
Jednou z historických hořovic-
kých čtvrtí či lokalit je také Žižkov. 
Svou povahou jde o tzv. proletář-
skou zástavbu malých domků, 
nahloučených do stráně nad Čer-
veným potokem v západní části 
Hořovic. Domky někdejších cvoč-
kařů a dalších malých řemeslníků 
připomínají více vesnici než město. 
Zachovaly se i díky malé přístup-
nosti svažitého terénu, který nebyl 
vhodný pro vybudování Západní-
ho sídliště nebo jinou modernější 
zástavbu.

Návštěvníci Hořovic starý 
Žižkov povětšině obdivují jako 
originální zastavení času, protože 
mnohé malé domky se dochovaly 
v původní podobě, a jejich maji-
telé je s tímto ohledem také udr-
žují. Některé ale chátrají, jiné byly 
zbourány a nahrazeny většinou 
mnohem většími stavbami, které 
s původním historickým rázem 
unikátní čtvrti již nesouzní.

Pro nás je dobrou zprávou, že 
Katedra prostorového plánování 
ČVUT Praha právě náš Žižkov 
s domky „cvočkařů“ vyhodnotila 
jako jedinečnou architekturu, kte-
rá by měla zůstat zachována a za-
sluhuje si ochranu. Proto Katedra 
pro lokalitu Žižkov zpracuje „Re-
gulační plánv rámci univerzitního 
grantu“, který by pomohl originální 
Žižkov zachovat.  (Více viz článek 
Ing. Davida Grunta na str. 7 „Uni-

kátní hořovický Žižkov bude za-
chráněn“.) Jde o to, aby případná 
nová zástavba, zejména svou dis-
pozicí a svými proporcemi, vhod-
ně doplňovala to, co je na Žižkovu 
malebné a co Jan Neruda kdysi na-
zval „hořovickým Betlémem“.

Takovýto řekněme bohulibý 
plán je na druhé straně závazkem 
pro „město“, aby konečně proved-
lo dlouho plánované rekonstrukce 
tamních komunikací včetně in-

ženýrských sítí.  V současné době 
zde probíhá přepojování elektric-
kých přívodů v ulici Jungmannově. 
V tomto roce by také ČEZ Distri-
buce měl na Žižkově provést obno-
vu některých elektrických rozvodů 
za cca půl milionu korun. 

Na rekonstrukci komunikací – 
povrchu ulic a chodníků - je vypra-
cována studie, kterou v některém 
z příštích vydání Měšťana budeme 
reprodukovat. Pro rekonstrukci 

dalších inženýrských sítí – zejména 
rozvodů vody a kanalizace – máme 
projekt pro územní rozhodnutí, 
které již bylo vydáno také. Zbývá 
tedy vypracovat projektovou do-
kumentaci pro stavební povolení 
a pro realizaci. To by se mohlo 
v tomto roce zvládnout. 

Pokusíme se také domluvit 
s VaK a. s. Beroun, aby zahrnuly 
právě rekonstrukci vodovodů a ka-
nalizací na Žižkově do investičního 
plánu na rok 2020. Chceme, aby 
dosud opomíjená hořovická čtvrť 
Žižkova se skutečně stala unikátní 
lokalitou, podobně jako například 
Třebíč má své vzorně obnovené bý-
valé židovské ghetto.

 Sídliště Višňovka
Do té lepší fáze obnovy dospíva-

jí také práce na revitalizaci parkové 
úpravy Sídliště Višňovka.  Skonči-
lo kácení, mýcení a kynožení, za-
počne nová výsadba stromů i keřů 
a úprava trávníků. Pro obyvatele, 
kteří by se chtěli seznámit s pro-
jektem celé revitalizace, je k dis-
pozici přímo na Višňovce, v její 
střední části, v ulici Višňová, nová 
(asi jen dočasná) vývěska, která 
celý projekt revitalizace představu-
je. (Vzhledem k velikosti výkresů 
nebylo možné projekt „vměstnat“ 
na stránky Měšťana.) 

 Ondřej Vaculík, 
místostarosta Hořovic

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ondřej Vaculík, starosta
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Měšťan

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

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

-gvh-

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

Setkání skautů, old skautů
a přátel Junáka Hořovice

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

Na setkání se těší Abbé, Linka a Anča.

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

Senioři tradičně zakončili rok v sále radnice

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

dokončení na 2. straně

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

Domov Na Výsluní Hořovice

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

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

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

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

Hořovický fotbal oslavil sté narozeniny
Doslova vyšňořený hořovický Městský sta-

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

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

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

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

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

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

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

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

-jb-

Dostavba kanalizační sítě
V roce 2010 byl zahájen projekt Dostav-

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

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

V novém roce 

2012
vám přejeme
co nejvíce 
pozitivního 
světla, 
zdraví a úspěchů

Zahájení výběrového 
dotačního řízení

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

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

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

Hořovice(leden2012).indd   1 20.12.11   8:33
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O hořovickém Žižkovu

Nová sezóna na zámku Hořovice startuje 
už koncem března. Své brány zámek návštěvní-
kům letos poprvé otevře v sobotu 30. a v neděli 
31. března od 10 hodin. Otevřeno bude potom 
každý dubnový víkend od 10 do 16 hodin. 

K dispozici budou oba dva zámecké 
okruhy. Reprezentační prostory zámku ná-
vštěvníky seznámí se starší historií, kdy zá-
mek vlastnili páni z Vrbna a představí jim 

dobu, kdy zámek koupil hesenský kurfiřt 
Friedrich Wilhelm I. z Hanau pro svou mi-
lovanou manželku Gertrudu. Druhý okruh, 
Soukromá apartmá, se pak věnuje posled-
ním majitelům zámku, knížeti Jindřichovi ze 
Schaumburku a jeho rodině. Otevřený bude 
samozřejmě i oblíbený okruh Her a hraček 
malých aristokratů, kde děti potěší i opět po-
hyblivý model železnice.

I letos bude možné hledat v zámeckém 
parku poklad v rámci dobrodružné hry 
„Cesta za pokladem“. Zároveň bude pro vel-
ký úspěch pokračovat i výstava uspořádaná 
k 100. výročí událostí z roku 1918 „Zámek 
jako internační tábor italských zajatců“. 
Ta bude k vidění v rámci I. prohlídkového 
okruhu Reprezentační prostory.

K. Bařtipánová, zámek Hořovice

Začátek sezóny na hořovickém zámku

Hořovická lokalita Žižkov zaujala katedru prostorového plánování ČVUT 
Praha. Foto: Radka Kočová



n  Jak lze lesopark dražovka 
charakterizovat?

Je to velice pěkný kus lesa, který 
se velmi blíží lesu přírodnímu. Při-
tom je hospodářsky využíván a zá-

roveň je lesem rekreačním. Také má 
velmi pestrou druhovou skladbu. 
Ve větším množství jsou zde zastou-
pené dřeviny, jako je dub letní, jedle 
bělokorá, buk, borovice. V men-
ším množství habr, lípa, douglaska 
a modřín. Dražovka by mohla být 
vzorem pro hospodářské využití 
lesů v podobných přírodních pod-
mínkách.  

n Pokud se dražovka blíží lesu 
přírodnímu, vyskytují se zde ně-
které druhy zvěře?

Vysoká návštěvnost způsobuje, 
že se tam zvěř téměř nevyskytuje, 
kromě té srnčí, která do Dražovky 
občas zavítá. Z toho plyne, že zvěř 
nedělá škody na mladých porostech. 
Les se může přirozeným způsobem 
naplno obnovovat, aniž by se sáze-
lo. Pod starými stromy se zpravidla 
nachází mladé stromové patro, které 
se po pokácení starých stromů vy-
chovává.  V Dražovce je vysoké za-

stoupení jedle, což je dřevina, která 
bez oplocení v lese zpravidla nemů-
že odrůst. Tady může růst i bez něj. 
V rámci Křivoklátska, do kterého 
Dražovka přírodními podmínkami 

spadá,  je to jedinečná lokalita právě 
tím, jakým způsobem se do ní daří 
vnášet například zmíněnou jedli. 

n  vysoká návštěvnost lesu tedy 
neškodí?

Vyšší počet návštěvníků není 
ke škodě, co se týče pěstování lesa. 
Pokud se v lese nachází více lidí, 
zvyšuje se náročnost na práci a zajiš-
tění bezpečnosti při těžbě a dopravě 
dříví. Vždy návštěvníky upozorňu-
jeme na to, že se v Dražovce něco 
děje, vždy informujeme městský 
úřad. Z bezpečnostních důvodů 
přímo v Dražovce rozmísťujeme 
informační cedule. Ne každý člověk 
rozumí tomu, proč se v lese kácí, ale 
les se obnovovat musí. Dříví je jedi-
ná obnovitelná ekologická surovina, 
kterou v takovém množství v naší 
zemi máme. 

n  kácení je nezbytné?
V hospodářském lese je to pří-

mo nutnost. Uvolňuje se prostor pro 
mladé porosty, les se revitalizuje, 
vyvíjí. V přirozeném lese je běžná 
dynamika, že staré stromy odumí-
rají, objevují se nové. V lese, který 

je ovlivněný člověkem, tomu člověk 
pomáhá a proces urychluje. Kaž-
dý by si měl uvědomit, že dřevo je 
materiál prakticky nenahraditelný. 
Když se o les budeme dobře starat, 
nemůže nikdy dojít, stále poroste. 
Les nedostává zaplaceno za nic ji-
ného, než za produkci dříví. Je to 
trvale udržitelné hospodaření, které 
má u nás tradici více než tři sta let. 
V lesnictví neexistují plošné dotace, 
jako v zemědělství. Naše lesy nemají 
jiný zdroj příjmů, než je prodej dříví. 
Zajištění lesních cest, volného pří-
stupu a všeho dalšího je zaplaceno 
vlastníkem lesa z tržby za dříví.

n Probíhá v dažovce i kácení 
z důvodu bezpečnosti návštěv-
níků?

Takové kácení probíhá každý 
rok. Jde o stromy hrozící pádem 
na cesty nebo na nemovitosti v oko-
lí. Zpravidla jde o rizikovou práci 
prováděnou odborníky na tuto 

činnost – stromolezce a arboristy. 
Z hlediska návštěvníka je nutné si 
uvědomit, že není v lidských silách 
mít přehled o aktuálnim zdravot-
ním stavu desítek tisíc dospělých 
stromů v Dražovce. O svou bez-
pečnost v každém lese musí dbát 
návštěvníci především sami, tu jim 
žádný vlastník ani majitel lesa zajis-
tit nemůže. 

n  Podle jakých pravidel se 
v dražovce hospodaří?

V našich lesích se hospodaří 
podle povinných hospodářských 
plánů. V současné době se pro měs-
to Hořovice připravuje nový plán. 
Součástí těchto plánů je nejen mapa 
a popisná část, ale také „závazný 
ukazatel maximální celkové výše tě-
žeb“ – je to maximální možná výše 
těžeb pro období deseti let. Údaj je 
nastavený tak, aby se nezasahovalo 
do postaty lesa. Zjednodušeně - vy-
těží se méně, než přiroste. 

n  Jaká těžba byla v rámci měst-
ských lesů Hořovice stanovená 
na období uplynulých deseti 
let?

