
Delegace města ve složení starosta Jiří Pe-
řina a místostarosta Ondřej Vaculík zamíři-
la v pátek 29. března do partnerského města 
Gau-Algesheim v Porýní Falci na pozvání 
starosty Benna Neuhause, abychom společně 
oslavili pětileté výročí naší společné spolu-
práce. 

Oficiální části setkání se kromě vedení 
německého partnerského města a veřejnosti 
účastnil také viceprezident Zemského sněmu 
spolkové země Porýní Falc pan Hans Josef 
Bracht (CDU). Pan Bracht se ve své pozici 

zabývá mimo jiné také partnerstvím zmíněné 
spolkové země se Středočeským krajem. Díky 
této regionální spolupráci vzniklo také naše 
partnerství se Spolkem obcí Gau-Algesheim. 

Pět let spolupráce s naším městem do-
kumentovala poměrně dlouhá řada promí-
taných fotografií z nejrůznějších akcí pořá-
daných u nás i v Německu, ke kterým jsme 
společně s německým kolegou připojili svůj 
komentář. 

Je složité neopomenout některou ze spo-
lečných akcí, které se na fotografiích objevily. 
V každém případě je jisté, že partnerství žije 
a má tendenci se dále rozvíjet.

Z těch nejvýznamnějších událostí si do-
volím připomenout například fotografické 
výstavy konané jak u nás v Hořovicích, tak 
na radnici v Gau-Algesheimu za aktivního 
přispění našeho fotoklubu. Koncert pěvecké-
ho sboru Christiana Erbacha v kostele Nej-

světější Trojice na Palackého náměstí. Dva 
dětské tábory mladých hasičů, jeden na tá-
borové základně Zbiron a druhý v němec-
kém Oberhilbersheimu, na konání a přípravě 
kterých se aktivně podíleli komárovští hasiči. 

Zmínit musím také již dobře fungující spo-
lupráci hořovických základních škol s ně-
meckými školami, které pravidelně pořádají 
výměnné pobyty žáků i učitelů. Nechci zapo-
menout ani na úspěch našich dětí ve fotbalo-
vém turnaji pořádaném německou stranou. 
Základní umělecká škola Josefa Slavíka uspo-
řádala koncert v Gau-Algesheimu a mladí 
umělci si vysloužili potlesk ve stoje. 

Němečtí partneři se také tradičně účastní 
hořovického Cibulového jarmarku, a to jak 
s přispěním svým výborným vínem, které 
se prodává za symbolické ceny před radnicí, 
tak i svou přítomností a dobrou náladou hos-
tů přinášejících nám tak chybějící pozitivní 
pohled na svět. Do Hořovic přijelo již něko-
lik plných autobusů z partnerského regionu 
i mimo zmíněnou nejvýznamnější hořovic-
kou událost. 

pokračování na 3. straně

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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Pět let partnerské spolupráce

n Na fotografii jsou zachyceni (zleva): Dieter Linck, bývalý starosta Spolku obcí Gau-Algesheim, 
Hans Josef Bracht, viceprezident Zemského sněmu Porýní Falce, Benno Neuhaus, starosta Spol-
ku obcí Gau-Algesheim, Jiří Peřina, starosta města Hořovice, Ondřej Vaculík, místostarosta města 
Hořovice, Christoph Neuberger, starosta města Engelstadt, Clausfriedrich Hassemer, místostarosta 
Spolku obcí Gau-Algesheim.

Revitalizace Višňovky
Na hořovickém sídlišti Višňovka nyní 

probíhá revitalizace parkových úprav podle 
projektu nazvaného Obnova sídelní zeleně 
ve městě Hořovice. Na základě tohoto projek-
tu městu byla přiznána dotace ve výši téměř 
jeden milion a šest set šedesát tisíc korun. 
Celkové náklady podle smlouvy s dodavate-
lem činí tři miliony šest set pět tisíc, nepočí-
taje v to dodatečně požadované práce, jako je 
např. výsadba květin, což projekt neobsahuje. 
Na uskutečnění tohoto projektu je dotace vá-
zána, přesto dochází k mírným úpravám, ko-
rekcím, na základě oprávněných připomínek 
„višňováků“. 

pokračování na 4. straně



Jednou do roka rozkvétá strom Pohádkovník 
příběhokvětý, a to za pomoci dětí, které se nebojí 
ponořit do příběhů, mají fantazii a důvtip. V ho-
řovické Knihovně Ivana Slavíka Pohádkovník 
rozkvetl v pátek 29. března, kdy se zde konal dal-
ší ročník Noci s Andersenem. Akci si nenechalo 
ujít čtrnáct dětí. Večer plný krásných příběhů, 
her, křížovek a hlavolamů zpestřilo pozorování 
hvězdné oblohy s Janem Floriánem z Hvězdárny 
Žebrák. Noc s Andersenem přináší malým čtená-
řům spoustu zážitků, mezi které patří i nocování 
v knihovně. (red)
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Noc s Andersenem zpestřilo pozorování hvězdné oblohy

Poezie ve středu. To je název nové-
ho komponovaného pořadu, který vznikl 
ve spolupráci ředitele Městského kulturní-
ho centra Hořovice Přemysla Landy a bás-
nířky Jitky N. Srbové. Vedle komerčních 
představení a koncertů, kterých se ve městě 
odehrává celá řada, chtěli lidem nabídnout 
setkání, které pohladí na duši, přiláká mladé 
lidi k poezii a přivede více místních studentů 
k literární soutěži Hořovice Václava Hraběte. 

Poezie ve středu se uskuteční čtyřikrát 
do roka, vždy poslední středu v měsíci. Prv-
ní část této čtveřice se konala ve středu 27. 
března v klubu Labe. Úvodní slovo pronesli 
již zmínění autoři pořadu Jitka N. Srbová 
a Přemysl Landa. Jeviště Labe pak už patřilo 
básníkům Olze Stehlíkové a Milanu Ohnis-
ku, kteří kromě jiného přednesli básně ze své 
společné sbírky Za lyrický subjekt, jenž vy-
šel pod jménem Jaroslava Oválská. Přestože 
hlavní slovo měla poezie, večer obohatilo 
i hudební vystoupení Vladimíra Čápa. 

První večer s poezií si nenechalo ujít té-
měř čtyřicet návštěvníků. Další se uskuteční 
v květnu, září a listopadu. Na prknech Labe 
se představí v květnu básníci Adam Borzič 
a Jan Škrob. Zahraje a zazpívá Šárka Pexová. 
(rak)

Básníci Olga Stehlíková 
a Milan Ohnisko 

v hořovickém Labi

n Noc s Andersenem si v hořovické knihovně užilo čtrnáct dětí. Foto: Eva Kocourková

n Básníci Olga Stehlíková a Milan Ohnis-
ko zavítali do klubu Labe. Foto: (rak)

n Hořovické jarní setkání seniorů si užili místní i lidé z okolí. Foto: (rak)

Zástupci příspěvkových organizací města 
Hořovice Domov Na Výsluní a Městské kul-
turní centrum připravili pro seniory další roč-
ník akce s názvem Jarní setkání hořovických 
seniorů. Akce se konala ve čtvrtek 11. dubna 
od 14 hodin ve Společenském domě. Návštěv-
níky přivítali zástupci jmenovaných organizací 
Drahomíra Boubínová a Přemysl Landa, navíc 

i místostarostka města Jana Šrámková. Pořa-
dem provázel Karel Vydra a k poslechu a tanci 
hrála Hořovická muzika. Nechybělo občerstve-
ní, ani jarní jarmark. Kromě toho mohli zájem-
ci získat informace ohledně sociálního zabez-
pečení a poskytování sociálních služeb. 

Tradičního setkání se zúčastnili také senioři 
z okolních měst a obcí. (rak)

Jarní setkání hořovických seniorů

Vladislav Slezák představil dětem knihu plnou pohádek
Setkání se zástupcem Hvězdárny Žebrák se v hořovické knihovně konalo nejen koncem 

března, ale i o necelé tři týdny později, kdy za dětmi a jejich rodiči přijel Vladislav Slezák. Všem 
návštěvníkům akce představil svoji knihu Pohádky z hvězd. Přečetl z ní několik ukázek a došlo 
i na projekci animované podoby těchto pohádek. Vladislav Slezák si s přítomnými povídal o žeb-
rácké hvězdárně, o astronomii a konala se i autogramiáda. V závěru došlo i na pozorování Měsíce 
hvězdářským dalekohledem. (rak)



zprávy

3www.mesto-horovice.cz

Krajští radní zavítali do nemocnice 
i na hasičskou zbrojnici

Občané města Hořovice 
se ve čtvrtek 11. dubna v sále 
hořovické radnice setkali se 
zástupci Středočeského kraje. 
Hovořilo se o tématech zdra-
votnictví nebo bezpečnosti. Ješ-
tě před tím se ale krajští radní 
Robert Bezděk (ANO) a Josef 
Řihák (ČSSD) vypravili na ně-
kolik míst Hořovic a Hořovic-
ka osobně. Navštívili například 
Nemocnici Hořovice, Domov 
Na Výsluní Hořovice nebo ko-
márovskou hasičskou zbrojnici. 

Foto: (rak)

Vůně, obrazy, fotografie i ochut-
návka indických jídel a nápojů. Ná-
vštěvníci vernisáže současné výsta-
vy Galerie Starý zámek se do Indie 
přenesli několika smysly. 

Na vernisáži se o úvodní slovo 
podělili zástupci Městského kultur-
ního centra, města i rodiny Hany 
Knížkové. Dcera Zuzana Stiborová 
hovořila o tom, že díky maminčině 
profesi si Indii oblíbili i další členové 
rodiny: „Prostředí se spoustou knih 
o Indii a umění, mnoho variací in-
dických jídel, exponátů i setkávání 
s indickými návštěvami způsobilo, 
že se nám Indie dostala pod kůži. 
Toto prostředí nás naučilo, že svět 
není jen jeden. Že každodenní ritu-

ály se v různých částech světa dělají 
jinak, že jásavá barevnost není vý-
střední a turban na hlavě není jen 
v pohádkách, že tmavou pleť nemají 
jen ti, kteří se dobře opalují. Díky 
tomu všemu jsme se naučili, že od-
lišnost je obohacující.“

Místostarosta města Hořovice 
Ondřej Vaculík označil výstavu 
jako znamenitou. Ocenil, že se 
návštěvníci hořovické Galerie Sta-
rý zámek mohou seznámit s ce-
loživotním dílem paní doktorky 
Knížkové. „Po zhlédnutí výstavy 
získáváme vhled nejen do kultury, 
historie, tradic a umění, ale i do ze-
měpisných souvislostí. Vše je o to 
cennější, že vystavované dílo po-

chází z venkova,“ poznamenal On-
dřej Vaculík. 

Výstava má dvě části. Obrázky, 
které zachycují každodenní život 
a rituály, jsou svědectvím doby, 
kdy indoložka Hana Křížková In-
dii navštěvovala. Indii posledních 
třiceti let zachycují fotografie lé-
kaře a cestovatele MUDr. Martina 
Vedrala (*1957), který se do Indie 
často vrací. 

Výstava s názvem Doteky Indie 
byla zahájená ve čtvrtek 11. dubna, 
další zájemci si ji mohou prohléd-
nout až do 9. června. V pondělí 3. 
června od 17:30 výstavu doplní 
akce, která se uskuteční v Knihov-
ně Ivana Slavíka Hořovice. Její ná-
vštěvníci se mohou těšit na promí-
tání s výkladem. (rak)

DOTEKY INDIE

* místem výstavy je Galerie 
Starý zámek Hořovice

* výstava trvá do neděle 9. 6.

* Galerie Starý zámek je ote-
vřená vždy v pátek, sobotu 
a neděli od 10 do 18 hodin

* expozice je vhodná i pro 
školy

* na tel. 732 512 821 si mo-
hou zájemci domluvit termín 
návštěvy mimo otevírací dobu

Originální výstavu Doteky Indie 
můžete navštívit do 9. června 

Výstava je věnována české indoložce se zaměřením na dějiny indického umění PhDr. Haně 
Knížkové, CSc. (*1930) k blížícímu se životnímu jubileu. Hana Knížková jako dlouholetá pra-
covnice Náprstkova muzea navštívila Indii několikrát, muzeum obohatila o stovky plně do-
kumentovaných předmětů. 

n Výstavu s názvem Doteky Indie mohou zájemci navštívit až do 9. červ-
na, vždy v pátek, sobotu a neděli od 10 do 18 hodin. 

dokončení z 1. strany
Také v průběhu tohoto setkání 

jsem několikrát zaznamenal po-
vzdech z německé strany: „Proč 
že k nám z Hořovic jezdí méně?“ 
Přestože v Porýní kromě vynika-
jících ryzlinků a rulandských vín 
je spousta zajímavého k vidění, 
nepodařilo se v loňském roce pro 
nedostatek zájmu našich obsadit 
ani autobus pro 20 pasažérů. Mu-
sel jsem slíbit, že v roce 2020 zor-
ganizujeme druhý pokus. 

