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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ondřej Vaculík, starosta
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Měšťan

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

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

-gvh-

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

Setkání skautů, old skautů
a přátel Junáka Hořovice

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

Na setkání se těší Abbé, Linka a Anča.

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

Senioři tradičně zakončili rok v sále radnice

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

dokončení na 2. straně

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

Domov Na Výsluní Hořovice

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

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

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

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

Hořovický fotbal oslavil sté narozeniny
Doslova vyšňořený hořovický Městský sta-

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

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

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

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

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

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

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

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

-jb-

Dostavba kanalizační sítě
V roce 2010 byl zahájen projekt Dostav-

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

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

V novém roce 

2012
vám přejeme
co nejvíce 
pozitivního 
světla, 
zdraví a úspěchů

Zahájení výběrového 
dotačního řízení

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

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

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

Hořovice(leden2012).indd   1 20.12.11   8:33

2
2020

Měsíčník Města Hořovice
13. ročník / zdarMa

1www.mesto-horovice.cz

O východním obchvatu Hořovic
Východní obchvat Hořovic je 

jednou z priorit v oblasti doprav-
ních staveb Středočeského kraje, 
které významně podporuje také 
stávající vedení města. Příslib reali-
zace této stavby zazněl z úst mnoha 

regionálních i komunálních poli-
tiků, zejména pak v právě uplynu-
lém roce 2019. Také poslední zprá-
vy o zahájení této stavby hovořily 
o konci minulého roku, popřípadě 
počátku roku letošního. No a jak to 
už u nás v české kotlině chodí, něco 
se zkomplikovalo. Je tedy třeba in-
formovat veřejnost o stavu této in-
vestiční akce.

Jedná se o investiční akci Stře-
dočeského kraje, také jeho jmé-
nem podala společnost VPÚ Deco 
Praha, která má na starosti projekt 
a inženýrské činnosti této akce, žá-
dost o stavební povolení již v druhé 
polovině loňského roku. Tímto bylo 
zahájeno stavební řízení o vydání 
stavebního povolení, které s sebou 
nese celou řadu vyjádření přísluš-

ných orgánů z nejrůznějších oborů. 
Stavební povolení stavební úřad 
podle všeho vydá do konce měsíce 
února tohoto roku. Nedílnou sou-
částí příloh k vydání stavebního 
povolení je také rozhodnutí pro 

kácení dřevin, které stojí v cestě za-
mýšleného obchvatu. Proti tomuto 
rozhodnutí se však očekává odvolá-
ní účastníků řízení, které bude mu-
set vyřešit odvolací orgán, v tomto 
případě příslušný odbor Krajského 
úřadu Středočeského kraje. To je 
tedy komplikace, která může reali-
zaci stavby oddálit. Pro zahájení sta-
vebních prací je také nezbytné získat 
souhlasy všech vlastníků dotčených 
pozemků. Není tedy nezbytně nutné 
všechny pozemky vykoupit, ovšem 
souhlasy těchto osob musí stavebník 
(kraj) doložit. 

Zbývá dořešit vypořádání jen 
u několika pozemků, na kterých se 
intenzivně pracuje. Město nabízí 
kraji pomoc jak s výkupem pozem-
ků, tak také s případnými směnami. 

Toto je tedy další komplikace, která 
mohla být vyřešena již dříve. 

Žádná z těchto komplikací však 
není neřešitelným problémem, a tak 
stále věřím, že investiční akce za více 
než 200 milionů korun skutečně 
v letošním roce začne. Přípravu 
akce, výběr dodavatele apod. zajiš-
ťuje Krajská správa a údržba silnic. 

Východní obchvat je v součas-
nosti jediným řešením, jak odlehčit 
centru města zejména od nákladní 
dopravy, a to i v případě první eta-
py, která vyvede dopravu za měs-
tem na silnici směrem na Locho-
vice a nezamezí návratu dopravy 
do ulice Příbramské. I tak od ná-
kladní dopravy osvobodíme Let-
nou, Valdek, ulici 9. května, Palac-
kého náměstí a v neposlední řadě 
Pražskou ulici. 

Kraj počítá i s dalšími akcemi, 

o kterých bych se rád zmínil. Určitě 
pro Hořováky dobrou zprávou je za-
mýšlené vybudování kruhových ob-
jezdů na obou sjezdech z dálnice D5 
u Žebráka. Na stole je i řešení kru-
hového objezdu na křižovatce ulic 
Masarykova a Nová. Většina našich 
občanů této křižovatce zjednodu-
šeně říká „u Billy“. Ve všech těchto 
případech se jedná primárně o akce 
kraje. Město ovšem bude muset 
u druhé akce řešit ze svých pro-
středků přestavbu chodníků, které 
na změnu trasy vozovky navazují.

Ještě nikdy za poměrně dlouhou 
historii úvah o realizaci východní-
ho obchvatu jsme nebyli tak blízko 
k jejímu uskutečnění. Nezbývá než 
doufat, že se zase něco někde nepo-
kazí. S úctou 

Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta Hořovic

n Tříkrálová sbírka oslavila v letošním roce dvacáté výročí. Skupinka 
Tří králů v podání dětí z tlustické Základní a mateřské školy zavítala 
v pondělí 6. ledna i na hořovickou radnici a do budovy městského úřa-
du. Děti na jejich tříkrálovém putování doprovodily Barbora Zavado-
vá ze ZŠ a MŠ Tlustice a Ilona Šimandlová a Kateřina Vondrušková 
z Charity Beroun. Na Berounsku a Hořovicku mohli lidé koledníky 
potkat v době od 1. do 14. ledna, celkem se vykoledovalo 216 657 Kč. 
Zástupci Charity Beroun děkují všem dárcům za jejich podporu, výtě-
žek podpoří terénní pečovatelskou službu. (var)
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n Tobias Pastucha 7 let (vítěz kategorie A).

Zatímco adventní soutěž ho-
řovické knihovny trvala několik 
týdnů, soutěžní výstava fotografií 

se mohla počítat na měsíce. Foto-
grafie do soutěže mohli zájemci 
posílat po celé léto, v době od 21. 

Vítězné fotografie vybrali návštěvníci knihovny

Vždy se začátkem adventu se 
mohou lidé zapojit do soutěže 
Knihovny Ivana Slavíka Hořovi-
ce s názvem Vánoce na stránkách 
knih. Na sklonku loňského roku 
se uskutečnil už pátý ročník této 
soutěže, při které byla každou ad-
ventní neděli na webových strán-
kách knihovny zveřejněná jedna 
soutěžní ukázka pro děti a jedna 
pro dospělé. „O několik dní poz-
ději, ve středu, jsme k otázkám 
přidali nápovědu,“ poznamena-
la vedoucí hořovické knihovny 
Martina Stelšovská. Zveřejněné 
úryvky a nápovědy měly čtená-
ře přivést ke správným názvům 
knih. 

Správné odpovědi pak sou-
těžící odesílali na speciální ad-
resu, a to po celý advent. A jak 
to dopadlo? „Všichni soutěžící 
odpověděli správně, všichni 
byli oceněni,“ konstatovala 
Martina Stelšovská, která do-
plnila, že pátého ročníku se 
sice zúčastnilo méně soutěží-
cích, než v předchozích letech, 
ale knihovna zaznamenala 
mnoho kladných ohlasů. Na-
příklad někteří si soutěžní ti-
tuly zařadili do seznamu knih, 
které si chtějí přečíst. Zástup-
ci knihovny počítají s tím, že 
i letos se tato adventní soutěž 
uskuteční. (var)

V adventní soutěži 
uspěli všichni čtenáři

n Samuel Pastucha 9 let (vítěz kategorie A).

n Lucie Macourková - (vítězka kategorie B).

června do 23. září. Doručené 
snímky byly v prostorách knihov-
ny vystavené až do 15. prosince. 

Po celou dobu výstavy ná-
vštěvníci mohli o nejhezčích foto-
grafiích hlasovat, z každé ze dvou 
kategorií vybírali jeden snímek, 
který se jim nejvíce líbil. Katego-
rie do 15 let se zúčastnilo 17 fo-
tografů, v kategorii od 16 let jich 
bylo 12. Návštěvníci knihovny 
tak hodnotili téměř třicet sním-
ků. V kategorii A první místo ob-
sadili sourozenci Samuel a Tobias 

Pastuchovi. Vítězkou kategorie B 
je Lucie Macourková. 

Fotografická soutěž se v hořo-
vické knihovně konala již potřetí. 
První nesla název Léto v Brdech, 
druhá se jmenovala Hořovic-
ká zákoutí, ta loňská Barvy léta. 
A jak se bude jmenovat čtvrtý 
ročník? O tom můžete rozhod-
nou vy, čtenáři. Případné náměty 
odesílejte na emailovou adresu: 
knihovna1(@)mkc-horovice.cz. 
Zástupci knihovny vyberou ten 
nejzajímavější návrh. (var)

Autorská čtení jsou v hořovické knihovně velmi oblíbená. V loňském 
roce se její návštěvníci mohli setkat se spisovatelkou Alenou Poncarovou, se 
spisovatelem Františkem Niedlem a v prosinci s publicistou Ondřejem Vacu-
líkem. 

Mnozí autoři se do hořovické knihovny vracejí. Bylo tomu tak v případě 
Františka Niedla, ale i Ondřeje Vaculíka, který už potřetí četl z nových pří-
běhů kocoura Roura a ranní úvahy. Jednotlivé díly vznikající novely Člověk 
jménem Rour vycháze-
jí v kulturním a spole-
čenském dvouměsíční-
ku  Listy a ranní úvahy 
je možné slyšet na sta-
nici Vltava. 

Autorské čtení 
s Ondřejem Vaculí-
kem už potřetí zpes-
třily svým hudebním 
vystoupením sestry 
Zuzana a Tereza Krti-
lovy. Návštěvníci jejich 
skvělý výkon odměnili 
potleskem. (var)

n Hostem hořovické Knihovny Ivana Slavíka byl 
publicista Ondřej Vaculík. Foto: Eva Kocourková

Třetí setkání s kocourem Rourem
Sérii  loňských  autorských  čtení  v  hořovické  Knihovně  Ivana 
Slavíka uzavřel publicista Ondřej Vaculík. Ve čtvrtek 19. pro-
since zde přečetl několik dílů ze vznikající novely Člověk jmé-
nem Rour a dvě ranní úvahy. Předvánoční setkání nebylo jen 
o čtení, ale i o hudbě. Sestry Zuzana a Tereza Krtilovy poslu-
chačům zahrály a zazpívaly.



Hořovický Domov Na Výsluní byl ote-
vřený 1. července 2000. Nový domov 

zde našla část klientů z osovského domova dů-
chodců, který byl zrušený.  

Ředitelkou hořovického domova je nyní 
Drahomíra Boubínová, jejími před-

chůdci jsou Miroslav Venc a Josef Forejt.

Do roku 2008 měl domov seniorů a pe-
čovatelská služba 70 klientů. Nyní je ka-

pacita 74 lůžek rozdělená na:
Domov pro seniory (53 lůžek) – poskytování 
pobytových služeb seniorům, jejichž schopnos-
ti jsou snížené především z důvodu věku, nebo 
nepříznivého zdravotního stavu.
Domov se zvláštním režimem (16 lůžek) – po-
skytování pobytové služby osobám s chronic-
kým duševním onemocněním (stařecká, vas-

kulární nebo Alzheimerova demence), kteří 
potřebují nepřetržitou pomoc druhé osoby.
Odlehčovací služba (5 lůžek) – jde o pobyto-
vou službu na přechodnou dobu osobám, kte-
rým péči poskytuje rodina nebo osoba blízká. 
Pečující osobě je tím umožněn nezbytný od-
počinek.

Domov Na Výsluní pečuje nejen o uby-
tované klienty, ale zajišťuje i terénní pe-

čovatelskou službu. Její pracovníci potřebným 
lidem zajišťují nákupy, dovážení obědů, převoz 
k lékaři, vyzvednutí receptů, úklid, osobní hy-
gienu, komunikaci s úřady a další služby dle 
jejich potřeb. Díky tomu, že lidé mají příspěv-
ky na péči, zájem o tuto službu stoupá. Domov 
Na Výsluní má detašované pracoviště v DPS 
v Komárově. Provoz PS je po – pá 6:00 – 20:00,  
so, ne a svátky 7:00 – 19:00.

Život klientů v domově je pestrý. Každé do-
poledne se mohou věnovat volnočasovým 

aktivitám se dvěma aktivizačními pracovnicemi. 
V klubovně v prvním patře se tak pravidelně schá-
zejí u jednoho stolu, kde tvoří zajímavé dekorační 
předměty, upletou si šálu, nebo jen posedí u kávy či 
čaje. Při naší návštěvě zde jedna klientka dokonce 
pletla malé čepičky pro nedonošené děti na neona-
tologické oddělení Nemocnice Hořovice.

Zajímavostí je i to, že jeden z klientů 
uspěl se svým výrobkem v celorepubli-

kové soutěži „Domov plný života“, na téma Ta 
naše písnička česká. Jeho ovečky se umístily 
na prvním místě. 