Dle hospodářského plánu byla 
celková výše těžeb pro období 2009-
2018 stanovená na 10 500 metrů 
krychlových. Ročně se tak může 
vytěžit tisíc kubíků. I když je těžební 
zásah pro veřejnost vždy ohromují-
cí, v případě hořovických městských 
lesů se za deset let vytěžilo 3 188 
kubíků, tj. 36 procent z těžebních 
možností. 

n  co ovlivňuje hospodaření?
Dražovka je plná porostů, které 

jsou až extrémně staré. Vysoké-
ho věku se porosty dožívají díky 
své dřevinné skladbě i díky tomu, 
že nejsou náchylné k přemnožení 
hmyzích škůdců. V Dražovce, jejíž 
nejdůležitější funkcí je, že je lesem 
rekreačním, se hospodaří jinak 
než v běžném lese. Kácení se tam 
děje ve velmi malé míře, zpravidla 
v únoru, nebo v dalších zimních 
měsících, kdy je nízká návštěvnost. 
Navíc se to děje jenom tam, kde je 
nutné, aby se pod mateřským poros-
tem uvolnil ten mladý, ve kterém je 
krásný nárost jedle nebo dubu. Aby 
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Dražovka nebude anglickým parkem, 
i když z velké části bude mít jeho vzhled

n Rozhovor s lesním technikem Lesospolu Zbiroh Liborem Myslivcem se uskutečnil v hořovické knihovně, tématem 
byl lesopark Dražovka. Lesník na mapě ukazuje, kde staré stromy nahradil mladý porost, který porost prodělal 
výchovný zásah, kde rostou jedle a duby. Foto: Radka Kočová

O lesopark Dražovka a další lesy města Hořovice se od roku 2008 stará Lesospol Zbiroh. Lesní technik Libor Myslivec, který má ve spo-
lečnosti na starost těžbu dříví, obchod a dopravu, přijal pozvání na rozhovor.  V něm kromě jiného popsal přednosti Dražovky nebo 
i to, jak by rekreačně využívaný lesopark mohl vypadat v budoucnu.
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se rozvíjel, nekrněl, aby na něj šlo 
světlo. Získané prostředky se zpra-
vidla investují do výchovy porostů. 

n Jaké zásahy se v dražovce 
uskutečnily v poslední době?

Na konci loňského a v letoš-
ním roce se ve velké míře udělaly 
prořezávky. Což je zásah v poros-
tech okolo deseti, patnácti let věku. 
Z místa se vyřezává, co nemá per-
spektivu, co je netvárné, nepěkné 
a dřevinná skladba se upravuje 
ve prospěch druhů, které chceme 
mít více zastoupené. Třeba ve pro-
spěch zmíněné jedle. I na tyto prá-
ce se používají prostředky získané 
z tržby za dříví, je to  podstatná 
část těchto prostředků. 

n v předchozích letech přibli-
žování dřeva v dražovce zajiš-
ťovali koně, děje se tak i nyní?

V Dražovce v naprosté většině 
případů přibližování dříví koněm 
probíhalo, kůň ho vytáhnul z po-
rostu k traktorové cestě. Traktor 
pak dříví vytáhl na místo, na které 

mohl přijet kamion. V loňském 
roce tuto činnost převzal takzvaný 
železný kůň, který poslouží úplně 
stejným způsobem. Není ale vylou-
čené, že se živý kůň do Dražovky 
vrátí. Obě dvě těžební skupiny jsou 
velmi zručné. 

n Lesospol zbiroh spravuje 
dražovku přes deset let, změnil 
se za tu dobu lesopark?

Přibylo mladších porostů. Dřív 
to byl téměř výhradě dospělý les, 
dospělá kmenovina. Dnes je tam 
určitá plocha mladých porostů, 
kolem některých cest se otevřely 
výhledy. Je vidět, jakým způsobem 
odrůstá, co je mladé. Neustále ale 
převažuje starý les. Jsou tam duby, 
které mohou být staré i dvě stě let, 

jsou tam krásné exempláře dalších 
dřevin. 

n  dříve byl také hodně zastou-
pený smrk...

Část porostů tvořil smrk, zničil 
ho ale kůrovec. V té době správu 
lesa přebíral Lesospol Zbiroh. Dnes 
jsou na místech, kde dříve smrk 
převažoval, velmi pěkné smíšené 
mladé porosty, ve kterých smrk 
chybí. Jsou tvořené dubem, jedlí, 
borovicí a dalšími druhy. 

n  Je na škodu, že smrk zmizel?
V případě Dražovky ne. Tam 

nebude nikdy převažovat ekono-
mický přínos z lesa nad společen-
ským, ekologickým atd. 

n v dražovce přibývají altány 
i hřiště. Jak tyto úpravy vnímají 
lesníci?

Les to nepotřebuje, ale jak už 
jsem zmínil, je určený k rekrea-
ci občanů a lidí z okolí. Do lesa 
zvláštního určení s významnou re-
kreační funkcí tyto prvky určitě pa-

tří, lze je umístit tak, aby běžnému 
lesnickému provozu nevadily. 

n dražovka byla prohlášená 
za demonstrační objekt vzoro-
vého lesního hospodaření. co 
to znamená?

Zařadila se tím do husté sítě 
zhruba stovky takových objektů 
v zemi. Má plnit funkci vzdělávací, 
jak pro laickou, tak odbornou ve-
řejnost. V tomto případě jde o to, 
že na ní jde demonstrovat spojení 
hospodaření s funkcí rekreační.  
Na ní lze dokázat, že les může po-
skytovat ekonomický přínos skrz 
dříví, tak i plnit ohromnou rekre-
ační a ekologickou funkci, kterou 
každý takový les má. V září 2018 se 
v Hořovicích konala lesnická kon-

n Přibližování dříví v Dražovce v předchozích letech zajišťoval živý kůň. 
Loni ho nahradil takzvaný železný kůň (na snímku), který podle lesníků 
poslouží stejně dobře. Není ale vyloučené, že se živý kůň do Dražovky zas 
vrátí. Foto: Radka Kočová

n  V nově založených lesních porostech v Dražovce převažuje jedle bělokorá 
a dub letní. Foto: archiv Lesospol Zbiroh

ference o pěstování jedle bělokoré. 
Na konferenci navazovala  exkurze 
v Dražovce, které se zúčastnili od-
borníci na pěstování lesa z obou 
našich lesnických fakult i praktič-
tí lesníci, správci lesních majetků 
a zaměstnanci ochrany přírody. 
Akce byla úspěšná a Dražovka se 
tak dostala do širšího povědomí 
odborné veřejnosti. 

n Jak by se dražovka mohla 
vyvíjet v příštích deseti letech?

Myslím, že by se měla velmi 
pomalým tempem obnovovat. 
Mělo by se tak dít v místech, kde 
to příroda sama nabízí. Máme 
staré porosty, pod nimi je velmi 
hustý nárost mladých dřevin, jako 
je jedle, modřím, borovice. Obno-
va bude velmi pomalá, Dražovka 
bude mít stále charakter lesa, kde 
převažují staré porosty, ve kte-
rých jsou například staré duby 
a douglasky úctyhodných rozmě-
rů. Přestárlé stromy s estetickou 
hodnotou tam necháváme, i když 
takový strom ztrácí hodnotu eko-
nomickou. 

Dražovka nebude anglickým 
parkem, i když z velké části bude 
mít jeho vzhled. Bude něčím, kde 
se mohou lidé rekreovat a zároveň 
se seznámit s lesnictvím. Je nesmír-
ně důležité, aby veřejnost pochopi-
la, k čemu vlastně lesnictví slouží. 
Bez hospodářských lesů bychom 
neměli vodu v krajině. Naše hos-
podářské lesy ochlazují a zmírňují 
klima, produkují kyslík, pohlcují 
hluk a prach a vytvářejí ohromný 
prostor pro rekreaci. A dřevorubec 
není nepřítel lesa, bylo by velmi 
pokrytecké sedět na dřevěné židli 
a něco takového si myslet.  

Radka Kočová

Rozloha lesů 
města hořovice

Dražovka má výměru necelých 
60 hektarů. Les Háj na východ 
od Hořovic padesát hektarů. Les 
Bažantnice poblíž nemocnice  20 
hektarů. Les Obecňák na jihozápa-
dě od města asi pět hektarů. Ostatní 
části lesního majetku mají charak-
ter městské zeleně a jsou plošně 
malé. Celková výměra lesního ma-
jetku města Hořovic je 139 ha. 

zÁvaznÝ UkazateL 
- ceLkovÁ vÝŠe těŽeB
2009 - 2018

Vlastník 
lesa: 

město 
Hořovice

Maximální výše 
těžby na 10 let:   10 500 m³

Průměrná výše 
těžby na 1 rok:     1 050 m³

Rok

Těžba 
provedená 
v daném 
roce v m³

2009 308,00
2010 193,69
2011 38,65
2012 274,63
2013 300,36
2014 317,87
2015 420,30
2016 184,03
2017 556,76
2018 594,03
CELKEM 3 188,32
V tabulce jsou údaje za všechny 
lokality městských lesů Hořovice. 
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Podbrdské kolo Porty nabídlo 
zajímavé hudební nápady 

Oblastní kolo Porty, konané 16. března 
v hořovickém klubu Labe, zahájili Vlajkou 
sami muzikanti z kapel TERRAKOTA, 
HEUREKA, HOP A ŠAVANI, FAUX PASE 
FONET, BLONDÝNA a Standa Domjen 
s Míšou Bernatovou, která celé odpoledne 
uváděla. Vedle prezentace soutěže a kapel 
zaujala všechny přítomné připraveným 
kvízem. Celé soutěžní odpoledne nabídlo 
spoustu zajímavých hudebních i textař-
ských nápadů a vyvrcholilo vystoupením 
letošního hosta - kapely ISARA, u které 

si diváci potleskem vynutili přídavek. Sál 
v Labi se postupně plnil a před vystoupe-
ním hosta zbylo jen několik volných židlí.

Podle hodnocení porotců i posluchačů 
měla letošní soutěž vysokou úroveň.

Zároveň děkujeme městským i obec-
ním úřadům Zaječov, Hořovice, Osek, 
Olešná, Jivina, Komárov a OÚ Chaloupky 
za podporu i poskytnutí příspěvku, bez 
kterého bychom se těžko obešli.

Za pořádající tábornický klub 
„Zlaťáci“ ze Zaječova Karel Fencl

n Vítěz interpretační i divácké soutěže dojatý FAUX FASE FO-
NET Z Dobřan. Foto: Michal Bernat

PAT a MAT pobavili malé i velké diváky

Představení PAT a MAT jedou 
na dovolenou bylo pro malé diváky a je-
jich rodiče natolik přitažlivé, že v neděli 
17. března zaplnili celý sál hořovického 
Společenského domu. Po celou dobu, 
kdy se o vše možné i nemožné na jevišti 
pokoušeli dva šikulové ve žlutém a čer-
veném triku, se bavili návštěvníci každé-
ho věku. (rak)

n BLONDÝNA z Rakov-
níka. Foto: Michal Bernat

n Nejbližší soutěžící Voj-
těch Macek ze Žebráku.

n Spíkr programu Míša 
Bernatová (Trapas).

výsledky Podbrdského oblastního kola 
16. 3. 2019 v klubu LABE Hořovice (10 soutěžících) 
1. FAUX PASE FONET (Dobřany) postup do českého ná-
rodního finále v Řevnicích
2. BLONDÝNA (Rakovník) doporučení poroty na postup 
do českého národního finále v Řevnicích
3. HoP a ŠaVani (Plzeň) - doporučení poroty na postup 
do českého národního finále v Řevnicích 
4. TERRAKOTA (Praha)
5. KOLEKTIVNÍ HALUCINACE (Kladno)
Porota uděluje ocenění za skladbu JSEM JAKÉ JSEM 
- KOLEKTIVNÍ HALUCINACE
Divácké hlasování:
1. FAUX PASE FONET  ( Dobřany)
2. HoP a ŠaVani  ( Plzeň)  
3. - 4. BLONDÝNA (Rakovník) a TERRAKOTA  (Praha)
5.  Petr  Brousil

Vlajka pro Tibet
Hořovice se i v letošním roce připojily k meziná-

rodní kampani Vlajka pro Tibet. Stejně jako v dal-
ších městech regionu, i na hořovické radnici v ne-
děli 10. března vlála tibetská vlajka. S tímto datem 
je spojené povstání Tibeťanů proti čínské okupaci 
v roce 1959. (rak)

Foto: Alois Crk Foto: Alois Crk
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Žáci ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice z klavír-
ní a pěvecké třídy Květuše Ernestové pokračují 
vítězně v dalším ročníku klavírních a pěvec-
kých soutěží. 