Všichni jsme se shodli, že má 
smysl partnerské vztahy rozvíjet. 
Za největší přínos obě strany po-
važují skutečnost, že partnerství 
už není pouze záležitostí komu-
nálních politiků, ale že se vytváří 
neformální vztahy mezi lidmi. Ješ-
tě významnější jsou pak nová přá-
telství našich dětí, které vnímají, 
že se mnohé může dařit lépe, než 
se to daří dnes u nás. Přivezl jsem 
si jeden hezký pocit. Lidé v Porý-
ní, i když mají své nemalé problé-
my, se smějí a zdraví se. Vědí, že 
smysl má spojovat, ne rozdělovat. 

S úctou 
Dr. Ing. Jiří Peřina (ČSSD)

starosta Hořovic

Pět let partnerské 
spolupráce

Talent města 
Hořovice 2018

Hořovičtí znovu ocenili 
významné osobnosti kultury 
a sportu. Výhlášení se uskuteč-
nilo 26. března v sále radnice. 
Přehled oceněných:
KULTURA
Jindřich Zýka - lesní roh
Tereza Ševítová - zpěv
Julie Lišková - zpěv
SPORT
n Volejbal 
Lidka Kynclová
n Taekwond-do
Eliška Matějková
n Plavání (dálkové)
Nikola Dardová
n Florbal
Michal Müller
n Fotbal
Václav Königsmark
n Judo
Kateřina Charvátová
n Moderní pětiboj
Barbora Míková, Matěj Huml, 
Jan Nosek
n In-line hokej
Andrej Adamec, Daniel Čech
n Mimořádný sportovní 
výkon
Zuzana Procházková
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n Pracovníci Technických služeb opravují žu-
lou obložené stupně hlavního prostranství Pa-
lackého náměstí. K poškození, ulámání hran, 
dochází necitlivým přístupem – najížděním 
automobilů některých trhovců. Foto: 4x rak

n Také v Hořovicích přibyla – na Palac-
kého náměstí před kostelem – knihobudka 
v podobě většího krmítka. Stalo se tak zá-
sluhou Mikroregionu Hořovicko a zdejšího 
optika Josefa Jílka, jenž poskytl finanční dar 
na zhotovení pěti takovýchto knihobudek. 
(Další jsou v Komárově, Tlustici, Osově 
a Otmíčích.) Knihobudky vyrobil, za cenu 
rovněž sponzorskou, truhlář Vladimír Vr-
šanský z Hostomic. Na fotografii je pracovnice 
Knihovny Ivana Slavíka Eva Kocourková při 
ukládání knížek, darovaných knihovnou.

Revitalizace Višňovky
dokončení z 1. strany

Dílo by mělo být dokončeno do konce května 
tohoto roku a součástí je také následná péče o vy-
sazenou zeleň, zejména stromky. Cílem projektu 
je kromě jiného také tzv. „navýšení biodiverzity, 
ekologické stability a podpora hnízdění ptactva, 
podpora přirozeného vsakování a zadržování 
srážkových vod, zlepšení mezo-klimatických 
podmínek prostředí, tzn. zvýšení vzdušné vlh-
kosti, snížení výkyvů teplot, snížení prašnosti…“ 

Při současném vysušování prostředí zejména 
našich sídlišť samy trávníky bez keřů a stromů 
nestačí udržet příznivé klima na sídlištích. Proto 
podle projektu mají býti na Višňovce vysazeny 
zejména listnaté stromy, v menší míře i jehlična-
ny: 17 různých javorů, 5 habrů, 11 ptačích třešní, 
9 višní, ale také 7 lip a 6 dubů, 33 hlohů, jeden 
buk a jeden jírovec maďal. Kromě toho i tři boro-
vice lesní. Tzv. vyšší keře by měly býti čtyři, počet 
„nižších keřů a půdopokryvných rostlin v rovině 
i ve svahu“ činí celkem téměř 5 190 kusů. Dále 
mají být vysazeny také „prostokořenné rostliny“, 
zejména jako živý plot, v celkovém počtu 250. 

Následná péče je zajištěna na tři roky, poté 
se „město“ bude muset o zeleň starat samo, a to 
prostřednictvím svých Technických služeb. 

Plochy přízemní zeleně budou pojednány 
jednak jako trávníkové (klasicky), ale částečně 
též jako „květnaté louky“, a to po „skončení veš-
keré stavební činnosti a výsadbě stromků“.  Je-
jich smyslem je obohatit vegetaci o různé druhy 
travin, které z vegetace obecně mizí a které  také 
zajišťují i odolnost trávníkových porostů  při kli-
matických výkyvech. 

Projekt na odborné úrovni vypracoval ateliér 
Living in green, s. r. o., v roce 2016, poté byl ve-
řejně projednáván spolu s projektem na revitali-
zaci zeleně Západního sídliště. 

Skutečné zkvalitnění sídelní zeleně bude 
dále záležet na péči města o tuto zeleň i na tom, 
jak se k ní budeme chovat, zejména „višňováci“.  
My starší, mezi něž se sám řadím, musíme po-
čítat s tím, že plně rozvinutého potenciálu nové 
vegetace se nemusíme dožít. Tak už to na světě 
chodí - lidský věk je omezený. Zdar všem našim 
budoucím! 

Ondřej Vaculík
místostarosta Hořovic

n Ve Višňovce se uskutečnila veřejná debata. 
Tématem byl aktuální projekt úpravy zeleně. 
Foto: (rak)

Fotoohlédnutí

n Během dubna firma Strabag, a. s., zdárně 
dokončila rekonstrukci ulice Dlážděná. Ta 
zůstala věrna svému názvu – je dlážděná be-
tonovými kostkami s využitím původních žu-
lových obrubníků, získaných při rekonstrukci 
jiných hořovických komunikací. Součástí re-
konstrukce jsou i nové inženýrské sítě a ulice 
je nově vybavena i veřejným osvětlením. 

n Pracovníci Technických služeb rekonstruují 
původně betonový chodníček na Sídlišti Viš-
ňovka. Tímto způsobem – zámkovou dlažbou 
– budou postupně obnoveny i další rozpadlé 
„višňovské“ pobočné chodníky a chodníčky.

n Upozornění
Od 29. 4. 2019 po dobu asi čtyř měsíců bude probíhat rekonstrukce komunikace v ulici Vilo-

vá.  Stavební práce provádí firma Strabag, a. s., která nyní dokončila rekonstrukci ulice Dláždě-
ná. Omlouváme se za zhoršené prostředí po dobu rekonstrukce a děkujeme obyvatelům Vilové 
a okolí za pochopení. Po položení nových inženýrských sítí (v minulém roce) jde o závěrečnou 
fázi celkové obnovy této ulice. (ov) 

n Nově zvolení radní
Na zasedání zastupitelů města Hořovice dne 17. dubna byli zvolení dva noví radní, a to Zdeň-

ka Ulčová a Karel Pelikán. Současné složení sedmičlenné rady: starosta Jiří Peřina, místostaros-
ta Ondřej Vaculík, místostarostka Jana Šrámková, členové rady Jaroslav Vyhnal, Antonín Spal, 
Zdeňka Ulčová a Karel Pelikán. (rak)

n Pro vína z partnerského města Gau-Algesheim nemusíte až do Německa
Jste milovníky dobrých vín? Tak to byste měli navštívit hořovické Informační centrum. 

Od května se zde budou prodávat kvalitní vína z Německa. V nabídce zde bude několik druhů 
z oblasti partnerského města Gau-Algesheim. Kromě sortimentu upomínkových předmětů pro 
turisty a návštěvníky města tak na IC Hořovice najdete i zboží, kterým můžete potěšit nejen sebe, 
ale i své blízké. (rak)

Krátce
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n  V dětství zůstalo jen u ma-
lování na stěny? 

Už ve školce mamince říkali, aby 
mne dala na výtvarnou školu. Byla 
jsem živější, u ničeho jsem dlouho 
nevydržela, ale musela jsem stále 
něco dělat. Nakonec jsem dojížděla 
do hořovické výtvarné školy, kde 
jsem objevila různé techniky, které 
jsme na základní škole neměli. Vše 
jsme si zde mohli vyzkoušet. Ma-
minka mne přihlásila i do výtvarné 
soutěže, ve které jsem obsadila třetí 
místo, to byl můj dětský úspěch. 
V pubertě mne malování ale přešlo.

n  Kdy jste znovu začala?
O mnoho let později, když už 

jsem měla odrostlé děti. Asi tak 
před sedmi lety jsem začala cítit, že 
mi něco chybí. Za peníze k svátku, 
jsem si koupila kufříkový malířský 
stojan, jehož součástí bylo i něko-
lik štětců, barev a plátno. Plátna 
a olejových barev jsem se vždy 
bála, nyní jsem to mohla zkusit. 

n  Malování je vaší zálibou?
Považuji se za autora naivní-

ho umění, nejsem profesionál. 

Nicméně mne to baví, malování 
je pro mne relaxace. V malování 
jsem však rebel, mám své názory 
na věc. Vždy se ale snažím nama-
lovat obraz tak, aby bylo vidět, co 
na něm je, aby byly srozumitel-
né myšlenky, které ho provázejí. 
Velmi mne baví malovat na velká 
plátna. 

n  S jakými reakcemi jste se 
u lidí setkala?

Lidé mi říkají, že mé obrazy 
na ně působí magicky, étericky. 
Někdo naopak psal, že působí de-
presívně. Ale co je depresívní? Já 
třeba miluji měsíc v úplňku, který 
má zvláštní atmosféru. Vždy jsem 
měla ráda blues, jazz a k tomu pa-
tří ponurá, nebo deštivá nálada. 
To vše se pak objevuje i na mých 
obrazech. 

n  Kdo je vaším oblíbeným 
autorem?

Je jich víc. Například Jakub 
Schikaneder. Byl opomíjený, nyní 
už jde ale do povědomí.  Pak fran-
couzští impresionisté – Claude 
Monet, Édouard Manet.

n  Obrazy také vystavujete?
Ano. Výstavy se konaly 

ve městech a obcích Zbiroh, Žeb-
rák, Kublov, Plzeň, Praha, Straši-
ce, naposledy v pražské Činoher-
ní kavárně. 

n  Jaké jsou vaše plány?
Na mém malování se mi líbí, 

že můžu malovat svobodně. Můžu 
používat libovolné techniky, jít 
svou cestou. To mě baví. Letos bych 

chtěla obrazy odsunout, místo nich 
budu malovat dárkové krabičky

n  Štětce a plátno odložíte?
Úplně ne. Jeden obraz mám 

ještě rozdělaný. 

n  Myslíte, že se k malování 
obrazů znovu vrátíte?

Určitě. Až to bude aktuální, až 
mě to zase přepadne.

Radka Kočová

n Malířka Blanka Járková žije a tvoří v Hořovicích. Sama sebe vidí jako 
rebela a naivního autora. Foto: archiv

Blanka Járková: Malování je pro mne relaxace 
Umělecky se vyjádřit toužila už jako malé dítě. Malovala po stěnách, ryla po skříních. V pubertě se od malování vzdálila, po le-
tech se ale k paletě a štětci vrátila. Dnes má Blanka Járková, která pochází ze Žebráku a nyní žije v Hořovicích, ve své sbírce 
i rozměrná plátna. Kromě malování se věnovala i ilustracím. Ilustrovala Ekonomického poradce podnikatele, pracovní sešit 
pro předškoláky, také kreslila vtipy do Podbrdských novin. Sama sebe vidí jako rebela a autora naivního umění. 

Zahájení výstavy přehlušilo hlášení o příjezdu rychlíku
Novou výstavu Fotoklubu 

Hořovice zahájili ředitel MKC 
Hořovice Přemysl Landa, 
místostarosta města Hořovi-
ce Ondřej Vaculík a vedoucí 
Fotoklubu Hořovice Alois 
Crk. Jejich úvodní řeč na ně-
kolik okamžiků přehlušilo 
hlášení o příjezdu rychlíku 
z pražského Hlavního nádra-
ží. Nikoho to nepřekvapilo, 
výstava se totiž koná v Gale-
rii nádraží, která se nachází 
v čekárně hořovické vlakové 
stanice. A jako je s místem 
spjatá železnice, objevuje se 
i na vystavovaných snímcích. 
Vedoucí Fotoklubu Hořovice 
Alois Crk na vernisáži, která 
se uskutečnila ve čtvrtek 18. 
dubna, zmínil, že součástí vý-
stavy jsou fotografie i dalších 
žánrů. V galerii nyní vystavu-
je asi deset členů hořovického 
fotoklubu. Nově se připojil 
host Petr Kočí, který předsta- n Fotoklub Hořovice vystavuje v Galerii nádraží nové fotografie. Foto: (rak)

vuje netradičně pořízené sním-
ky. 

Vernisáže Fotoklubu Hořo-
vice se v Galerii nádraží konají 

tradičně v dubnu a říjnu. Ta 
současná se uskutečnila v době, 
kdy budova nádraží získala no-
vou fasádu a čekárna nové la-

vičky. Za zmínku rozhodně stojí 
i to, že se v čekárně nachází kni-
hovnička. 

(rak)
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Zámecká zabijačka přilákala rekordní počet návštěvníků
Zabijačkové pochoutky, staropražské písničky, 

šermíři nebo maňáskové divadlo. To vše a mnohé 
další zpestřilo Zámeckou zabijačku. Akce se ko-
nala poslední březnovou sobotu na nádvoří ho-

řovického Starého zámku, kam přilákala rekord-
ní počet návštěvníků. Výrobky z vepřového masa 
a pestrý program si nenechalo ujít přes tisíc lidí.  
Ti mohli v dopoledních hodinách sledovat i sa-

motnou zabijačku, v tu dobu už ale byly jitrnice, 
jelítka, škvarkové tyčinky a další masné výrobky 
na pultech stánků.

