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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ondřej Vaculík, starosta
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Měšťan

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

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

-gvh-

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

Setkání skautů, old skautů
a přátel Junáka Hořovice

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

Na setkání se těší Abbé, Linka a Anča.

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

Senioři tradičně zakončili rok v sále radnice

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

dokončení na 2. straně

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

Domov Na Výsluní Hořovice

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

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

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

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

Hořovický fotbal oslavil sté narozeniny
Doslova vyšňořený hořovický Městský sta-

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

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

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

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

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

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

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

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

-jb-

Dostavba kanalizační sítě
V roce 2010 byl zahájen projekt Dostav-

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

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

V novém roce 

2012
vám přejeme
co nejvíce 
pozitivního 
světla, 
zdraví a úspěchů

Zahájení výběrového 
dotačního řízení

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

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

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

tivě a Janě Králové, Janě Slavíkové 
a ing. Jiřímu Konrádovi jako orga-
nizátorů tzv. vlakové petice došlo 
od letošního jízdního řádu Čes-
kých drah ke zlepšení vlakového 
spojení mezi Hořovicemi, Plzní 
a Prahou. A pochopitelně díky po-
chopení Českých drah se podaři-
lo doplnit večerní spojení oběma 
směry. 

V minulém roce poslední rych-
lík z Plzně na Prahu vyjížděl po 20. 
hodině, nyní je k dispozici EX 565, 
který odjíždí z Plzně hl. n. ve 22 
hodin, s příjezdem do Hořovic 
ve 22.27. A obráceně z Prahy hl. n. 
vyjíždí EX 550 ve 22.39, s příjezdem 
do Hořovic ve 23.30 hod. Nový jízd-
ní řád ČD tedy „přinutil“ tyto dva 
večerní expresy, aby zastavovaly také 
v Hořovicích, protože jinak meziná-

rodní expresy v Hořovicích nestaví. 
To umožňuje například navštěvovat 
v Praze i Plzni divadelní představení 
a koncerty atd. bez závislosti na au-
tech. Připomeňme, že z Prahy hl. n. 
vyjíždí ve 23.42 ještě tzv. flamendrák 
s příjezdem do Hořovic v 00.36 hod. 

Tím ovšem naše požadavky 
na zlepšení vlakového spojení byly 
splněny tak z padesáti procent; za-
tím se nepodařilo doplnit, resp. 
znovu obnovit původní hodinový 
takt: Mezi vlaky na Prahu s odjez-
dem z Hořovic v 8.51, 10.51 a pak 
v 12.51 zeje dvouhodinová „díra“, 
a podobně také obráceně na Plzeň 
mezi rychlíky s odjezdem z Hořo-
vic 9.08, 11.08 a 13.08. Jinak je takt 
hodinový. Zde dopravce argumen-
tuje, že v těchto časech by vlaky byly 
málo obsazeny. Vzhledem k tomu, 
že stále více lidí využívá vlakových 

spojení, a tento trend je setrvalý, pak 
– odhaduji – dříve či později  jistě 
dojde i k doplnění hodinového tak-
tu. O to se i nadále budeme snažit. 
Tímto také děkuji za dobou spolu-

práci naší Dopravní komisi, zejmé-
na Ing. Jiřímu Konrádovi, velkému 
odborníkovi na vlaky.      

Ondřej Vaculík
nístostarosta Hořovic

n Ocenění Osobnost města Hořovice převzala na 5. hořovickém městském 
plese Marta Martínková. V Nemocnici Hořovice zastávala pozici primář-
ky gynekologického oddělení. Nyní zaznamenává důležité okamžiky Hořo-
vic v kronice města. Více na straně 3. Foto: Pavel Paluska

tradiční 
VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNIČKY

malování na keramiku, voňavé
polštářky výrobky z překližky

ozdobený perníček, originální šperky
pletení pomlázky a košíčků… 

 
 TRHY A DOPROVODNÝ PROGRAM  

 

Akci připravujeme ve spolupáci 
se spolkem Horovize 

a MKC Hořovice

SOBOTA 28. 3. 2020
9 - 14 HOD

 

vestibul městského úřadu
a Palackého náměstí 

v Hořovicích

Renata Babelová
 Tel.: 792 319 950 
e-mail: sedmikraska-os@seznam.cz
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Vítání jara 
v Hořovicích

zasedání zastupitelstva města Hořovice se bude konat ve 
středu 4. března 2020 od 17:00 hodin v sále radnice.

n Pozvánka

Kdy skončí ve sběrném dvoře 
zkušební provoz?