Tradičně úspěšní byli opět v regionální 
pěvecké soutěži KRÁLODVORSKÁ KORU-
NA 2019, která se uskutečnila 4. a 5. března 
2019 ve velkém sále SZUŠ SCHOLA MUSICA 
STELLA MARIS v Králově Dvoře. Celkem 
získali jedenáct prvních, tři druhé a jednu třetí 
cenu. Nejpilnějšími sběrateli cen byli Martin 
Jirák (čtyři první), Tobias Rosenbaum (tři prv-
ní) a Filip Strejc (tři první, z toho dvě s oceně-
ním za mimořádný výkon).

V regionální přehlídce Plzeňského kraje 
ve zpěvu lidových písní LIDOVÁ PÍSEŇ RO-
KYCANY 2019, která se se uskutečnila 9. břez-
na v ZUŠ Rokycany, uspěl a na koncertě vítězů 
zpíval Tobias Rosenbaum (2. cena), diplomy 
za účast si z této soutěže odvezli Ema Daňko-
vá, Markéta Žílová, Erika Řechtáčková, Matěj 
Martínek, Filip Rataj a Filip Strejc.

Poprvé se hořovičtí pěvci zúčastnili THE 
INTERNATIONAL COMPETITION TALENT 
AWARDS, mezinárodní soutěže talentů z oblas-
ti kultury, sportu a umění, soutěže ojedinělého 

formátu na území České republiky pro účastníky 
z celého světa. V kategorii FREE STYLE-jevišt-
ní kreace, junioři-amatéři, získal Martin Jirák 
2. cenu a stejného ocenění dosáhl Filip Strejc 
v kategorii FREE STYLE-jevištní kreace, senio-
ři-amatéři. Oba pánové vystoupí na slavnostním 
GALAVEČERU soutěže 13. dubna 2019 v Praze, 
kde předvedou písně z kultovního anglického 
muzikálu Joseph and the Amazing Technicolor 
Dreamcoat z pera Tima Rice a Andrew LLoyd 
Webbera, včetně hitu Close Every Door, jenž to-
lik proslavil Donny Osmond.

Devítiletý čtyřnásobný vítěz krajského kola 
pěvecké soutěže pro děti a mládež KARLO-
VARSKÝ SKŘIVÁNEK Martin Jirák počtvrté 
uspěl také v celostátním kole této prestižní 
kulturní a společenské události. Držitel dvou 
třetích cen (2016, 2018) a jedné druhé ceny 
(2017) vyzpíval v kategorii do jedenácti let 
s číslem 62 v konkurenci dvaaosmdesáti pěvců 
v pondělí 18. března 2019 v aule ZUŠ Karlovy 
Vary Čestné uznání, tedy místo čtvrté.

O prvním jarním čtvrtku se hořovičtí pěvci 
zúčastnili úspěšně celostátního kola 31. roční-
ku dětského hudebního festivalu JARNÍ PE-
TRKLÍČ 2019. (ern)

Další medaile hořovických pěvců

n ze zÁkULisí... 

n Recepce Domečku Hořovice ve Vrbnovské ulici je 
místo, kde návštěvníci dostanou prvotní informace 
o všech pořádaných akcích Domečku, o využití klu-
boven i o volných místech na kroužky nebo tábory. 
V prostoru před recepcí mohou rodiče počkat na své 
děti a klidně si dát kávu nebo čaj. 

n Pod vedením Jaroslavy Kalátové si v kroužcích 
Domečku Hořovice své vlastní keramické výrobky 
vyrábějí děti i dospělí. V peci o objemu 120 litrů se 
týdně vypaluje keramika nejméně pro stovku ná-
vštěvníků těchto kroužků.  

n Středisko volného času Domeček Hořovice má 
k dispozici i nahrávací studio Sauna. Vzniklo pro 
potřeby hudebních kroužků. Zde si děti mohou vy-
zkoušet, jak vzniká hudební nahrávka, jaké je to 
před mikrofonem, jak je těžké nahrát nejprve hudbu 
a potom zpěv a co všechno se musí udělat proto, aby 
vznikla nahrávka.

nV zákulisí se nachází i kostymérna. I když není 
určená veřejnosti, lidé se s kostýmy zde uskladně-
nými velmi často setkávají, a to na mnoha akcích 
pořádaných Domečkem. Příkladem je Pohádkový 
les nebo Svatomartinská světýlka. 

domečku Hořovice
Silný příběh Podbrdských žen

Román Podbrdské ženy se na pultech knih-
kupectví objevil loni na podzim. Krátce poté se 
stal součástí knižního fondu Knihovny Ivana 
Slavíka Hořovice. Knihu napsala mladá autorka 

Jana Poncarová, a jak už název napovídá, pří-
běh zasadila do lokality blízké Hořovicím. To 
byl také důvod, aby hořovické knihovnice po-
zvaly Janu Poncarovou na autorské čtení. 

Jana Poncarová pozvání přijala a ve čtvrtek 
21. března svou prvotinu v hořovické knihovně 
představila:  „Knihu jsem psala přibližně jeden 
rok, předtím probíhala příprava. Sbírala jsem 
střípky z rodinné historie, ale i z okolních obcí.“ 
Přítomní se od spisovatelky také dozvěděli, že 
se při tvorbě románu inspirovala osudem své 
babičky, kterou nikdy nepoznala. „Příběh začí-
ná krátce po první světové válce a odehrává se 
na jednom místě. Je to ale průsečík tří genera-
cí žen – babičky, matky a dcery,“ zmínila Jana 
Poncarová. Návštěvníci autorského čtení, kteří 
si knihu již přečetli, doplnili, že jde o velmi silný 
příběh.  Po přečtení tří ukázek s tím souhlasili 
i mnozí další. 

Kniha vás také zaujala? Pokud si ji hodláte 
půjčit v hořovické knihovně, bude třeba na ni 
nějakou dobu počkat, zájemců je už nyní více. 
Trpělivost se ale určitě vyplatí. Kromě toho, že 
vás čeká poutavé čtení, budete možná překva-
peni, jak blízko se příběh odehrává. (rak) 

Výstavu navštívili především studenti
Hořovická Galerie Starý zámek byla 88. místem putovní výstavy Místa utrpení, smrti a hrdinství – 

Vězni z českých zemí v nacistických koncentračních táborech. V době 80. výročí vyhlášení protektorátu 
Čechy a Morava si v Hořovicích expozici s 28 panely prohlédly téměř tři stovky návštěvníků. Velké 
zastoupení měli studenti. Například z místního Gymnázia Václava Hraběte se jich dostavilo téměř 
200. Galerii Starý zámek navštívili i žáci 9. A 1. Základní školy Hořovice nebo Střední odborné školy 
Hořovice. Pořadatelé výstavy si cení všech učitelů, kteří s žáky na tuto putovní výstavu přicházejí. (rak)

n Do hořovické knihovny zavítala autorka kni-
hy Podbrdské ženy Jana Poncarová. Foto: (rak)
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Poplatek za komunální odpad je splatný nejpozději do 31. 5. 2019:
Tento poplatek platí městu Hořovice každý občan, který má v Hořo-

vicích hlášen trvalý pobyt nebo vlastní stavbu určenou k individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášen k pobytu nikdo 
jiný.

Tento poplatek platí také osoby, kterým byl podle zákona upravu-
jícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý nebo přechodný po-
byt na dobu delší než 90 dnů, nebo pobývají na území ČR přechodně 
po dobu delší 3 měsíců, nebo jim byla udělena mezinárodní ochrana 
podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona 
upravujícího dočasnou ochranu cizinců.

Sazba poplatku: Kč 500 / rok, (občané mladší 70 let nebo vlastníci sta-
veb); Kč 400/rok, (občané starší 70 let, nebo narození do 31. 12. 1949).

Způsoby úhrady poplatku: 
Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na finančním odboru 
MěÚ Hořovice.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou na čísla účtů 
19-363886349/0800 nebo 43-3821520277/0100

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 
bezhotovostní 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 indivi-
duální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k po-
bytu žádná fyzická osoba, bude na základě ohlašovací povinnosti pro 
případ bezhotovostní platby přidělen variabilní symbol. 

Více o osvobození od poplatku naleznete na https://www.mesto-
horovice.eu/mestsky-urad/pro-obcany/poplatky/

Poplatek ze psů:
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická oso-

ba, která má trvalý pobyt nebo sídlo v územním obvodu města Hořovice.
Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.  Nečiní-li poplatek více 

než 200 Kč ročně je splatnost  nejpozději do 31. 5. 2019, činí-li poplatek 
více než 200 Kč ročně, je možné jej uhradit ve dvou stejných splátkách 
nejpozději do 31. 5. 2019 a 30. 9. 2019.

Základní sazby poplatku za kalendářní rok činí:
a) Kč     200,- za prvního psa chovaného v rodinném domě  
    Kč     300,- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, 
     v rodinném domě
b) Kč     800,- za psa chovaného v bytovém domě
     Kč 1 200,- za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, 
     chovaného v domácnosti v bytovém domě

Více o dalších sazbách a možnostech osvobození od poplatku naleznete 
na : https://www.mesto-horovice.eu/mestsky-urad/pro-obcany/poplatky/.

MěÚ Hořovice, odbor finanční 

Upozornění na blížící se splatnost 
místních poplatků na rok 2019!

Upozornění pro voliče ohledně voleb do Evropského parlamentu
Občané ČR, kteří se přestěhu-

jí po 14. dubnu 2019, nemohou 
být zapsáni automaticky do sezna-
mu voličů pro volby do EP v mís-
tě nového trvalého pobytu, ale 
pouze tehdy, předloží-li městské-
mu úřadu do uzavření seznamu 
voličů pro volby do EP potvrzení 
o vyškrtnutí ze seznamu z místa 
původního trvalého pobytu (toto 

potvrzení může volič předložit 
i ve dnech voleb okrskové voleb-
ní komisi ve volební místnosti 
v místě trvalého pobytu).

Občan jiného členského státu 
EU, který má právo volit, tzn., že 
splňuje podmínky uvedené v § 5 
zákona o volbách do Evropského 
parlamentu (alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku 18 let, je po dobu 

nejméně 45 dnů, tj. nejméně 
od 10. dubna 2019, přihlášen k tr-
valému nebo přechodnému poby-
tu na území České republiky a ne-
nastala u něj překážka ve výkonu 
volebního práva) a není uveden 
v dodatku stálého seznamu voličů, 
projeví svou vůli hlasovat ve vol-
bách do Evropského parlamentu 
na území České republiky tím, 
že musí osobně požádat městský 
úřad o zápis do seznamu voličů, 
v jehož správním obvodu je při-
hlášen k trvalému nebo přechod-
nému pobytu, nejpozději 40 dnů 
přede dnem voleb, tj. nejpozději 
do 16.00 hodin dne 14. dubna 
2019. 

V tento den bude na Měst-
ském úřadu v Hořovicích, Pa-
lackého náměstí 640,  zajištěna 
služba.

Občan jiného členského státu 
EU, který má právo volit ve vol-
bách do Evropského parlamentu 
na území České republiky a nebyl 
zapsán v seznamu EP na území 
České republiky již v předchozích 
volbách do Evropského parla-
mentu, není zanesen do seznamu 
EP automaticky, ale musí o tento 
zápis požádat.

Voličský průkaz vydává měst-
ský úřad voliči, který je u něj za-
psán v seznamu voličů pro vol-
by do Evropského parlamentu 
a nebude moci nebo nehodlá volit 
ve volebním okrsku, pro který je 
tento seznam veden. Žádost je 
možné podat nejpozději v pátek 
17. května 2019 do 16.00 hodin 
Městskému úřadu v Hořovicích.

Voličský průkaz lze vydat NEJ-
DŘÍVE  9. května 2019.

Ing. Anna Křížková

Ekologie se studentkami 
SOŠ je zábava 

V pondělí 25. 2. navštívily naši 
školku v Jiráskově ulici studentky 
ze SOŠ a SOU Hořovice. Připravi-
ly si pro nás akční, zábavný ekolo-
gický program, ve kterém jsme se 
dozvěděli, proč je důležité chránit 
přírodu a spoustu dalších zajíma-
vých a nových informací. 