Senioři se navíc každý měsíc scházejí při 
akcích, jako jsou Kavárna, masopust, 

máje, grilování, společné oslavy narozenin 

apod. Nově zde vznikl Klub seniorů, který na-
vštěvují i senioři z města a okolí.

Velmi oblíbená a hojně navštěvovaná 
jsou Jarní a Předvánoční setkání, která 

se konají ve Společenském domě ve spolupráci 
s MKC a s městem Hořovice.

Program pro seniory připravují i školá-
ci. Například dobrovolníci ze SOŠ Ho-

řovice seniorům čtou, hrají s nimi šachy a paní, 
která má ráda přírodu, navštěvuje studentka 
ekologie. Zpestřením jsou i hudební vystoupe-
ní. V kapli Domova se pravidelně konají boho-
služby.

Klienti mohou nově využívat rela-
xační místnost, ve které se stimulují 

jejich smysly.

Na seniory myslí i místní plavci, kteří 
pro ně připravili už druhý ročník chari-

tativního závodu Mládí plave pro seniory. Výtěžek 
z akce byl věnovaný Domovu Na Výsluní a bude 
použit na pořízení rehabilitačního vybavení.

Hořovický domov se už třetím rokem 
připojil k projektu Ježíškova vnoučata, 

díky kterému jsou seniorům splněná vánoční přání.

Snídaně, obědy a večeře se vydávají 
v jídelně, navíc je k dispozici kiosek 

s pečivem a dalším zbožím.

O péči a pohodlí klientů se stará 70 
zaměstnanců. Zajišťují zdravotní 

péči, pečovatelskou službu, administrativu, pro-
voz kuchyně, jídelny, prádelny, údržbu i úklid.

K zajištění každodenní péče je třeba vět-
ší počet vozidel, a to i speciálně uprave-

ných. Domov Na Výsluní jich má nyní k dispozici 
celkem 6. Dvě z nich pomohla v průběhu let zajistit 
společnost Kompakt, která se snaží získávat finanč-
ní prostředky na automobily od firem. Do vozo-
vého parku patří i auto s výsuvnou sedačkou pro 
méně pohyblivé klienty z projetu Středočeského 
kraje, ale i auto se speciálním zvedacích zařízením 
a auto s nájezdovou rampou pro vozíčkáře.

Zástupci hořovického domova si 
cení spolupráce s firmami i s obce-

mi, které je podporují.

Dobrá je i spolupráce s úřadem práce, 
kdy dochází k využití společensky účel-

ných pracovních míst. Dále jde o projekty, kdy Do-
mov zaměstnává klienty ÚP nad padesát let a často 
se stává, že lidé v Domově pracují i po skončení 
projektu. Osvědčila se i veřejná služba.

Zástupci Domova Na Výsluní oce-
ňují spolupráci se zřizovatelem – 

s městem Hořovice, které má pochopení pro 
sociální služby. Například díky městu se v loň-
ském roce podařilo opravit světlík, kdy rekon-
strukce vyšla na 1 844 573 korun.

Přínos má i spolupráce se Středočes-
kým krajem, jehož projekty se v Do-

mově realizují. Je možné využít humanitární 
fond, fond hejtmana apod. Díky podpoře Kraje 
se v poslední době podařilo zajistit otočnou se-
dačku do auta, sítě do oken, opravu dlažby v za-
hradě nebo signalizaci na pokojích.

Další projekty se připravují. Zá-
stupci Domova budou usilovat 

o nové výtahy, klimatizace do pokojů ve třetím 
a čtvrtém patře. Prostřednictvím zřizovatele 
je podána žádost o dotaci z prostředků MPSV 
na rekonstrukci koupelen a pořízení stropního 
zvedacího a asistenčního systému. (var)
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V letošním roce uplyne dvacet let od doby, kdy byl otevřený hořovický domov pro seniory. Přinášíme dvacet zajímavostí 
přibližující život v domově, kde nyní žije přes sedmdesát klientů. 

20. výročí Domova Na Výsluní – 20 zajímavostí

n Senioři Domova Na Výsluní se pravidelně scházejí v klubovně, kde tvoří dekorační předměty, pletou 
šály i čepičky pro novorozence. Foto: Radka Vaculíková
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n Otevření nově zřízené Kavárny „Včera.“ 
Jde o projekt v ČR zcela unikátní, jehož smys-
lem je spojit roli kavárny a podpůrného cen-
tra pro občany, které postihla Alzheimerova 
nemoc či jiné druhy demence. Toto centrum 
ovšem funguje na principu komunitní sdílené 
péče skupiny pečujících, kteří se o své nemoc-
né blízké starají v domácím prostředí, bývají 
zcela vyčerpáni a chybí jim čas na jakékoli 
vlastní aktivity. Proto jsme vytvořili bezpečný 
prostor, kde mohou občané s demencí přes den 
pobývat a jejich domácí pečovatelé se střídají 
v roli „hostitele.“ Část prostor, fungující jako 
kavárna, pak nabídne i smysluplné zaměst-
nání občanům v první fázi nemoci. Přítomen 
bude profesionální pracovník, který pečujícím 
poskytne potřebnou podporu. Větší část agendy 
si však zajistí pečující svépomocí.

Ondřej Frühbauer
za organizaci Dementia, i. o. v.

Vzpomínkový večer ke stoletému výročí 
narození profesora Ivana Slavíka

Vítání nových občánků Hořovic
V sobotu 18. dubna 2020 se bude konat na hořovickém zámku „Vítání nových občánků 

města Hořovice“. Rodiče, kteří mají zájem o přivítání svého děťátka, se mohou v předstihu při-
hlásit u J. Šrámkové, tel. 737 124 123 nebo u Mgr. Ulčové, tel.: 724 716 300. Přihlášení obdrží 
pozvánku s časovým termínem.

Blahopřání k životnímu jubileu
Máte-li člena rodiny, který bude slavit významné životní jubileum (80, 85, 90, 95, 100…) a mys-

líte, že by ho potěšilo blahopřání zástupců města, kontaktujte pí J. Šrámkovou, tel. 737 124 123 
nebo u Mgr. Ulčovou, tel.: 724 716 300. Své kontaktní údaje kontaktní údaje můžete také nechat 
v podatelně Městského úřadu Hořovice.

Ve čtvrtek 23. ledna uplynulo sto let od na-
rození hořovického básníka, spisovatele a pře-
kladatele Ivana Slavíka. V den stého výročí 
od jeho narození se v Knihovně Ivana Slavíka 
Hořovice uskutečnilo vzpomínkové setkání, 
kterého se zúčastnili jeho synové a dcera s ro-
dinami, literární osobnosti a mnozí další, které 
Ivan Slavík svým dílem oslovil, ovlivnil a na-
směroval jejich životní cestu. 

O široké a různorodé tvorbě Ivana Slavíka 
hovořil literární vědec Jiří Zizler. „Na prvním 
místě to byl básník, k tomu by se primárně hlásil. 
Byl to také překladatel, esejista, literární kritik 
a historik,“ uvedl Jiří Zizler a připomněl, že Ivan 
Slavík překládal z pěti jazyků. V první řadě to 
byla francouzština, kterou studoval na gymná-
ziu, ovládal němčinu, angličtinu, ruštinu a špa-
nělštinu. Jiří Zizler zmínil, že vedle toho, že se 

Ivan Slavík setkával s velkými autory a překládal 
jejich díla, věnoval se i začínajícím básníkům. 

Živým důkazem byl básník, překladatel a pu-
blicista Petr Borkovec, který se vzpomínkového 
večera také zúčastnil.  S profesorem Ivanem Sla-
víkem se setkával od svých dvaceti let. „Myslím, 
že díky tomu jsem začal s překládáním poezie,“ 
prohlásil ve své vzpomínkové úvaze Petr Bor-
kovec.  Stejně jako ostatní vystupující přednesl 
ukázky z díla Ivana Slavíka. 

Básně Ivana Slavíka četl i syn Štěpán Slavík. 
Přítomné navíc dojal tím, jakou formu vzpo-
mínky na svého tatínka zvolil. Napsal mu dopis, 
který při čtvrtečním setkání přečetl.  

Publicista Ondřej Vaculík kromě jiného při-
pomněl roli Ivana Slavíka v roce 1989, rozhlaso-
vý moderátor Jan Pokorný vzpomínal na dobu, 
kdy byl žákem profesora Slavíka. Dílo Ivana Sla-
víka bude připomenuté i na březnovém setkání 
s poezií v klubu Labe. (var)

n Hořovičtí si připomněli stoleté výročí od narození básníka, spisovatele a překladatele Ivana Slavíka. 

n Odkaz Ivana Slavíka připomněli (zleva) lite-
rární vědec Jiří Zizler a básník Petr Borkovec. 

Foto: 3x Radka Vaculíková
n Vzpomínkového večer se zúčastnil Štěpán Sla-
vík, syn Ivana Slavíka. 
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n tři otázky pro zastupitele

Co Vás ve městě těší?
Jsem dlouholetý sportovec, aktivní 

i pasivní. Jsem rád, že se povedla realiza-
ce víceúčelové sportovní haly, na niž jsme 
tak dlouho čekali. I my, fotbalisti, ji v zimě 
hodně a rádi využíváme. Dobře je, že se 
zrekonstruovala klubovna tenistů, že ko-
nečně mají kvalitní zázemí. Je pro mě dů-
ležité, že se radnice prostřednictvím MSC 
začala více zajímat o hořovická sportoviště 
- celý areál FK Hořovicko, plavecký bazén 
včetně koupaliště, hokejovou halu.

V oblasti kultury bych pochválil pana 
ředitele Landu za to, že pozvedl kulturu 
pro Hořovice a okolí. Pořádají se koncerty, 
je tu hodně divadelních představení, takže 
Hořováci nemusí cestovat do Prahy. Jsem 
rád, že se po dlouhé době podařilo opravit 
Společenský dům. 

Radost mi udělala také úprava lesopar-
ku Dražovka, včetně sportovních prvků.
Co Vám ve městě vadí?

Byl bych rád, kdyby konečně vyšla re-
alizace umělého trávníku na fotbalovém 
hřišti FK Hořovicko, o níž už se tak dlouho 
mluví. Na tomto hřišti trénují hlavně děti 
a mládežnická družstva, je to naše sportov-
ní budoucnost, ti by si to určitě zasloužili.

Určitě bych přivítal opravu místních 
komunikací a chodníků. Některé úseky už 
se podařilo rekonstruovat, ale podle mého 
názoru je to stále málo. U nás na Západ-
ním sídlišti je takových špatných úseků 
spousta. Úplně katastrofální je Vrchlického 
ulice, tam lidé často chodí po silnici místo 
po neschůdném chodníku.

Na Západním sídlišti, kde bydlím, mi 
vadí, že nejsou udržovány vzrostlé stromy. 
U některých už hrozí, že by mohly způsobit 
úraz. Pokud se bude provádět pravidelná 
údržba, nebude nutné stromy šmahem ká-
cet, a tím ještě zhoršovat situaci v letních 
vedrech.
Jak můžete přispět ke zlepšení?
Zatím jsem zastupitelem velmi krátce, 
takže nemám úplně detailní přehled, co 
by bylo nejprospěšnější. Jako sportovec si 
myslím, že nejvíce dokážu pomoci právě 
na úseku sportu.
   Moc mě mrzí, že ze zastupitelstva ode-
šli dlouholetí slušní zastupitelé. Chtěl bych 

p ř i s p í v a t 
ke zlepšení 
a t m o s f é r y 
mezi zastupi-
teli. Mělo by 
nám jít pře-
devším o spo-
lečný zájem, 
hořovičtí za-
stupitelé by 
měli fungovat 
jako sehraný 
tým. 

karla cajthamla

n  obrací se na vás hodně zájemců?
Ano. Řekla bych, že na tu krátkou dobu jich 

je dost. Poradna je otevřená jen několik měsí-
ců. Už je ale vidět, že je v povědomí lidí.  

n  s jakými problémy se lidé na poradnu 
obracejí nejčastěji?

Většinou jde o matky s dětmi na mateřské 
dovolené, které se z různých osobních důvodů 
dostaly do takových potíží, že jsou už v exekuci. 
Nemají peníze a exekutor jim chce například 
odebrat vybavení bytu. Jsou případy, kdy kli-
entka žije s přítelem a část vybavení patří jemu. 
Potřebuje poradit, jak rozlišovat, které věci patří 
do jejího vlastnictví, které do vlastnictví part-
nera. Potřebuje poradit, jak s exekutorem jed-
nat, jaké jsou její možnosti, zda může požádat 
o odklad, nebo o pozastavení exekuce.  

n  co dalšího můžete poradit?
Tyto matky na mateřské často chtějí do in-

solvence, potřebují znát podmínky. Řešíme 
i případy, kdy žádosti o insolvenci podaly, ale 
soud jim nevyhověl. V poradně se mohou do-
zvědět, jaké to má pro ně následky, jak mohou 
dál postupovat, nebo co by mohly udělat pro 
to, aby své závazky alespoň částečně uhradily.  

n  Potřebují vaši pomoc i senioři?
Ano. Jedná se například o důchodce, kteří pře-

vedou majetek na děti. Poměry a vztahy v rodině 
se ale mohou změnit a vztahy zhoršit. Důvodem 
může být například to, že některé dítě se cítí zne-
výhodněné. Jak může senior své rozhodnutí zvrá-
tit? I na takové otázky hledáme odpovědi.

n  Jaké další skupiny lidí poradnu vyhle-
dávají?