Doprovodný program potěšil děti i dospělé. 
„Na nádvoří se vystřídaly tři skupiny historic-
kého šermu, ve střelnici si děti i dospělí za-
stříleli z luků a kuší. U dětí měli velký úspěch 
Hopáci z Braníka, což jsou cvičení králici, se 
kterými kluci a holky překonávali překážko-
vou dránu,“ popsal ředitel Městského kulturní-
ho centra Přemysl Landa s tím, že na nádvoří 
po celý den hrála kapela Těžká pára. Společně 
s MKC Hořovice se na akci pořadatelsky podí-
lela i společnost Doba medová. 

V rámci akce zavítalo do prostor stále ex-
pozice Muzea Hořovicka 289 návštěvníků, pro 
které bylo připraveno šest stanovišť s úkoly. 
Například masopustní kvíz, hádání stáří zná-
mých vynálezů, nechyběl fotokoutek s „babou  
s nůší“, masopustní maškarou zapůjčenou 
od paní Hertlové z Drozdova. „Oblibu si zís-
kal i připravený soutěžní „KUFR“ na motivy 
známé televizní soutěže. Pro zájemce byly na-
chystány pomůcky již téměř zapomenutých ře-
mesel,“ poznamenala vedoucí Muzea Hořovice 
Anna Brotánková. (rak)

n Výrobky z vepřového masa a pestrý program si nenechalo ujít přes tisíc návštěvníků. Foto: Yvetta 
Hájková

Kino v Hořovicích může být!

n Hořovické kino už řadu let neslouží svému účelu. Přesto se čtvrtý dubnový den těšilo z více než 
sta návštěvníků. Foto: (rak)

Dne 4. dubna 2019 proběhla v prostoru 
městského kina veřejná prezentace obnovy 
této budovy a jejího zaměření. Původně byl 
prostor kinosálu po jedenácti letech chátrání 
zaprášený a stalo se z něj skladiště nepotřeb-
ných věcí. Děti z Nízkoprahového zařízení 
pro děti a mládež Farní charity Starý Knín 
ho pod vedením pana Jaromíra Košťálka 
uklidily tak, že na nás opět dýchla dávná at-
mosféra kina, kterou jsme kdysi znali.

Veřejné prezentace, či chcete-li besedy, 
se zúčastnilo přes 100 lidí. Všichni příchozí 
obdrželi u vchodu do budovy kina brožuru, 
která obsahovala studii budovy, a většina 
z nich také anketní lístky, na které mohli 
vyjádřit svůj názor týkající se dalšího smě-
řování kina, a lístek vhodit do připraveného 
boxu.

Celou prezentací bravurně provázel pří-
tomné pan Petr Koukal. K připravovanému 
záměru se vyjádřili jak autoři studie, archi-
tekti studia MAK (Mobilní architektonic-
ká kancelář) paní Kateřina Vídenová a pan 
Adam Wlazel, kteří seznámili přítomné 
s možnou podobou budovy a jejího bez-
prostředního okolí, tak pan místostarosta 
Ondřej Vaculík, ředitel MKC Hořovice, 
p. Přemysl Landa i vedoucí Odboru sociál-
ních věcí, zdravotnictví a školství, paní Olga 
Kebrlová, která je hybatelkou celé této akce.

Po představení studie následovala disku-
se, ve které zazněla hlavně finanční otázka, 
která se týká vytvoření projektu a následné 

rekonstrukce, vhodnost umístění kavárny 
do budovy kina s ohledem na množství ji-
ných kaváren v okolí, otázka návštěvnosti fil-
mových projekcí a také úprava prostoru před 
budovou, který by bylo vhodné znepřístupnit 
automobilům a celkově ho odhlučnit od ruš-
né Pražské ulice.

Celý večer proběhl v příjemné atmosféře 
a společné chuti realizovat představený záměr. 

V boxu, do kterého lidé házeli své anketní líst-
ky, nakonec skončilo 94 lístků ze 100. 

Všem, kteří přišli na veřejnou prezentaci, 
tímto moc děkujeme. O dalším dění vás bu-
deme informovat. Budeme rádi za vaše názory 
a komentáře. (více na www. www.mesto-ho-
rovice.eu)

Alena Ratajová
Sociální odbor MěÚ Hořovice
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Oznámení o době a místě konání voleb 
do Evropského parlamentu

Starosta města Hořovice
podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb.,  o volbách do Evropského par-
lamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční: 
•  v pátek  dne 24. května 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
•  v sobotu dne 25. května 2019 od  8:00 hodin do 14:00 hodin

2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu 
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v budově Městského úřadu Hořovice (Palackého 
nám. čp. 2) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu:
9. května, Anýžova, Cvočkařská, Dlouhá, Fügnerova, Herainova, Jung-
mannova, K Plevnu, Kapitána Matouška, Ke Stadionu, Klostermannova, 
Konečná, Kotopecká, Krátká, Letenská, Luční, Masarykova, Na Cintlov-
ce, Na Hořičkách, Na Schůdkách, Na Vršku, nábřeží Hynka Šlosara, Ná-
dražní, náměstí Svobody, Nerudova, Nová, Nožířská, Palackého náměstí, 
Plzeňská, Pod Nádražím, Pod Remízkem,  Potoční,  Sklenářka,  Sládkova,  
Smetanova,  Spojovací,  Sportovní,  Svatopluka Čecha, Tichá, Troupova, 
Tyršova, U Koupaliště, U Mlýna, U Mlýnského potoka, U Nádraží, U Ná-
honu, U Potoka, U Svatého Jana, U Štěpánků, Úzká, Vítězná, Zámecká, 
Západní, Závodní, Žižkova

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v budově 1. základní školy Hořovice (Komenského 
čp. 1245) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
1. máje, Dolní, Horní, Husovo náměstí, Hvozdecká, Jílová, K Výrov-
ně, Kamenná, Ke Krejcárku, Klidná, Kosmonautů, Lidická, Myslivecká, 
Na Kopečku, Na Lukách, Na Radosti, Na Tržišti, náměstí Boženy Něm-
cové, Obránců míru, Olympijská, Palachova, Pod Homolí, Pod Lesíkem, 

Podlužská, Polní, Slavíkova, Slunečná, Strmá, U Cihelny, U Školky, U Vo-
dojemu, Valdecká, Větrná, Vilová

ve volebním okrsku č. 3  
je volební místnost v budově 2. základní školy Hořovice – Víska (Ví-
secké náměstí čp. 318) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-
valému pobytu:
Buková, Cihlářská, Dlážděná, Dr. Holého, Jabloňová, Jahodová, Jasmí-
nová, Jeřabinová, Jiráskova, K Labi, Kalinová, Komenského, Květinová, 
Lesní, Lipová, Malá, Malinová, Milinovského, Místní, Modřínová, Nad 
Školou, Pionýrská, Pod Dražovkou, Pod Rančem, Pražská, Příbramská, 
Rpetská, Sadová, sídl. Karla Sezimy, Stará, Šeříková, Šípková, U Rybníčka, 
Vísecká, Vísecké náměstí, Vrchlického

ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v budově Státního zámku Hořovice (Vrbnovská čp. 
22) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Hradební, K Nemocnici, Na Okraji, U Remízku, Višňová, Vrbnovská

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže 
svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo ces-
tovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Volič, který 
je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební 
místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu. 

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Evrop-
ského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče 
okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak ozna-
čené hlasovací lístky jiné.

Ověřte, zda u Vás nedošlo ke změně volebního okrsku!
 

Ve dnech 24. 5. – 25. 5. 2019 se budou konat volby do Evropského parlamentu. Upozorňujeme občany na změnu nového vymezení volebních 
okrsků, ke které došlo zápisem do RÚIAN. V Hořovicích se snížil počet volebních okrsků na 4 – byl zrušen okrsek č. 5, který sídlil ve Spole-
čenském domě. Žádáme občany, aby si ověřili, zda u nich došlo ke změně volebního okrsku a do kterého volebního okrsku mají jít volit.

Nově změněné okrsky budou platné pro všechny další volby. „Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu“ bude 
v květnu zveřejněno v tisku a vyvěšeno na úřední desce MěÚ.  

Ing. Anna Křížková, vedoucí odboru organizačního a obecní živnostenský úřad

Poplatek za komunální odpad je splatný nej-
později do 31. 5. 2019.

Tento poplatek platí městu Hořovice kaž-
dý občan, který má v Hořovicích hlášen trvalý 
pobyt nebo vlastní stavbu určenou k individu-
ální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kte-
rých není hlášen k pobytu nikdo jiný.

Tento poplatek platí také osoby, kterým 
byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců 
na území ČR povolen trvalý nebo přechodný 
pobyt na dobu delší než 90 dnů, nebo pobý-
vají 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 staveb);  
Kč 400/rok, (občané starší 70 let, nebo naroze-
ní do 31. 12. 1949).

Způsoby úhrady poplatku: 
Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo 
na finančním odboru MěÚ Hořovice.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostní plat-
bou na čísla účtů 19-363886349/0800 nebo 
43-3821520277/0100
Občané hlášeni k pobytu v bytové jednot-
ce použijí při zadávání bezhotovostní platby 
variabilní symbol: 1340 + datum naroze-

ní (ve tvaru DDMMRR – poslední dvojčíslí 
roku) a jako specifický symbol č. popisné.
Občané hlášeni k pobytu v rodinném domě 
použijí při zadávání bezhotovostní platby va-
riabilní 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 individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu 
žádná fyzická osoba, bude na základě ohlašo-
vací 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/

Už jste uhradili poplatek za komunální odpad?
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z usnesení RM

Ze Zastupitelstva 
města Hořovice

ze dne 18. března 2019

Zastupitelstvo města Hořovice 
po projednání na základě zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) v platném znění 
(dále jen zákon).
Zastupitelstvo města Hořovice 
podle § 69 odst. 2 a 3 výše uvede-
ného zákona bere na vědomí slo-
žení slibu členů zastupitelstva.
n Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje program zasedání zastu-
pitelstva města Hořovice včetně 
nově zařazených bodů.
HLASOVÁNÍ:  
Pro    12   Proti    0   Zdrželi se  9
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Zdrželi se (Mgr. Petr Bakule, 
Ing. Petr Karban, Eva Kaufmano-
vá, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav 
Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., 
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Ve-
verková, Jan Slaboch, Dis.) 
n Zastupitelstvo města Hořovice 
volí návrhovou komisi ve složení:
Členové: MDDr. Antonín Spal, 
Ing. Petr Karban, Miloš Koželuh
Za předsedu zvolen Ing. Petr Kar-
ban 
HLASOVÁNÍ: 
PRO  19  PROTI 0  ZDRŽEL SE 2
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Pro hlasovali (Mgr. Petr Bakule, 
Ing. Petr Karban, Eva Kaufmano-
vá, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav 
Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., 
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Ve-
verková, Jan Slaboch, Dis.)
n Zastupitelstvo města Hořovice 
volí mandátovou a volební ko-
misi ve složení: členové: Ondřej 
Vaculík, Mgr. Zdeňka Ulčová, Ján 
Rogos, Jan Slaboch. Za předsedu 
zvolen Ondřej Vaculík.
HLASOVÁNÍ: 
PRO  19 PROTI  0  ZDRŽEL SE  2
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Pro hlasovali (Mgr. Petr Bakule, 
Ing. Petr Karban, Eva Kaufmano-
vá, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav 
Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., 
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Ve-
verková, Jan Slaboch, Dis.) 
n Zastupitelstvo města Hořovice 
volí za člena rady města Hořovice 
podle § 84, odst. 2, písm. m) záko-
na 128/2000 Sb. z řad svých členů 
Ing. Jaroslava Vyhnala.
HLASOVÁNÍ: 
PRO  11 PROTI  1  ZDRŽEL SE  9
Usnesení č. 4 bylo schváleno
Zdržel se 9 (Ing. Petr Karban, Eva 
Kaufmanová, Miloš Koželuh, 

JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Ro-
gos, Dis., Ing. et Ing. Jan Skopeček, 
Věra Veverková, Jan Slaboch, Dis.) 
Proti: Mgr. Petr Bakule
n Zastupitelstvo ukládá MěÚ zve-
řejnit informaci, kdo má na sta-
rosti kontrolu ukládání odpadů.
HLASOVÁNÍ:  
PRO 12    PROTI 0   ZDRŽEL SE 9
Usnesení č. 5 bylo schváleno
Pro hlasovali (Mgr. Petr Bakule, 
Ing. Petr Karban, Eva Kaufmano-
vá, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav 
Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., 
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Ve-
verková, Jan Slaboch, Dis.) 
n Zastupitelstvo města zřizuje 
pracovní komisi  ve věci rozho-
dování ohledně skládky Hrádek 
ve složení: dva zástupci z koalice, 
dva zástupci z opozice a dva zá-
stupci z petičního výboru.
HLASOVÁNÍ: 
PRO  11  PROTI  9  ZDRŽEL SE  1
Usnesení č. 6 bylo schváleno
Pro hlasovali (Mgr. Petr Bakule, 
Ing. Petr Karban, Eva Kaufmano-
vá, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav 
Ortman, CSc., Ján Rogos, Dis., 
Ing. et Ing. Jan Skopeček, Věra Ve-
verková, Jan Slaboch, Dis.) 