Na začátku programu nás paní 
učitelka se studenty potěšila dra-
matizací pohádky o zvířátkách, ná-
sledovala zábavná stanoviště jako 
například malování na obličej, po-
znávání zvířátek podle zvuků, hod 
na cíl… Nechyběly ani pracovní 

listy, ve kterých jsme se plněním 
úkolů přesvědčili, zda získané nové 
informace z ekologie využijeme 
i v praxi.

Na závěr děti dostaly diplom 
za znalosti přírody ČR a dáreček 
v podobě vyrobeného větrníku. 
Jako poděkování obdržely student-
ky od dětí výrobek z projektu Zví-
řátka v zimě. Děkujeme za hezký 
zážitek a budeme se těšit na jaké-
koliv další setkání.

Veronika Černá, učitelka 
MŠ Hořovice. Foto: Miluše 

Hájková, SOŠ a SOU Hořovice
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Hasiči Hořovice
Zásahy Hasičského Záchranné-
ho Sboru Středočeského kraje, 
územního odboru Beroun, po-
žární stanice Hořovice.
8 Od 15. 2. do 15. 3. 2019 ha-
siči ze stanice Hořovice vy-
jížděli k 39 událostem, z toho 
k 7 požárům, 19 technickým 
událostem typu čerpání vody, 
padlý strom, odstranění nebez-
pečných stavů, k 7 dopravním 
nehodám, jedné události únik 
nebezpečných látek, 3 udá-
losti 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 složka-
mi IZS. Při událostech došlo 
ke zranění 14 osob, 4 osoby 
byly přímo zachráněny.
8 Dne 27. 2. v 20:12 hodin byla 
jednotka HZS Středočeského 
kraje ze stanice Hořovice a Be-
roun společně s jednotkami 
SDH obce Komárov, Žebrák, Lo-
chovice, Zbiroh, Tlustice, Cha-
loupky, Cerhovice, Záluží a Osek 
vyslána k požáru seníku do obce 
Osek. Po příjezdu bylo zjištěno, 
že objekt hoří v plném rozsahu 
a velitel proto vyhlásil II. stu-

peň požárního poplachu. První 
hasiči na místě se soustředili 
na ochranu okolních objektů. 
Na lokalizaci požáru bylo nasa-
zeno 6 C proudů včetně výško-
vé techniky. Hasební voda byla 
na místo požáru dovážena kyva-
dlově z obce Záluží. Na místo byl 
povolán záchranný útvar Zbiroh 
s těžkou technikou. Po lokalizaci 
požáru bylo započato s vyváže-
ním žhnoucího materiálu a pro-
váděno dohašování. Zásah byl 
ukončen dne 3. 3. 2019 v ranních 
hodinách.
8 Dne 10. 3. bylo na ORP Hořo-
vice evidováno celkem 11 udá-
losti ve spojení se silným větrem. 
Jednalo se o popadané stromy 
a uvolněné střešní konstruk-
ce. Na likvidaci těchto událostí 
se podílely jednotky SDH obcí 
ve spolupráci s jednotkou HZS 
Středočeského kraje ze stanice 
Hořovice.
8 Dne 4. 3. v ranních hodinách 
zachraňovali hasiči ze stanice 
Hořovice a Beroun zraněného 
koně ve stáji v Želkovicích.  Koně 
zvedli pomocí lezecké techniky 
a speciální závěsné sítě na koně 
a poté jej předali veterináři.

HZS Hořovice

n Na snímku (zleva) vedoucí odboru výstavby a životního prostředí MěÚ 
David Grunt, studentky ČVUT Praha Anežka Zákopčaníková a Anna 
Zikmundová. Foto: Jakub Vorel

Unikátní hořovický 
Žižkov bude zachován

Katedra prostorového pláno-
vání ČVUT Praha si v rámci Stře-
dočeského kraje vybrala z hlediska 
urbanisticky zajímavých lokalit 
město Hořovice a na základě po-
skytnutých podkladů byly vyhod-
noceny potenciály a příležitosti 
města a jeho okolí včetně návaz-
nosti na celý mikroregion.

Dobrou zprávou je, že jako je-
dinečné území byla vyhodnocena 
oblast tzv. starého Žižkova, která 
patří k nejstarším lokalitám Ho-
řovic a ještě dnes jsou zde patrné 
staré domky tzv. „Cvočkařů“, které 
jsou svou architekturou jedinečné 
a souvisí s historií Hořovic, která 
by měla být zachována. Bohu-
žel však díky absenci regulativů 
v tomto území dochází postupně 
k degradaci těchto domů a mění se 

v novodobé stavby dle přání svých 
majitelů.

Právě zmiňovaná katedra na zá-
kladě prezentace zpracovaného 
návrhu dne 18. 2. souhlasila s tím, 
že pro lokalitu Žižkov zpracuje Re-
gulační plán v rámci univerzitního 
grantu a starý Žižkov by tak mohl 
být zachován ve své podobě. Jeli-
kož na tomto dokumentu budou 
pracovat nejuznávanější akademic-
ké osoby v tomto oboru, lze očeká-
vat velice profesionální a kvalitní 
výstup, který bude pro Hořovice 
přínosem.

O dotaci na pořízení Regulač-
ního plánu žádalo město Hořovice 
již v roce 2016, avšak díky obrov-
skému množství žádostí byla výzva 
předčasně ukončena.

David Grunt

Plán sociálních služeb
 

V letošním roce čeká Středočeský kraj příprava nového Střed-
nědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2020 – 2022. 
Do tvorby plánu bychom rádi zapojili také osoby z řad veřejnosti  
a subjekty, které mohou prostřednictvím svých odborníků přinést 
poznatky z praxe a návrhy na změny problematických oblastí. Po-
kud máte zájem zapojit se do procesu tvorby nového plánu, který 
by měl zlepšit dostupnost sociálních služeb, můžete nás kontak-
tovat prostřednictvím formuláře na tomto odkaze https://goo.gl/
forms/sd2OpEEe2qdli9Zi2. Na základě Vašich návrhů některé 
z Vás případně oslovíme s žádostí o zapojení se do pracovní sku-
piny. Účast ve skupině není honorována, předpokládáme, že dle 
tematického zaměření se skupina sejde v tomto roce 1-3x v Praze.  

Jakub Šlajs, DiS., vedoucí oddělení koncepce a metodiky 
sociálních služeb Krajského úřadu Středočeského kraje

SEDMIKRÁSKA
AKCE DUBEN 2019

invites you to the

 

 

 

Bleší trh 
13.4.2019,  8 - 13 hod 

 sál radnice města Hořovice
 

Tvořivé velikonoční dílničky 
13.4.2019, 8:30 - 13 hod 
městský úřad Hořovice

 
Výtvarné kurzy Kamily Polákové

více na www.polakova-kineziologie.cz
 

Kurzy masáží kojenců a dětí do 3 let 
více na www.masazehorovice.cz
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z usnesení rM

Z Rady města 
Hořovice

ze dne 20. února 2019

n Rada města Hořovice schvaluje 
příspěvkové organizaci 1. základní 
škola Hořovice použít provozní fi-
nanční prostředky ve výši 93.310,- 
Kč pro investiční potřeby na ná-
kup pylonového pojezdu s křídly 
a datovým projektorem ke stávající 
interaktivní tabuli.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Pro-
gramu pro poskytování dotací 
z rozpočtu Středočeského kraje 
na obnovu památek určených 
ke společenskému využití na pro-
jekt „Stavební úpravy Starého zám-
ku v Hořovicích.“
n Rada města Hořovice souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci 1. Zá-
kladní školy Hořovice do projektu 
v rámci 3. výzvy s názvem „MAS 
Karlštejnsko, z. ú. – IROP – Ob-
čanská vybavenost“ s cílem vybu-
dování multimediální chemické 
laboratoře a jazykové laboratoře 
a také vybudování ICT infrastruk-
tury v 1. pavilonu 1. Základní školy 
Hořovice.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh včetně Smlou-
vy o dílo pro veřejnou zakázku 
na stavební práce zadávanou dle 
vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad 
pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu pro veřejného za-
davatele, v platném znění, na VZ 
„Oprava interiéru vstupní haly 1. 
Základní školy v Hořovicích“. Zá-
roveň souhlasí se složením komise 
pro otevírání obálek, komise pro 
posouzení kvalifikace a hodnotící 
komise a jejich náhradníky v tomto 
složení: členové – Bc. Michal Has-
man MPA, Mgr. Radek Šumera, 
Ing. Milan Šnajdr, náhradníci – 1. 
náhradník Ondřej Vaculík, 2. ná-
hradník Mgr. Kateřina Abrhámo-
vá, 3. náhradník Bc. Aleš Trojan 
MPA.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s výjimkou z vnitřního předpisu 
3/2016 – Zásady pro zadávání ve-
řejných zakázek malého rozsahu 
a zároveň schvaluje pořízení „Stře-
dotlaké UV lampy“ do plaveckého 
bazénu Hořovice. Investiční akci 
bude realizovat Městské sportovní 
centrum Hořovice.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh včetně Smlouvy 
o dílo pro veřejnou zakázku na do-
dávky zadávanou dle vnitřního 

předpisu č. 3/2016, zásad pro za-
dávání veřejných zakázek malého 
rozsahu pro veřejného zadavatele, 
v platném znění, na VZ „Vybavení 
půdní vestavby 2. Základní školy 
Hořovice - Nábytek a školní po-
můcky“. Zároveň souhlasí se slože-
ním komise pro otevírání obálek, 
komise pro posouzení kvalifikace 
a hodnotící komise a jejich ná-
hradníky v tomto složení: členové – 
Bc. Michal Hasman MPA, Mgr. Jiří 
Vavřička, Ing. Milan Šnajdr, ná-
hradníci – 1. náhradník Ondřej Va-
culík, 2. náhradník Ivana Hocková, 
3. náhradník Bc. Aleš Trojan MPA.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh včetně Kupní 
smlouvy pro veřejnou zakázku 
na dodávky zadávanou ve zjedno-
dušeném podlimitním řízení dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadává-
ní veřejných zakázek, v platném 
znění, na VZ „Vybavení půdní ve-
stavby 2. Základní školy Hořovice 
– IT technika“. Zároveň souhlasí 
se složením komise pro otevírání 
obálek, komise pro posouzení kva-
lifikace a hodnotící komise a jejich 
náhradníky v tomto složení: čle-
nové – Bc. Michal Hasman, MPA, 
Mgr. Jiří Vavřička, Ing. Milan Šnaj-
dr, Bc. Aleš Trojan, MPA, Mgr. He-
lena Plecitá – 1. náhradník Ondřej 
Vaculík, 2. náhradník PhDr. Jiří 
Vlček, 3. náhradník Karel Pelikán, 
4. náhradník Ing. David Grunt, 5. 
náhradník Monika Božková.
n Rada bere na vědomí informa-
ci Ing. arch. Kryštofa Kreisingera 
k návrhu architektonické úpravy 
Palackého náměstí.
n Rada souhlasí se zařazením les-
ních porostů lokalit Dražovka, Re-
mízek a Bažantnice do lesů zvlášt-
ního určení se zvýšenou rekreační 
funkcí. 
n Rada souhlasí s bezplatným pro-
nájmem zasedací místnosti radnice 
Svazu tělesně postižených místní 
organizaci Hořovice za účelem in-
formačních schůzek ve dnech 30.4., 
27.8. a 3.10.2019 vždy od 14.30 
do 15.30 hod. a s bezplatným pro-
nájmem sálu radnice pro informač-
ní schůzku dne 11.6.2019 od 14.30 
do 15.30 hod. pro cca 80 osob. 
n Rada se seznámila s žádostí ob-
čana týkající se povolení vstupu 
do komunikace ulice Nožířská 
parc. č. 401 v k.ú. Hořovice, za úče-
lem zhotovení plynové, vodovodní 
a kanalizační přípojky pro par-
c.č.409/2 v k.ú. Hořovice a dále také 
s vyjádřením odboru technického 
a dopravního, ve kterém jsou uve-
deny podmínky k této stavbě. Rada 
vyslovila s podmínkami souhlas. 