Do dluhové tísně se dostávají i otcové. 
Například ti, kteří přišli o partnerku. Tíživou 
finanční situaci řeší i lidé se zdravotním posti-
žením. Jak si mají s exekucí poradit, když jsou 
nezaměstnaní? Hledáme řešení. Do poradny 
také přišla paní pro radu ohledně pracovně 
právního nároku nebo pán s nárokem na ná-
hradu škody vzniklé v důsledku pracovního 
úrazu. Jedním z klientů je muž bez domova.  

n  Lidi může povzbudit už váš zájem o ně. 
vnímáte to tak?

Setkávám se s tím, že klienta návštěva po-
radny opravdu posune. Klientům se snažím 
pomoci i tím, že jim dávám úkoly. Je důležité, 
aby se na řešení problému sami podíleli. Aby 
zažili, jaké to je, když s někým komunikují. 
Oni se totiž velice často pod tíhou nahromadě-

ných starostí uzavírají do sebe. Přestávají věřit, 
resp. nevěří, že věci se dají řešit, že se najde ně-
jaké řešení. Stydí se za to, co se jim děje, odmí-
tají věci řešit, a tím se dost často dostávají např. 
do dluhové krize a v důsledku toho do zmíně-
ných exekucí.  Často přijdou až v době, kdy 
jim prodávají střechu nad hlavou. Stává se i to, 
že klienta přivedou rodinní příslušníci. 

n  každý klient potřebuje jinou dobu 
na vyřešení problému?

Určitě. Jiné je někoho rozvést, jiné je ně-
koho rozvést a navíc rozdělit majetek, nebo 
upravit výživné. Jiné je pomoci člověku, který 
je bez domova, aby získal zpět své bydlení.  

n  Bezplatná právní poradna vznikla 
v Hořovicích pod hlavičkou charity Be-
roun. s kým spolupracujete přímo v Ho-
řovicích?

Například se sociálním odborem hořovického 
městského úřadu. Musím říci, že velmi dobrou 
spolupráci máme i Městskou policií Hořovice, její 
zástupci rychle zareagovali, když bylo potřeba. 

n  co byste ráda vzkázala lidem, kteří se 
potýkají se sociálními problémy a potře-
bují bezplatné právní poradenství?

Aby se nebáli zavolat. Všichni děláme chy-
by, každý máme nějaké problémy. Dobré je 
minimálně si ověřit, zda se problém dá řešit. 
Nepřestat komunikovat, nebát se, nestydět se. 
Je důležité pracovat na tom, co bude dál. (var) 

oBčanská Právní Poradna 
v HořovicícH naBízí:

- dluhové poradenství

- rodinné právo

- pracovní právo

- v oblasti občanského práva - vlastnické 
a spoluvlastnické vztahy, věcná práva; 
všechny typy smluv (kupní, darovací, 
o dílo atd.)

dvouletý projekt bezplatné právní porad-
ny pro osoby ohrožené sociálním vylouče-
ním na Hořovicku podpořila Místní akční 
skupina karlštejnsko (Mas karlštejnsko), 
prostředky na provoz poradny pocházejí 
z evropského sociálního fondu. 

kontakt:

telefon: 730 176 349

e-mail: pravnik@charita-beroun.cz

Lidem se sociálními problémy 
pomáhá bezplatná právní poradna
Hořovická občanská právní poradna Charity Beroun byla otevřená v polovině loň-
ského října. Mohou se na ni obracet občané Hořovic a okolí, kteří se potýkají se so-
ciálními problémy a potřebují bezplatné právní poradenství. Právník je občanům 
Hořovic a okolí k dispozici 1 x týdně nebo v případě potřeby dle dohody v prosto-
rách Charity Beroun v Hořovicích. Poradna nabízí  lidem v sociální tísni zejména 
rady z oblasti občanského práva včetně dluhové problematiky. Podrobnosti v roz-
hovoru se zástupcem hořovické právní poradny. 
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Ze zastupitelstva 
města Hořovice

ze dne 9. prosince 2019

n Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje program zasedání zastu-
pitelstva města Hořovice.
Výsledek hlasování: PRO 11, PRO-
TI 3, ZDRŽELI SE 4
n Zastupitelstvo města Hořovice 
po projednání na základě zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění podle § 
84 odst. 2, písm. b) schvaluje roz-
počtové opatření č. 4 ke schvále-
nému rozpočtu Města Hořovice 
na rok 2019 ve znění rozpočtové-
ho opatření č. 3.
Výsledek hlasování: PRO 11, PRO-
TI 6, ZDRŽELI SE 1
n Zastupitelstvo města Hořovice 
po projednání na základě zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, schvaluje podle § 84 odst. 
2, písm. b) střednědobý výhled 
rozpočtu města Hořovice na roky 
2021 až 2023.
Výsledek hlasování: PRO 12, PRO-
TI 2, ZDRŽELI SE 5
n Zastupitelstvo města Hořovice 
po projednání na základě zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, schvaluje podle § 84 odst. 
2, písm. b) navrhovaný rozpočet 
města Hořovice na rok 2020. Jedná 
se o rozpočet tříděný dle nejvyš-
ších jednotek druhového třídění 
rozpočtové skladby, který je v ob-
lasti výdajů specifikován dalším 
tříděním podle jednotlivých druhů 
a typů výdajůa to, že z paragrafu 
5311 bude částka ve výši 610.000,- 
Kč přesunuta na paragraf 2212 
a položku 5171 druhového třídění. 
Tento rozpočet je přebytkový, kdy 
přebytek je určen ke krytí úvěrů 
města Hořovice. 
Výsledek hlasování: PRO 18, PRO-
TI 0, ZDRŽELI SE1
n Zastupitelstvo města Hořovice 
po projednání na základě zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění podle § 
85, písm. c) v souvislosti s § 10a 
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpoč-
tu, ve znění pozdějších předpisů, 
schvaluje „Program pro poskyto-
vání dotací z rozpočtu města Ho-
řovice v roce 2020“, a to včetně pří-
loh a vzoru veřejnoprávní smlouvy 
pro poskytován dotací. 
Výsledek hlasování: PRO 17, PRO-
TI 0, ZDRŽELI SE 2
n Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje podle § 85, písm. j) záko-

na č. 128/2000 Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, podání žádosti o kon-
tokorentní úvěr k běžnému účtu 
vedeného u České spořitelny, a.s., 
a to ve výši 5 mil. Kč. Zároveň pak 
zastupitelstvo pověřuje starostu 
města k podpisu příslušné smlou-
vy o tomto kontokorentním úvěru.
Výsledek hlasování: PRO 18, PRO-
TI 0,  ZDRŽELI SE 1
n Zastupitelstvo města Hořovice vy-
dává dle § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění obecně zá-
vaznou vyhlášku města Hořovice č. 
1/2019 o místním poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů, 
s účinností od 1. 1. 2020. 
Výsledek hlasování: PRO 19, PRO-
TI 0, ZDRŽELI SE 0
n Zastupitelstvo města Hořovice 
vydává dle § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění 
obecně závaznou vyhlášku města 
Hořovice č. 2/2019 o místních po-
platcích, s účinností od 1. 1. 2020. 
Výsledek hlasování: PRO 19, PRO-
TI 0, ZDRŽELI SE 0
n Majetkoprávní úkony: 
A) Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje dle § 85 písm. a) záko-
na č. 128/2000 Sb. zákon o obcích 
(obecní zřízení) prodej části po-
zemku parcelní č. 374/1 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace v k. 
ú. Hořovice o výměře 137 m2 (dle 
geometrického plánu nově označe-
ného pozemku p. č. 374/3 - ostat-
ní plocha, jiná plocha o výměře 
137 m 2) panu Tiboru Rujderovi, 
bytem Na Průhonech 271, 266 01 
Tetín, za kupní cenu, stanove-
nou znaleckým posudkem ve výši 
57.030 Kč. 
Výsledek hlasování: PRO 17, PRO-
TI 0, ZDRŽELI SE 2
B) Zastupitelstvo města Hořo-
vice dle § 85 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb. zákona o obcích 
(obecní zřízení) neschvaluje pro-
dej pozemku parcelní č. 730/6 – 
ostatní komunikace o výměře 419 
m2 v k. ú. Hořovice obchodní spo-
lečnosti DOZEP s.r.o.
Výsledek hlasování: PRO 18, PRO-
TI 1, ZDRŽELI SE 0
n Zastupitelstvo města Hořovice 
podle § 84, odst. 2, písm. f) zákona 
128/2000 Sb. deleguje zástupce obce 
jakočlena představenstva Bc. Mi-
chala Hasmana, MPA na valnou 
hromadu obchodní společnosti 
Vodovody akanalizace Beroun, a. s., 
v nichž má obec majetkovou účast.
Výsledek hlasování: PRO 19, PRO-
TI 0, ZDRŽELI SE 0

Z Rady města 
Hořovice

ze dne 11. prosince 2019

n Rada města Hořovice udělu-
je souhlas s přijetím peněžitých 
darů účelově určených jako fi-
nanční příspěvek na asistenty pe-
dagoga ve speciální třídě MMŠ, 
a to ve výši 12.800 Kč od každé 
obce. Darujícími jsou obce: Ko-
márov, Osek, Broumy, Újezd 
a Zbiroh.
n Rada bere na vědomí přeruše-
ní provozu MMŠ v době letních 
prázdnin od 20. 7. do 8. 8. 2020.
n Rada města Hořovice schvalu-
je na rok 2020 rozpočty u všech 
příspěvkových organizací, jejichž 
je město Hořovice zřizovatelem. 
Těmito příspěvkovými organiza-
cemi jsou 1. základní škola Hořo-
vice, 2. základní škola Hořovice, 
Městská mateřská škola Hořovice, 
Středisko volného času Domeček 
Hořovice, Domov Na Výsluní 
Hořovice, Městské sportovní cen-
trum Hořovice, Městské kultur-
ní centrum Hořovice a Městská 
správa bytového a nebytového 
fondu Hořovice. Rozpočty uve-
dených příspěvkových organizací 
jsou schvalovány jako rozpočty 
vyrovnané.
n Rada města Hořovice schvaluje 
na období let 2021 až 2023 střed-
nědobé výhledy rozpočtů u všech 
příspěvkových organizací, jejichž 
je město Hořovice zřizovatelem. 
Těmito příspěvkovými organiza-
cemi jsou 1. základní škola Hořo-
vice, 2. základní škola Hořovice, 
Městská mateřská škola Hořovice, 
Středisko volného času Domeček 
Hořovice, Domov Na Výsluní 
Hořovice, Městské sportovní cen-
trum Hořovice, Městské kultur-
ní centrum Hořovice a Městská 
správa bytového a nebytového 
fondu Hořovice.
n Rada města Hořovice neschva-
luje poskytnutí individuální úče-
lové dotace pro obec Bublava, 
a to za účelem sanace finančních 
nákladů ve věci výstavby tamního 
aquaparku. 
n Rada města Hořovice schvaluje 
navýšení peněžních prostředků 
poskytovaných z rozpočtu zřizo-
vatele pro příspěvkovou organi-
zaci Městskému kulturní centrum 
Hořovice ve výši 140.000, - Kč, 
a pro příspěvkovou organizaci 
Městská správa bytového a ne-
bytového fondu Hořovice ve výši 
50.000, - Kč, a to za účelem do-
financování nezbytných provoz-
ních výdajů těchto organizací. 

