obdrží po-
zvánku 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 bla-
hopřání zástupců města, kontaktujte pí J. 
Šrámkovou, tel. 737 124 123 nebo Mgr. Ul-
čovou, tel.: 724 716 300. Své kontaktní údaje 
můžete také nechat v podatelně Městského 
úřadu Hořovice.

Svaz tělesně postižených 
Hořovice informuje

4 Organizace Svazu tělesně postižených v Čes-
ké republice z.s. pořádá rehabilitační pobyt 
v Podhajské v penzionu Pulse, který se nachází 
v části obce Belek. Tato část je nejkrásnější čás-
tí obce Podhajská, odkud je výhled  na přilehlé  
lesy, které poskytují čarovný pohled v každém 
ročním období. Penzion Pulse poskytuje svým 
klientům kvalitní gastronomické služby, krásné 
ubytování a škálu doplňkových služeb, plavání 
ve vyhřívaném bazénu, grilování  a posezení 
v krásné zahradě. Nejkrásnější dominantou je 
devět  termálních bazénů v Podhajské, které 
určitě proplaveme a načerpáme sílu Mrtvého 
moře. Pojedeme v termínu: od 6. května do 12. 
května 2019.
4 Připravujeme zájezd do Nového divadla Pl-
zeň na představení ZÁCPA, které se koná dne 
30. 3. 2019. Odjezd od hořovické radnice v 17 
hodin. Cena vstupenky 320,- Kč, doprava pro 
členy STP zdarma.
4 Organizace STP Hořovice pořádá dne 11. 7. 
2019 hodinovou vyjížďku parníkem ke Karlovu 
mostu s výhledem na krásy Prahy. Plavba probí-
há na vyhlídkových lodích a výletních  parnících 
vždy s vnitřní palubou  a venkovní terasou, mů-
žete si dokoupit nápoje a dezerty, ale tímto náš 
výlet ještě nekončí. V odpoledních hodinách 
navštívíme botanickou zahradu hl.m.Prahy, její 
nejznámější částí je skleník Fata Morgana, vinice 
svaté Kláry s kapličkou. 
4 Informace k těmto akcím podáme na telefonu 
605 503 281 - Jarmila Gruntová. 

Světový den ledvin se letos zaměří na prevenci onemocnění ledvin
i díky podobným akcím klesá, v den konání 
Světového dne ledvin se k nám do nefrolo-
gické ambulance objednávají noví pacienti, 
kteří by právě neradi něco podcenili,“ říká 
Adam Carda.



www.mesto-horovice.cz12

kulturní servis

n informační centrum

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

n Hodiny pro veřeJnost
Po – Pá:                            8:00 – 11:00  12:00 – 17:00
So+Ne, státní svátky:    9:00 – 11:00  12:00 – 17:00
n aktuáLní předprodeJ:
4 NA  STOJÁKA  3. 3. 2019 od 19:30, (klub 
Labe), cena místenky v předprodeji Kč 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 NEZMAŘI,  29.  3.  od 19:30 (klub Labe), 
cena místenky 200 Kč
4 TCHÝNĚ NA ZABITÍ, 12. 4. od 19:30 (SD), 
cena místenky 300 Kč.
4 NEAl  BlACK  &  THE  HEAlERS, 24. 4. 
od 20:00 (klub Labe), cena místenky 250 Kč.
4 PARTIčKA, 15. 5. od 17:30 a 20:00 (SD). 
Cena místenky 480 Kč.
4 V IC bezplatně můžete získat informační 
měsíčník Měšťan.

n společenský dům

nádražní 606, Hořovice
tel.:  732 512 821

n perMoni ze stříBrnÉ Hory
3. 3. neděle od 15:00
Loutkové představení pro děti. Na motivy hor-
nických pohádek z r. 1927. Scénář a režie Jaro-
slav Pelikán. Hraje Loutkářský soubor „Malá 
scéna“ MKC Hořovice.
n na ostro - divadelní komedie
6. 3. středa od 19:30
n WoHnout+Host
8. 3. pátek od 20:00
n pat a Mat Jedou na dovoLenou
17. 3. neděle od 16:00
Divadlo pro děti – profesionální pražští umělci. 
n Brutus
23. 3. sobota od 20:00
n Minipárty s karLeM ŠípeM 
28. 3. čtvrtek od 19:00 – vyprodáno
připravuJeMe
n 12. 4. pátek od 19:30 tcHýně na zaBití
n 15. 5. středa od 17:30 a 20:00 
partička - dvě představení

n Galerie starý zámek

vrbnovská 27/5, Hořovice
tel.: 732 512 821

n Místa utrpení, sMrti 
a Hrdinství - výstava
Vězni z  českých zemí v  nacistických koncent-
račních táborech. Otevřeno do 31. března 2019, 
pátek, sobota a neděle od 10:00 do 18:00.