Podmínkou pro zdárnou kolau-
daci našeho sběrného dvora (zatím 
ve zkušebním provozu) je také spl-
nění hygienických podmínek, v na-
šem případě hlukové normy. Proto 
13. 2. 2020 proběhlo měření maxi-
mální hlukové zátěže, kterou provoz 
sběrného dvora může způsobovat. 
Toto měření prováděl „Zdravotní 
ústav se sídlem v Ústí nad Labem“ 
a požadavek byl představit – a změ-
řit – všechny hluky, k nimž může 
ve sběrném dvoře docházet. Akus-
tičtí experti pomocí tří mikrofonů 
instalovaných v blízkosti sběrného 
dvora měřili nakládání kontejne-
ru na auto a skládání, házení suti 
do prázdného kontejneru, řezání 

dřeva motorovou pilou, rozbíjení 
starého nábytku kladivem či seke-
rou, řezání kovu rozbrušovačkou, 
sekání trávy křovinořezem, pojíždě-
ní multikár a další možné hluky. Pak 
také i souběh více hluků, k němuž 
bude docházet spíše jen teoreticky 
než prakticky. Výsledky měření po-
soudí „hygiena“, která také – pokud 
hluková norma bude splněna – vydá 
pro stavební povolení příslušný cer-
tifikát. Ten je posledním dokumen-
tem nutným pro vydání stavebního 
povolení a tím i ukončení zkušební-
ho provozu. Podle našeho poznatku 
nejvíce „řval“ křovinořez. 

Ondřej Vaculík
nístostarosta Hořovic
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Slavnostní otevření vestavby 2. základ-
ní školy Hořovice se uskutečnilo v pátek 
7. února. V nových prostorách školy za té-
měř čtyřicet milionů korun se v pravé po-
ledne sešli zástupci města, ministerstva fi-
nancí, stavební firmy, projektanti a mnozí 
další, kteří se na projektu podíleli. Nechy-
běli žáci a pedagogové. 

„Měli jsme velký sen. Ze staré půdy udě-
lat důstojné prostory pro naše žáky. Díky vám 

všem, kteří jste se zde sešli, se nám to podaři-
lo,“ těmito slovy ředitel 2. základní školy Ho-
řovice Jiří Vavřička slavnostní setkání zahájil. 
Poté vyzdvihl pomoc ministerstva financí, kte-
ré na tuto stavební akci poskytlo dotaci ve výši 
27,8 milionů korun. Také poděkoval celému 
vedení města, že dalo tomuto projektu zele-
nou. Kromě toho ocenil trpělivost žáků a pe-
dagogů Gymnázia Hořovice, kterých se stavba 
dva roky dotýkala. 

2. základní škola je pří-
spěvkovou organizací měs-
ta Hořovice, slova se ujal 
i starosta města Jiří Peřina. 
Poznamenal, že takový pro-
jekt není jen o penězích, ale 
i o estetice a ocenil podobu 
půdní vestavby. Nakonec 
popřál učitelům i žákům, 
aby se jim v nových prosto-
rách dobře dařilo. 

Poslanec a zastupitel 
města Jan Skopeček prone-
sl: „Jsem rád, když něco tak 
krásného v mém volebním 
obvodu a v mém městě 

vznikne. Tady je to násobené 
tím, že jsem se v této škole 
naučil číst, psát a počítat.“

Poté se návštěvníci slav-
nostního setkání rozdělili 
do dvou skupin a nové půd-

ní prostory si za doprovodu pedagogů pohlédli. 
Hosté se od nich dozvěděli, že škola získala pět 
učeben, že jsou vybavené moderními technolo-
giemi, klimatizací a v oknech jsou žaluzie. Pro-
story jsou navíc kvalitně zateplené a jsou bezba-
riérově přístupné. Žáci se speciálními potřebami 
mají k dispozici relaxační místnost a nechybí 
potřebná sociální zařízení. 