Vyjádření odboru technické-
ho a dopravního bude přílohou 
„Smlouvy o smlouvě budoucí“ 
uzavřené mezi žadatelem a Městem 
Hořovice. 
n Rada souhlasí s textem dodatku 
ke smlouvě o odvozu a odstranění 
směsného komunálního odpadu, 
podle kterého bude odpad odvá-
žen společností AVE CZ odpa-
dové hospodářství s.r.o. ze šesti 
nádob 120 l od budovy radnice č. 
p. 2 a z jednoho kontejneru 1100 l 
od budovy č. p. 640 jednou týdně 
za cenu 37.241 Kč vč. 21 % DPH 
ročně. 
n Rada souhlasí s pojištěním budo-
vy „Denní centrum pro osoby bez 
přístřeší“ a 3 ks altánů v lesoparku 
Dražovka a tedy s navýšením po-
jistného o 916,00 Kč / rok. Celkové 
pojistné za sjednaná pojištění ma-
jetku města za jeden pojistný rok 
činí 284.159,00 Kč. 
n Rada souhlasí s bezplatným pro-
nájmem veřejných prostranství, 
komunikací a chodníků za účelem 
pořádání 31. ročníku Cibulového 
jarmarku v Hořovicích v rozsa-
hu obvyklém v minulých letech 
a v době od pátku 4. 10. 2019, 
17.00 hod. do soboty 5. 10. 2019, 
22.00 hod. Rada zároveň souhla-
sí s bezplatným pronájmem sálu 
a přísálí v budově radnice č. p. 2/2, 
v době od čtvrtka 3. 10. do neděle 
6. 10. 2019 a s udělením výjimky 
z Obecně závazné vyhlášky města 
Hořovice č. 3/2014 o zákazu poží-
vání alkoholu a jiných omamných 
psychotropních látek na veřejném 
prostranství v pátek 4. 10. 2018, 
v době od 17.00 hod. do 22.00 
hod. a v sobotu 5. 10. 2018 v době 
od 9.00 hod. do 22.00 hod. 
n Rada souhlasí s průjezdem 
do jezdeckého areálu Ranch 
po cyklostezce, vedoucí do Rpet 
v termínech 18. 4. 2019 - 21. 4. 
2019, 3. 5. 2019 - 5. 5. 2019, 15. 5. 
2019, 17. 5. 2019 - 19. 5. 2019, 31. 5. 
2019 - 2. 6. 2019, 14. 6. 2019 - 16. 6. 
2019, 21. 6. 2019 – 23. 6. 2019 a 30. 
8. 2019 - 1. 9. 2019, tedy v dobách 
konání závodů v jezdeckém are-
álu. Průjezd bude povolen pouze 
za účelem přivezení a odvezení zá-
vodních koní z nebo do areálu. Ža-
datel zajistí, aby se vozidla po cyk-
lostezce pohybovala rychlostí max. 
20 km / hod. Veškeré náklady 
na opravu případných škod a zne-
čištění na tělese komunikace např. 
utržené okraje povrchu silnice, 
vyjeté koleje způsobených povole-
ným provozem budou opravovány 
majitelem, ale hrazeny žadatelem. 
Oznámit usnesení rady žadateli. 
Zdržela se: Jana Šrámková.

n Rada nesouhlasí se způso-
bem pokládky optických kabelů 
ve městě, tak jak je prezentován 
v nabídce od řeckého poskytova-
tele internetového připojení INA-
LAN.gr. Rada preferuje jednání se 
společnostmi, které provádějí po-
kládku optických kabelů dle stan-
dardů a způsobem v této republice 
obvyklým.
n Rada souhlasí s umístěním 
stavby „II/114 – II/117 Hořovice, 
východní obchvat“ ve smyslu usta-
novení § 184a stavebního zákona 
na pozemcích ve vlastnictví měs-
ta Hořovice, s jejich případným 
dělením, s případným kácením 
dřevin a s trvalým nebo dočas-
ným odnětím půdy ze zeměděl-
ského půdního fondu na těchto 
pozemcích. Rada pověřuje staros-
tu podpisem „Vyjádření vlastníka 
pozemků k připravované stavbě 
II/114 – II/117 Hořovice, východní 
obchvat“ a to pro stavbou dotčené 
pozemky nacházející se jak v k. ú. 
Hořovice, tak v k. ú. Velká Víska.
n Rada souhlasí se zněním 
Smlouvy o zřízení věcného bře-
mene – služebnosti č. IV-12-
6021515/3 na pozemku parcelní 
č. 1506/4 a 1506/5 v k. ú. Hořovice 
se společností ČEZ Distribuce, a. 
s., spočívající v umístění zařízení 
distribuční soustavy NN v rozsa-
hu dle GP za cenu 28.000,- Kč + 
DPH dle platných předpisů. 
n Rada města Hořovice schvaluje 
vnitřní předpis č. 1/2019 – Pravi-
dla pro přijímání a vyřizování pe-
tic a stížností a to s účinností od 1. 
3. 2019 a dále pověřuje tajemníka 
MěÚ jejím podpisem.
n Rada nedoporučuje zastupitel-
stvu města schválit směnu pozem-
ků parc. č. 2281/2, 6, 2282/104, 
105, 109, 110, 188 o výměře 4452 
m2 v k. ú. Hořovice ve vlastnictví 
pana Ladislava Thüringa za po-
zemky parc. č. 88/7, 8, 9 a část po-
zemku parc. č. 88/1 o výměře 4452 
m2 v k. ú. Velká Víska ve vlastnic-
tví města Hořovice. 
n Rada nesouhlasí s dalším rozši-
řováním působnosti městské po-
licie v jiných obcích. Informovat 
obec Podluhy.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s prodloužením nájemních smluv 
na sociální byty třem žadatelům 
dle přílohy zápisu na dobu jedno-
ho roku, a to do 29. 02. 2020. 
Rada souhlasí, vzhledem k nepra-
videlným platbám, s uzavřením 
nájemních smluv na sociální byty 
u pěti žadatelů pouze do 31. 08. 
2019. V případě pravidelného hra-
zení běžných plateb pak nájemní 
smlouvy Městská správa bytového 
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Z Rady města 
Hořovice

ze dne 6. března 2019

n Rada schvaluje Dohodu 
o ukončení spolupráce se Spolkem 
pro budování a implementaci sdí-
lených open source nástrojů, z. s. 
k datu 1. 4. 2019 a pověřuje pana 
starostu podpisem této dohody. 
Veškerá data a dokumenty sdílené 
ve stávajícím Portálu příspěvko-
vých organizací budou v měsíci 
březnu přesunuta do obdobného 
programu Croseus tak, aby byla 
zachována plynulá komunikace 
mezi MěÚ a příspěvkovými orga-
nizacemi.
n Rada města Hořovice schva-
luje podle § 102 odst. 2, písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) předložené účetní 
závěrky jednotlivých příspěvko-
vých organizací, jejichž je město 
Hořovice zřizovatelem. Těmito 
příspěvkovými organizacemi jsou 
1. Základní škola Hořovice, 2. 
Základní škola Hořovice, Měst-
ská mateřská škola Hořovice, 
Středisko volného času Domeček 
Hořovice, Domov Na Výsluní 
Hořovice, Městské sportovní cen-
trum Hořovice, Městské kulturní 
centrum Hořovice a Městská sprá-
va bytového a nebytového fondu 
Hořovice. Jedná se o účetní závěr-
ky, které byly sestaveny k rozvaho-
vému dni 31. 12. 2018. V případě 
kladného výsledku hospodaření 
je rovněž schvalováno rozdělení 
tohoto výsledku do příslušných 
fondů, a to dle žádosti příspěvko-
vé organizace.
n Rada města Hořovice schvaluje 
příspěvkové organizaci 1. Základ-
ní škola Hořovice použít provoz-
ní finanční prostředky ve výši 
68.849,- Kč pro investiční potřeby 
na nákup školního serveru Dell 
Power Edge T 330.
n Rada města Hořovice jmenu-
je na základě návrhu tajemníka 
městského úřadu, a to v souladu 

a nebytového fondu automaticky 
prodlouží až do 29. 2. 2020. 
Rada souhlasí, vzhledem k dluhům 
na nájemném a službách, s uzavře-
ním nájemních smluv na sociální 
byty u čtyř žadatelů pouze do 31. 
05. 2019. Pokud budou nájemní-
ci běžné nájemné a služby hradit 
pravidelně a prokáží snahu vzniklé 
dluhy řešit (pravidelné splátky dle 
sjednaných dohod o uznání dluhu), 
Městská správa bytového a nebyto-
vého fondu nájemní smlouvy au-
tomaticky prodlouží.V případě, že 
nájemníci neprokáží snahu své dlu-
hy řešit, nebudou pravidelně hradit 
běžné platby, pak Městská správa 
bytového a nebytového fondu ná-
jemní smlouvy neprodlouží a zahá-
jí úkony vedoucí k vystěhování.
n Rada souhlasí se zvýšením ná-
jemného dle Zásad pro přidělování 
soc. bytů a eventuální prodloužení 
nájemní smlouvy, čl. VI. Uzavření 
nájemní smlouvy, u dvou rodin. 
Rada bere na vědomí informaci, 
že dvěma nájemnicím, kterým 
byla Usnesením č. 4 Rady města 
Hořovice ze dne 22. 02. 2017 od-
souhlasena výjimka ze „Zásad pro 
přidělování sociálních bytů a even-
tuální prodloužení nájemní smlou-
vy“ (automatické prodlužování 
nájemních smluv na dobu jednoho 
roku v případě plnění podmínek 
stanovených nájemní smlouvou 
a dodržování domovního řádu), 
bude nájemní smlouva automatic-
ky prodloužena na dobu jednoho 
roku, a to do 29.  2. 2020.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s uspořádáním veřejné prezentace 
studie a záměru rekonstrukce bu-
dovy Kina v krocích, jak byly před-
loženy odborem sociálních věcí, 
zdravotnictví a školství ve spolu-
práci s MKC Hořovice a schvaluje 
finanční prostředky pro tuto akci 
v celkové výši  do 40.000,- Kč. 
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí informaci o nedostatku vol-
ných míst pro děti v Městské mateř-
ské škole Hořovice a ukládá odboru 
OSVZŠ řešit nastalou situaci s SVČ 
Domeček a 1. ZŠ (přípravná třída) 
popřípadě s MŠ v okolních obcích.
n Rada města Hořovice pro závaž-
ná opakovaná porušení nájemní 
smlouvy souhlasí s okamžitým 
ukončením této smlouvy a vy-
stěhováním nájemníků. Za tímto 
účelem jim přiděluje dvě místnosti 
v holobytech. Ukládá Městské sprá-
vě bytového a nebytového fondu 
ukončit smlouvu, připravit míst-
nosti v holobytech a činit kroky po-
třebné k vystěhování.
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí vyhlášení volných dnů pro 

žáky 1. a 2. ZŠ Hořovice z organi-
začních důvodů v termínu 2. 5. a 3. 
5. 2019.
n Rada ukládá komisi životního 
prostředí určit oblast města zasa-
ženou negativními vlivy městské 
skládky, dále doporučuje přizvat 
k jednání zástupce organizátorů 
petice týkající se skládky Hrádek. 
n Rada města bere na vědomí roz-
dělení zlepšeného hospodářského 
výsledku 1. a 2. ZŠ Hořovice za rok 
2018.