Z Rady města 
Hořovice

ze dne 20. března 2019

n Rada schvaluje program jednání 
uvedený na pozvánce.
n Rada jmenuje členem komise ži-
votního prostředí pana Ing. Petera 
Sýkoru.
n Rada souhlasí s texty dodatků 
č. 1 – návrhy cenových ujednání 
na rok 2019, kterými se upravuje 
Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce 
tepelné energie č. 08/2018 do bu-
dovy Městského úřadu Hořovi-
ce, č. p. 2, Příloha č. 2 ke smlou-
vě o dodávce teplené energie č. 
07/2015 do budovy Městského 
úřadu Hořovice, č. p. 640 a Příloha 
č. 2 ke smlouvě o dodávce tepel-
né energie č. 34/2018 do budovy 
Sportovní haly, č. p. 1385. Zajistit 
podpisy dodatků č. 1 k jednotlivým 
přílohám č. 2 ke smlouvám o do-
dávkách tepelné energie. 
n Rada souhlasí s textem smlouvy 
o dodávce vody a o odvádění od-
padních vod č. 2110554/3 a s do-
hodou o přistoupení k platbám 
vodného – smlouva č. 21100554, 
podle které budou služby spojené 
s dodávkou vody do restaurace 
Florida účtovány dodavatelem, 
společností Vodovody a kanalizace 

Beroun, a.s. příspěvkové organizaci 
Městské sportovní centrum. 
n Rada posoudila výsledky po-
ptávkového řízení na dodání a vý-
sadbu 50 ks lip v lokalitě „Knížecí 
cesta“. Celkem byly předloženy ce-
nové nabídky od pěti dodavatelů. 
Rada vybrala nejlevnější nabídku 
– Zahradnictví Josef Šenk – za na-
bídkovou cenu 229 680,40 Kč vč. 
DPH.
n Rada nesouhlasí s návrhem 
majitelky psího útulku Bouchalka 
na způsob financování výstavby 
útulku pro kočky. 
n Rada souhlasí se zněním 
smlouvy o budoucí smlouvě o zří-
zení věcného břemene č. sml. 
9900100549-1/BVB se společnos-
tí GridServices, s. r. o., ke stav-
bě plynárenského zařízení ROZ, 
Hořovice, Plynovod a přípojka 
dvoug. RD, p. Čech, č. stavby EVIS: 
9900100549 včetně jeho součástí 
a příslušenství na budoucím slu-
žebném pozemku parcelní č. 401 
v k. ú. Hořovice, za cenu 500,- Kč/
bm + DPH v zákonné výši. 
n Rada souhlasí se zněním Smlou-
vy o právu provést stavbu ,,Ply-
nová, vodovodní a kanalizační  
přípojka pro parc. č. 409/2 v k. ú. 
Hořovice – ulice Nožířská“ na po-
zemku parcelní č. 401 v k. ú. Hořo-
vice ve vlastnictví města. 
n 1) Rada souhlasí s tím, aby Do-
mov Na Výsluní Hořovice uzavřel 
darovací smlouvu s obcí Osov, 
na základě které obec Osov po-
skytne Domovu Na Výsluní Hořo-
vice finanční dar ve výši 2 000,- Kč 
na provoz sociálních služeb. 
2) Rada souhlasí s tím, aby Do-
mov Na Výsluní uzavřel smlouvu 
o poskytnutí příspěvku z rozpoč-
tu obce Neumětely, na základě 
které obec Neumětely poskytne 
Domovu Na Výsluní finanční pří-
spěvek ve výši 2 000,- Kč na čin-
nost v r. 2019.
n Rada souhlasí se zněním smlou-
vy o nájmu pozemku, podle které 
obec Tlustice pronajme městu 
Hořovice část pozemku parcelní č. 
395/7 v k. ú. Tlustice pro výcvik 
a zkoušky žadatelů o řidičská 
oprávnění na motocykly. Smlou-
va se uzavírá na dobu určitou 
od 1. 4. 2019 do 30. 11. 2022. Ná-
jemné činí 5 000,- Kč ročně. 
n Rada města Hořovice schvaluje 
vnitřní předpis č. 2/2019 – Směr-
nici o postupu při výkonu agen-
dy ztrát a nálezů a to s účinností 
od 1. 4. 2019.
n Rada města Hořovice bere 
na vědomí předložené rozpočtové 
opatření č. 1 ke schválenému roz-
počtu města Hořovice na rok 2019, 

a doporučuje Zastupitelstvu města 
Hořovice jeho schválení na zákla-
dě § 84 odst. 2, písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s návrhy hodnotících komisí pro 
rozdělení finančních prostředků 
v rámci Programu pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Hořovice 
v roce 2019 a doporučuje Zastu-
pitelstvu města Hořovice schválit 
poskytnutí dotací žadatelům uve-
deným v příloze č. 1 a v příloze 
č. 2 tohoto usnesení, a zároveň ne-
schválit poskytnutí dotací žadate-
lům uvedeným v příloze č. 3 tohoto 
usnesení. 
n Rada města Hořovice bere 
na vědomí Zápis z jednání Komi-
se pro strategický rozvoj města ze 
dne 13. 2. 2019 a dále v soula-
du s ustanovením § 122 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
ve znění pozdějších předpisů, sou-
hlasí se jmenováním nových členů 
Komise pro strategický rozvoj měs-
ta, a to Mgr. Jiřího Hrabáka, PhD. 
a Bc. Aleše Trojana MPA. 
n Rada města Hořovice na zákla-
dě výběrového řízení „Vybavení 
půdní vestavby 2. Základní školy 
Hořovice - Nábytek a školní po-
můcky“ projednala závěry hod-
notící komise a rozhodla o výběru 
nabídky uchazeče SANTAL s.r.o., 
Jiráskova 738/II, 379 01 Třeboň, 
jehož tímto vybírá jako dodavatele 
a pověřuje pana starostu podpisem 
Rozhodnutí o výběru dodavatele. 
Společnost SANTAL s.r.o. požadu-
je za provedení díla 1 095 567,- Kč 
bez DPH, tj. 1 325 636,- Kč vč. 21 % 
DPH. Rada pověřuje pana starostu 
podpisem smlouvy o dílo. 
n Rada města Hořovice rozhodla 
o zrušení zadávacího řízení na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu 
s názvem „Oprava interiéru vstup-
ní haly 1. Základní školy v Hořo-
vicích“ a pověřuje starostu města 
podpisem Rozhodnutí o zrušení 
zadávacího řízení. Zároveň Rada 
města Hořovice schvaluje opako-
vané vyhlášení této veřejné zakáz-
ky, a to za stejných podmínek jako 
v předchozí výzvě včetně jmeno-
vání komise pro otevírání obálek, 
komise pro posouzení kvalifikace 
a hodnotící komise.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh včetně Smlouvy 
o dílo pro veřejnou zakázku na sta-
vební práce zadávanou dle vnitř-
ního předpisu č. 3/2016, zásad pro 
zadávání veřejných zakázek malé-
ho rozsahu pro veřejného zadava-
tele, v platném znění, na veřejnou 
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Z Rady města 
Hořovice

ze dne 3. dubna 2019

n Rada schvaluje program jedná-
ní uvedený na pozvánce.  
n Rada souhlasí se zřízením vy-
hrazeného parkovacího místa 
pro zdravotně a tělesně postiže-
né osoby (bez dodatkové tabulky 
na registrační značku) na parko-
višti v ulici Višňová proti čp.1230. 
Po schválení Policií České republi-
ky, Dopravním inspektorátem Be-
roun objednat zhotovení doprav-
ního značení. 
n Rada nesouhlasí se zřízením 
vyhrazeného parkovacího místa 
pro zdravotně a tělesně postiže-
nou osobu v ulici Višňová na par-
kovišti před bytovým domem č.p. 
1229/1. Po schválení Policií České 
republiky, Dopravním inspekto-

rátem Beroun objednat zhotovení 
dopravního značení. 
n Rada souhlasí s textem smlouvy 
o balíčku GDPR+ a SSL certifikátu, 
podle které zajistí společnost GA-
LILEO Corporation s.r.o., za jed-
norázovou cenu 17.545 Kč vč. DPH 
a roční paušální poplatek ve výši 
5.385 Kč úpravu funkcí stávajících 
modulů webových stránek města, 
založených na poskytnutí osob-
ních údajů a rozšíření administrace 
o záložku GDPR, a zajištění provo-
zu webových stránek se zabezpe-
čeným protokolem HTTPS. Rada 
zároveň souhlasí s textem smlouvy 
o zřízení a provozu mobilní aplika-
ce webových stránek města, za což 
požaduje společnost GALILEO 
Corporation s.r.o. též jednorázový 
poplatek ve výši 17.545 Kč vč. DPH 
a roční paušální poplatek ve výši 
4.840 Kč vč. DPH. 
n Rada města Hořovice doporu-
čuje Zastupitelstvu města Hořovi-
ce schválit poskytnutí individuální 
účelové dotace pro FK Hořovicko 
z.s. ve výši 450 000 Kč, a to za úče-
lem podpory mládeže tohoto 
sportovního klubu. 
n Rada města Hořovice bere 
na vědomí Roční zprávu o reali-
zaci Programu rozvoje města Ho-
řovice 2015 – 2020, a doporučuje 
Zastupitelstvu města Hořovice 
tuto zprávu vzít na vědomí. 
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 „Oprava školního hřiště 
u 1. ZŠ Hořovice - horní část“. Zá-
roveň souhlasí se složením komise 
pro otevírání obálek, komise pro 
posouzení kvalifikace a hodno-
tící komise a jejich náhradníky 
v tomto složení: členové – Jaro-
slav Sedlák, Mgr. Radek Šumera, 
Bc. Michal Hasman, MPA ná-
hradníci – 1. náhradník Ondřej 
Vaculík, 2. náhradník Mgr. Ka-
teřina Abrhámová, 3. náhradník 
Bc. Aleš Trojan MPA. 
n Rada města na základě výbě-
rového řízení „ 1. ZŠ Hořovice 
– dodávka a montáž bezdráto-
vého systému regulace vytápění 
v 5. pavilonu“ projednala závě-
ry hodnotící komise a rozhodla 
o výběru nejvhodnější nabídky 
uchazeče HDL Automation s. r. o., 
Italská 1800/35, 120 00 Praha 2, 
jehož tímto vybírá jako dodavatele 
a souhlasí s podpisem Rozhodnu-

tí o výběru nejvhodnější nabídky. 
Společnost HDL Automation s. r. 
o, požaduje za dodávku a montáž 
bezdrátového systému regulace 
vytápění v 5. pavilonu 349.979 Kč 
bez DPH, tj. 423.475 Kč vč. 21 % 
DPH. Rada pověřuje pana staros-
tu podpisem oznámení o výběru 
dodavatele. 
n Rada města na základě výbě-
rového řízení „2. Základní škola 
Hořovice – rekonstrukce učeb-
ny a kabinetu“ projednala závě-
ry hodnotící komise a rozhodla 
o výběru nejvhodnější nabídky 
uchazeče DK.elektro s. r. o., Osek 
124, 267 62 Komárov, jehož tímto 
vybírá jako dodavatele a souhlasí 
s podpisem Rozhodnutí o výbě-
ru nejvhodnější nabídky. Společ-
nost DK.elektro s. r. o., požaduje 
za rekonstrukci učebny a kabinetu 
267.500 Kč bez DPH, tj. 323.675 Kč 
vč. 21 % DPH. Rada pověřuje pana 
starostu podpisem oznámení o vý-
běru dodavatele stavby. 
n Rada souhlasí s bezplatným 
pronájmem sálu radnice  Základ-
ní umělecké škole Josefa Slavíka 
Hořovice k pořádání koncertů 
a jiných veřejných vystoupení 
v termínech 10.4.2019 od 14.00 
do 18.00 hod., 12.4.2019 od 15.30 
do 20.00 hod., 15.4.2019 od 14.00 
do 19.00 hod., 16.4.2019 od 13.00 
do 17.00 hod. a 7.5.2019 od 15.00 
do 19.00 hod. 

zakázku „Výměna oken - objekt rad-
nice č. p. 640 – Hořovice“. Zároveň 
rada souhlasí se složením komise 
pro otevírání obálek, komise pro 
posouzení kvalifikace a hodnotící 
komise a jejich náhradníky v tom-
to složení: členové – Karel Pelikán, 
Ing. Milan Šnajdr, Bc. Michal Has-
man, MPA; náhradníci – 1. náhrad-
ník Ondřej Vaculík, 2. náhradník 
Mgr. Helena Plecitá, 3. náhradník 
Bc. Aleš Trojan MPA.“ 
n Rada souhlasí s návrhem odbo-
ru výstavy a ŽP na realizaci nových 
vodních ploch na území města 
Hořovice a ukládá pro tuto akci 
vyhotovit zadání pro zpracování 
projektové dokumentace. Investici 
zpracovat jako opatření pro snížení 
rizika sucha a jako reakci na ome-
zení dodávky vody z vodovodního 
přivaděče Želivka. 
n Rada souhlasí s bezplatným pro-
nájmem vestibulu budovy MěÚ 
Hořovice č.p. 640 dne 13.4.2019 
od 8.00 do 13.00 hod. pro konání 
Velikonočních tvořivých dílniček 
a souběžně souhlasí s bezplatným 
pronájmem sálu radnice pro koná-
ní blešího trhu. 
n Rada souhlasí s bezplatným pro-
nájmem  sálu radnice orchestru 
Hořovická muzika pro přípravu 
a konání koncertu dne 13. 6. 2019 
od 15:00 do 19:00 hod.
n Uctění památky Ing. Františka 
Lizce město zahrne do progra-
mu svých pravidelných pietních 
oslav. 
n Rada souhlasí s návrhem likvi-
dační komise na likvidaci nepo-
třebného a neupotřebitelného ma-
jetku viz příloha.

n Rada města Hořovice bere 
na vědomí Smlouvu o spolupráci 
při zajištění projektu „Beroun – 
pobytový tábor pro děti ze socio-
kulturně znevýhodněných rodin“ 
a doporučuje zastupitelstvu její 
schválení. 
n Rada města Hořovice souhla-
sí s vyhlášením soutěže pro děti 
z hořovických škol pod názvem 
ZÁVISLOSTI, která je součástí 
Programu prevence kriminality 
města Hořovice na r. 2019. Dále 
schvaluje užití loga města Hořo-
vice na propagačních materiálech 
soutěže. 
n Rada města Hořovice bere 
na vědomí informaci Domova 
Na Výsluní o nákupu gravitačního 
nářezového stroje P300E a jed-
nostranného vyhřívacího režonu 
DM-94372-4 z darů obcí mikrore-
gionu Hořovicko. 
n Rada města Hořovice souhla-
sí se stanovením termínu zápi-
su do Městské mateřské školy 
na 6.5.2019 od 16:30 do 18:00 
a zároveň souhlasí s Kritérii pro 
přijímání dětí k předškolnímu 
vzdělávání. Dále bere na vědomí 
informaci o nedostatečném po-
čtu míst v předškolním zařízení 
ve školním roce 2019 – 2020.  
n Rada souhlasí s termínem ko-
nání veřejného zasedání zastupi-
telstva města na středu 17. 4. 2019 
od 17.00 hodin. 