Nezůstalo ale jen u slov, návštěvníci moh-
li usednout do lavic přírodovědné učebny 
a na chvíli se vžít do role žáků. Kdo měl zájem, 
mohl se zde za pomoci deváťáků pustit do po-
kusů měření teploty a PH připravených roztoků. 
(var)

Půdní vestavba 
2. základní školy Hořovice

-  cena stavby 38,9 mil. Kč, dotace 27,8 mil. Kč
- 5 nových učeben – 2 kmenové, 1 přírodověd-
ná (interaktivní tabule, PC), 1 jazyková Robotel 
(interaktivní tabule, PC), 1 učebna IT (interak-
tivní tabule, 18 PC)
- díky moderním technologiím se posunula 
kvalita výuky, rozšířené možnosti pokusů apod. 
- rozšíření kapacity o 115 žáků (škola dosud 
měla stísněné podmínky, kapacita bude na-
výšená cca o dvě třídy)
- kvalitní zateplení, klimatizační jednotky 
v každé třídě, bezbariérový přístup – výtah 
přístupný ze dvora školy, únikové schodiště

Škola získala pět nových učeben

Nové vozidlo pro Městskou policii Hořovice

n Slavnostní otevření vestavby 2. základní školy Hořovice se usku-
tečnilo v pátek 7. února. V nových prostorách školy za téměř čtyřicet 
milionů korun se sešli zástupci města, ministerstva financí, stavební 
firmy, projektanti a mnozí další, kteří se na projektu podíleli. Nechy-
běli žáci a pedagogové. Součástí slavnosti byla prohlídka nových pro-
stor, přítomní mohli usednout i do lavic. Foto: vac

Městská policie Hořovice má nový vůz. Automobil značky Škoda Fabia 
zakoupila společnost NH Hospital a.s. – Nemocnice Hořovice, slavnost-
ní předání se uskutečnilo v pátek 7. února. „Se zástupci města Hořovice a 
Městskou policií Hořovice nás pojí výborné pracovní i osobní vztahy. Stává 
se, že i naše zdravotní zařízení potřebuje pomoci, například s agresivnější-
mi pacienty. Jsme rádi, že jsme mohli za spolupráci takto poděkovat,“ říká 
Tomáš Petsinis, provozně-technický náměstek Nemocnice Hořovice.

Vozidlo pro Městskou policii Hořovice společně převzali její velitelka 
Světla Dardová a starosta města Jiří Peřina. „Tento okamžik je důkazem 

velmi dobré spolupráce s NH Hospital - Nemocnice Hořovice s městem 
Hořovice. Jsme rádi, že tato spolupráce je nastavená až tak dobře, že NH 
Hospital věnoval městské policii nové vozidlo. Je to důkazem toho, že zá-
stupci NH Hospital jsou spokojení s prací MP, a to samozřejmě i v areálu 
celého objektu nemocnice a parkoviště, které slouží nejen občanům Ho-
řovic. Děkuji za tento dar a věřím, že spolupráce bude dále pokračovat,“ 
prohlásil starosta města Hořovice Jiří Peřina. Za dar poděkovala i veli-
telka Městské policie Světla Dardová. Konstatovala, že obnova vozového 
parku je pro hořovickou městskou policii velkým přínosem. (var)

n Na snímku (zleva) starosta města Hořovice Jiří Peřina a provozně-tech-
nický náměstek Nemocnice Hořovice Tomáš Petsinis. Foto: Petra Horáková. 

n Od starosty města Hořovice Jiřího Peřiny nové vozidlo Škoda Fabia převza-
la velitelka Městské policie Hořovice Světla Dardová. Foto: Radka Vaculíková.