s provedeným výběrovým říze-
ním, Mgr. Drahomíru Tyslovou 
na pozici vedoucí Odboru vnitř-
ních věcí a právního Městského 
úřadu Hořovice, a to s účinností 
od 1. 4. 2019. Zároveň pak ta-
jemníka úřadu pověřuje k dalším 
úkonům souvisejícím se vznikem 
pracovního poměru této zaměst-
nankyně založeného na základě 
uvedeného jmenování.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh včetně Smlou-
vy o dílo pro veřejnou zakázku 
na stavební práce zadávanou dle 
vnitřního předpisu č. 3/2016, zá-
sad pro zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu pro veřejné-
ho zadavatele, v platném znění, 
na VZ „2. Základní škola Hořovi-
ce - rekonstrukce učebny a kabi-
netu“. Zároveň souhlasí se slože-
ním komise pro otevírání obálek, 
komise pro posouzení kvalifikace 
a hodnotící komise a jejich ná-
hradníky v tomto složení: členo-
vé – Bc. Michal Hasman MPA, 
Mgr. Jiří Vavřička, Ing. Milan 
Šnajdr, náhradníci – 1. náhradník 
Ondřej Vaculík, 2. náhradník Iva-
na Hocková, 3. náhradník Bc. Aleš 
Trojan MPA.
n Rada města Hořovice schvaluje 
navýšení počtu pracovních míst 
Městského úřadu Hořovice, a to 
z 87 na 88, kdy nové pracovní mís-
to bude určeno pro odbor sociál-
ních věcí, zdravotnictví a školství 
v rámci sociálně-právní ochrany 
dětí. Rada zároveň ukládá vyhlásit 
příslušné výběrové řízení.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh pro veřejnou 
zakázku na dodávky zadávanou 
dle vnitřního předpisu č. 3/2016, 
zásad pro zadávání veřejných za-
kázek malého rozsahu pro veřej-
ného zadavatele, v platném znění, 
na VZ „1. ZŠ Hořovice - dodávka 
a montáž bezdrátového systému 
regulace vytápění v 5. pavilonu“. 
Zároveň souhlasí se složením ko-
mise pro otevírání obálek, komise 
pro posouzení kvalifikace a hod-
notící komise a jejich náhradníky 
v tomto složení: členové – Bc. Mi-
chal Hasman MPA, Mgr. Radek 
Šumera, Ing. Milan Šnajdr, ná-
hradníci – 1. náhradník Ondřej 
Vaculík, 2. náhradník Mgr. Ka-
teřina Abrhámová, 3. náhradník 
Bc. Aleš Trojan MPA.
n Rada města Hořovice schvaluje 
příspěvkové organizaci Městská 
mateřská škola Hořovice použít 
finanční prostředky v celkové výši 
152.000,- Kč z rezervního fondu 

pro investiční potřeby, a to na ná-
kupy vybavení pro areál školy.
n Rada souhlasí s termínem ko-
nání veřejného zasedání zastupi-
telstva města na pondělí 18. 03. 
2019 od 17.00 hodin.
n Rada souhlasí s bezplatným 
pronájmem sálu radnice Brdské 
lesní škole k slavnostnímu předá-
ní čekatelských dekretů dne 30. 3. 
2019 od 14:30 do 16:00 hodin.
n Rada projednala návrh tech-
nického a dopravního odboru 
na zařazení tří drobných investic 
do rozpočtu města na rok 2019 
pro případ, kdy budou k dispozi-
ci dodatečné finanční prostředky 
oproti stávajícímu schválenému 
rozpočtu. Rada souhlasí, aby v ta-
kovém případě byla do investiční 
části rozpočtu zařazena výměna 
8 ks stožárů a doplnění devátého 
světelného bodu ve Fügnerově 
ulici, oplocení pozemku u ryb-
níku Valcverk a výstavba nového 
veřejného osvětlení na Západním 
sídlišti v počtu 29 ks vč. nových 
kabelových rozvodů.
n Rada souhlasí s návrhem od-
boru technického a dopravního 
MěÚ Hořovice na provedení no-
vého dopravního značení v Jung-
mannově ulici, poblíž Martínkovo 
rodinného řeznictví s.r.o., jehož 
účelem je zajištění průjezdnosti 
v ulici i po dobu, kdy je vykládána 
či nakládána produkce řeznictví 
do dodavatelských nebo rozvozo-
vých automobilů. Po schválení DI 
Policie ČR a následně Silničním 
správním úřadem zajistit prove-
dení.
n Rada souhlasí s uzavřením Ve-
řejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace/příspěvku na poskytování 
sociální služby, tedy činnosti nebo 
souboru činností podle zákona č. 
108/2006 Sb., zajišťujících pomoc 
a podporu osobám za účelem so-
ciálního začlenění nebo prevence 
sociálního vyloučení, na rok 2019, 
č. S-0414/SOC/2019 se Středočes-
kým krajem, Zborovská 11, Praha 
5.
n Rada města Hořovice schvalu-
je návrh smlouvy mezi Městem 
Hořovice a Farní charitou Beroun 
na zajištění projektu „Teplá židle“ 
pro rok 2019 a podmínky pro re-
alizaci tohoto projektu. 
n Rada města Hořovice bere 
na vědomí zprávu o průběhu re-
alizace projektu „Aktualizace ko-
munitního plánu sociálních služeb 
města Hořovice a spádových obcí 
na období 2020 – 2024“.
n Rada jmenuje členem komise 
životního prostředí pana Ing. Pe-
tera Sýkoru.
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AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o..     
Pracoviště Hořovice 
Valdecká 826  
268 01 Hořovice 

 
 311 513 540                    311 516 018                                 horovice@avecz.cz                  
IČO : 49356089               DIČ : CZ49356089                    č.ú. 1092003843/5500 
 
 

 
            Ve spolupráci s Městským úřadem Hořovice 
                                    se uskuteční  

 

                    v sobotu 13. 4. 2019    
Letná (vjezd ke koupališti – proti tobogánu)           12:00 – 12:30  
U Sluneční Brány                                                   12:35 – 13:00  
Sídliště K. Sezimy                                                  13:05 – 13:15  
U Rybníčka                                                             13:20 – 13:45  
Palachova ul. (proti obchodům)                              13:50 – 14:10  
Anýžova ul. (křižovatka se Svat. Čecha)                14:15 – 14:40  
Fügnerova ul. (naproti Albě)                                   14:45 – 15:00  
Sklenářka (sídliště)                                                  15:05 – 15:20  
 
V případě dotazů ohledně příjezdu na stanoviště volejte: 602 388 495. 
 
Elektrozařízení bude odebíráno na zpětný odběr bezplatně, ale pouze kompletní výrobky. 

           Sběr nebezpečného odpadu je pro občany zdarma, náklady hradí Městský úřad.  
Právnické osoby platí dle ceníku.  
 
Všem občanům děkujeme za spolupráci a za kladný vztah k životnímu        

             prostředí. 

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

Základní škola Hořovice, příspěvková organizace
Svatopluka Čecha 455, 268 01 Hořovice, tel: 311 512 958

    

zÁPis do 1. třídy 
pro školní rok 2019 – 2020
Vážení rodiče, 

zveme Vás a Vaše děti k zápisu do školy. Zápis se bude konat 
ve školní budově v ulici Svatopluka Čecha 455 ve středu 10. dub-
na 2019 od 14:00 do 16:00 hodin.

K zápisu vezměte s sebou: občanský průkaz, rodný list dítěte 
a vyšetření z pedagogicko psychologické poradny.                             
Naše škola je určena pro děti, které z různých důvodů nezvládají 
nároky běžné základní školy, pro žáky s mentálním postižením, 
pro žáky, kteří potřebují více školní péče, mírnější tempo výuky, 
plný respekt ke zdravotnímu handicapu.
Nabízíme klidné vstřícné prostředí a kvalifikované speciální pe-
dagogy s dlouholetou praxí.
Informace o škole najdete na www.spechorovice.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Mgr. Martina Štochlová, ředitelka školy

Domov Na Výsluní, Hořovice hledá do pracovního poměru

fyzioterapeuta/fyzioterapeutku
Možno i na zkrácený úvazek, nástup možný ihned, vhodné i pro 
maminky na mateřské dovolené.

Požadavky: 
Odborná způsobilost podle § 24 zák. č. 96/2004 Sb., praxe vítána.
Komunikativnost a pozitivní přístup k práci, klientům a kolegům.

Nabízíme:   
Platové ohodnocení dle nař. vl. Č. 341/2017 Sb. Pěkné pracovní 
prostředí a přátelský kolektiv. Zaměstnanecké benefity. Podporu 
dalšího vzdělávání. Kreativní náplň práce.

V případě zájmu: 
Zašlete svůj životopis na e-mailovou adresu info@seniori-navysluni.cz, 
můžete si domluvit schůzku na tel.:  313 101 126,  723 512 857, nebo 
nás navštívit osobně na adrese Pražská 932.

vítání nových občánků
V sobotu 27. dubna 2019 se bude konat na hořovickém zámku 

„Vítání nových občánků města Hořovice“. Rodiče, kteří mají zá-
jem o přivítání svého děťátka, se mohou v předstihu přihlásit u J. 
Šrámkové, tel. 737 124 123 nebo u Mgr. Ulčové, tel.: 724 716 300. 
Přihlášení obdrží pozvánku s časovým termínem.

Blahopřání k významnému životnímu jubileu
Máte-li člena rodiny, který bude slavit významné životní jubi-

leum (80, 85, 90, 95, 100…) a myslíte, že by ho potěšilo blahopřaní 
zástupců města, kontaktujte pí J. Šramkovou, tel. 737 124 123 nebo 
pí Mgr. Ulčovou, tel.: 724 716 300. Své kontaktní údaje můžete 
také nechat v podatelně Městského úřadu Hořovice.

Koupím jakoukoliv tahací harmoniku - akordeon, chroma-
tiku, heligonku a altový saxofon i v nálezovém stavu. Jsem 
muzikant a sběratel. Mobil: 728 230 625.

Městská mateřská škola Hořovice

přijMe učitelku 
a nabízí:

úvazek 1,0 s nástupem od 1. 9. 2019.
dále nabízí 

volné pracovní místo na pozici 

ŠkOlNÍk – ÚDRŽBÁř
Nástup duben – květen 2019

Tel. kontakt: 734 159 444 
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Ve čtvrtek 25. dubna se od 8 do 15 hodin 
na letišti v obci Tlustice poblíž Hořovic usku-
teční pátý ročník Velké ceny Hořovic, která je 
krajskou soutěží ve vyprošťování u dopravních 
nehod.  

Na letištní ploše se představí čtyřčlenná 
družstva ze všech devíti územních odborů HZS 
Středočeského kraje. V hlavní kategorii přijedou 
poměřit síly podnikoví hasiči Aero Vodochody 
AEROSPACE a ŠKODA AUTO Mladá Boleslav. 
V kategorii hostů budou soutěžit kvarteta HZS 
hlavního města Prahy, územního odboru Ro-
kycany HZS Plzeňského kraje, HZS dopravního 
podniku hlavního města Prahy a JSDHO Dob-
říš. Soutěž budou rozhodovat vyškolení lektoři 
v oblasti dopravních nehod z jednotlivých krajů 
a to v oblasti techniky provedení zásahu, taktiky 
zásahu a předlékařské pomoci. Úkolem čtyř-
členného družstva je vyprostit zraněnou osobu 
z předem připraveného scénáře dopravní neho-
dy do 20 minut. 

Pro návštěvníky bude připraven bohatý do-
provodný program, včetně expozice historické 
i nejmodernější hasičské techniky. Vozidla a vy-
bavení předvedou také další složky integrované-
ho záchranného systému.

Letiště je dobře přístupné pěšky od autobu-
sové zastávky v Tlustici nebo od vlakového ná-
draží Hořovice. Pro motorizované návštěvníky 

je parkování zajištěno přímo na ploše. Akce je 
tak vhodná pro širokou veřejnost, zejména pro 
školní mládež. Vstup je zdarma!

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

Žádosti podle 
informačního zákona

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informa-
cím, ve znění pozdějších předpisů, říká, že každý má právo 
požadovat informace od povinného subjektu. Povinným sub-
jektem jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich 
orgány a veřejné instituce. Žádost městu Hořovice se podává:

Ústně, osobně nebo telefonicky na tel. č. 311 545 301 (spo-
jovatelka)
Písemně na adresu: Městský úřad Hořovice, Palackého nám. 
2/2, 268 01 Hořovice
Prostřednictvím elektronické podatelny úřadu:e-podatel-
na@mesto-horovice.cz
Faxem na č.: 311 545 313
Datovou zprávou na adresu datové schránky města Hořovi-
ce: yjmbxfn

Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum na-
rození, adresu místa trvalého pobytu, nebo, není-li přihlášena 
k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, 
liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Práv-
nická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla 
a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro 
doručování se rozumí též elektronická adresa.