n klub Labe

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

n vLtava - koncert 
1. 3. pátek od 20:00 
n na stoJáka Live 
3. 3. neděle od 19:30
Richard Nedvěd – Jakub Žáček – Ondřej „End-
ru“ Havlík.
n na koLoBěŽce do sinGapuru  
5.3. úterý od 19:00
Cestovatelská beseda s projekcí. Přednáší: Marek 
Jelínek. Dobrodruh, cestovatel, vizionář a fotograf.
n vŠicHni to vědí – filmová projekce
7. 3. čtvrtek od 19:30
n ŠpaLíček – animovaná film. projekce
10. 3. neděle od 15:00 
n cesta vede do tiBetu  
– filmová projekce
14. 3. čtvrtek od 19:30  
n Justin LavasH  
15. 3. pátek od 20:00 
Blues folk jazz – performer. Virtuózní hra na ky-

taru často nechá užaslé publikum s otázkou, jak 
dokáže jeden muž na jeden nástroj vytvořit poly-
fonii tolika vrstev....
n porta 2019 – podBrdskÉ koLo 
16. 3. sobota od 13:00
n isara – celt – folk – rock
16. 3.  sobota od 16:00

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. 3. a 23. 3. 2019
n autorskÉ čtení a Beseda 
s  Janou poncarovou
21. 3. čtvrtek od 17:30 
Setkání s novinářkou, blogerkou, spisovatelkou 
a autorkou knihy Podbrdské ženy.
trÉnink paMěti 
pondělí 11. 3., 13. 5., 9. 9., 11. 11. od 9:30 
Kurz 2019 – 4 lekce, cena 50,-/lekce. Maximální po-
čet účastníků 10, rezervace nutná na: 603 199 304, 
311 512 564, knihovna1@mkc-horovice.cz

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

4 V březnu stálá expozice uzavřena, skup. 
prohlídky ve všední dny možné pouze na ob-
jednání předem.
4 Třetí sezóna Muzea Hořovicka začne o prv-
ním dubnovém víkendu, v termínu 6. - 7. 4. 
bude pro návštěvníky zvýhodněné vstupné 
5,- Kč za osobu. Od Velikonoc se můžete těšit 
na výstavu „Sirkařství na Hořovicku“ prezen-
tující rovněž továrnu Jakuba Taussiga na Cint-
lovce.
4 30. 3. sobota otevřeno 10:00 – 17:00

n Muzeum Hořovicka

n nádvoří starého zámku

vrbnovská 27/5, Hořovice

n záMecká zaBiJačka
30. 3. sobota od 10:00 do 17:00 
Zabijačkové pochoutky, staropražské písničky 
v  podání kapely TĚŽKÁ PÁRA, šermířské vy-
stoupení, vstupné zdarma.

n BoHeMian rHapsody 
– filmová projekce  
21. 3. čtvrtek od  19:30, 22. 3. pátek 
od 19:30, 24. 3. neděle od 19:30 
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich 
muzika, je jeho příběh.
n poezie ve středu  
27. 3. středa od 19:00 
n nezMaři  
29. 3. pátek od 19:30 
Křest velkého zpěvníku skupiny.
n rocksana + Host  
30. 3. sobota od 20:00 
Podbrdská heavy/rocková parta. 
připravuJeMe
n neaL BLack & tHe HeaLers
24. 4. středa od 20:00

n domeček Hořovice

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

4 4., 11., 18., 25. 3., 9:00 - 9:30, RC Kaleidoskop. 
MIMIKlUBÍK.  Setkání maminek s  miminky 
s říkankovým cvičením. Poplatek 50 Kč/ lekce.
4  4.,  11.,18.,  25.  3.,  10:00  –  11:00,  RC  Kalei-
doskop.  CvIčENÍ  NA  vElKÝCH  MÍčÍCH. 
Posilovací cvičení vhodné pro každého. NUTNÁ 
REZERVACE: 602 664 650. Poplatek 50 Kč/ lekce.
4 4., 11., 18., 25. 3. , 14:30 – 15:30, RC Kalei-
doskop. HRAvÉ TvOŘENÍ. Malování, kreslení, 
modelování, jednoduché výtvarné techniky. Pro 
děti od 2let a jejich maminky. NUTNÁ REZER-
VACE: 602 664 650. Poplatek 70 Kč/ lekce.
4  5.,  12.,  19.,  26.  3.  2019,  8:00  –  12:00,  RC 
Kaleidoskop.  MINIŠKOlKA.  Dopolední pro-
gram pro děti od 2 let, školková přípravka: hraní, 
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n sedmikráska