Předtančení, vystoupení mažoretek Domeč-
ku Hořovice a skupiny Carmen.  Takový pro-
gram zpestřil začátek 5. plesu města Hořovice, 
který se konal v sobotu 15. února v hořovickém 
Společenském domě. Další část večera se nesla 
ve znamení udělení ocenění Osobnost města 
Hořovice, které převzala dlouholetá primář-
ka Nemocnice Hořovice a kronikářka města 
Marta Martínková. Ocenění jí předali starosta 
města Hořovice Jiří Peřina, ředitel MKC Hořo-
vice Přemysl Landa a předseda komise školské, 
kulturní a sportovní Miroslav Veverka. 

K tanci a poslechu hrála skupina Handa 
Banda, celým večerem provázel moderátor 
Karel Vydra a nechyběla bohatá tombola a lo-
sování hlavních cen plesu.  Hvězdou večera byl 
Pavel Vítek. Pořadatelem akce bylo Městské 
kulturní centrum Hořovice. (var)
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Osobností města je 
Marta Martínková Kavárna Včera již slouží veřejnosti

V Hořovicích byla 20. února otevřená kavárna poskytující pomoc a podporu rodinám, je-
jichž blízcí trpí Alzheimerovou nemocí nebo jinou formou demence. Jedná se o unikátní pro-
jekt propojující kavárnu a podpůrné centrum. Kavárna Včera tak bude sloužit jak nemocným 
osobám, tak jejich pečujícím blízkým a rovněž bude otevřena i pro veřejnost. Za vznikem nové 
Alzheimer friendly kavárny stojí organizace Dementia, která se dlouhodobě zabývá pomo-
cí, osvětou a vzděláváním v oblasti péče o lidi s demencí. Slavnostního otevření kavárny se 
zúčastnili ředitelka organizace Dementia Veronika Maslíková, místostarostka Hořovic Jana 
Šrámková a herec a moderátor Tomáš Hanák. Foto: Radka Vaculíková

n Hvězdou 5. městského plesu v Hořovicích byl 
Pavel Vítek. Foto: Pavel Paluska

n První letošní Poezie ve středu se uskuteč-
ní k poctě ivana slavíka. Prozradíte více?

Hosty večera budou spisovatel Petr Borkovec 
a literární historik a kurátor Petr Adámek. Když 
jsem se ptala Petra, co chystá, předal mi stručný 
seznam: vzpomínky a komentáře, drobné akce, 
básně, překlady, deníky. Jako moderátorka večera 
se budu snažit, aby na všechny tyto věci došlo. Já 
sama připravuji komentované čtení ze Slavíko-
vých básní. Něco trochu netradičního.

n odkaz ivana slavíka jsme si připomněli 
v hořovické knihovně v den stého výročí jeho 
narození, dne 23. ledna. Jak na vás večer za-
působil? v čem by se mělo březnové setkání 
v Labi lišit od lednového v knihovně? 

Byla jsem nadšena tím, kolik lidí do knihov-
ny přišlo. A pak bylo samozřejmě dojemné slyšet 

Básně Ivana Slavíka budou znít v klubu Labe
Komponovaný pořad Poezie ve středu vstupuje do druhého ročníku. První letošní setkání se uskuteční 25. března v hořovic-
kém klubu Labe a bude věnované hořovickému básníkovi a překladateli Ivanu Slavíkovi. Na jaký program se mohou návštěv-
níci těšit? Nejen na tuto otázku odpověděla Jitka Bret Srbová. 

tolik naprosto osobních, bezprostředních vzpo-
mínek. V Labi navážeme programem, který chce 
ukázat, jak je Slavíkova práce současná a jak si s ní 
můžeme třeba i hrát. A dojde i na další historky, 
samozřejmě!

n další setkání s poezií se uskuteční v měsí-
cích květen, září a listopad. kdo vše se podí-
lí na vytváření programu? Jaké autory byste 
do Hořovic ráda pozvala?