Každou takovou žádost, včetně odpovědi na tuto žádost, zve-
řejňujeme na webových stránkách města Hořovice v záložce Po-
vinně zveřejňované informace podle zákona 106/1999 Sb. V po-
slední době se bohužel na podatelně Městského úřadu postupně 
sešlo dokonce šest žádostí naprosto stejného znění, a to i přesto, 
že na první z nich již bylo odpovězeno a odpověď byla zveřej-
něna na webu města. Pokud tedy žadatel potřebuje informaci 
od města Hořovice či jeho orgánů, doporučujeme se nejdříve 
podívat na webové stránky, zda už taková informace nebyla po-
skytnuta a zveřejněna. Výše popsané počínání pak nadměrně 
zatěžuje úředníky, kteří musí na tyto žádosti reagovat. 

Bc. Michal Hasman, MPA

Velká cena Hořovic ve vyprošťování u dopravních nehod
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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 – 17:00
n aktUÁLní PředProdeJ:
4 TCHÝNĚ NA ZABITÍ, 12. 4. od 19:30 (SD), 
cena místenky 300,- Kč.
4 SKYLINE, 27.4. od 20:00, (klub Labe), cena 
vstupenky 220,- Kč.
4 MIROSLAV DONUTIL, 3. 5. od 19:00 
(SD), cena místenky 390 Kč.
4 VELKá DOBRODRUŽSTVÍ MALéHO 
BROUKA, 5. 5. od 16:00 (SD), cena 120 Kč.
4 PARTIČKA, 15. 5. 2019, od 17:30 a 20:00 
(SD), cena místenky 480 Kč.

n společenský dům

nádražní 606, Hořovice
tel.:  732 512 821

n tcHÝně na zaBití
12. 4. pátek od 19:30
Divadelní představení. Více str. 14.

n klub Labe

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

n Brdy HistorickÉ vii  
3. 4. středa od 19:00
Přednáška v rámci projektu Science Café.
n toMan - filmová projekce  
4. 4. čtvrtek od 19:30
n yeLLoW sisters a caPeLLa
5. 4. pátek od 19:30
n zLatÝ Podraz  – filmová projekce
11. 4. čtvrtek od 19:30 
n reGion Fest 2019
13. 4. sobota od 20:00  
n Pat a Mat: ziMní radovÁnky  
– filmová projekce
14. 4. neděle od 15:00 
n ŠŤastnÝ Lazzaro – filmová projekce
18. 4. čtvrtek od 19:30 
n UtoP se, neBo PLav 
– filmová projekce
25. 4. čtvrtek od 19:30 
n skyLine 
27. 4. sobota od 20:00

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
SO 8:00 – 11:00 (vždy sudý týden)
n soBoty Pro veřeJnost: 
6. 4. 2019 (20. 4. zavřeno)
n Most Přes řekU kWai
29. 4. pondělí od 17:30
Přednáška ing. Petra Ježka spojená s promítáním.

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

4 Otevírací doba v dubnu: víkendy a svátky 
9 – 12 a 12:30 – 17 hodin
4 V rámci zahájení třetí sezóny (1. dubno-
vý víkend, 6. - 7. 4.) je zvýhodněno vstupné 
do stálé expozice - 5 Kč. Ve čtvrtek 18. 4. se 
koná vernisáž výstavy „Sirkařství na Hořovic-
ku“ od 17 hodin. Otevřeno bude také o Veli-
konocích, a to pátek – pondělí  19. - 22.4.
4 Ve čtvrtek 25. 4. se můžete těšit na přednášku 
ing. Romana Kováře o historii Vojenského újez-
du Brdy se zaměřením na období 20. - 30. let 20. 
století. Začátek je v prostorách expozice od 17:00. 

n Muzeum Hořovicka
n Galerie nádraží

Železniční stanice Hořovice

n FotokLUB
18. 4. čtvrtek od 17:00 
MKC Hořovice a Fotoklub Hořovice si vás dovo-
lují pozvat na vernisáž výstavy fotografií do Ga-
lerie Nádraží 18. 4. 2019 v 17 hodin. 

Ve čtvrtek 11. 4. 2019 v 17 hodin
se koná vernisáž výstavy

doteky indie
Výstava je věnována 

Phdr. Haně knížkové, CSc.
k blížícímu se životnímu jubileu.

Galerie Starý zámek Hořovice

Záštitu převzal Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta města

Otevřeno pá – so – ne od 10 do 18 hodin
Výstava potrvá do neděle 9. 6. 2019

centrum denních služeb Hořovice
Pražská 904 (proti poště)

n neMocnice Hořovice 
se PředstavUJe  
3. 4. středa od 14:00
Poskytovatel sociálních služeb Digitus Mise, z.ú. 
zve občany na besedu. Přivítáme mluvčí hořovic-
ké nemocnice MgA. Petru Horákovou, která nás 
bude informovat o stavu, plánech a dalších zají-
mavostech hořovické nemocnice. Druhým hos-
tem bude MUDr. Magda Zálešáková, která bude 
hovořit na téma – paliativní péče (nejen) v hořo-
vické nemocnici, možnosti, podmínky péče apod. 
Protože besedu „Ká.Ča“ z cyklu Sociální abeceda 
konáme již 10. rokem, připravujeme na červen 
besedu – posezení – na zahradě s programem. 
Více se dozvíte na konci besedy a příště v tisku. 
Na setkání se těší Jan Křížek s kolektivem. 

n digitus Mise, z.ú.

n domeček Hořovice

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

4  Pondělí 1., 8., 15., 29. 4., 14:30-15:30, RC 
Kaleidoskop. HRAVé TVOŘENÍ. Malování, 

n tři zLatÉ vLasy děda vŠevěda
28. 4. neděle od 15:00
Pohádka v podání loutkářského souboru Malá 
scéna, hrají děti. 
PřiPravUJeMe
n 3. 5. pátek od 19:00 
MirosLav donUtiL
n 5. 5. neděle od 16:00 
veLkÁ doBrodrUŽství 
MaLÉHo BroUka
Divadelní pohádka - hrají profesionální herci 
v čele s Liborem Jeníkem. 
n 15. 5. středa od 17:30 a 20:00 
Partička - dvě představení
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
Více 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.
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HvězdÁrna ŽeBrÁk
Žebrák, tel.: 602 530 515
www.hvezdarnazebrak.cz
www.facebook.com/hvezdarnazebrak
n HvězdÁrna děteM
4. 4. 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
4. 4. čtvrtek od 20:00
Pozorování probíhá v hlavní kopuli daleko-
hledu za předpokladu bezoblačné oblohy.

MěstskÉ MUzeUM zBiroH 
n výstava Jan HacHran, zLatÉ oBra-
zy a GraFiky - od 2. 4. do 5. 5.
n zBiroH - příběh města a hradu  v ma-
lebné krajině mezi křivoklátskem a Brdy.
Přednáší prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. 
n výstava ve vestibulu muzea – 100 Let 
zBiroŽskÉHo FotBaLU
zÁMek zBiroH
4 Zámecká expozice otevřena denně 10-17 hod. 
Tel.: 371 784 598; e-mail: info@zbiroh.com

n zbiroh

n Žebrák

n Měsíční noc (50 Let aPoLLo)
11. 4. 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 dětskÁ HvězdÁrna sPeciÁL
14. 4. neděle od 14:00
Největší dětský pořad Hvězdárny Žebrák ve vel-
kém sále Kulturním klubu. Více na str. 16.
MUzeUM ŽeBrÁk
náměstí 89, Žebrák
4 Muzeum otevírá své brány v sobotu 6. dub-
na. První víkend nové sezóny bude zvýhodněné 
vstupné ve výši 5 Kč. Kromě celkové modernizace 
stálé expozice z dějin města je připravena i vý-
stava zaměřená na hračky z poloviny 20. století. 
Přeneseme se ve vzpomínkách do období našeho 
dětství, kdy nás provázely panenky, hráli jsme si 
s pokojíčky a nádobím, nebo zkoušeli jízdu ple-
chových autíček, pásových vozidel či traktorů. 
Vernisáž s vystoupením žáků ZUŠ Josefa Slavíka 
se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna od 17 hodin.
kULtUrní kLUB ŽeBrÁk 
n ProJekt n.a.d.ě.Ž.d.a.
6. 4 sobota od 18:00
Divadelní spolek BavíTo sehraje hru Projekt 
N.A.D.Ě.Ž.D.A. Lístky v prodeji v Trafice 
u p. Kadlece. Vstupné 70 Kč.
n kdyŽ se zHasne
9. 4. úterý od 19:00, velký sál kk 
Divadelní představení „Když se zhasne“. Vá-
noční večírek dvou manželských párů. Herec-
ké obsazení: Ivo Šmoldas, Miluše Bitnerová, 
Lukáš Langmajer, Michaela Kuklová. Předpro-
dej vstupenek v KK. Vstupné 300 Kč.
n UkLízečka
10. 4. středa od 19:00 
Divadelní hra „ Uklízečka“. Úspěšná hra auto-
ra a herce zároveň Marka Šmieda o životě jed-
né uklízečky v divadle, a nejen o ní!
n cestovateLskÁ PřednÁŠka 
kiky ŠrÉdLovÉ
11. 4. čtvrtek od 19.00, velký sál kk
Vstupné 100 Kč
n den neJen Pro ŽenU
13. 4. sobota od 16:00, velký sál kk
Kulturní komise města zve touto cestou všechny 
ženy, maminky, babičky, prababičky na velký sál 
KK dne hodin na akci nazvanou „Den nejen pro 
ženu“. Na tuto akci jsou samozřejmě vítáni i muži. 
Čeká na Vás módní přehlídka, povídání Otomara 
Dvořáka, vystoupení mažoretek a další. K dobré 
pohodě hraje kapela Duo-gate. Vstupné 50 Kč.
n akce ŽiJU HroU
20. 4. sobota
Akce pro celou rodinu s názvem Benefiční 
ples na podporu Terezky Chvojkové. Od 15:00 
– 18:00: tvořivé dílničky, soutěže, dovednosti, 
malování vajíček, pletení pomlázky aj. Vstup-
né: 100 Kč dospělý, děti zdarma, senioři 50 Kč. 
Od 20:00-2:00 hodin se koná Benefiční ples. 
Hraje kapela Bosáci, soutěže, tombola. Vstupné 
= 200 Kč. Vstupné od 15:00 do 2:00 = 300 Kč. 
Veškerý zisk půjde na invalidní vozík pro Te-
rezku.
n diskotÉka a dJ MeLody