n Rada města Hořovice schvaluje 
rozpočtové opatření č. 5 ke schvá-
lenému rozpočtu města Hořovice 
na rok 2019 ve znění rozpočto-
vého opatření č. 4, a to v plném 
rozsahu s tím, že toto schválené 
rozpočtové opatření předloží jako 
dílčí rozpočtové opatření pro in-
formaci na následujícím jednání 
Zastupitelstva města Hořovice.
n Rada města Hořovice bere 
na vědomí Nařízení vlády č. 
300/2019 Sb., kterým se mění Na-
řízení vlády č. 341/2017 Sb., o pla-
tových poměrech zaměstnanců 
ve veřejných službách a správě, 
ve znění pozdějších předpisů, kdy 
s účinností od 1. 1. 2020 dochází 
ke změně platových tarifů u měst-
ského úřadu a příspěvkových 
organizací zřizovaných městem. 
Rada města Hořovice v této sou-
vislosti stanovuje platy všem ře-
ditelům zřízených příspěvkových 
organizací dle přílohy tohoto 
usnesení.
n Rada souhlasí s bezplatným 
pronájmem zasedací místnosti 
radnice výboru ZO Svazu nesly-
šících a nedoslýchavých v Ho-
řovicích za účelem konání po-
radenské činnosti pro sluchově 
postižené občany v roce 2020. 
Poradenské dny se budou konat 
první a třetí úterý v měsíci vždy 
od 10:00 do 13:00 hod. Rada sou-
hlasí s bezplatným pronájmem 
sálu radnice pro konání členské 
schůze dne 17. 9. 2020 od 13:00 
do 17:00 hod.
n Rada souhlasí s textem smlou-
vy o dílo, podle které firma 
pana Martina Dobiáše za cenu 
90.750 Kč vč. DPH provede 
v hlavním el. rozvaděči v budo-
vě č. p. 640/34 úpravy za účelem 
osazení nepřímého měření, čímž 
vznikne roční předpokládaná 
úspora ve výši minimálně 91.000,- 
Kč vč. DPH. Rada zároveň po-
věřuje starostu města podpisem 
plné moci zmocněnci, za účelem 
vyřízení potřebných dokumentů 
u společnosti ČEZ Distribuce a.s. 
n Rada souhlasí s nabídkou, pod-
le které rozšíří společnost PON-
TEX s.r.o., za cenu 301.290 Kč 
vč. DPH předmět smlouvy o dílo 
na rekonstrukci mostů v ulici Sv. 
Jan (mosty M3 a M4) o vyprojek-
tování všech potřebných stupňů 
projektové dokumentace pro část 
komunikace propojující oba mos-
ty.
n Rada souhlasí s úpravou, a to 
jak výškovou, tak z hlediska povr-
chu chodníku v ulici U Rybníčku 
při hranici s poz. p. č. 416 v k. ú. 
Velká Víska. 
n Rada města souhlasí s užitím 
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znaku města pro projekt Na kole 
dětem 2020. 
n Rada města Hořovice souhlasí 
s otevřením poradny pro cizince, 
kterou bude s účinností od ledna 
2020 jeden den v týdnu provozo-
vat zdarma organizace Centrum 
pro integraci cizinců se sídlem 
v Praze. 
n Rada města Hořovice bere 
na vědomí žádost Centra pro 
komunitní práci střední Čechy 
o pronájem jedné místnosti v bu-
dově úřadu, Palackého nám. 640 
(konkrétně místnost pro psy-
chologa odboru sociálních věcí, 
zdravotnictví a školství) na dobu 
projektu „“Pečovat a žít doma je 
normální 2 - podpora neformál-
ních pečovatelů na Berounsku, 
Dobříšsku a Hořovicku“ a souhla-
sí se zveřejněním tohoto záměru 
na úřední desce města. Rada měs-
ta Hořovice pověřuje odbor vnitř-
ních věcí a právní zveřejnit záměr 
pronájmu na úřední desce města.
n Rada města Hořovice schvaluje 
návrh smlouvy mezi Městem Ho-
řovice a Charitou Beroun na zajiš-
tění projektu „Teplá židle“ pro rok 
2020 a podmínky pro realizaci to-
hoto projektu.
n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním Smlouvy o zřízení 
věcného břemene - služebnosti, č. 
IV-12-6021962/VB/1, Hořovice – 
připojení parc. č. 416, uzavírané se 
společností ČEZ Distribuce, a.s., 
jejímž obsahem je zřízení věcného 
břemene ve smyslu služebnosti, 
spočívající v právu na dobu neur-
čitou umístit a provozovat na po-
zemku města parcelní č. 427/2  
v k.ú. Velká Víska, stavbu zařízení 
distribuční soustavy – zemní ka-
belové vedení kNN (3bm) v roz-
sahu dle předloženého geometric-
kého plánu, za úplatu 1.500 Kč + 
DPH dle platných předpisů. Rada 
města Hořovice pověřuje starostu 
k podpisu jmenované smlouvy.
n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním Smlouvy o zřízení 
věcného břemene - služebnosti, 
č. IE-12-6007320/1 Hořovice, 9. 
května, Nerudova – obnova NN, 
uzavírané se společností ČEZ 
Distribuce, a.s., jejímž obsahem je 
zřízení věcného břemene ve smys-
lu služebnosti, spočívající v právu 
na dobu neurčitou umístit a pro-
vozovat na pozemcích města par-
celní č.  44/1, 58/2, 103/1, 103/2, 
130, 171/1, 219/1, 219/4, 219/17, 
219/18, 219/19, 232, 249/1, 374/1, 
401, 402/2, 417/1, 417/2, 417/3, 
437, 462/1, 462/2  v k.ú. Hořovi-
ce, součásti distribuční sousta-
vy v rozsahu dle předloženého 
geometrického plánu, za úplatu 

497.150 Kč + DPH dle platných 
předpisů. Rada města Hořovice 
pověřuje starostu k podpisu jme-
nované smlouvy.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Dohody o ukončení 
nájmu části pozemku parcelní 
č. 1154/9 o výměře cca 25 m 2, 
v k. ú. Hořovice. Nájem se končí 
na žádost nájemce. Rada města 
Hořovice pověřuje starostu k pod-
pisu Dohody o ukončení nájmu.
n Rada souhlasí se zněním 
smlouvy o nájmu prostoru slou-
žícího podnikání, podle které 
město pronajímá jednu místnost 
v 1. podzemním podlaží domu č. 
p. 640 v Hořovicích společnosti 
IKEP, s.r.o., za účelem provozová-
ní kanceláře na sjednávání pojiš-
tění. Smlouva se uzavírá na dobu 
určitou ode dne 1. 1. 2020 do 31. 
12. 2021, za nájemné ve výši 
14.400 Kč ročně. Rada města Ho-
řovice pověřuje starostu k podpi-
su smlouvy.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním smlouvy o nájmu ne-
movitých věcí, podle které měs-
to pronajme Sportovnímu clubu 
Škorpion Hořovice pozemek par-
celní č. 2112/18 a část pozemku 
parcelní č. 2112/1 v k. ú. Hořovice. 
Smlouva se uzavírá na dobu urči-
tou od 1.1.2020 do 31.12.2024. 
Nájemné činí 3.500 Kč ročně. 
Rada města Hořovice pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného bře-
mene -  služebnosti se společ-
ností SPV U Hofmannů s. r. o., 
spočívající ve vedení teplovodu 
a přípojky užitkové vody a vedení 
kanalizační přípojky pro „Bytový 
dům U Hoffmanů, objekty H a I“ 
na budoucích služebných pozem-
cích parcelní č. 1671/2, 1673/1 
a 1673/2  v k. ú. Hořovice za cenu 
500 Kč/bm + DPH dle platných 
předpisů. Rada města Hořovice 
pověřuje starostu k podpisu jme-
nované smlouvy.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním smlouvy o nájmu, pod-
le které město pronajme Peda-
gogicko-psychologické poradně 
Středočeského kraje prostory v 2. 
NP v domě č.p. 640 v Hořovicích  
pro činnost odloučeného praco-
viště v Hořovicích. Smlouva se 
uzavírá na dobu určitou ode dne 
1. 1. 2020 do 30. 4. 2020. Nájemné 
činí 40.572 Kč za sjednané obdo-
bí. Rada města Hořovice pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy.
n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním smlouvy o nájmu 
prostor, podle které město pro-

najme Svazu tělesně postižených 
MO Hořovice prostory v ob-
jektu č. p. 640 – 3 místnosti v 1.
NP pro kanceláře a 2 místnosti 
v 1. a 3. NP pro sklady kompen-
začních pomůcek. Smlouva se 
uzavírá na dobu určitou od 1. 
1. 2020 do doby získání jiných 
prostor nebo do doby zahájení 
rekonstrukce objektu č. p. 640, 
nejpozději do 31. 12. 2021. Roč-
ní nájemné činí 12.000 Kč. Rada 
města Hořovice pověřuje starostu 
k podpisu smlouvy.
n Rada města Hořovice schvaluje 
vnitřní předpis č. 6/2019, Spiso-
vý a skartační řád MěÚ Hořovice 
s účinností od 1. 1. 2020.
n Rada města Hořovice povoluje 
Bc. Ondřeji Bakulemu, nar. 29. 
6. 1997, bytem Cihlářská 1205, 
Hořovice výjimku ze zákazu uve-
deného v § 20 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, 
za účelem sběru jmelí v lesích 
ve vlastnictví města v období 
od 11. 12. 2019 do 31. 12. 2019, 
za předpokladu, že nebudou po-
rušena práva ostatních vlastníků 
lesů. Zdržel se: 1 Šrámková.
n Rada souhlasí s uzavřením Do-
datku č. 1 k veřejnoprávní smlou-
vě o dotaci/příspěvku na poskyto-
vání sociální služby, tedy činnosti 
nebo souboru činností podle 
zákona č. 108/2006 Sb., zajišťují-
cích pomoc a podporu osobám 
za účelem sociálního začlenění 
nebo prevence sociálního vylou-
čení, na rok 2019 evidenční číslo 
dodatku poskytovatele: S-0414/
SOC/2019/1, viz příloha se Stře-
dočeským krajem, Zborovská 11, 
150 21  Praha 5.  

Z Rady města 
Hořovice

ze dne 8. ledna 2020

n Rada souhlasí s uzavřením 
smlouvy o výpůjčce mezi městem 
Hořovice a HZS Středočeského 
kraje. Předmětem výpůjčky je topi-
dlo MASTER BV170E a příslušen-
ství pro vytápění evakuačních pro-
stor. Tyto předměty budou uloženy 
na stanici HZS v Hořovicích a bu-
dou sloužit pro potřeby Krizového 
štábu ORP Hořovice.
n Rada souhlasí se stanoviskem 
vydaným Policií České republiky, 
Dopravním inspektorátem Beroun, 
týkající se dopravní úpravy záka-
zu zastavení a stání na místních 
komunikacích ulic Buková, Mili-
novského, Komenského a Vísecké 
náměstí. 
n Rada souhlasí se stanoviskem 

vydaným Policií České republiky, 
Dopravním inspektorátem Beroun, 
týkajícím se dopravní úpravy záka-
zu zastavení na místní komunikaci 
ulice Ke Stadionu před vjezdovými 
vraty do sportovního areálu. 
n Rada souhlasí s návrhem dodat-
ku č. 4 ke smlouvě o dílo, podle kte-
rého dojde k navýšení ceny za sta-
vební práce, prováděné společností 
DEREZA spol. s r.o. na stavbě na-
zvané „Vestavba do půdy hlavní 
budovy 2. základní školy Hořovice“ 
o 815.816 Kč vč. 21 % DPH na cel-
kových 39.311.727,24 Kč vč. DPH. 
n Rada souhlasí s návrhem dodat-
ku č. 5 ke smlouvě o dílo, podle kte-
rého dojde ke snížení ceny za sta-
vební práce, prováděné společností 
DEREZA spol. s r.o. na stavbě na-
zvané „Vestavba do půdy hlavní 
budovy 2. základní školy Hořovice“ 
o 43.052,86 Kč vč. 21 % DPH na cel-
kových 39.268.674,38 Kč vč. DPH. 
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Dodatku č. 1 – Ske-
nování a digitalizace dokumen-
tů ke Smlouvě o dílo „Skenování 
a digitalizace dokumentů“ uzavře-
né mezi městem Hořovice a spo-
lečností PPL Formation s.r.o., IČ: 
06447848 dne 12. 7. 2019 na dobu 
určitou, do 30.6.2020.  Dodatek č. 
1 navyšuje v souvislosti s navýše-
ním minimální mzdy pro rok 2020 
hodinovou sazbu odměny o 15 Kč 
bez DPH, a to ode dne 1. 1. 2020. 
Rada města pověřuje starostu města 
k podpisu jmenovaného dodatku.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním dodatku č. 2 ke Smlouvě 
o výpůjčce uzavřené dne 20.1.2016 
mezi Zdravotnickou záchrannou 
službou Středočeského kraje, p.o. 
jako půjčitelem a městem Hořo-
vice jako vypůjčitelem, na základě 
které je ve spojení s dodatkem č. 1 
městu poskytnut automatický ex-
terní defibrilátor k bezplatnému 
užívání do 19.1.2020. Dodatek č. 2 
prodlužuje dobu výpůjčky ode dne 
20.1.2020 na dva roky.
n Rada města Hořovice uděluje 
Městskému kulturní centrum Ho-
řovice souhlas s podáním žádostí 
o dotace ze Středočeských fondů 
na rok 2020, a to z Fondu kultury 
a obnovy památek, tematické za-
dání Podpora kultury, na akci „Ho-
řovické kulturní léto 2020“ ve výši 
100.000, - Kč a z Fondu hejtmana 
a zmírnění následků živelných ka-
tastrof, tematické zadání Podpora 
hejtmana – oblast kultury, na akci 
„Hořovice Václava Hraběte 2020“ 
ve výši 100 000,- Kč.
n Rada souhlasí s bezplatným pro-
nájmem  sálu radnice pro zkoušky 
malého saxofonového souboru 
SAXTET v roce 2020 v těchto da-
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tech: 20.1., 27.1., 3.2., 10.2., 24.2., 
9.3., 13.4., 4.5., 18.5., 8.6., 22.6., 
3.8., 7.9., 15.9., 22.9., 29.9., 19.10., 
2.11., 16.11., 24.11. v čase od 17.00 
do 20.15 hodin.
n Rada souhlasí s bezplatným pro-
nájmem  sálu radnice orchestru 
Hořovická muzika pro zkoušky de-
chového orchestru v roce 2020 vždy 
v pondělí v těchto datech: 17.2., 2.3., 
16.3., 23.3., 30.3., 6.4., 20.4., 27.4., 
11.5., 25.5., 1.6., 15.6., 29.6., 6.7., 
13.7., 20.7., 27.7., 10.8., 17.8., 31.8., 
14.9., 21.9., 28.9., 12.10., 26.10., 
9.11., 23.11., 30.11. v čase od 17.00 
do 20.15 hodin.
n Rada města Hořovice, jako vlast-
ník nemovitosti na adrese Jabloňo-
vá 899 – Dům s pečovatelskou služ-
bou, souhlasí s instalací stropního 
zvedacího zařízení pro potřeby těž-
ce zdravotně postižené nájemnice 
bytu.
n Rada města Hořovice projednala 
Komunitní plán sociálních služeb 
města Hořovice a spádových obcí 
na období 2020–2024 a doporu-
čuje tento dokument ke schválení 
na nejbližším zastupitelstvu.
n Rada města Hořovice schvaluje 
Akční plán sociálních služeb města 
Hořovice a spádových obcí na ob-
dobí 2020–2021.
n Rada města schvaluje příspěvko-
vé organizaci Domov Na Výsluní 
podání žádosti o dotaci z rozpočtu 
Středočeského kraje z Humanitár-
ního fondu v rámci Tematického 
zadání „Sociální oblast“, oblast 
podpory „Podpora sociálních slu-
žeb na místní a regionální úrovni 
poskytovaných zejména osobám se 
zdravotním postižením a seniorům 
určená na základní činnosti sociál-
ní služby“, na zateplení stropu 4.NP 
Domova. Domov žádá o dotaci 
ve výši 200.000,- Kč. 