Nezapomeňte na poplatek ze psů!
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo práv-
nická osoba, 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 po-
platek 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)     200 Kč za prvního psa chovaného v rodinném domě  
        300 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, 
                     v rodinném domě
b)    800 Kč za psa chovaného v bytovém domě
     1 200 Kč za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, 
                     chovaného v domácnosti v bytovém domě
Způsob úhrady poplatku za psa:
1) V hotovosti na odboru finančním MěÚ Hořovice
2) Bezhotovostně na číslo účtu: 19-363886349/0800 
     nebo 43-3821520277/0100
variabilní symbol: 1341+datum narození držitele psa 
(ve tvaru DDMMRR -poslední dvojčíslí roku)
specifický symbol: č. popisné (trvalý pobyt držitele psa)

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

MěÚ Hořovice, odbor finanční   



Když se narodí zdravé dítě, jak 
roste, začne se pomalu osamo-
statňovat. Nejdřív se samo nají, 
oblékne se, hraje si. Později dojde 
samo do školy nebo do hudeb-
ky. Odpoledne si hraje s kama-
rády, jezdí na kole. Nás, rodiče, 
ke svým aktivitám nepotřebuje, 
spoustu věcí zvládne samo. Když 
dospěje, studuje, najde si zaměst-
nání, buduje si vlastní život, za-
kládá rodinu.

Naprosto odlišná situace je 
v rodině, do níž se narodí dítě se 
zdravotním postižením. Velká 
část takových rodin se o své děti 
stará nepřetržitě, 24 hodin denně, 
7 dní v týdnu a to až do jejich do-
spělosti. Jejich děti často potřebu-
jí neustálou pomoc v každoden-
ním životě – při osobní hygieně, 
při jídle, při oblékání apod.  Pro 
rodiče to obvykle znamená, že 
jeden z nich (zpravidla matka) se 
musí vzdát svého zaměstnání, ale 
taky volného času pro své koníč-
ky nebo setkávání s přáteli. Pro-
blémem může být dojít si nakou-
pit, na poštu nebo třeba k lékaři. 

Rodiny dětí a dospělých s po-
stižením jsou pro ostatní často 
„neviditelné“, v reálném životě 
nemíváme příležitost se pravidel-
ně potkávat. Děti chodí do speci-
álních škol, nechodí na kroužky, 
hodně času tráví doma. To pak 
znamená, že i starosti, se kterými 
se tyto rodiny potýkají, jsou pro 
nás jen těžko představitelné. 

Rozhodli jsme se tohle bílé 
místo aspoň zčásti zaplnit a posí-
lit tak hlas pečujících rodin, který 
mnohdy není slyšet. V rámci ko-
munitního plánování sociálních 
služeb na Hořovicku a Berounsku 
jsme v uplynulých měsících re-
alizovali výzkumné šetření, bě-
hem něhož jsme vedli rozhovory 
s 50 rodiči, kteří se starají o dítě 
se zdravotním postižením. Ptali 
jsme se jich na to, co by jim jejich 
péči usnadnilo a které služby jim 
na Hořovicku a Berounsku chy-
bí. Mluvili jsme s rodiči školních 
dětí, ale také s těmi, jejichž děti 
jsou již dospělé.

Vzhledem k tomu, jak nároč-
ná každodenní péče o dítě na-
příklad s autismem, Downovým 
syndromem nebo dětskou moz-
kovou obrnou může být, uvítala 
by naprostá většina rodičů mož-
nost využívat specializované služ-
by, které by jim pravidelně nebo 
jednorázově pomáhaly. Jedná se 

zejména o sociální služby, zejmé-
na tzv. odlehčovací služby, osobní 
asistenci nebo denní stacionáře. 
Všechny tyto služby se na něja-
kou část dne nebo i na delší dobu 
o dítě postarají a rodič si tak může 
dojít k lékaři, chodit do práce 
nebo odjet na dovolenou.

Bohužel na Hořovicku takové 
služby vůbec neexistují, takže ně-
které rodiny dojíždějí do Berouna 
a do Vráže, kde fungují neziskové 
organizace Dobromysl a Klubíč-
ko. Pro většinu rodin a jejich dětí 
(i dospělých) je to ale daleko, ze-
jména pro každodenní dojíždění, 
které je navíc finančně nákladné. 
Zároveň i tyto služby mají napl-
něnou kapacitu.

Rodiny by tedy uvítaly vznik 
nového zařízení, které by nabí-
zelo odborné služby a které by se 
o jejich dítě postaralo. Tahle otáz-
ka je naléhavá zejména pro rodiče 
dospělých dětí, které již necho-
dí do školy a tráví většinu času 
doma. Pasivní trávení volného 
času jim neprospívá a pro rodiče 
se péče o dospělé dítě stává po-
stupně čím dál náročnější. Velká 
část rodin by vznik podobného 
zařízení potřebovala co nejdříve, 
okamžitě nebo v horizontu něko-
lika nejbližších let.

Z rozhovorů je také zřejmé, 
že rodiče dětí s postižením často  
trápí, že jejich děti nemohou vy-
užívat téměř žádné volnočasové 
aktivity. Sportovní aktivity, vý-
tvarné nebo hudebně zaměřené 
kroužky, ty všechny počítají se 
„zdravými“ dětmi a nejsou uzpů-
sobeny potřebám dětí s postiže-
ním. V tomto případě by někdy 
stačila i malá změna – menší sku-
pinky dětí, pomalejší tempo nebo 
přítomnost asistenta, který by 
dítěti v případě potřeby pomáhal 
a dohlédl na něj.

Otázkou, na niž rodiče hleda-
jí odpověď každý den, je, kdo se 
o jejich děti postará, až oni sami 
zestárnou. Přemýšlí o budouc-
nosti svých dětí a potřebovali by 
jistotu, že dítě bude moci zůstat 
ve známém prostředí, s pod-
porou specializovaných služeb 

i místní komunity. Ideálně tako-
vou představu rodičů naplňuje 
chráněné (či podporované) byd-
lení nebo týdenní stacionář pro 
lidi se zdravotním postižením. 
Nestojí o velká zařízení ústavního 
typu, pro své děti by upřednost-
nili život v menším domě, s men-
ším počtem klientů.

Vytvořit novou organizaci, 
která by nabízela uvedené služby, 
je běh na dlouhou trať a znamená 
spoustu úsilí mnoha lidí, kteří se 
na tom budou ochotni podílet. 
Jiná forma podpory pečujících 
může být snazší – dostupné spor-
tovní či jiné kroužky pro děti 
i dospělé, vznik svépomocné sku-
piny pečujících rodin, větší do-
stupnost informací, bezbariérové 
úpravy veřejného prostoru  apod. 
Pevně věříme, že se náročnou si-
tuaci pečujících rodin na Hořo-
vicku podaří postupně zlepšovat. 
Máte-li nějaký konkrétní nápad, 
jak k tomu přispět, neváhejte se 
nám ozvat na e-mailovou adre-
su ratajova@mesto-horovice.cz 
nebo na telefon 778 766 918.

Mgr. Petra Klvačová, Ph.D.
Analytik projektu „Aktualizace 
komunitního plánu sociálních 
služeb města Hořovice a spádo-
vých obcí 2020-2024“ č. CZ.0
3.2.63/0.0/0.0/16_063/000656
1, který realizuje Centrum pro 
komunitní práci střední Čechy 
a jeho partnerem je město Hořo-
vice. Projekt je financován z ESF 
prostřednictvím Operačního pro-
gramu Zaměstnanost.
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Městská 
mateřská škola 

Hořovice

PŘIJME 
UČITELKU 

a nabízí:
úvazek 1,0 s nástupem 

od 1. 9. 2019.

Tel. kontakt: 
734 159 444 

Kdo se o ně jednou postará? Denní stacionář pro mladistvé 
a dospělé se zdravotním 

postižením 
V rámci aktualizace Komunit-

ního plánu sociálních služeb ORP 
Hořovic byla zjištěna potřeba 
Denního stacionáře pro mladist-
vé a dospělé se zdravotním posti-
žením, kde by mohli smysluplně 
trávit volný čas v době, kdy jejich 
rodiče musí být v práci, nebo řešit 
jiné povinnosti. Intenzivně proto 
hledáme vhodný objekt, kde by 
bylo možné toto zařízení vybudo-
vat a pomoci tak vyřešit obtížnou 
situaci rodičům v okamžiku, kdy 
jejich děti ukončí povinnou škol-
ní docházku. Toto zařízení by se 
ideálně mělo nacházet v klidné 
čtvrti obklopené zelení, kde by se 
klienti mohli věnovat i venkov-
ním aktivitám v bezpečném pro-
storu. Kapacita takového zařízení 
by měla být 15 klientů.

Budeme rádi za jakoukoli 
informaci o vhodném objektu 
v rámci ORP Hořovic.
Kontakty: tel.: 778 766 918, e--mail: 
ratajova@mesto-horovice.cz

Blahopřání

Paní Olga Ungrová, klientka 
Domova Na Výsluní, Hořo-
vice oslavila 20. 3. krásné 85. 
narozeniny. Gratulujeme!



Čtenáři nám píší…
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n Nevím, co si myslet… Někteří občané si myslí, že místa, kde jsou kontej-
nery určené k sběru separovaného odpadu k recyklaci, jsou zároveň v lep-
ším případě sběrný dvůr nebo v horším černá skládka. Opakovaně se tak 
děje v ulici Větrná… Zdenka Javůrková

V pátek 29. 3. provedli úředníci MěÚ Hořovice úklid Červeného 
potoka, který již dlouho vypadal jako odkladiště odpadu. Uklizen byl 
úsek od mostu u Sv. Jana až po lávku ulice U Mlýna. Celkem bylo na-
sbíráno 55 pytlů především plastů a nechyběly ani palubní desky nebo 
televize, nalezena byla také peněženka s doklady. Škoda, že povodí 
spolu s regulací potoka do drátěné podoby a masivního kácení stro-
mů, neuklízí také odpad na svých svěřených pozemcích.

Poděkování: Ukliďme Česko
Ve dnech 6. a 7. dubna se uskutečnila akce Ukliďme Česko, v jejímž 

rámci jsme organizovali úklid v horní části Hořovic. Děkujeme dobrovol-
níkům za účast. Věříme, že další obyvatelé obce a okolí se zapojí do úkli-
du  poblíž svého bydliště i v budoucnu individuálně i  bez této organizo-
vané akce 

Zároveň vítáme diskusi v Klubu přátel a rodáků Hořovic na Facebooku 
a Instagramu, kde vznikl nápad na zřízení boxů na použitý olej a maziva 
v Hořovicích a na Hořovicku. Tuto iniciativu s nápadem jsme předali hořo-
vické radnici.

Mgr.Radka Štefaňáková, Klub přátel a rodáků Hořovic

Úklid Červeného potoka

Městský úřad Hořovice ve spolupráci s firmou AVE CZ 
odpadové hospodářství s.r.o. Hořovice uskuteční 

od 13. do 28. 5. 2019
SVOZ OBJEMOVÉHO ODPADU 

A ŽELEZNÉHO ŠROTU
Na níže uvedená místa budou dle stanovených termínů od 10:00 

přistaveny dva velkoobjemové kontejnery. Tyto kontejnery budou 
odvezeny následující den ráno. Za objemový odpad se považuje 
pouze ostatní odpad z domácností (např. matrace, nábytek, staré 
šatstvo apod.).