kreslení, modelování, jednoduché výtvarné tech-
niky. Pro děti od 2let a jejich maminky. NUTNÁ 
REZERVACE: 602 664 650. Poplatek 70 Kč/ lekce.
4 Úterý 2., 9., 16., 23., 30. 4., 8:00-12:00, RC Ka-
leidoskop. ÚTERNÍ MINIŠKOLKA. Dopolední 
program pro děti od  2 let, školková přípravka: 
hraní, tvoření, zpívání, cvičení, společné stolování, 
vycházka. NUTNÁ REZERVACE: 602  664  650, 
Poplatek: 200 Kč.
4 Středa 3., 10., 17., a 24. 4., 10:00 - 11:00, Zr-
cadlový sál Vrbnovská ul. MAMIFIT. Kruhový 
trénink (nejen) pro maminky. NUTNÁ REZER-
VACE: 602 664 650. Poplatek 100 Kč/ lekce.
4  Středa 3., 10., 17., a  24. 4., 17:30-18:30, RC 
Kaleidoskop. STŘEDEČNÍ CVIČENÍ NA  MÍ-
ČÍCH. Posilovací cvičení vhodné pro každého. 
REZERVACE: 602 664 0650. Poplatek 50 Kč/ lekce.
4 Čtvrtek 4., 11., 25. 4., 8:00-12:00,  RC Kaleido-
skop. ČTVRTEČNÍ MINIŠKOLKA. 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 Čtvrtek 4. 4., 13:30-15:30, RC Kaleidoskop. 
JARNÍ DEKORACE. Zveme děti i  dospěláky 
na  tvořivé čtvrteční odpoledne.Bude možnost 
vyrobit si různé velikonoční dekorace. NUTNÁ 
REZERVACE: 602 664 650. Poplatek 150 Kč.
4 Sobota 6. 4., 8:30 - 12:00, Lesopark Dražovka 
Hořovice. 34. ROČNÍK JARNÍHO BĚHU DRA-
ŽOVKOU. Srdečně zveme velké i malé závodníky. 
Poplatek děti: 40 Kč, Dospělí: 100 Kč.
4 Pondělí 8., 15., 29. 4., 9:00 -9:30, RC Kaleido-
skop. MIMIKLUBÍK. Setkání maminek s mimin-
ky s říkankovým cvičením. Poplatek 50 Kč/ lekce.
4 Pondělí 8., 15., 29.4., 10:00-11:00, RC Kalei-
doskop. PONDĚLNÍ CVIČENÍ NA MÍČÍCH. 
Posilovací cvičení vhodné pro každého. REZER-
VACE: 602 664 0650.  Poplatek 50 Kč/ lekce.
4 Úterý 9. 4.,  16:00 - 18:00,  Domeček, Vrb-
novská 1138. SKLENĚNá JARNÍ DEKORA-
CE. KURZ SMALTOVÁNÍ – pomocí smalto-
vacího prášku a  šablon si vytvoříte jedinečnou 
dekoraci. Vhodné pro mládež od 15 let a dospělé.    
Poplatek: 200 Kč.
4 Středa 10. 4., 7:45 - 12:00, Společenský dům 
Hořovice. STŘEDOČESKÝ TANEČNÍ PO-
HáR 2019. XI. ročník amatérské taneční soutěže 
pro děti ZŠ. 
4 Sobota 13. 4., 15:00 - 16:00, Kult. klub Žebrák. 
VYSTOUPENÍ KROUŽKU MAŽORETKY II. 
Taneční vystoupení dívek z  kroužku Mažoretky 
II. na akci s názvem “Nejen pro ženy”.
4 Úterý 16. 4., 8:30 - 12:00, Zámecké hradby 
v Kr. Dvoře. NAŠE PLANETA, NáŠ DOMOV. 
Den Země-zábavné tvořivé, naučné a poznávací 
odpoledne pro rodiče a děti. Poplatek: 35 Kč.
4 18. 4. ZELENÝ ČTVRTEK V JUMP ARéNĚ. 
Program pro děti ZŠ o  velikonočních prázd-
ninách vám pomůžeme vyřešit. Po  návratu 
z  Prahy další program v  RC Kaleidoskop.Info 
a  rezervace: rhrdlickova@domecekhorovice.cz, 
tel: 602 644 650. Poplatek 400 Kč.
4  Čtvrtek 18. 4., 15:00 - 18:00, Domeček, Vrb-
novská. VELIKONOČNÍ JIDáŠE. KURZ PEČE-
NÍ – bojíte se kynutého těsta? Nebojte se toho 
a přijďte si upéct tradiční velikonoční pečivo. Vhod-
né pro mládež od 15 let a dospělé. Poplatek: 200 Kč.
4 26. - 27. 4., od 16:00, Domeček Hořovice - 

n veLikonoční JarMark
13. 4. sobota od 10:00 do 13:00
Velikonoce jsou za dveřmi a my se rozhodli 
nevšední prostory augustiniánského kláštera 
letos poprvé oživit i touto tématikou.  Přijďte 
s námi přivítat jaro a připomenout si veliko-
noční tradice. Kromě dřevěných hraček, čo-
kolády, ručně šitých oblečků, výrobků z kera-
miky, fima či pedigu, si budete moci zakoupit 
i jarní a velikonoční dekorace, pomlázky, ko-
šíky či nějakou tu kraslici.
Program bude více cílený na děti, na které 
čeká malování na obličej, dílničky s jarní a ve-
likonoční tématikou, projížďky na koni a další 
zábavné aktivity, např. představení loutkového 
divadla v 15:00. Tatínci mohou mezi tím na-
vštívit stánek se zeleným pivem a dalším ob-
čerstvením. Samozřejmostí bude i možnost 
prohlídky kostela Zvěstování Panny Marie. 
Opět budete moc nahlídnout pod ruce a se-
kery našim oblíbeným SKŘÍTKOVÉ TESAŘI, 
kteří předvedou práci tesařů a šindelářů. A je-
likož jsou Velikonoce, nově nás navštíví i KO-
ŠÍČKÁŘ. Vstupné dobrovolné.

n zaječov

Vrbnovská. KURZ PRO HLAVNÍ VEDOUCÍ 
DĚTSKÝCH TáBORŮ. Akreditovaný kurz pro 
pracovníky letních táborů zakončený závěrečným 
testem. Obsahem kurzu jsou informace o právech 
a povinnostech, odpovědnosti, legislativě a peda-
gogice a  psychologii. Součástí kurzu je výměna 
zkušeností a  praktické ukázky her. Poplatek: 
1000 Kč.
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kulturní servis

 

MOST PŘES ŘEKU KWAI 

 
KNIHA – FILM – SKUTEČNOST 

 

 

 

Nová přednáška ing. Petra Ježka 
spojená s promítáním 

 historie i současnost tohoto místa 
 
 
 

 

  

29. dubna 2019 
od 17:30 

Knihovna Ivana Slavíka  
Hořovice   

 

MUZEUM HOŘOVICKA VE STARÉM ZÁMKU 
SRDEČNĚ ZVE 

 
 
 

NA PŘEDNÁŠKU ING. ROMANA KOVÁŘE 
HISTORIE VVP BRDY 20. – 30. LÉTA 20. ST. 

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 17:00 hodin  
v prostorách stálé expozice 

 



pozvánky
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Muzeum Hořovicka, 
pobočka Muzea Českého krasu, p.o. 

  a Český filumenistický svaz 
 

Vás srdečně zvou na výstavu ve Starém zámku  

HISTORIE  SIRKAŘSTVÍ  NA  
HOŘOVICKU 

významní sirkaři a vývoj sirkařství 19. a 20. století  
v Cerhovicích, Hořovicích a Tlustici v letech 1867–1922 

vernisáž se koná ve čtvrtek 18. dubna 2019 od 17 h. 
 

 

Výstava přibližuje nejen vlastní výrobu sirek, ale i umístění bývalých 
továren a nechybí ani informace o životě majitelů sirkáren a pracovních 

podmínkách dělníků. Panely doplňují ukázky zápalkových nálepek i 
celých zachovaných krabiček z tohoto období. Současně výstava 

připomíná právě uplynulé 50leté výročí Českého filumenistického 
svazu, organizace, která sdružuje sběratele tohoto oboru.  

19. dubna - 8. září 2019 
Otevřeno: duben - květen o víkendech a svátcích  

červen – září denně kromě pondělí v době 9 – 12 a 12:30 – 17  

 

POZVÁNKA 
na

JARNÍ SETKÁNÍ
HOŘOVICKÝCH SENIORŮ

Domov Na Výsluní, Hořovice 
příspěvková organizace Města Hořovice

ve spolupráci s Městským kulturním centrem Hořovice
Vás srdečně zve

ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 14 hodin
do SPOLEČENSKÉHO DOMU v Hořovicích

Přijďte se pobavit s námi!

Pořadem Vás bude provázet Mgr. Karel Vydra
a k poslechu i tanci Vám bude hrát

HOŘOVICKÁ MUZIKA BOHUMILA VOJÍŘE.
V přísálí bude probíhat JARNÍ JARMARK.

Během programu bude podáváno občerstvení.

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

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

v Domově Na Výsluní, Hořovice, Pražská 932.

KAPACITA OMEZENA !!!

CESTOU 
 NECESTOU 

MIROSLAV 
DONUTIL 
3. 5. 2019 od 

19:00 
SPOLEČENSKÝ DŮM 

HOŘOVICE 
AUTOGRAMIÁDA 
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sport - společnost
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Začátkem března se konal v Plzni další z tur-
najů elitního badmintonového okruhu Grand 
Prix „A“. S výjimkou několika reprezentantů 
startujících v zahraničí se zde sešla celá česká 
špička. Již dlouho před zahájením turnaje ozná-
mil Petr Koukal ml., že se právě tady vrátí aspoň 
na chvíli mezi aktivní hráče. Důvodů bylo víc. 
Petr zde začínal jako patnáctiletý junior hrát do-
mácí extraligu, dlouho sem jezdil také trénovat 
a v současné době má v Plzni také záštitu nad 
nově budovanou badmintonovou halou. 

Společně s ním reprezentovala hořovický 
badminton také dvojice úspěšných dívek, zku-
šená Dominika Koukalová a stále ještě juniorka 
Jana Adámková. Na západ Čech jsme tedy přijeli 
v silné sestavě a výsledek stál za to! Pátá nasaze-
ná Jana Adámková sice už ve 2. kole poněkud 
překvapivě nestačila na svoji vysokou a urostlou 
soupeřku Hořínkovou z Liberce a prohrála těsně 
1:2 na sety, ale oba sourozenci Petr i Dominika 
potvrdili, že badminton pořád nezapomněli.

Od trojnásobného účastníka OH se to asi 
čekalo, ale turnajová přestávka od skončení po-
sledního zápasu na OH v Rio de Janeiro byla 
přece jen více než 2,5 roku. Přesto si Petr udržel 
především velký herní přehled, kterým ve spo-
jení se zkušenostmi a často velmi „nečitelnými“ 
údery nedal svým soupeřům prakticky žádnou 
šanci a turnaj vyhrál bez ztráty setu. Myslím si, 

že pro všechny jeho soupeře byl už velký zážitek 
zahrát si s ním soutěžní utkání, protože Petr ne-
hrál na českých turnajích s výjimkou mistrovství 
republiky více než 10 let.

 Dominika sehrála jedno velmi vyrovnané 
utkání ve čtvrtfinále, kde vyřadila turnajovou 
jedničku a bronzovou medailistku z letošního 
domácího šampionátu Dobiášovou z Mostu 
po vítězství v poměru 22:20 v rozhodujícím 3. 
setu. V ostatních zápasech také neztratila ani 
set a následovala svého „velkého“ bratra na nej-
vyšší turnajovou příčku. Je to pravděpodobně 
poprvé, co se to povedlo v elitní kategorii dospě-
lých sourozenecké dvojici. Od jejich posledního 
společného vítězství (ve smíšené čtyřhře na Mi-
strovství republiky kategorie U17) uplynulo už 
neuvěřitelných 17 let …

Zatímco Petr Koukal se zřejmě na další tur-
naje už nevrátí a bude se dál věnovat svému 
životu po badmintonovém životě, Dominika 
odehraje za Meteor Praha ještě poslední dvě kola 
domácí extraligy a Jana Adámková bude po-
kračovat v přípravě na sérii dubnových turnajů, 
kterou odstartuje v chorvatském Dubrovníku. 
V přípravě s ní pokračuje i mladá Tereza Jiráko-
vá, které se však zatím na republikových turna-
jích nedaří úplně podle jejích představ. 

„Starý“ trenér to bude dál vše sledovat a bude 
vás zase brzy informovat.               Petr Koukal st. 

Sourozenci koukalovi po 17 letech opět zlatí

  
 

LDT Zdice z.s. nabízí letní dětské tábory 
2019 

 

1. běh: 30. 6. – 13. 7. 2019    cena: 4.100,- Kč 
Rekreační zařízení STŘELA POD STRÁŢIŠTĚM 

Celotáborová hra: HARRY POTTER 
 

2. běh: 28. 7. – 4. 8. 2019   cena: 2.150,- Kč 
TÁBOROVÁ ZÁKLADNA LIBUŠÍN 

Celotáborová hra: ŠMOULOVÉ 
 

Více informací a přihlášky na webu tábora 

www.ldtzdice.cz 

Zumba v rytmu 
španělských songů

Ve čvrtek 28. února se od 17 hodin tančilo v rytmu 
žhavých španělských songů. 30 tanečníků a zahraniční 
lektor Zumby Leandro si báječně dali do těla a vyplavili 
endorfiny. Pro velký zájem se bude tančit opět 25. květ-
na v sobotu, čas upřesníme, všechny tanečníky srdečně 
zveme, tentokrát se na vás budou těšit tři taneční lektoři.  

Alena Vaňková, SVČ Domeček Hořovice
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