SVČ Domeček Hořovice nabízí ve spolupráci s Univerzitou třetího věku při 

Provozně

ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze osobám se statutem 

důchodce, invalidním důchodcům a nezaměstnaným osobám ve věku 50+ 

všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na univerzitní úrovni v rámci kurzů

virtuální univerzity. Výuka probíhá v nových, moderně vybavených prostorách 

SVČ Domeček Hořovice, Vrbnovská 1138. Ve vstupní hale s recepcí je možnost 

občerstvení. Pracoviště je bezbariérové.

NOVĚ VYPSANÉ KURZY NA LETNÍ SEMESTR 2019/2020(Studovat můžete jeden 

kurz, nebo oba kurzy najednou.)

1. Genealogie – po stopách našich předků.(6 setkání, 1x za 14 dní, vždy 

v úterý 9 – 10:30), začínáme 4. února 2020, cena celkem 420 Kč za celý 

semestr.

2. Klenoty barokního sochařství v českých zemích (6 setkání 1x za 14 dní, 

vždy ve čtvrtek 9 – 10:30), začínáme 6. února 2020, cena celkem 420,- Kč 

za celý semestr.

Kontakt: Lenka Radová, tutorka VU3V, SVČ Domeček Hořovice, Vrbnovská 1138,

Hořovice 268 01,mobil: 725064881, email: recepce@domecekhorovice.cz

Po květnovém snížení DPH bude voda 
pro domácnosti levnější než loni 

Cena regionálního vodného a stočného na Berounsku a Hořovicku se od roku 2020 zvýší zhru-
ba o inflaci. Květnové snížení DPH ale bude znamenat, že domácnostem cena klesne o více jak 
dvě koruny na 1000 litrů oproti cenám loňského roku. Dohodli se na tom koncem uplynulého 
roku zástupci měst Beroun, Hořovice, Králův Dvůr, Zdice a Žebrák a představenstvo společ-
nosti na pravidelné schůzce hlavních akcionářů společnosti VAK Beroun. Dalšími tématy jed-
nání byla dvousložková cena vody a investice do obnovy majetku.

V  letošním roce dojde k  ra-
zantnímu zdražení elektrické 
energie, také voda z  Prahy se 
bude nakupovat o více než 80 ha-
léřů dráž. Cena vodného a  stoč-
ného se ale zvýší jen o  inflaci.  
„V mnoha položkách se nám daří 
šetřit náklady nebo je alespoň 
nezvyšovat. Zásadní vliv na  to 
mají investice do  obnovy, které 
snižují potřebu oprav a  zvyšují 
hospodárnost provozu,“ vysvět-
luje Jiří Paul, ředitel VAK Beroun, 
a dodává: „Za uplynulých pět let 
jsme cenu dokonce zvýšili méně, 
než zdražila nakupovaná praž-
ská voda, a to bez ohledu na růst 
ostatních nákladů“.

VAK Beroun v  roce 2019 
dokončil několik rozsáhlých 
investic, například rekonstruk-
ci vodojemu a  čerpací stanice 
v  Praskolesích nebo komplexní 
řešení odvádění vod z  lokality 
Stareč v  Hořovicích, se kterým 
souvisí řada investic dohromady 
za více než 50 miliónů korun. Po-
kračuje postupná obnova čistírny 
v Berouně, kam by se v budouc-
nu měly přivádět odpadní vody 
ze Zdic. Také hořovická čistírna 
prochází další částečnou rekon-
strukcí. „Investice do  obnovy 
majetku dosahují až 90 miliónů 
Kč ročně. Z  tohoto rozpočtu fi-
nancujeme veškeré rekonstrukce 
vodovodů a  kanalizací. Tou nej-

větší v příštích deseti letech bude 
postupná výměna přivaděče vody 
z Prahy v úseku Zdice – Hořovi-
ce,“ přibližuje budoucí investice 
technický ředitel Roman Badin.

Náklady na  udržení majetku 
jsou také hlavním důvodem, proč 
od roku 2021 přejde VAK Beroun 
s regionální cenu na tzv. dvouslož-
kovou formu. V  regionu přibývá 
přípojných míst, jejichž platba 
za  vodné nepokryje ani pravidel-
nou výměnu vodoměru. O  jaká 
odběrná místa jde? Podle ředitele 
VAK Beroun jsou to převážně re-
kreační objekty a  domy s  vlastní 
studnou a zároveň přípojkou vody. 
Náklady na  tato odběrná místa 
se tak rozpočítávají do účtů ostat-
ních odběratelů. Výsledná cena 
regionálního stočného navíc patří 

k  nejnižším v  regionu. Proč tomu 
tak je? „U  malých čistíren odpad-
ních vod, které byly postaveny 
z  evropských dotací, se totiž dra-
maticky projevuje povinná tvorba 
rezervy na obnovu, kterou pečlivě 
hlídá poskytovatel dotace,“ upřes-
ňuje ředitel Paul. V obcích s regio-
nální cenou se investuje postupně 
a dlouhodobě. Navíc je na dvanáct 
čistíren zahrnutých do  regionální 
ceny připojeno téměř 50 tisíc oby-
vatel a řada velkých podniků. S tím 
se malé obce nemohou srovnávat. 
Regionální cena za  dodávku vody 
a  odvádění odpadní vody v  roce 
2020 tak bude 87,50 Kč/m3 bez 
DPH. Průměrná roční spotřeba 
vody zákazníků s regionální cenou 
je 31 m3.  

VAK Beroun

Zubní pohotovost 

n 1. - 2. 2. MUDr. Alena Pániko-
vá, Beroun, Hradební 152, tel.: 
607 065 760
n  8. - 9. 2. MUDr. Jan Joukl, 
Králův Dvůr, Průmyslová 614, 
tel.: 728 349 403
n 15. - 16. 2. MUDr. Jan Joukl, 
Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.: 
728 349 403
n 22. - 23. 2. MUDr. Monika Rů-
žičková, Zdice, Čs. Armády 895, 
tel.: 311 685 674
n  29. 2. - 1. 3. MUDr. Zalina 
Sozieva, Beroun, Havlíčkova 
1732/3, tel.: 727 836 818
Pohotovost od 8:00 - 11:00.
n  Každou sobotu od 8:00 - 
14:00 je v Nemocnici Hořovice 
zřízena zubní akutní pohotovost 
v prostorách zubního oddělení.

Parkovací rezidentní 
a abonentní karty 

na rok 2020
Parkovací rezidentní a abo-

nentní karty do modrých zón pro 
rok 2019 jsou platné do 17. 2. 2020. 
Nové karty na rok 2020 se vydávají 
v úřední dny pro veřejnost.

MěÚ Hořovice, odbor finanční  

Prodej dříví na otop

Vojenské lesy a statky  ČR, 
divize Jince nabízí pro rok 2020 
k prodeji vyrobené jehličnaté 
dříví (smrk, modřín i borovice) 
na otop. Dříví je certifikováno 
systémem PEFC. Kontaktní osoba 
Kamil Solar, tel. 739 547 515.
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Vlakové jízdní řády PLZEŇ - PRAHA  

 Plzeň Hořovice  Beroun Praha  
hl.n. 

Pozn. 

 Kař 03:40 03:54 04:16/04:19 05:12 X 
R 04:22 04:51 05:06 05:47 X 
 Kař 05:12 05:24 05:43/05:49 06:42 X 
R 05:22 05:51 06:06 06:47  
 05:41 06:23   X 
R 06:22 06:51 07:06 07:47  
 06:27 07:11 07:32/07:49 08:42 X  
R 07:22 07:51 08:06 08:47  
R 08:22 08:51 09:06 09:47  
 08:41 09:22/09:27 09:46/09:49 10:42 x/* 
R 10:22 10:51 11:06 11:47  
 10:47 11:22/11:27 11:46/11:49 12:42 X/* 
R 12:22 12:51 13:06 13:47  
 12:41 13:22/13:27 13:46/13:49 14:42 X 
R 13:22 13:51 14:06 14:47  
 13:41 14:22/14:27 Zdice 14:37 

14:45 
Beroun 
14:55 

X  

R 14:22 14:51 15:06 15:47  
 14:41 12:22/15:27 15:46/15:49 16:42 X 
R 15:22 15:51 16:06 16:47  
 15:41 16:22/16:27 16:46/16:49 17:42  
R 16:22 16:51 17:06 17:47  
 16:41 17:22/17:27 17:46/17:49 18:42  
R 17:22 17:51 18:06 18:47  
 17:41 18:22/18:27 18:46/18:49 19:42  
R 18:22 18:51 19:06 19:47  
 18:41 19:22/19:27 19:46/19:49 20:42  
R 19:22 19:51 20:06 20:47  
R 20:22 20:51 21:06 21:47  
 20:41 21:22/21:27 21:46/21:49 22:42  
R 22:00 22:26/22:47  23:20  
X = jede v prac. dny 
X/*= Hořovice – Beroun jede v X 
          Beroun - Praha nejede od 11. 1. do 1.3.,  
                                     a  v měsících 06 a 07; 
                                     jede 18. a 19.1, 1. a 2.2. 

Změna vyhrazena!  
Údaje přejaty ze serveru Chaps. Spol. s.r.o.: České 
dráhy a.s. Za spolupráci děkujeme pracovnici ČD 
stanice Hořovice. Podrobnosti o jednotlivých spojích je 
možno (a vhodné) vyhledat na www.idos.cz! 

 

 

Autobusy Hořovice – Praha Nové Butovice 
pouze přímé spoje » » » » » » » » » » » » 

 

Vlakové jízdní řády PRAHA – PLZEŇ 

 Praha 
hl.n. 

Beroun Hořovice Plzeň Pozn. 

 00:30 01:23/04:15 04:34/04:35 05:18  
 04:18 05:11/05:15 05:34 06:18 X 
R 05:13  06:07 06:38 X 
 05:18 06:11/06:13 06:32/06:35 07:18 X 
R 06:13  07:07 07:38  
   07:35 08:18 X 
R 07:13  08:07 08:38  
 07:18 08:11/08:13 08:32/08:35 09:18 X 
R 08:13  09:07 09:38  
 Smíchov 

8:46 
09:38/10:13 10:32/10:35 11:18  

 09:18 10:11/10:13 10:32/10:35 11:18  
R 10:13  11:07 11:38  
 11:18 12:11/12:13 12:32/12:35 13:20  
R 12:13  13:07 13:38  
R 13:13  14:07 14:38  
 13:18 14:11/14:13 14:32/14:35 15:18  
R  14:13 15:07 15:38  
 Zdice  15:22 15:32/15:35 16:18  
R  15:13 16:07 16:38  
 15:18 16:11/16:13 16:32/16:35 17:18  
R 16:13  17:07 17:38  
 16:18 17:11/17:13 17:32/17:35 18:18 X 
R 17:13  18:07 18:38  
 17:18 18:11/18:13 18:32/18:35 19:18  
R 18:13  19:07 19:38  
R 19:13  20:07 20:38  
 19:18 20:11/20:13 20:32/20:35 21:18  
R 20:43  21:36 22:05  
R 21:13  22:07 22:38  
 21:18 22:11/22:14 22:37 Kař   
R 22:39  23:29 23:57 * 
R 23:42  00:36 01:36  
X = jede v prac. dny 
*= jede v 01-05,07; nejede 10., 12. 4.;1., 8. 5.; 5.7., 
27.9. 