Objemový odpad není stavební suť a nebezpečný odpad. 
Kontejnery budou přistaveny na stanoviště od 10:00 hodin.

Sběrná místa objemového odpadu a železného šrotu:
n 13. 5. Sklenářka  - sídliště
n 14. 5. U Společenského domu
n 15. 5. Sídliště K. Sezimy
n 16. 5.    Tichá ul.  (křižovatka ul. Tichá-Nová)
n 20. 5. U Rybníčku    
n 21. 5.  Palachova ul. (proti obchodům)
n 22. 5.  Anýžova ul. (křiž.s ul. Svatopluka Čecha)            
n 23. 5. Letná (vjezd ke koupališti - proti tobogánu)     
n 27. 5.   Vrbnovská ulice (podélné  parkoviště u zámecké zdi) 
n 28. 5. Křižovatka ul. Valdecká - Kamenná (nad provozovnou 
 AVE CZ s.r.o.)              

Žádáme občany o dodržení sběrové kázně,  tzn. o  třídění 
a ukládání odpadů pouze do označených kontejnerů. Shromaž-
ďování odpadu na sběrných místech před přistavením kontejnerů 
či ukládání mimo kontejnery bude považováno za přestupek proti 
veřejnému pořádku dle par. 47 odst. 1 písm. h) zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích. 

Děkujeme občanům za spolupráci a kladný vztah k životnímu 
prostředí.

MěÚ Hořovice, Odbor technický a dopravní

K čemu slouží?
Obyvatelům ulice U Potoka se každoden-

ně a celodenně naskýtá pohled přes Červený 
potok na prostranství v Tyršově ulici poblíž 
mostu ke Společenskému domu. A kladou si 
otázku, k čemu slouží? Koná-li se v „Liďáku“ 
nějaká akce, pak jako parkoviště, občas zde 
parkují autobusy vozící sportovce. Potud je 
asi vše v pořádku. Nenormální situací je ale 
to, že okolo kontejnerů na tříděný odpad se 

vytváří jakýsi malý sběrný dvůr, kde je mož-
né najít téměř vše – matrace, televizory, staré 
kočárky atd. Neutěšený pohled! Ke cti města 
je třeba přičíst, že téměř denně je odpad od-
vážen.

Co mě však mrzí víc je to, že „plac“ 
na hlavním a frekventovaném místě ve městě 
je veřejným, bezplatným a hojně využívaným 
záchodkem. Zastaví zde řidiči osobních aut, 
malých i velkých dodávek i kamionů za je-
diným účelem – vykonání potřeby. Má zde 
zastávku pravidelná autobusová linka z Plzně 

do ukrajinské Nadvirny a Kyjeva. I její cestují-
cí se nerozpakují otočit se zády k silnici, čelem 
k potoku a domům na druhém břehu a ulevit 
si. Vůbec jim nevadí, že v nedávné době Povo-
dí Vltavy odstranilo náletové dřeviny z břehu, 
takže je vše krásně vidět.

Své devítileté dceři jsem musel nějak 
vysvětlit, že ta paní už to nemohla vydržet, 
tak musela právě teď a tady. Mimochodem, 
s díky odmítla mnou nabízený toaletní papír.

K čemu ten „plac“ slouží?
Jaroslav Daněk, Hořovice 



ZUŠ Hořovice přijímá žáky do nového školního roku 2019/2020
ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice oznamuje, že přijme zájemce o studium uměleckých oborů do nového školního roku 2019 / 2020 – Hudební 

obor: pobočka Žebrák - pondělí 3. června od 15:00 do 17:30, budova Hořovice: čtvrtek 30. května od 13:00 do 17:30. Výtvarný obor přijímá 
žáky ve čtvrtek 30. května od 13:00 do 16:00 v budově v Hořovicích. Z kapacitních důvodů zatím není vyhlášen termín pro taneční obor.

Během přijímacích talentových zkoušek bude u uchazečů zjišťována míra uměleckých předpokladů pro jednotlivý obor. Do každého z obo-
rů přijímáme žáky ve věku od 5 do 14 let. V hudebním oboru vyučujeme hře na  housle, akordeon, kytaru, zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, 
saxofon, trubku, lesní roh, klavír, keyboard, sólový, komorní a sborový zpěv. Výtvarný oboru se zaměřuje na malbu, kresbu, modelování, grafi-
ku a tvorbu prostorových objektů. Více informací na www.zus-horovice.cz, nebo na tel. 311 512 036, email: skola@zus-horovice.cz.
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Žáci ZUŠ Josefa Slavíka Hořo-
vice z klavírní a pěvecké třídy Kvě-
tuše Ernestové pokračují vítězně 
ve svém jarním soutěžním tažení.

21. března 2019 se již potře-
tí zúčastnili celostátního finále 
dětského hudebního festivalu 
JARNÍ PETRKLÍČ, který se opět 
konal v sálech Kulturního domu 
Krakov v Praze-Bohnicích pod 
záštitami starosty Městské části 
Praha-Ďáblice Ing. Miloše Růžič-
ky, starosty Městské části Prahy 8 
Ondřeje Grosse, děkana Pedago-

gické fakulty Univerzity Karlovy 
prof. Dr. Michala Nedělky a mís-
topředsedy Senátu Parlamentu ČR 
Jiřího Oberfalzera. Porota v čele 

s RNDr. MgA. Zbyňkem Blechou, 
CSc. ocenila v sólových pěveckých 
kategoriích Stříbrnými stuhami 
Martina Jiráka (již potřetí) a Filipa 
Rataje a Bronzovou stuhou Pavlí-
nu Vokáčovou (podruhé). Histo-
rického úspěchu dosáhl Komorní 
pěvecký soubor ve složení Karin 
Racz, Nela Kratochvílová, Ema 
Daňková, Julie Lišková, Ferdinand 

Zlatý Jarní Petrklíč

Žáci ZUŠ Josefa Slavíka Hořovi-
ce z klavírní a pěvecké třídy Květuše 
Ernestové se letos poprvé zúčastnili 
INTERNATIONAL COMPETITI-
ON TALENT AWARDS, soutěže, 
která je svým formátem jedním 
z největších evropských soutěžních 
projektů představujících taneční, 
sportovní a uměleckou scénu. Ve vý-
běrových kolech prezentovali vedle 
účastníků z Itálie, Německa, Ruska, 
Chorvatska, Slovenska, Polska, aj., 
své umění také hořovičtí vítězové 
pěvecké soutěže Brdský kos 2018 
a umělecké soutěže Allegro 2019 
Martin Jirák a Filip Strejc. 

Odborná porota nakonec z cel-
kového počtu 1492 soutěžících, 
amatérů i profesionálů, ze sedmi 
zemí vybrala v různých kategoriích 
118 vítězů, držitelů 1., 2. nebo 3. cen.

Pánové Jirák a Strejc získali ve své 
kategorii free style-jevištní krea-
ce-amatéři vynikající 2. ceny a byli 
požádáni o vystoupení na slavnost-
ním GALAKONCERTĚ VÍTĚZŮ 
TALENT AWARDS 2019, jenž se 
uskutečnil v sobotu 13. dubna 2019 
ve velkém sále Kulturního domu 
Mlejn v Praze. Vedle hudebních vy-
stoupení obdivovali diváci také Belly 
Dance, balet, výrazový tanec, New 
Age Dance, Lightshow a další dis-
ciplíny. V závěru koncertu předala 
prezidentka soutěže Muna Al Mu-
chantafová, ředitelka Language Cen-
tre Muna a Professional Oriental 
Belly Dance School Muna vítězům 
medaile, diplomy a věcné ceny. Kon-
cert zasvěceně moderoval redaktor 
Martin Vencl. GRATULUJEME.

Květuše Ernestová

Vicemistři TALENT AWARDS 
2019 jsou z Hořovic

Úspěchy houslové třídy a tanečního 
oboru ZUŠ Josefa Slavíka

Letošní školní rok se houslisté ze třídy Elišky Chaloupkové připravo-
vali na soutěž MŠMT v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů, 
kde v okresním kole v Berouně získali dvě první místa za houslové duo 
a trio. V krajském kole v Brandýse nad Labem pak vybojovali 1. místo 
za houslové trio a 2. místo za houslové duo. Z hudebního festivalu malých 
a mladých muzikan-
tů s názvem Jarní 
petrklíč 21. 3. si od-
vezl z Prahy houslo-
vý soubor „Mad-
Strings“ bronzovou 
stuhu. Na Krajské 
přehlídce v Příbrami 
vytančili žáci TO (pod vedením Venduly Dědové) nominaci na Celostát-
ní přehlídku scénického tance, kde naši školu budou v květnu reprezento-
vat za Středočeský kraj. Všem žákům gratulujeme a přejeme i do budouc-
na mnoho dalších úspěchů.        Bc. Jakub Albrecht

Liška, Martin Jirák, Markéta Žílo-
vá, Pavlína Vokáčová a Filip Rataj, 
který zvítězil v kategorii velkých 
sborů a souborů, a obdržel Podě-
kování za potěšení muzicírováním 
a Zlatou stuhu za provedení cyklu 
ZVĚROZPĚVY současného české-
ho hudebního skladatele Eduarda 
Douši.

Do Prahy-Bohnic se hořovičtí 
pěvci vrátili ještě v sobotu 6. dubna 
2019, a to do Divadla Za plotem 
na krajské dvojkolo soutěže ve zpě-
vu lidových písní LIDOVÁ PÍSEŇ 
PRAHA 2019. V konkurenci zpě-
váků a souborů z Prahy a Středo-

českého kraje získala Julie Lišková 
3. cenu a Martin Jirák postup do fi-
nále. Diplom za účast v soutěži si 
do Hořovic odvezli Tobias Rosen-
baum a Pavlína Vokáčová.

Mnozí z vítězných pěvců zpívali 
také na společném koncertě učite-
lů a žáků Základní umělecké školy 
Josefa Slavíka Hořovice ve středu 
17. dubna 2019 ve Společenském 
domě v Hořovicích nebo na verni-
sáži výstavy HISTORIE SIRKAŘ-
STVÍ NA HOŘOVICKU v Muzeu 
Hořovicka ve čtvrtek 18. dubna 
2019. GRATULUJEME.

Květuše Ernestová

Rok s rokem se sešel a speciální 
hosté ZUŠ Josefa Slavíka se opět 
objevili na společném koncertu 
15. 4., v sále hořovické radnice. 
V úvodní části zazněly skladby 
a písně HORbandu pod taktovkou 
ředitele ZUŠ Jakuba Albrechta. 
Druhá část se za doprovodu ba-
revných světel a kouřových efektů 
přenesla do severní Evropy (zazně-
lo několik písní nejen v angličtině, 
ale i v jejich rodném jazyce). Ve-
doucí dánské kapely se naučil ně-
kolik českých slůvek a pobavil tak 

místní publikum. Dánští studenti 
jsou v Čechách již po páté, a z toho 
po druhé v Hořovicích. Zajímavé 
je, že každým rokem vystupují v ji-
ném složení a s jinými aranžemi 
skladeb. Stávají se tak multižánro-
vou kapelou, v našich podmínkách 
méně vídanou. Vzhledem k pří-
jemné atmosféře na společných 
koncertech se plánuje spolupráce 
i do budoucna. Jediná věc, kterou 
vnímáme jako negativní, byla níz-
ká návštěvnost. Obecenstvo se roz-
hodně mělo na co těšit. 

Dánská ØseEfterskole opět 
na radnici v Hořovicích
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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 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 MIROSLAV DONUTIL
3. 5. pátek od 19:00
n VELKÁ DOBRODRUŽSTVÍ 
MALÉHO BROUKA - divadelní pohádka  
5. 5. neděle od 16:00

n Klub Labe

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

n WESTWOOD: PUNK, ICON, ACTIVIST 
– filmová projekce  (dokument)
9. 5. čtvrtek od 19:30 
n VŠETEČKA
11. 5. sobota od 17:00 
Divadlo Na  holou uvádí premiéru nové hry. 
Představení pro děti i  dospělé podle Daniila 
Charmse. Vstupné dobrovolné.

n CESTA DO PRAVĚKU - film. projekce  
12. 5. neděle od 16:30
n FENOMÉN TRAMPINGU - beseda
16. 5. čtvrtek od 19:00
n ŠEMÍKŮV MEMORIÁL 2019
18. 5. sobota od 10:00 
n POEZIE VE STŘEDU
29. 5. středa od 19:00 
Úvodní slovo Jitka Bret Srbová. Vystoupí bás-
níci Adam Borzič a Jan Škrob. Hudební vy-
stoupení Šárka Pexová.

n CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?  
– filmová projekce
30. 5. čtvrtek od 19:30 
n TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY  
– filmová projekce
6. 6. čtvrtek od 19:30 

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 

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

4 V květnu je muzeum otevřeno o víkendech 
a státních svátcích v době 9-12 a 12:30-17 ho-
din. Stálá regionální expozice,ale též aktuální 
výstavu mapující výrobu sirek na Hořovicku 

n Muzeum Hořovicka

 

 

 

 

 

 

 

Předprodej vstupenek v informačním centru Hořovice, tel. 732 512 821 

n O POPELCE  
12. 5. neděle od 15:00
Pohádka v podání loutkářského souboru Malá 
scéna, hrají děti. 

n PARTIČKA - dvě představení
15. 5. středa od 17:30 a 20:00 

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: 
4. a 18. 5. 2019 
n 2. LEKCE KURZU 
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
13. 5. pondělí od 9:30
n SPISOVATEL  FRANTIŠEK NIEDL 
V KNIHOVNĚ IVANA SLAVÍKA.
23. 5. čtvrtek od 17:30

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spisovatel 

František Niedl 
v Knihovně 

Ivana Slavíka 
v Hořovicích 
23. 5. 2019 
od 17:30 

 

Vstupné dobrovolné 

PŘIPRAVUJEME:
n 3. 6. – Akce ke dni dětí
n 3. 6. od 17:30 - DOTEKY INDIE
Promítání s výkladem. Každodenní život oby-
čejných lidí. 
n 20. 6. od 17:30 - Setkání s Prof. MUDr. 
Zdenkou Ulčovou Gallovou, DrSc, hořovic-
kou rodačkou, nejen nad její nejnovější knihou 
Šampuska.