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

4 vÝTvARNÝ KURZ: NAMAlUJ SI SvŮJ 
OBRAZ.  So  30.  3.  od  9:00  do  16:30,  Ohra-
zenice 84, obecní úřad.  
4 KURZ  KRESlENÍ  PRAvOU  MOZKO-
vOU  HEMISFÉROU.  Ne  24.  3.  od  9:00 
do  18:30,  Jince,  budova  knihovny,  horní 
vchod. 
4 vÝTvARNÝ  KURZ  PRO  dĚTI:  NAMA-
lUJ SI SvŮJ OBRÁZEK. So 16. 3. od 12:30 
do 17:30, Ohrazenice131.  
4 vÝTvARNÝ KURZ - OlEJOMAlBA. Mís-
to a čas po domluvě, jedná se o čtyři 2,5 hod. 
setkání, každý týden jedno. Ohrazenice 131.  
4 ARTETERAPIE. Aktuální rozpis na www.
polakova-kineziologie.cz. Od 18:00 do 20:00, 
Hořovice, ul. Jungmannova 156, objekt Teza, 
1. p., vlevo.  
4 HRAvÉ MAlOvÁNÍ. 13. a 27. 3.; 10. a 24. 
4. 2019, středy od 15:00 do 16:00, Společenský 
dům Hořovice, klubovna Sedmikrásky
Na všechny akce prosím o závaznou rezervaci. 
Těší se Kamila Poláková

tvoření, zpívání, cvičení, společné stolování, vy-
cházka. NUTNÁ REZERVACE: 602  664  650, 
Poplatek: 200 Kč
4 6., 13., 20., a 27. 3., 17:30 – 18:30, RC Kaleido-
skop. CvIčENÍ NA vElKÝCH MÍčÍCH. Posi-
lovací cvičení vhodné pro každého. REZERVACE: 
602 664 0650. Poplatek 50 Kč/ lekce.
4 6., 13., 20., a 27. 3., 10:00 – 11:00, Zrcadlový 
sál  vrbnovská.  MAMIFIT. Kruhový trénink 
(nejen) pro maminky. NUTNÁ REZERVACE:  
602 664 650. Poplatek 100 Kč/ lekce.
4  7., 14., 21., 28. 3., 8:00 – 12:00   MINIŠKOlKA 
v  KAlEIdOSKOPU. Dopolední program 
pro děti od  2 let, školková přípravka: hraní, 
tvoření, zpívání, cvičení, společné stolování, vy-
cházka. NUTNÁ REZERVACE: 602  664  650.            
Poplatek: 200 Kč/ dopoledne.
4  21.  3.,  16:00  –  17:30,  domeček  Hořovice-
vrbnovská. PRvNÍ JARNÍ ŠPEKÁčEK. Vítání 
jara v  Domečku Hořovice ve  Vrbnovské ulici. 
Opékání špekáčků (budou k zakoupení), zpívání 
s kytarou a sázení petrklíčů. 
4 30.- 31. 3. od 9:00, domeček Hořovice, vrb-
novská.  KURZ  PRO  OddÍlOvÉ  vEdOUCÍ 
lETNÍCH  TÁBORŮ. Povinnosti táborových 
pracovníků, základy pedagogiky a  psychologie, 
legislativa, hry a  výměna zkušeností. Poplatek: 
600 Kč. Přihlášky ke stažení na www.domecekho-
rovice.cz v nabídce kurzů.

Hrady točník a ŽeBrák
4 2. 3. Zahajuje novou sezónu hrad Točník, 
nově zpřístupněna patra Královského paláce.
4 30. 3. otevřeny oba hrady Točník i  Žebrák
Hvězdárna ŽeBrák
Žebrák, tel.: 602 530 515
www.hvezdarnazebrak.cz
www.facebook.com/hvezdarnazebrak
n Hvězdárna děteM
7. 3. 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!