Hořovice Praha  
N. Butovice 

Praha  
N. Butovice 

Hořovice 

04:55 05:55 08:15 09:19 
05:40 06:30 10:30 11:35 
05:55 06:51 11:30 12:33 
06:40 07:55 12:30 13:34 
10:10 11:15 14:00 15:03 
12:05 13:11 15:15 16:15 
14:00 15:15 16:05 16:55 
14:40 15:50 16:30 17:35 
15:05 15:51 17:35 18:23 
16:20 17:09 17:30 18:38 
17:38 18:48 19:00 20:02 
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Možnosti autobusového spojení: zastávka Hořovice, žel. stanice – Hořovice nemocnice, Po – Pá, do 12. 12.2020 

 Hořovice žel. st. Valdek I. ul. Tyršova Nám. B. Němcové Hořovice nemocnice 
C09 05:38 05:41 05:46 05:50 
C09, C21 06:12 06:16/06:17 06:19 06:23 
C09 06:12 06:16 06:22 06:30 
C44 Praskolesy 06:53 06:56 07:00 07:08 
C09 07:12 07:15 07:19 07:27 
C09 07:45 07:49 07:52 08:00 
C44 08:12 08:15 08:19 08:27 
C44 09:12 09:15 09:19 09:27 
C31Příbram/ 
C42 Beroun 

09:15 09:19 Valdek II./ 
09:41 

09:44 09:50 

C09 10:12 10:15 10:19 10:27 
C09 11:10 11:13 11:17 11:25 
C31Příbram/C21Beroun 11:50 11:54 Valdek II. 11:58/12:19 12:25 
C35 Zaječov/C40 
Praha/C21 Zdice 

12:20 12:24 Valdek II./ 
12:31 

12:33/13:20 13:25 jede pouze  
            v sobotu 

C44 12:38 12:42 12:47 12:45 
C09 13:35 13:38 13:42 13:50 
C31/C09 13:50 13:54 ValdekII. 13:58/14:05 14:09 
C09 14:10 14:13 14:17 14:25 
C31/C21 14:50 14:54 Valdek II. 14:58/15:00 15:04 
C09 15:10 15:13 15:17 15:25 
C09 15:27 15:30 15:32 15:42 
C09 16:15 16:18 16:22 16:30 
 
Možnosti autobusového spojení: zastávka Hořovice nemocnice - Hořovice, žel. stanice, Po – Pá, do 12. 12.2020 

 Hořovice nemocnice Nám. B. Němcové Valdek II. Fügnerova Hořovice žel. st. 
C44/C09 05:14 Sklenářka I. 

05:27/05:36 
 05:38 

C09 06:20 06:28 06:32 06:35 
C43 Křešín/C31 06:45 06:50/ Valdek I.  07:00 07:05 
C44 07:40 07:48 07:52 07:54 
C09 08:20 08:28 08:32 08:35 
C44 Praskolesy 08:46 08:54 08:58 09:00 
C21/C31 08:50 08:55/09:10 09:13 09:15 
C44 09:46 09:54 09:58  10:00 
C21/C31 09:55 10:01/10:05 10:08  10:10 
C21/C31 10:55 11:01/11:05 11:08  11:10 
C09 11:25 11:33 11:37 11:40 
C21/C31 11:55 12:00/12:06 12:08  12:10 
C09 12:15 12:23 12:27 12:30 
C21 Zdice/ 
C32 Březová 
/C35 Cheznovice 

12:40 12:47/13:15 13:17/13:24  13:30 

C44/C09 13:13 13:26 Sklenářka I. Sklenářka I. 13:32 13:35 
C09 13:50 13:58 14:02 14:05 
C09 14:25 14:29 14:33 14:35 
C09 15:25 15:33 15:37 15:40 
C09 16:20 16:26 16:28 16:30 
C21/C31 16:23 16:27/18:52 18:55 18:57 jede pouze  

           v sobotu 
C09/ C44 18:20 18:24/19:05 19:08 19:10 

Arriva Informační kancelář Hořovice +420 311 512 141, 725 100 725,Náměstí Boženy Němcové, Hořovice  
 Informace převzaty ze serveru idos.cz, změna vyhrazena 
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Hasiči Hořovice
Zásahy Hasičského záchranné-
ho Sboru Středočeského kraje, 
územního odboru Beroun, po-
žární stanice Hořovice.
8 Od 15. 12. 2019 do 15. 1. 2020 
hasiči ze stanice Hořovice vyjíž-
děli k 27 událostem, z toho k 9 
požárům, 6 technickým udá-
lostem typu čerpání vody, padlý 
strom, 9 dopravním nehodám, 1 
události záchrana osob a zvířat. 
V dvou případech šlo o planý po-
plach, porucha EPS. Při událostech 
spolupracovali se zdravotnickou 
záchrannou službou, policií ČR 
a ostatními složkami IZS. Při udá-
lostech došlo ke zranění 12 osob, 
2 osoby byly přímo zachráněny, 1 
osoba evakuována a v jednom pří-
padě se jednalo o zranění nesluči-
telná se životem.
8 26. 12. v 4:48 byla jednotka HZS 
SK ze stanice Hořovice vyslána 
na dopravní nehodu do obce Ne-
umětely. Po příjezdu zjištěna do-
pravní nehoda jednoho osobního 
automobilu po nárazu do stromu. 
Na místě se nacházely 3 zraněné 
osoby v péči ZZS a jedna osoba 
uvnitř vozidla, která byla vyproš-
těna. Bylo provedeno protipožární 
opatření a zajištění úniku provoz-
ních náplní.

8 28. 12. v 6:57 hodin byla jednot-
ka HZS SK ze stanice Hořovice 
a Beroun společně s jednotkou 
SDH obce Komárov a Žebrák vy-
slána na zásah na vlakovém ná-
draží Hořovice. Po příjezdu zjiš-
těna na svršku železniční cisterny 
s hořlavou kapalinou hořící osoba 
po výboji elektrického proudu. 
Hasiči osobu uhasili pomocí pře-
nosného hasicího přístroje. Lékař 
na místě konstatoval exitus. Po do-
jezdu HZSP Správy železniční do-
pravní cesty a vyzkratování trolejí 
byl proveden transport těla.
8 12. 1. 2020 ve večerních hodi-
nách byla jednotka HZS SK ze 
stanice Hořovice a Beroun společ-
ně s jednotkou SDH obce Žebrák 
a Komárov vyslána na požár vlaku 
do železniční stanice Hořovice. 
Po dojezdu průzkumem zjištěn 
požár brzdového obložení a elek-
troinstalace lokomotivy. Lokalizace 
požáru provedena pomocí přenos-
ného hasicího přístroje. Evakuace 
osob z vlaku proběhla ještě před 
příjezdem složek IZS. Po dojezdu 
HZSP Správy železniční dopravní 
cesty a vyzkratování trolejí bylo 
provedeno ochlazení lokomotivy 
pomocí vodního proudu.

HZS Hořovice

informace společnost ave cz 
o svozu bioodpadu v zimním období

Svoz bioodpadu bude uskutečňován v únoru vždy v pondělí od-
polední směnou. Hořovice jsou rozdělené do dvou svozových oblas-
tí podle dne svozu komunálního odpadu. Středeční svozová trasa 
na komunální odpad (oblast Višňovka, Příbramská a další) a v uli-
cích svážených malým svozovým vozidlem (Buková, Cihlářská, 
Dlážděná, Malá, Sportovní, Cvočkařská, Úzká, U potoka, Nožířská, 
Nádražní, Vísecká, Vísecké náměstí – zadní část) se bioodpad bude 
svážet v lichý kalendářní týden a páteční svozová trasa pro KO (ob-
last Západní sídliště,  Valdecká. Nábřeží, Sklenářka ) se bude svážet 
v sudý kalendářní týden.       
konkrétní termíny středeční st: Po 10. a 24. 2. 2020; pá-
teční st: Po.  3., 17. 2. 2020

Městská policie Hořovice

8 5. 12. 2019 v 17:30 bylo přijato 
oznámení z místní nemocnice, že 
zde mají podnapilého agresivního 
pacienta. Strážníci na místě muže 
usměrnili a po jeho ošetření po-
skytli převozní službě doprovod 
do záchytné protialkoholní stani-
ce v Praze.
8 7. 12. 2019 v 3:55 zastavila hlíd-
ka MP v ulici 9. Května, Hořovice 
vozidlo, jehož řidič se dopustil 
přestupku. Jelikož z dechu řidi-
če byl cítit alkohol, byla na místě 
provedena zkouška na přítomnost 
alkoholu v dechu s pozitivním vý-
sledkem na 1,22 promile. Z toho-
to důvodu byla na místo přivolána 
hlídka PČR.
8 12. 12 2019 v 12:34, v ulici 1. 
Máje Hořovice, poskytli strážníci 

pomoc rychlé záchranné službě při 
převozu pacienta do nemocnice. 
Muž byl velice agresivní, jak vůči 
posádce RZS, tak strážníkům MP, 
aby byla ochráněna bezpečnost 
všech zúčastněných osob, bylo po-
užito pout k jeho zpacifikování.
8 21. 12. 2019 v 1:30 oznámila 
obsluha MKDS, že na Palackého 
náměstí se pohybují čtyři osoby 
a jedna z nich odcizila ozdobu 
z vánočního stromu. Strážníci 
osoby zastavili v ulici Pražská. 
Jednalo se o 4 mladé dívky, jedna 
se přiznala, že ozdobu vzala. Jako 
důvod uvedla, že si ozdobu chtěla 
ponechat jako suvenýr z Hořovic. 
Po domluvě strážníků ozdobu 
vrátila zpět na strom.

Světla Dardová, velitelka MP 

nonstop tel. linka MP:  800 156 166

Informace
z regIonu

Svoz použitých potravinářských olejů a tuků 
S platností od 1. 1. 2020 se mění vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění  

odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů takto: 
„Obec je povinna zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování olejů  

a tuků. Jedlé oleje a tuky nesmí být soustřeďovány společně s jinými  
biologicky rozložitelnými odpady.“ 

Jedlé oleje bude možno v Hořovicích odkládat na stanoviště: 
V I Š Ň O V Á (křiţovatka ulic 
Višňová a U Remízku)      

A N Ý Ţ O V A (křiţ. s ulicí  
SVATOPLUKA ČECHA) 

P A L A C H O V A (před obchody)                 S K L E N Á Ř K A (sídliště) 
 

Svoz provádí společnost AVE CZ odpadové hospodářství 1x měsíčně 

 

Ředitel MSBNF Hořovice vyhlašuje 
výběrové řízení na pozici DOMOVNÍK 

v objektu Podlužská 585 – „ŠPEJCHAR“ 
Požadavky: pracovitost, důvěryhodnost, slušnost, dobrou ko-
munikaci s lidmi, chování na úrovni, čistotnost, zodpovědnost, 
flexibilitu a časovou dostupnost. 
Náplň práce: drobné údržbářské práce na ubytovacích zařízeních, 
odečty tepla, TUV a SV, elektřiny, drobné opravy zednické, truhlářské 
a vodoinstalační, úklid a příprava odvozu odpadků, péče o příjezdo-
vou cestu, travnaté plochy, keře a vzrostlé stromy, hlídání objektu. 
Nabídky zasílejte písemně nebo předejte osobně do 15. března 
2020. Adresa: Městská správa bytového a nebytového fondu, Pa-
lackého náměstí 2, 268 01 Hořovice 
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Prvním adventním vystoupe-
ním Komorního pěveckého sou-
boru ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice 
bylo tradiční předvánoční zastavení 
s Českou mší vánoční Jakuba Jana 
Ryby v Domově Na Výsluní v Ho-
řovicích. Na začátku koncertu, který 
byl součástí projektu Česko zpívá 
koledy s Deníkem 2019, uctili všich-
ni přítomní minutou ticha památku 
obětí v ostravské nemocnici.

Náročnou přípravu na vánoční 
koncertní maraton zahájili hořovičtí 
pěvci v neděli 15. prosince  Pobož-
ností za „RYBOVKU“ v kostele sv. 
Prokopa v Praze na Sladkovské-
ho náměstí a generální zkouškou 
spojených orchestrů a sborů v aule 
Gymnázia Karla Sladkovského pod 
taktovkou P. Mgr. Václava Revendy. 

Na začátku předvánočního týdne 
zazpívali Erika Řechtáčková a Filip 
Rataj v programu Vánoční akademie 
GVH Hořovice v sále SD v Hořovi-
cích, ve čtvrtek 19. prosince přinesl 
Komorní pěvecký soubor ZUŠ Jo-
sefa Slavíka Hořovice vánoční nála-
du na Dětské oddělení Nemocnice 
v Hořovicích, a v pátek 20. prosince 
2019 spoluúčinkovali hořovičtí pěv-
ci při provedení Rybovy České mše 
vánoční v Plečnikově monumen-
tálním chrámu Nejsvětějšího Srdce 
Páně v Praze na Vinohradech. 