Loutkářský soubor 
MALÁ SCÉNA
MKC Hořovice

zve všechny děti i rodiče na pohádku

O POPELCE
Režie:
Marie Bartošová

Neděle
12.5.2019
od 15:00

Společenský dům
HOŘOVICE



www.mesto-horovice.cz14

kulturní servis

n Zámek Hořovice

n ČERTŮV ŠVAGR 
- POHÁDKOVÉ PROHLÍDKY  
11. – 12. 5. od 10:15 do 15:15
Pohádkové prohlídky na  zámku Hořovice 
vstupují do  dalšího ročníku. Čertův švagr je 
klasická humorná pohádka, kde zvítězí dobro 
nad zlem, jak to má ve správné pohádce být. 
Přijďte se podívat o víkendu 11. a 12. 5. 2019. 
Pohádkové prohlídky začínají vždy v  10:15,  
11:15, 13:15, 14:15 a 15:15 hodin. Pro tradičně 
velký zájem doporučujeme rezervaci vstupe-
nek na tel. 311 512 479, nebo e-mailem: barti-
panova.katerina@npu.cz

4 13., 20., 27. 5. pondělí od 10:00 do 11:00, RC Ka-
leidoskop. CVIČENÍ NA  VELKÝCH MÍČÍCH. 
Posilovací cvičení vhodné pro každého. Nutná 
rezervace: 602 664 0650.  Poplatek 50 Kč/ lekce.
4 14., 21., 28. 5. úterý od 8:00 do 12:00, RC Ka-
leidoskop. ÚTERNÍ MINIŠKOLKA V  KALEI-
DOSKOPU. 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 15., 22., a 29. 5. středa od 10:00 do 11:00, Zr-
cadlový sál Vrbnovská ul. MAMIFIT. Kruhový 
trénink (nejen) pro maminky. Nutná rezervace:  
602 664 650. Poplatek 100 Kč/ lekce.
4  23. 5. čtvrtek od  16:00 do  17:30, Domeček 
Hořovice - Vrbnovská. MÁJOVÉ ŠPEKÁČKY 
V  DOMEČKU. Květnové opékání špekáčků 
v Domečku pro veřejnost. Vstupné dobrovolné.
4 25. 5. sobota od 13:00 do 17:00, Králův Dvůr. 
SEMINÁŘ PLETENÍ Z PEDIGU. Ošatka na stůl 
s josefínským uzlem. Poplatek 300 Kč.
4  25. 5. sobota od  14:00 do  17:00, Soko-
lovna Komárov. ZUMBA II. S  LEANDREM 
A RAYEM. Po velkém úspěchu se vrací Zumba 
v  rytmu žhavých španělských songů. Nutná 
rezervace: 725 443 689.  Poplatek: 500 Kč.
4  28. 5. úterý od  16:00 do  18:00, Domeček 
Hořovice –Vrbnovská. SEMINÁŘ MALOVÁNÍ 
NA TEXTIL. Tvoření pro mládež a dospělé s Hele-
nou. Malování na vlastní trička. Poplatek: 200 Kč.
4  31. 5. pátek od  15:00 do  17:00, Komárov. 
DEN DĚTÍ KOMÁROV. Oslava dne dětí 
na komárovském náměstí - soutěže, hry, skákací 
hrad, malování na  obličej, vystoupení dětí ZK 
Osek.

n Domeček Hořovice

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

4 1. 5. středa od 8:00 - 15:30. VÝLET DO HIS-
TORICKÉ VESNIČKY  BOTANICUS, Lysá 
nad Labem. Pro děti ZŠ.  Poplatek 480,- Kč. Nut-
ná rezervace: 739 633 518
4 2. - 3. 5. čtvrtek, pátek od 8:00 do 15:30, RC 
Kaleidoskop  PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR MÁJOVÉ 
TOULÁNÍ. Dvoudenní tábor během ředitelských 
prázdnin základní škol pro děti 1. stupně ZŠ, 
které si chtějí užít společné výlety, tvoření a hry. 
Poplatek 450,- Kč. Nutná rezervace: 602 664 650.
4 6., 13., 20., 27. 5. pondělí od 14:30 do 15:30, 
RC Kaleidoskop. HRAVÉ TVOŘENÍ. Malování, 
kreslení, modelování, jednoduché výtvarné tech-
niky. Pro děti od  2let a  jejich maminky. Nutná 
rezervace: 602 664 650. Poplatek 70 Kč/ lekce.
4 6., 13., 20., a 27. 5. pondělí od 17:30 od 18:30, 
RC Kaleidoskop. CVIČENÍ NA  VELKÝCH 
MÍČÍCH. Posilovací cvičení vhodné pro každého. 
Rezervace: 602 664 0650. Poplatek 50 Kč/ lekce.
4  7. 5. úterý od  16:00 do  18:00, Domeček 
Hořovice - Vrbnovská. SEMINÁŘ AKVARE-
LOVÝ OBRÁZEK. Tvoření pro mládež a dospělé 
s Helenou. Jednoduché a efektní kouzlení s razítky 
a akvarelovými fixy. Poplatek: 200,-Kč
4  9., 16., 23., 30. 5. čtvrtek od 8:00 do 12:00, 
RC Kaleidoskop. ČTVRTEČNÍ MINIŠKOLKA 
V  KALEIDOSKOPU. 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  12. 5. neděle od  13:00 do  17:00, Liteň. 
SEMINÁŘ PLETENÍ Z  PEDIGU. Pletení 
z pedigu pro začátečníky i pokročilé. Téma gon-
dolový koš. Poplatek 300 Kč.
4 13., 20., 27. 5. od 9:00 do 9:30, RC Kaleidos-
kop. MIMIKLUBÍK. Setkání maminek s mimin-
ky s říkankovým cvičením. Poplatek 50 Kč/ lekce.

n Sedmikráska o.s.

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

4 So 4. 5. Ne 5. 5. od 12:30 do 17:30, OHRA-
ZENICE 131. VÝTVARNÝ KURZ PRO DĚTI: 
NAMALUJ SI SVŮJ OBRÁZEK. Pod mým 
odborným vedením, 30 let praxe, si vaše dítě 
namaluje svůj opravdový obraz na plátno, který 
si odnese domů. Výtvarné pomůcky, plátno jsou 
k dispozici. Příspěvek 500 Kč.
4  Středa 15. a  29. 5. od  15:00 do  16:00, 
Hořovice, Společenský dům, klubovna Sed-
mikrásky. HRAVÉ MALOVÁNÍ. Jedná se 
o kurzy pro děti prvního stupně, kde formou 
výtvarného vyjádření poznávají sebe sama 
a  své místo ve  světě. Schůzky jsou jednou 
za dva týdny. Příspěvek 80 Kč.
4  Neděle 19. 5. od  12:30 do  12:45, sraz 
před MěÚ Hořovice, Palackého nám. CYK-
LOVÝLET. 15 – 20 km, Hořovice, Tlustice, 
Točník a zpět. Přesná trasa se domluví na místě 
podle zdatnosti cyklistů. Po vzájemné domluvě 
mohou jet i  děti starší 6 let bez doprovodu 
rodičů. Informace na  tel.: 725 980 975, Renata 
Babelová, email: sedmikráska-os@seznam.cz.
4  Sobota 11. 5. od  9:00 do  16:30, OHRA-
ZENICE 84, Obecní úřad. VÝTVARNÝ 
KURZ: NAMALUJ SI SVŮJ OBRAZ. Pod 
mým odborným vedením, 30 let praxe, si nam-
alujete akrylovými barvami svůj obraz na plát-

no, který si odnesete domů. Výtvarné pomůcky, 
plátno jsou k dispozici. Příspěvek 700 Kč. 
4 Neděle 26. 5. od 9:00 do 18:30, Ohrazenice 
84. KURZ KRESLENÍ PRAVOU MOZKO-
VOU HEMISFÉROU. Z mých kurzů je vidět, že 
krásně a dobře kreslit dovede opravdu každý, kdo 
má chuť se do toho pustit.  Výtvarné pomůcky 
jsou k dispozici. Příspěvek 700 Kč. 
4  Místo a  čas po  domluvě, jedná se o  čtyři 
2,5 hodinové setkání, každý týden jedno. 
Ohrazenice 131. VÝTVARNÝ KURZ - OLE-
JOMALBA. Není třeba se obávat složitostí 
techniky, povedu vás krok za krokem a budete 
nadšeni výsledkem. Výtvarné pomůcky, plátno 
jsou k dispozici. Příspěvek 900 Kč.
4 Aktuální rozpis na www.polakova-kinezio-
logie.cz. Od 18:00 do 20:00, HOŘOVICE, ul. 
Jungmannova 156, objekt Teza, 1. p., vlevo. 
ARTETERAPIE. Vhodné pro všechny, kteří 
si chtějí udělat čas na sebe, uvolnit se, zrelaxo-
vat a popřemýšlet o sobě, svém životě a něco se 
o  sobě dozvědět. Setkání se konají pravidelně 
jednou měsíc. Příspěvek 160 Kč. 
Na  všechny akce prosím o  závaznou rezervaci: 
mobil: 607  185  016 nebo e-mail polak.kamila@
seznam.cz.  Více informací:  www.polakova-kine-
ziologie.cz. Těší se na vás Kamila Poláková.

HRAD TOČNÍK 
n POVÍDÁNÍ S doc. RNDr. ZDEŇKEM 
KUKALEM Dr.Sc. 
3. 5. pátek od 18:00  
Povídání s doc. RNDr.  Zdeňkem Kukalem 
Dr.Sc., nestorem české geologie a oceánografie, 
o životních osudech rodiny a bratra Karla, ge-
ologie okolí hradu Točníku, klimatické změny.
n NOČNÍ TOČNÍK
10. 5. pátek od 20:00 do 23:00
Užijte si noční prohlídku hradu Točník spo-
jenou s astronomickým vyprávěním, promí-
táním a za příznivého počasí i pozorováním 
Měsíce, planety Mars a dalších objektů expe-
dičním dalekohledem hvězdárny.
Akce proběhne za jakéhokoliv počasí, rezer-
vace nutná na www.hvezdarnazebrak.cz 
n BĚŽÍME NA HRAD
25. 5. sobota
Každoroční běžecká akce s cílem na hradě Toč-
níku. Tři trasy dle náročnosti, dětské soutěže. 
n PŘIPOMÍNKA 
JERONÝMA PRAŽSKÉHO
31. 5. pátek od 14:30
Portál na Jezevčíku v Točníku (nad podhrad-
ním parkovištěm), průstup s oslem Emilem 
a dětmi, možná bude i překvapení…

n Točník

MĚSTSKÉ MUZEUM ZBIROH 
n Otvírání Lesní studánky J. V. SLÁDKA
11. 5. sobota od 14:30
Přijměte pozvání na krásnou sobotní procházku 
májovým dnem na otvírání Lesní studánky J. V. 
Sládka nad Sýkorovým mlýnem v tzv. „V Krá-
lovství“ za obcí Přísednicí. Účastníky tohoto 
setkání opět provede Jiří Hlobil svým vlídným 
slovem, recitací a je přichystáno překvapení. 

n Zbiroh

na přelomu 19. a 20. století.  Přijďte poznat ži-
votní osudy J. Bondyho nebo J. Taussiga.
4 Mezinárodní den Muzeí a galerií
18. 5. sobota od 16:30
Přednáška Českého filumenistického svazu – sběra-
telství zápalek a přiblížení zdejší tovární produkce.
4 Přednáška Ing. Romana Kováře
30. 5.  čtvrtek od 17:00
Historie vojenské střelnice na Brdech – 2. část 
období 1938-50. léta 20. st.
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 Česká provincie řádu 
Augustiniánů 

a farnost Svaté 
Dobrotivé 

dovolují si pozvat vás 

na XXII. Mariánskou pouť 
 

která se koná 1. června 2019 
Pouť začíná u kapličky sv. Václava v obci Těně, poutníci se 

vydávají na cestu v 10 hodin.  

Ve 14 hodin začíná poutní mše svatá. 
 

HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK
Žebrák, tel.: 602 530 515
www.hvezdarnazebrak.cz
www.facebook.com/hvezdarnazebrak

n Žebrák

n HVĚZDÁRNA DĚTEM
2. 5. čtvrtek od 18:00
Děti provedeme Sluneční soustavou, kreslenými 
souhvězdími, uslyší Pohádku z hvězd, zahrají si 
hvězdnou hru, podívají se k hlavnímu dalekohle-
du do kopule a čeká je řada dalších vesmírných 
dobrodružství. Rezervace nutná!
n POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY 
DALEKOHLEDY
2. 5. čtvrtek od 20:00
Pozorování probíhá v hlavní kopuli dalekohledu 
za předpokladu bezoblačné oblohy.
n DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
NA HVĚZDÁRNĚ ŽEBRÁK
4. 5. sobota od 13:00 do 16:00
U příležitosti Spanilé jízdy mopedů městem Žeb-
rák pořádáme tradiční Den otevřených dveří. 
V případě příznivého počasí proběhne i pozoro-
vání Slunce speciálním slunečním dalekohledem 
Lunt.
n KURZ OVLÁDÁNÍ DALEKOHLEDŮ 
4. 5. sobota od 16:00 do 18:00
Máte doma dalekohled a nevíte, jak se s ním 
správně pozoruje? Dovezte ho na Hvězdárnu 
Žebrák, my vám poradíme. Prosíme o rezervaci 
v našem rezervačním systému z důvodu omeze-
né kapacity.
n MĚSÍČNÍ NOC (50 LET APOLLO)
9. 5. 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 NOČNÍ TOČNÍK
10. 5. pátek od 20:00 
Užijte si noční prohlídku hradu Točník spoje-
nou s astronomickým vyprávěním, promítáním 
a za příznivého počasí i pozorováním Měsíce, 
planety Mars a dalších objektů expedičním da-
lekohledem hvězdárny. Akce proběhne za jaké-
hokoliv počasí, rezervace nutná měsíc předem 
na www.hvezdarnazebrak.cz
n NOVINKA: 
POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE
19. 5. neděle od 14:00 a 16:00
Hvězdárna Žebrák připravila pro dětské návštěv-
níky řadu originálních pohádek. Dětem je nejen 
promítneme, ale také povyprávíme o souhvěz-

n ZBIROH NA FOTOGRAFIÍCH 
Z ČASŮ  MINULÝCH
14. 5. úterý od 17:00 do 30. 6. 
K 650 let od povýšení Zbiroha na městys. 
Výstava  a křest knihy. Kniha na více než 
370 fotografiích zachycuje Zbiroh od nejstar-
ších pořízených snímků z konce 19. století 
až do současnosti. Zobrazuje nejen celkové 
proměny města, přestavbu či výstavbu vý-
znamných městských budov, ale zaměřuje se 
i na obyčejné domy a chaloupky.
n VÝSTAVA ZLATÝCH OBRAZŮ 
JANA HACHRANA 
do 5. 5.
Autor představuje obrazy z mystického cyklu 
Historia symbolica a zároveň i část nové série 
grafik s tématikou slovanských národů. Na vý-
stavě ve Zbiroze je možné si zakoupit speciál-
ní pamětní list navržený Janem Hachranem 
k výročí 650 let povýšení Zbiroha na městys.
n Výstava ve vestibulu muzea – 100 LET 
ZBIROŽSKÉHO FOTBALU
do 30. 6.
ZÁMEK ZBIROH
n SLAVNOSTI RŮŽOVÝCH VÍN 
4. 5. sobota od 11:00 
Tradiční jarní setkání předních českých a mo-
ravských vinařů na nádvoří zbirožského zám-
ku. Pro návštěvníky budou připraveny ochut-
návky a prodej vín přímo od vinařů, grilované 
pochoutky, řemeslné tržiště a další doprovod-
ný program. Těšit se mohou rovněž na speci-
ální menu v zámecké krčmě a prohlídky zám-
ku s výstupem na nejstarší samostatně stojící 
hradní věž v Čechách. 
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
4 Lanové centrum otevřeno o víkendech 
a svátcích 10-18 hod. Tel.: 371 784 598; e-mail: 
info@zbiroh.com
Více informací na www.zbiroh.com

dích noční oblohy a rozdáme hezké dárky. RE-
ZERVACE NUTNÁ.
MUZEUM ŽEBRÁK
Náměstí 89, Žebrák
4 V měsíci květnu je muzeum otevřeno o víken--
dech a státních svátcích v době 9-12 a 12:45-17 
hodin. Prohlédnout si lze nejen modernizova-
nou stálou expozici z dějin města, ale též aktu-
ální výstavu hraček z poloviny 20. století. Přijďte 
zavzpomínat na své dětství prostřednictvím po-
kojíčků, panenek, pásových vozidel, plechových 
autíček či traktorů.
4 18. 5. Mezinárodní den Muzeí a galerií
Workshop Jiřiny Havlové z Plzně – oprava sta-
rých panenek a sběratelství od 13 – 15 hodin.
KULTURNÍ KLUB ŽEBRÁK 
n SPANILÁ JÍZDA MOPEDISTŮ
4. 5. sobota ve 12:00 
Start 19. ročníku Spanilé jízdy Mopedistů na ná-
městí v Žebráku. Dojezd strojů je očekáván mezi 
16. a 17. hodinou.
n DIVADLO PRO DĚTI
5. 5. neděle od 15:00 v kinosále KK
Loutkoherecká skupina Loudadlo, která spolu-
pracuje s Českou televizí na pořadu Studio Ka-
marád, sehraje pohádku pro děti „Na kouzelném 
paloučku“. Těší se na vás tančící slunečnice, ka-
marádi žabáci Kvik a Kvak a myšák Kiko. Na pa-
louček zavítají také kamarádi Jů a Hele. Těšte se 
na loutky v nadživotní velikosti, komické dialo-
gy, písničky a soutěže. Lístky je nutné zakoupit 
nebo rezervovat v KK. Vstupné 120 Kč.
n KONTROLA ZRAKU 
A DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
9. 5. čtvrtek od 13:00 do 17:00
V předsálí kontrola zraku na speciálním přístro-
ji zdarma. Večer od 19:00 se v rámci této akce 
odehraje v kinosále divadelní komedie „Brejle“. 
Vstupné 150 Kč.
n DISKOTÉKA
18. 5. sobota od 21:00 
DJ Michal Pešina.
n MÁJE A PRŮVOD MĚSTEM
25. 5. sobota 
Od 10:00 průvod městem. Beseda se tancuje 
v 18:00 na náměstí. Od 20:00 taneční zábava.
n UKLÍZEČKA
28. 5. úterý od 19:30 
Divadelní hra „ Uklízečka“. Úspěšná hra autora 
a herce zároveň Marka Šmieda o životě jedné 
uklízečky v divadle, a nejen o ní!
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Informace VaK Beroun

Hasiči Hořovice
Zásahy Hasičského Záchran-
ného Sboru Středočeského 
kraje, územního odboru Be-
roun, požární stanice Hořo-
vice.
8 1. 4. 2019 v 16:46 hodin byla 
jednotka HZS Středočeského 
kraje ze stanice Hořovice spo-
lečně s jednotkami SDH obce 
Žebrák a Zdice vyslána na po-
žár maringotky do obce Žeb-
rák. Hasiči požár zlikvidovali 
pomocí dvou vysokotlakých 
proudů v dýchací technice 
a z maringotky vynesli 2 ks tla-
kových lahví.
8 4. 4. 2019 v ranních hodinách 
byla jednotka HZS Středočes-
kého kraje ze stanice Hořovice 
a Příbram společně s jednotkou 
správy železniční dopravních 
cest Plzeň vyslána na dopravní 
nehodu na železničním přejez-
du v obci Čenkov. Jednalo se 
o střet osobního vlaku s převo-
zovou sanitou. 25 osob cestují-
cích ve vlaku zůstalo bez zraně-

ní, v sanitce byl zaklíněn těžce 
zraněný převážený pacient, kte-
rý byl resuscitován, a sestra 
s lehčím zraněním. Hasiči se 
zapojili do oživovacích pokusů 
a vyprošťovacích prací. Lékař 
ZZS konstatoval u převáženého 
pacienta exitus. Cestující z vla-
ku byli evakuováni do přistave-
ného autobusu. Likvidaci ná-
sledků dopravní nehody řešila 
jednotka SŽDC Plzeň.
8 16. 4. 2019 v 14:17 hodin byla 
jednotka HZS Středočeského 
kraje ze stanice Hořovice spo-
lečně s jednotkami SDH obce 
Komárov, Zaječov a v rámci 
mezikrajské výpomoci Chez-
novice vyslána na požár lesa 
do katastru obce Zaječov. Prů-
zkumem zjištěn požár lesní 
hrabanky a dřevin 30 x 50 m. 
Na likvidaci požáru byly po-
užity dva vysokotlaké proudy 
a požářiště bylo prohrabáno 
pomocí ženijního nářadí.

HZS Hořovice

 

Příměstský tábor Hejdov  
Prázdniny v sedle na Hejdově 
Termíny:  

15. - 19. 7., 22. - 27. 7., 5. 8. - 9. 8., 19. -23. 8. 2019 
Letní pětidenní intenzivní kurz výuky jízdy na pony a velkých koních. Každý den 
od 8:00 do 16:00.  
Kurz zahrnuje: dopolední, odpolední svačinu a oběd,  
2 x denně jízdu na pony, péče o poníka a spoustu 
zábavných her. 
Cena je 3600 Kč. Sourozenecká sleva 10%. 
JEZDECKASTAJHEJDOV@GMAIL.COM 
HTTPS://JEZDECKA-STAJ-HEJDOV.WEBNODE 
KONTAKT: 777289643 

 

 

 
Letní příměstské tábory 

Toulky lesem s Felbiánkem 
Termíny: 8. – 12. 7., 15. – 19. 7., 29. 7. – 2. 8., 5. – 9. 8. 2019 

 Hokus pokusy s přírodními zákony 
 Příběhy dávných moří 
 Lanová bludiště, uzlování 
 Jak to ta vodoměrka dělá? 
 Šifry a tajné mapy 
 Písničky z lesa i do lesa 

Poplatek: 1500 Kč za účastníka (v ceně 
pomůcky, teplý oběd, pitný režim, 
pojištění) 

Zájemci pište na: felbianek@gmail.com, 
www.felbianek.cz, 

www.facebook.com/LKfelbianek/ 
 
 
 
 

V souvislosti s nadcházející 
letní sezónou přichází společ-
nost Vodovody a kanalizace Be-
roun s upozorněním na možnost 
poklesu tlaku vody ve veřejné 
vodovodní síti. Tento jev nemu-
sí být vždy důsledkem poruchy, 
ale může být způsoben nekoor-
dinovaným souběžným napouš-
těním více zahradních bazénů 
v jedné lokalitě. VAK Beroun 
proto žádá odběratele, kteří vyu-
žívají veřejnou vodovodní síť, aby 
své zahradní bazény napouštěli 
v souladu s obchodními podmín-
kami.Odběr vody při napouštění 
bazénu by neměl překročit 500 l 
za hodinu a 5 m3 (5000 l) za 24 
hodin. Kdo bude chtít napouštět 
bazén celý den, může si nastavit 
bezpečný odběr pomocí jednodu-
ché pomůcky – proud vody k na-
pouštění nesmí naplnit 10 litrové 
vědro rychleji než za 3 minuty. 
Nejvhodnější dobou pro plnění 
bazénů jsou noční hodiny, kdy 
je spotřeba vody v domácnos-
tech menší. Pokud v té době není 
v nemovitosti žádný jiný odběr 

vody, může se v noci napouštět až 
8 litry za minutu. Tato spotřeba 
odpovídá cca jeden a půl minuto-
vému plnění vědra.

Zcela nejlepším řešením je 
však napouštění zahradních ba-
zénů z cisteren. Již od začátku 
dubna je zaváženo 4–5 bazénů 
denně. Od května budou k dispo-
zici dva cisternové vozy. Poptáv-
ka po této službě je každoročně 
vysoká, a proto doporučujeme 
nenechávat plnění bazénu na po-
slední chvíli.

Informace o cenách napouš-
tění bazénů z cisteren včetně cen 
mohou občané získat na telefon-
ním čísle 311 747 125, na Ze-
lené lince 800 100 663, popří-
padě osobní návštěvou v sídle 
společnosti VaK Beroun na adre-
se Mostníkovská 255, Beroun.

Napouštění bazénů z cisteren 
si pochopitelně může objednat 
každý bez ohledu na to, zda jeho 
domácnost je, či není napojená 
na veřejnou vodovodní síť.
Více informací na www.vakbe-
roun.cz
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Bližší informace na info@klublabe.cz, www.mkc-horovice.cz 
nebo www.klublabe.cz
– zaplatit poplatek a vyplnit přihlášku můžete v Informačním centru Hořovice 
   Vrbnovská 30/1 (areál Starého zámku)
– startovné 250,-Kč / poplatek zahrnuje dopravu osob a kol + 1guláš a 1 pivo 
   v cíli. V PŘÍPADĚ NEÚČASTI SE STARTOVNÉ NEVRACÍ !!!
– z důvodu zajištění přepravy kol je nutné přihlásit se nejpozději 
   do 10. 5. 2019 nebo do vyčerpání kapacity autobusu.
– NAKLÁDKA KOL od 7:45 hodin u klubu LABE (Vísecké náměstí)
– odjezd autobusu je 18. května 2019 od klubu LABE v 8:35 
– sběrné vozidlo, helpline – čísla upřesníme před startem
– občerstvení a společenské povyražení je možné během trasy na odpočinkových 
   zastávkách Řevnice, Neumětely i jinde