MěstskÉ MuzeuM zBiroH 
n výstava MLýnky z doB naŠicH 
předků potrvá do 3. března 2019.
n výstava z BrdskýcH Lesů
5. – 31. 3.
Fotografie Martina Spala a krása polodraho-
kamů RNDr. Pavla Černého.
n výstava ve vestibulu muzea – 100 Let 
zBiroŽskÉHo fotBaLu
n cvočkaři z „kraJe Bídy“
21. 3. čtvrtek
Přednáška. Pavel Hnízdil přiblíží historickou 
zajímavost našeho kraje, tj. řemeslo cvočkářů, 
drobných kovářů – výrobců drobného železář-
ského zboží, především speciálních hřebíků vsa-
zovaných do podešví a podpatků obuvi, kvůli její 
ochraně a prodloužení životnosti. Kromě těchto 
cvočků zvaných též „šerky“, vyráběli cvočkaři sor-
timent dalšího drobného kování, např. stehovací 
kramličky, skoby do zdiva, speciální skoby zvané 
„lavičník“, stavební hřeby apod. Jejich produkce 
byla vysoce kvalitní, jejich příjmy však zoufa-
le nízké. V roce 1866 se cvočkáři v našem kraji 
vzbouřili. Jan Neruda na jejich hladové vzepětí 
reagoval svým fejetonem „Výlet do kraje bídy“. 
záMek zBiroH
4 Zámecká expozice otevřena denně 10-17 hod. 
Tel.: 371 784 598; e-mail: info@zbiroh.com
4 Zámecká krčma U Rudolfovy kratochvíle 
otevřena denně 11-23 hod. Tel.: 606 719 629; 
e-mail: krcma@zbiroh.com
Více informací na www.zbiroh.com

Moje trucovna, kpt. kučery 10, cerhovice

n pozneJ sáM seBe aneb 12 archetypů 
horoskopu - 2. setkání 
28. 3. čtvrtek od 17:30
Nahlédneme do světa astrologie, psycholo-
gie, numerologie a dalšího „čarování“.Hravou 
a tvořivou formou. Cena 200 Kč.

cvočkařská 286/1, Hořovice
www.syringa-czech.cz
Marcela flídrová, tel.: 603 964 553

n ukázka cvičení k získání 
rovnováHy fyzickÉ i duŠevní 
23. 3. sobota od 13:00
Technika rovnováhy čaker, která harmonizuje tělo 

n syringa - drahomír sýkora

n cerhovice

n zbiroh

n Žebrák

i duši za podpory barev, minerálů a bylin. Techni-
ka AROMATOUCH vyrovnává činnost tělesných 
systémů za využití síly kvalitních esenciálních ole-
jů s léčivých bylin a rostlin. Zaváděcí ceny.