Tradiční koncert s rozdáváním 
Betlémského světla VÁNOCE ČES-
KÝCH KANTORŮ se uskutečnil 
v kostele Narození Panny Marie 
v Mrtníku u Hořovic o 4. adventní 
neděli. Program koncertu připo-
mněl působení slavného kantorské-
ho rodu Slavíků v Mrtníku, v Hořo-
vicích i Jincích. V programu zazněly 
virtuosní skladby pro trubku a kom-

pozice českých kantorů Tomáše Ko-
lovrátka, Jiřího Ignáce Linka, anony-
my ze soukromých sbírek, některé 
v obnovené světové premiéře, a Čes-
ká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. 
Zpívala Květuše Ernestová a Ko-
morní pěvecký soubor ZUŠ Josefa 
Slavíka Hořovice se svými sólisty, 
virtuosní trumpetové party provedl 
1. trumpetista Trubačů prezidenta 
ČR František Svejkovský, vzácné 
varhany z dílny E. Š. Petra z roku 
1898 rozezněl přední český varhaník 
Drahoslav Gric. Koncert byl součástí 
projektu KŘESŤANSKÉ VÁNOCE. 

Hořovičtí pěvci zpívali Čes-
kou mši vánoční také v pondělí 23. 
prosince ve vstupní hale Hlavního 
nádraží v Praze, kdy obrovský sbor 
a orchestr dirigoval se svým krédem 
„Člověk musí hudbu žít do roztrhání 
těla“ jako obvykle ze štaflí, již po de-
vatenácté, Lukáš Prchal, na půlnoč-
ní mši svaté v kostele sv. Vavřince 
ve Strašicích pod vedením Františka 
Svejkovského, i v neděli 29. prosince 
v kostele sv. Jiljí ve Vlašimi, a vánoč-
ní turné uzavřeli v neděli 5. ledna 
2020 v kostele sv. Václava v Praze 
na Smíchově. Spojené sbory a or-
chestry dirigoval P. Mgr. Václav Re-
venda. Všechny koncerty byly hojně 
navštíveny. 

Pěvcem roku 2019 se opět stal 
desetiletý Martin Jirák, jenž odzpíval 
deset koncertů a z osmnácti soutěž-
ních startů proměnil v ocenění ob-
divuhodných patnáct, před Filipem 
Strejcem s osmnácti koncerty, pat-
nácti soutěžními starty a devíti cena-
mi. Úspěšní byli také Tobias Rosen-
baum, Filip Rataj, Pavlína Vokáčová, 
Erika Řechtáčková a Markéta Žílová. 

Pánové Jirák a Strejc úspěšně 

zahájili letošní soutěžní maraton již 
10. ledna v Divadle U22 v Praze – 
Uhříněvsi ve výběrovém kole sou-
těže LIVE ART! SONG CONTEST 
2020. Předsedkyní odborné poroty 
byla úřadující první dáma českého 
šansonu, paní Renata Drössler. 

Jedním z vrcholů jarní sezó-
ny bude BENEFIČNÍ KONCERT 
VE PROSPĚCH ARCIDIECÉZNÍ 
CHARITY PRAHA ve středu 13. 

května od 18 hodin v katedrále sv. 
Víta, Václava a Vojtěcha na Praž-
ském hradě. V programu zazní Sva-
tovítská fanfára Jana Kučery, Missa 
brevis Jiřího Pavlici, Truvérská mše 
Petra Ebena, Modlitba Tomáše Kača 
a další duchovní skladby. Spojené 
sbory a orchestry základních umě-
leckých škol České republiky dirigu-
je hudební skladatel Jan Kučera. 

Květuše Ernestová

n Koncert v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech. Foto: archiv ZUŠ

n soutěž v tanečních v Hořovicích 20. 12. 2019

Na snímku zleva: Erik Kendera a Klára Kuncová (7.), Vít Parkán 
a Anna Polišenská (5.), David Šimůnek a Ester Nosková (3.) Štěpán Vá-
vra a Barbora Ptáčková (6.), Filip Rataj a Pavlína Vokáčová (1.), Daniel 
Vlček a Adéla Hrdličková (4.), František Procházka a Erika Řechtáčková 
(2.). Foto: Tereza Vokáčová.

Vánoční zpívání žáků ZUŠ
Žáci  ZUŠ  Josefa  Slavíka  Hořovice  z  klavírní  a  pěvecké  třídy 
Květuše Ernestové úspěšně pokračovali ve  svých hudebních 
projektech i v čase předvánočním. 
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MIG 21
Sobota 18. 4. 2020
Společenský dům Hořovice
Vstup do sálu v 19:30, začátek koncertu 20:30

Předprodej vstupenek 
v Informačním centru Hořovice
Tel.: 732 512 821, email: ic@mkc-horovice.cz
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n knihovna ivana slavíka

vrbnovská 30/1
tel. 603 199 304, 311 512 564
https://mkc-horovice.cz/knihovna/ 
e-mail: knihovna1@mkc-horovice.cz 

n Hodiny Pro veřeJnost
PO, ST   12:00 – 17:00
ÚT, ČT    8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
SO 8:00 – 11:00 (vždy sudý týden)
Sobota PRO VEŘEJNOST: 8. a 22. 2., otevře-
no od 8:00 do 11:00!

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: 9:00 – 11:00 12:00 – 17:00
n aktuáLní PředProdeJ:
4 5. pleS měSta Hořovice, 15. 2. 2020, 
od 20:00, SD Hořovice. Cena místenky: 200 Kč

n klub Labe

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

n 5. 2. středa od 19:30
GauGuin na taHiti – ztracenÝ ráJ
Filmová projekce (na ČSFD 75%).
n 6. 2. čtvrtek od 19:30
Přes Prsty
Filmová projekce. 
n 20. 2. čtvrtek od 19:30
antroPocÉn: ePocHa čLověka
Filmová projekce. 
n 22. 2. sobota od 18:00
eXPediční kaMera 2020
Filmová přehlídka.
n 23. 2. neděle od 15:00
Hurá na PoHádky

Pásmo krátkých animovaných filmů pro 
nejmenší diváky, jejich bystré sourozence 
a zvědavé rodiče. 

n společenský dům

nádražní 606, Hořovice
tel.:  732 512 821

n 15. 2. sobota od 20:00 
5. PLes Města Hořovice
K tanci hraje skupina HANDA BANDA. Veče-
rem provází moderátor Karel Vydra. Pestrý pro-
gram – Hořovické mažoretky, Taneční skupina 
Carmen, Hvězda plesu – zpěvák PAVEL VÍTEK. 
Bohatá tombola, Losování hlavních cen plesu. 
n 16. 2. neděle od 16:00 
Lotrando a zuBeJda
Nová muzikálová pohádka Lotrando a Zubejda 
je určená pro děti od tří do dvanácti let přepsaná 
podle filmové předlohy režiséra Karla Smyczka 
a scénaristy Zdeňka Svěráka. Díky jejich podpoře 
můžete očekávat v pohádce známé krásné písně, 
které pohádku provází. Smyslem pohádky je uká-
zat dětem, že dobro je vždy silnější než zlo. Také 
pomoci dětem ukázat správný směr, jak býti dob-
rým a slušným člověkem.
n 29. 2. sobota od 14:00 
dětskÝ karnevaL
Pořádá Domeček Hořovice.
n 1. 3. neděle od 15:00 
trPasLíci rousek, 
dousek a Fousek
Loutková pohádka. Námět, scénář a režie Jaroslav 
Pelikán. Realizace scény Jiří Bartoš.
taneční PodziM 2020 - sd Hořovice
n Mládež, dospělí od 11. 9. 2020
Mládež – začátečníci H7           18:30–20:30
V ceně 15 večerů (12 lekcí, 2 prodloužené a 1 ples).
Dospělí - střed. a více pokročilí H4       20:40–22:15
V ceně 12 večerů.
n dospělí od 5. 10. 2020
Dospělí – středně pokročilí H3             18:00–19:30
Dospělí – mírně pokročilí H2           19:30–21:00
Dospělí – začátečníci H1           21:05–22:35 
V ceně 11 večerů.
Více na www.tanecni.net

n domeček Hořovice

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

4 5. a 26. 2. od 18:45 do 19:45, Rc Kaleidoskop. 
Fit Ball tRÉNiNK. Komplexní cvičení pro 
dospělé – posílíte si tělo s použitím velkých míčů 
formou kruhového tréninku. Poplatek: 50 Kč.
4  8. 2., Krkonoše, Jasanka. ZimNÍ poBYt 
cHata JaSaNKa. Zimní lyžařský pobyt pro 
děti základních škol o  jarních prázdninách. 
Týdenní pobyt s výukou lyžování, hry, soutěže 
a  výtvarné činnosti. Cena: 5  600 Kč do  12 let, 
5 900 Kč nad 12 let.
4 10. - 14. 2., denně 8:00 – 16:00, Rc Kaleido-
skop. Jarní příměstský tábor. Pro děti ZŠ s Ro-
manou Hrdličkovou, plný výletů, zábavy a her. 
Poplatek a přihlášky: telefon 602 664 650 
4 9. 2.  od 14:00 do 16:00. maŠKaRNÍ pleS 
oSeK. Zábavné odpoledne plně soutěži, tance. 
Vstupné dobrovolné 
4 15. 2. od 8:00 do 12:00, Klubovna Domečku. 
SoBotNÍ tvořeNÍČKo pRo Děti. So-
botní program tvoření, her a zábavy! Tentokrát 
na téma karneval. Poplatek: 100 Kč.
4 18. 2. od 17:00 do 20:00, Klubovna Komá-
rov. SemiNÁř SUtaŠKY. Kreativní seminář, 
na  kterém se naučíte tvořit Sutašky - šité 
šperky. Nutné se přihlásit - Katka Potužníková 
775 636 330. Poplatek: 300 Kč.
4 22. 2. od 16:30 do 19:00, lesopark Dražovka. 
3. ročník NoČNÍHo BěHU S  ČelovKoU 
DRaŽovKoU. Zážitkový běh pro malé a velké 
běžce s čelovkou potemnělou Dražovkou. Bližší 
informace v propozicích závodu. Poplatek děti: 
50 Kč, dospělí:100 Kč.
4  27. 2. od  17:00 do  19:00, Klubovna Komá-
rov. SemiNÁř ZÁřivÁ lUceRNa. Tvořivý 

4 lotRaNDo a ZUBeJDa, 16. 2. 2020, 
od 16:00, SD Hořovice. Cena místenky: 150 Kč
4 Na StoJÁKa, 12. 3. 2020 od 19:30, klub 
Labe. Cena místenky: 250 Kč
4 tRaUteNBeRK, 21. 3. 2020 od 20:00, SD 
Hořovice. Cena vstupenky 350 Kč!
4 ve DvoU toUR leNKa NovÁ a petR 
malÁSeK, 31. 3. 2020 od 19:00, SD Hořovice. 
Cena místenky 350 Kč.
4 4tet, 15. 4. 2020 od 19:00, SD Hořovice. 
Cena místenky 590, 570, 550 Kč.
4 miG 21, 18. 4. 2020, od 20:30, SD Hořovice. 
Cena vstupenky 395 Kč.
4 V IC získáte bezplatně informační měsíčník 
Hořovický Měšťan.

n 27. 2. čtvrtek od 19:30
tenkrát PodruHÉ 
Filmová projekce (komedie – na ČSFD 80%).
n 28. 2. pátek od 19:30
HraBě Monte carLo 
Ochotnické divadlo MÁJ 21 Chaloupky.
PřiPravuJeMe:
n 12. 3. čtvrtek od 19:30
na stoJáka Live 
Účinkují: Karel Hynek, Arnošt Frauenberg, 
Nela Berg.
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n zaječov

n 21. 2. pátek od 18:00
znáMÝ neznáMÝ ostrov Madeira 
Spolek Zděná 2012 srdečně zve do kina na pro-
mítání z cest. Promítá a vypráví Miroslav Ram-
bousek. Vstup dobrovolný. www.zdena-zaje-
cov.estranky.cz

záMek zBiroH
n Zámecká expozice otevřena denně 10:00 
-17:00.  Tel.: 371 784 598.
n Zámecká krčma U Rudolfovy kratochvíle 
otevřena denně 11:00 -23:00. Tel.: 606 719 629; 
e-mail: krcma@zbiroh.com
n Pátek až neděle 14. – 16. 2. 
vaLentÝn na záMku 
Na svátek zamilovaných budou v zámecké krčmě 
na příchozí páry čekat slavnostně prostřené tab-
ule se speciálně připraveným valentýnským 
menu. Romantickou večeři při svíčkách si mo-
hou zájemci prodloužit o přenocování v komna-
tách zámeckého hotelu. 
Více informací na www.zbiroh.com.

n zbiroh

Hvězdárna ŽeBrák
Žebrák, tel.: 602 530 515
www.hvezdarnazebrak.cz
www.facebook.com/hvezdarnazebrak

n 6. 2. čtvrtek od 18:00
Hvězdárna děteM
Kreslená procházka Sluneční soustavou, sou-
hvězdími i vesmírem pro děti doplněná po-
hádkou a návštěvou kopule s hlavním daleko-
hledem hvězdárny. Rezervace nutná!
n 6. 2. čtvrtek od 19:30 
PreMiÉra: PoHádky z Hvězd
Zimní pohádka s Jitkou Zelenkovou. Promí-
tání astronomické pohádky doplněné vyprá-
věním o tématech obsažených v pohádce pro 
děti a návštěva kopule s hlavním dalekohle-
dem hvězdárny.  Rezervace nutná!
n 6. 2. čtvrtek od 20:00
večer Pod HvězdaMi
Pozorování noční oblohy dalekohledy pro-
bíhá v hlavní kopuli dalekohledu za před-
pokladu bezoblačné oblohy. Doporučujeme 
rezervaci.
kuLturní kLuB ŽeBrák
n 2. 2 neděle od 15:00, velký sál kk
tanec zvířátek 
Dětské maškarní odpoledne. Chceš být prin-
cezna, pirát nebo něco co zrovna není zvířát-
ko? Nevadí, přijď spolu s rodiči dovádět, sou-
těžit a tancovat!! Vstupné 50 Kč.
n 7. 2. pátek od 19:00, Malá scéna
ukLízečka
Již po 18 odehraje divadelní představení 
„Uklízečka“ autor a herec v jedné osobě Ma-
rek Šmied. Toto představení stále sklízí velké 
úspěchy, protože je prostě ze života a každý se 
v něm tak trošku poznává.
n 14. 2. pátek od 19:00
Bez předsudků 
Představení divadla Kalich. V hlavních rolích 
uvidíte Janu Paulovou, jako Fionu a Pavla 
Zedníčka jako Diega. Je to komedie o kama-
rádství, o tajemství, o zvědavosti a hlavně 
– o nás divácích. Vstupenky v KK, na čísle 
774 428 312.
n 15. 2. sobota
diskotÉka
Valentýnská párty!
n 21. 2. pátek
Maturitní PLes oa Beroun
n 22. 2. sobota od 15:00, Malá scéna
o statečnÉM kováři Mikešovi
Pohádka je na motivy příběhu Boženy Něm-
cové, která 4. února bude mít výročí 200 let 
od narození. Mikeš je kovářský synek, který se 
vydá do světa na zkušenou. Pohádka je vhod-
ná pro děti od 4 do 9 let. Vstupné 80 Kč.
n 23. 2. neděle od 17:00
ukLízečka
Pro zájem diváků hrajeme další představení 
úspěšné komedie. 
n 29. 2. sobota od 20:00 
10. ModroBíLÝ BáL
Pořádají fotbalisti Žebrák. K dobré náladě za-
hraje kapela Bosáci. Bohatá tombola. Lístky 
v předprodeji za 150 Kč.

n Žebrák

n 1. 2. sobota od 13:00 
seMinář na tÉMa 
„koLo roku“ - HroMnice
Význam svátku Hromnic v proměnách ročního 
období. Každý si vytvoří svůj nezaměnitelný par-
fém, který nám pomůže probudit v nás nové svět-
lo. Seminář se koná na adrese Cvočkařská 286/1, 
Hořovice.
n 18. 2. úterý od 17:00
Přednáška o PodPoře zdraví 
esenciáLníMi oLeJi s ocHutnávkou
Pokračování cyklu přednášek o zdraví. Tento-
krát na téma „léčení“ bolesti esenciálními oleji. 
Přednáška se koná na adrese Cvočkařská 286/1, 
Hořovice.
n 22. 2. sobota od 13:00 
Pěší koMentovaná vycHázka 
Po HořovicícH
Téma: historie místních kostelů a hřbitovů. Sraz: 
před kostelem Nejsvětější trojice na Palackého nám.
přihlášky na obě akce přijímá a informace po-
skytuje na tel. 603 964 553 marcela Ganna Flíd-
rová. více na www.syringa-czech.cz.

n syringa

n digitus

digitus – centrum denních služeb 
Pražská 904/28
 tel. 739 833 316, 311 517 265

n 5. 2. středa od 14:00 
siLniční doPrava a My
Srdečně zveme všechny občany na naše další 
setkání v rámci cyklu KÁ.ČA. Většina z nás, 
jsme účastníky silničního provozu ať už jako 

řidiči nebo jako chodci a z této situace pro nás 
plynou určité povinnosti. Naším hostem bude 
pan Jiří Kubec, majitel autoškoly, který nás se-
známí s novinkami v zákoně o provozu na po-
zemních komunikacích, diskutovat můžeme 
o místních podmínkách i bezpečnosti seniorů 
v dopravě. Účast přislíbil i zástupce BESIPu.

n sedmikráska o.s.

společenský dům Hořovice
více na www.sedmikraska-horovice.cz

4   2. 2., 16. 2., 8. 3., 15. 3., od 12:30 do 17:30, 
oHRaZeNice 131. vÝtvaRNÝ KURZ pRo 
Děti: NamalUJ Si SvŮJ oBRÁZeK. Ráda 
přivítám vaše dítě na kurzu malování obrazů ak-
rylovými barvami. Výtvarné pomůcky jsou k dis-
pozici. Příspěvek 520 Kč. Nutná závazná rezer-
vace. Mobil: 607 185 016, e-mail: polak.kamila@
seznam.cz. Aktuální rozpis jednotlivých schůzek 
naleznete na www.brdskeslunce.cz/
4   8. 2 od  9:30, Společenský dům, klubovna 
spolku Sedmikráska 1. patro. KURZ maSÁŽÍ 
KoJeNcŮ a  DětÍ Do  třÍ let. Naučíte 
se jednoduchou techniku relaxační masáže, 
která je prostředníkem vzájemného poznávání 
i  porozumění, vhodná i  pro dospělé. www.ma-
sazehorovice.cz/kurz-masazi-kojencu/ Nutno se 
objednat, kontakt Renata Babelová 725 980 975
4   9. 2. od  9:00, oHRaZeNice 84, obecní 
úřad. vÝtvaRNÝ KURZ: NamalUJ Si SvŮJ 
oBRaZ. Výtvarné pomůcky, plátno a občerstvení 
jsou k  dispozici. Příspěvek 700 Kč. Přihlašte se 
včas, počet míst je omezen. Aktuální termíny 
www.brdskeslunce.cz/terminy-a-rezervace.html. 
Nutná závazná rezervace na: mobil: 607 185 016 
nebo e-mail polak.kamila@seznam.cz
4  12. 2. od 15:00 (každou lichou středu od 15:00 
do 16:30), Společenský dům, klubovna Sedmi-
krásky. RelaXaČNÍ KRoUŽeK pRo Děti. 
Po  domluvě lze dítě vyzvednout ze školky, či 
družiny. Jedná se o kroužek pro děti předškolní, či 
prvního stupně, kde formou výtvarného vyjádření 
poznávají sebe sama a své místo ve světě. Závazná 
rezervace: mobil: 607 185 016 nebo e-mail polak.
kamila@seznam.cz. Více informací:  www.brdsk-
eslunce.cz/. Příspěvek 100 Kč. 
4  21. 2. od 16:00 do 18:00, Společenský dům, 
klubovna Sedmikrásky. KURZ KReSleNÍ 
pRavoU moZKovoU HemiSFÉRoU - 
kroužek pro děti z druhého stupně. ZAČÍNÁME 
21. 2. - VOLNÁ TŘI MÍSTA. Jedná se o  deset 
dvouhodinových lekcí, kdy se vaše dítě naučí 
jiným způsobem vnímat kreslení a naučí se kreslit 
portréty. Pomůcky v ceně. Příspěvek: 1900 Kč.

seminář, na  kterém zrecyklujeme zavařovací 
sklenici a  vyrobíme si z  ní lucernu. Nutné se 
přihlásit – Hana Šmídová 725 443 690. Poplatek: 
250 Kč.
4  29. 2. od 14:00 do 16:00, Společenský dům 
Hořovice. DětSKÝ KaRNeval Hořovice. 
Maškarní karneval pro děti s D.J. Karlem Morav-
cem. Ke každé dětské vstupence odměna. Vstupné 
děti: 30 Kč, dospělí: 50 Kč.



Ledová plocha hořovického zimního 
stadionu  byla  v  sobotu  18.  ledna  plná 
pestrobarevných  masek.  V  dopoled-
ních hodinách se zde konal další ročník 
akce  s  názvem  Maškarní  na  bruslích. 
Už  od  10  hodin  se  po  ledové  ploše  se 
proháněly  pohádkové  bytosti  a  nechy-
běly masky zvířat.

Akce byla určená pro návštěvníky každé-
ho věku. Na zimním stadionu si děti i dospělí 
užili dopoledne plné hudby i soutěží. Ti od-
vážnější si mohli vyzkoušet zručnost při jíz-
dě na bruslích a velký zájem byl i o malování 
na obličej.  A to rozhodně nebylo vše, krátce 
po 11. hodině vyjeli na led krasobruslaři TJ 
Kraso Beroun. Jejich vystoupení s názvem 
Stroj času bylo rozdělené do několika částí. 
Na ledě se představily tanečnice ze středověku 
nebo první republiky, nechyběl ani souboj Ří-
mana a Vikinga. 

Akci pořadatelsky zajistilo sdružení Sed-
mikráska ve spolupráci s Davidem Jíchou – 

Zimní stadion Hořovice, městem Hořovice, 
TJ Kraso Beroun a spolkem Srdcem v lese. 
Zástupci sdružení Sedmikráska děkují všem, 
kteří akci podpořili, a to například i Karlu 
Hasmanovi, který zajistil hudbu. (var)
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Maškarní na bruslích 
přilákalo děti i dospělé

rozpis veřejného bruslení 
v únoru 2020

1. So 06:15 – 07:45 13:15 – 14:30
2. Ne 06:30 – 08:00 17:00 – 19:00
3. po 12:00 – 14:30
4. Út 11:45 – 14:30
5. St 12:15 – 14:15
6. Ćt 08:00 – 14:30
7. pá 13:00 – 15:30
8. So 06:00 – 07:00 16:00 – 17:15
9. Ne 06:30 – 08:00 12:45 – 13:45

10. po 12:00 – 14:30
11. Út 08:00 – 14:30
12. St 08:00 – 14:15
13. Čt 08:00 – 14:30
14. pá 13:00 – 15:30
15. So 06:15 – 07:45 14:00 – 16:30
16. Ne 06:30 – 08:00 12:45 – 14:45
17. po 12:00 – 14:30
18. Út 12:15 – 14:30
19. St 12:15 – 14:15
20. Čt 12:15 – 14:30
21. pá 13:00 – 15:30
22. So 06:15 – 07:15
23. Ne 06:30 – 08:00 12:45 – 14:00
24. po 12:00 – 14:30
25. Út 08:00 – 14:30
26. St 08:00 – 14:15
27. Čt 08:00 – 14:30
28. pá 13:00 – 15:30
29. So -

změna vyhrazena! 
více na https://www.zs-horovice.cz/

pořadatel: Domeček Hořovice, středisko volného času
termín: 22. únor 2020 sobota
místo startu:  Lesopark Dražovka – ulice Lesní  
prezence: Lesopark Dražovka- ulice Lesní
Dětské kategorie: 16:30 - 17:10 hod. Startovné: 50 Kč.
Dospělí: 16:30 - 18:00 hod. Startovné: 100 Kč.
trať: převážně lesní cesty 
předpis: Dospělí budou na start závodu vpuštěni pouze s funkční čelovkou. 
občerstvení:  V cíli čaj a sušenka, jablečný závin.
První tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom a drobnou cenu.
Upozornění pro závodníky: Všichni závodníci startují na vlastní ne-
bezpečí. Prezence se koná v Dražovce. Místo pro převlečení je k dis-
pozici lese v prostoru u startu proběhne zde  i vyhlášení výsledků. 

Ročník       délka        start 
A  nejmlad. příchozí (2013 a mladší)     600 m 17:20 hod.
B    8- 9 let  (2012-2011)  1 000 m 17:30 hod.
C  10-11 let (2010-2009)  1 000 m 17:30 hod.
D  12-13 let (2008-2007)  1 600 m 17:50 hod.
E  14-15 let (2006-2005)  1 600 m 17:50 hod.
DoSpělÍ:    délka          start 
A   ženy do 34 let   6 000 m 18:15 hod.
B   ženy nad 35 let   6 000 m  18:15 hod.
A   muži do 39 let        6 000 m  18:15 hod.
B   muži do 49 let           6 000 m  18:15 hod.
C   muži nad 49 let           6 000 m    18:15 hod.
  Jarka Kalátová, tel. (739 633 517), Tomáš Ekl, tel. (775 190 183) 

3. ročník nočního běhu S ČELOVKOU DRAŽOVKOU