n pozorování noční oBLoHy 
daLekoHLedy
7. 3. čtvrtek od 20:00
Pozorování probíhá v hlavní kopuli dalekohle-
du za předpokladu bezoblačné oblohy.
n Měsíční noc (50 Let apoLLo)
14. 3. čtvrtek od 19:00 
Dostaneme vás na Měsíc – vyfotíte se jako astro-
nauti, podíváte se na měsíční krátery a vyfotíte si 
je vlastním mobilním telefonem, připomeneme si 
50. výročí letů Apolla na Měsíc, prozradíme vám 
měsíční zajímavosti a dětem promítneme pohádku 
Měsíc u krejčího z produkce brněnské hvězdárny.
n noc Hvězdáren
15. 3. pátek od 20:00
První ročník Noci Hvězdáren, poprvé také 
na Hvězdárně Žebrák. Chystáme pro vás spe-
ciální program, promítání a v případě přízni-
vého počasí i pozorování objektů noční oblohy 
dalekohledy.
kuLturní kLuB ŽeBrák 
n osLava MdŽ
2. března od 13:00 se koná pravidelné po-
sezení žen.
n výstava oBrazů
v sobotu 2. 3. se ve 14:00 v zasedací míst-
nosti uskuteční výstava obrazů MUDr. Ivana 
Albrechta, který čerpá inspiraci pro svá díla 
v Provence. Výstava potrvá až do 15. dubna. 
Otevřeno je o akcích KK nebo po tel. domluvě!
n dětský MaŠkarní BáL
v neděli 3. 3. od 15:00 přijde Káťa a její psík 
a budou si hrát, zpívat, tancovat a soutěžit s dět-
mi na maškarním odpoledni. Vstup 50,- Kč.
n MuzikáLová poHádka
v pátek 8. 3. od 16:00 se na velkém sále 
bude hrát oblíbená muzikálová pohádka Prin-
cezna ze mlejna. Vstupné 100,- Kč.
n diskotÉka
9. 3. od 21:00 HIP- HOP. Dj Ondrash.
n Hasičsko-Městský pLes
16. 3. od 20:00 se koná již 11. ples města Žeb-
rák a SDH. Bohatá tombola. K dobré náladě za-
hraje kapela BONTON BAND. Vstupenky kaž-
dou sobotu od 8:00 do 15:00 v hasičské zbrojnici.
n divadLo – ukLízečka
17. 3. od 16:00 se bude hrát opět divadelní 
představení „Uklízečka“. Herec Marek Šmied si 
sám hru napsal a sám v ní i hraje. Kdo jste ještě 
neviděli, neváhejte se přijít zasmát! Vstupenky 
v KK.
n koncert – odyssea
v pátek 22. 3. od 20:00 se po roce vrací ka-
pela ODYSSEA. Vstup 220,- Kč. 
n divadLo pro děti
24. 3. se v kinosále od 15:00 bude hrát po-
hádka „O křišťálovém srdci“. Vstup 70,- Kč.
n setkání s důcHodci
ve středu 27. 3. od 16:00 se setkáme s dů-
chodci města a nejen s nimi při jarním setkání. 
n koncert váŽnÉ HudBy
v pátek 29. 3. od 19:00 se uskuteční kon-
cert vážné hudby. Pan Václav Hudeček a pan 
Martin Hroch předvedou jak ovládají housle 
a čembalo. Vstupenky jsou v KK za 250,- Kč.
n veLikonoční JarMark
v sobotu 30. 3. od 10:00 do 15:00 bude 
probíhat na sále Velikonoční jarmark. Tvořivé 
dílničky pro děti. Hudba a vystoupení.
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Po celý den možnost zakoupit zabijačkové pochoutky
Svijanská piva, Berounská medovina a ovocné destiláty Zubří
Staropražské písničky v podání kapely TĚŽKÁ PÁRA
Vystoupení šermířů ze skupiny Alterum a Duellanti
Zábavný program pro děti a dospělé
Prohlídka Muzea Hořovicka a Galerie Starý zámek

Vstupné zdarma

Zámecká 
ZABijAčKA 

Hořovice
 sobota 30. 3. 2019 

od 10:00 do 17:00 v areálu Starého zámku

Město
Hořovice

Pořádá  DOBA MEDOVÁ s.r.o. 
a MKC Hořovice
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Autorské čtení  
a beseda se spisovatelkou 

 
 
 

 
 

 

Jana Poncarová  
novinářka,  blogerka,  sp i sovatelka,  autorka knihy  

Podbrdské ženy 
 

   v Knihovně 
     Ivana Slavíka     

   v Hořovicích 
 

21. 3. 2019 od 17:30 
 

Klub labe Hořovice
29. 3. pátek od 19:30
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V Hořovické sokolovně bylo nedělní odpo-
ledne (10. února) zasvěceno dvouhodinovému 
kurzu sebeobrany pro ženy. Kurz zdarma or-
ganizovala skupina KAPAP CZECH, která zde 
vede i pravidelné tréninky izraelské sebeobrany 
pro děti a dospělé. V tělocvičně se sešlo téměř 40 
žen a dívek, kterým není lhostejná jejich osobní 
bezpečnost. Sjely se do Hořovic ze širokého okolí 
- Jinců, Zdic, Žebráku či dokonce až z Berouna. 

 Během kurzu bylo ženám názorně ukázáno, 
že nebezpečí se rozhodně nesmí podceňovat 
a nejdůležitější je prevence. Kurz každopádně 
nebyl jen nezáživným povídáním, ale prak-

ticky se cvičilo. Účastnice si z kurzu odnesly 
řadu dovedností, které jim mohou v případě 
nenadálého útoku pomoci útok  odrazit a utéci 
do bezpečí.

 Pro velký zájem to určitě nebyl poslední 
kurz a rádi v budoucnu budeme v této aktivi-
tě pokračovat. Zájemci o svou bezpečnost se 
mohou také zúčastnit pravidelných tréninků 
KAPAP CZECH v Hořovické sokolovně kaž-
dou středu večer od 18.00 pro děti (7-13 let) 
a od 19.00 pro mládež a dospělé (14+). Dorazit 
můžete klidně hned.

Za KAPAP CZECH Jitka Janoušková

Sebeobrana pro ženy v Hořovicích měla úspěch

Dne 27. ledna uspořádal spolek Sedmikrás-
ka akci s názvem Maškarní odpoledne na brus-
lích. Akce se opět konala za podpory města 
a pana ing. Jíchy (nájemce ZS Hořovice).

Pan Jícha slevil z ceny pronájmu zimního 
stadionu, zapůjčil pomůcky do soutěží a vstříc-
ným chováním pomohl akci uskutečnit. Pan 
Karel Hasman se postaral o mikrofon a hudeb-
ní doprovod. Členka Monika opět zdarma ma-
lovala všem zájemcům vybrané masky na ob-
ličej. Jako občerstvení byly připravené tradiční 
koblihy, které účastníkům usmažila a rozdávala 
členka Renata.

Účastníci na ledě si mohli za pomoci dětí 
z TJ Kraso Beroun vyzkoušet slalom mezi ku-
žely, jednoduché krasobruslařské prvky. Za do-
provodu písničky „Jede jede mašinka“ všichni 
udělali vláček a společnými silami několikrát 
objeli zimní stadion. Děti a rodiče si mohli také 
zastřílet na branku. Oddíl krasobruslení z Be-
rouna (TJ Kraso Beroun) připravil pro návštěv-
níky část vystoupení Čtvero ročních období. 
Všem z oddílu děkujeme za účast a těšíme se 
na další spolupráci.

Na ledě bruslilo 65 masek. Vybrat tu nejhez-
čí nebylo jednoduché. Členové spolku Sedmi-
kráska vybraly 7 nejhezčích masek (3 dospělé 
a 4 dětské), které odměnili.

Před odchodem domů si mohl každý ná-
vštěvník vyzvednout malou odměnu. Odměny 
darovala Iveta Hochmanová, pojišťovna ČPZP, 
RE/MAX, Čajíček Hořovice-Iveta Humlová.

Děkujeme všem za dary, účast a pomoc.
O dalších připravovaných akcích se dozvíte 

na www.sedmikraska-horovice.cz/
Renata Babelová, předsedkyně sdružení

Na ledě bruslilo 65 masekveřejné bruslení - březen 2019

sledujte rozpis na ww.zs-horovice.cz  
- může dojít k změnám
pátek 1. 3. 13:00 - 15:30

sobota 2. 3. 6:15 - 7:15

neděle 3. 3. 5:45 - 6:45, 15:00 - 16:00

pondělí 4. 3. 12:15 - 14:15

úterý 5. 3. 8:00 - 15:15

středa 6. 3. 8:00 - 11:45, (14:00 - 15:00 
kroužek bruslení)

čtvrtek 7. 3. 8:00 - 15:15

pátek 8. 3. 13:00 - 15:30

sobota 9. 3. celostátní závody 
v krasobruslení

neděle 10. 3. 5:45 - 6:45, 13:30 - 15:45

pondělí 11. 3. 12:15 - 14:15

úterý 12. 3. 8:00 - 15:15

středa 13. 3. 8:00 - 13:45, (14:00 - 15:00 
kroužek bruslení)

čtvrtek 14. 3. 8:00 - 15:15

pátek 15. 3. 13:00 - 15:30

sobota 16. 3. 6:15 - 7:15, 17:15 - 18:30

neděle 17. 3. 5:45 - 6:45

pondělí 18. 3. 12:15 - 14:15

úterý 19. 3. 8:00 - 15:15

středa 20. 3. 8:00 - 13:45, (14:00 - 15:00
kroužek bruslení)

čtvrtek 21. 3. 8:00 - 15:15

pátek 22. 3. 13:00 - 15:30

sobota 23. 3. 6:15 - 7:15, 15:00 - 16:00

neděle 24. 3. 5:45 - 6:45, 15:00 - 16:00

pondělí 25. 3. 12:15 - 14:15

úterý 26. 3. 8:00 - 15:15

středa 27. 3. 8:00 - 13:45, (14:00 - 15:00 
kroužek bruslení)

čtvrtek 28. 3. 8:00 - 15:15

pátek 29. 3. 13:00 - 15:30

sobota 30. 3. 6:15 - 7:15

neděle 31. 3. 5:45 - 6:45