Program sestavujeme s ředitelem MKC Ho-
řovice, panem Přemyslem Landou, který ob-
vykle zajistí hudební část večera. Mým cílem je 
představit v Hořovicích autory z celé České re-
publiky, zvát básníky různých poetik a různých 
generací. Pokud všechno dobře dopadne, v květ-
nu přijede z Ostravy jeden z nejvýznamnějších 
současných básníků, Petr Hruška, který vydal 
v roce 2019 výbornou sbírku Nikde není řečeno 
a zároveň podstatnou monografii o Ivanu Wer-
nischovi, Daleko do ničeho. O obojím budeme 
mluvit. (var)

Světový den ledvin se letos zaměří na prevenci
Také letos se v Berouně uskuteční Světový den ledvin, a to ve čtvrtek 12. března. Letošní ročník 

se zaměří zejména na prevenci onemocnění ledvin. Světový den ledvin je připomínkou důležitosti 
ledvin a jejich správné funkce pro naše celkové zdraví. Pokud člověk pociťuje jakékoli změny a ob-
tíže funkce ledvin měl by navštívit svého praktického lékaře, případně rovnou vyhledat odbornou 
pomoc nefrologické ambulance. V Berouně se k akci Světový den ledvin tradičně připojuje Dialýza 
Beroun a také Centrum domácí péče, sídlící v poliklinice Medicentrum Beroun.
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Tématem pořadu KÁ.ČA byla 
bezpečnost silničního provozu

Silniční doprava a my. To bylo další téma 
pořadu KÁ.ČA, který se pravidelně koná v sídle 
hořovické obecně prospěšné společnosti Digitus 
Mise v ulici Pražská. Přítomné přivítal ředitel 
společnosti Jan Křížek a představil přednáše-
jící, kterými byli zástupce hořovické autoškoly 
Jiří Kubec a krajský koordinátor Centra služeb 
pro silniční dopravu BESIP Miroslav Polách. 
Společně se zaměřili na dopravní značení nebo 
pravidla silničního provozu. Zabývali se i kon-
krétními situacemi, které by ve městě mohly 
nastat, například na atypických křižovatkách. Na 
programu byly i novinky a změny v zákonech. 

Dalšími tématy pořadu KÁ.ČA by mohla být 
bezpečnost – reakce na časté případy vykrádání 
bytů a domů nebo astrologie. (var)

n Pořad KÁ.ČA se pravidelně koná v sídle hořo-
vické obecně prospěšné společnosti Digitus Mise 
v ulici Pražská. Tématem únorového setkání 
byla bezpečnost silničního provozu. Foto: var

n tři otázky pro zastupitele

Co Vás ve městě těší?
Dovolte mi, abych vám popřál v novém 

roce hodně zdraví a štěstí. Zastupitelem 
jsem již třetí volební období a jsem rád, že 
za mého působení se v Hořovicích podařilo 
několik dobrých věcí: nová hala, která jistě 
slouží výborně svému účelu. Stále se vylep-
šující Společenský dům, opravená radnice 
a další. Nejvíce mě však těší velké zlepšení 
kultury ve městě, pořádání různých kultur-
ních akcí, což tady dříve chybělo a k tomu 
přispěl nový ředitel MKC.

Co Vám ve městě vadí?
Hrozně mě mrzí, že odešli tři zastupi-

telé, kteří byli velkým přínosem zastupitel-
stvu. Stále se musíme potýkat se zničenými 
odpadkovými koši, zvířecími exkrementy, 
poškozenými zastávkami, vozidly na chod-
nících a poškozováním veřejných záchodů 
na náměstí. Opozice vše kritizuje, ale ná-
měty na zlepšení a řešení nepřináší. Ob-
čané města se zúčastňují jednání zastupi-
telstva jen velmi v malé míře a je celkově 
velká apatie občanů k pořádku ve městě. 
V Panské zahradě je dětské hřiště, kde 
jsou nastavena pravidla, mimo jiné zákaz 
venčení psů, ale jejich majitelé to nedodr-
žují. Panská zahrada je uzavírána tak, jak 
je stanoveno, ale nikdo nepátrá po tom, 
že kvůli zničenému oplocení je přístupná 
i mimo stanovené hodiny. Pak se nikdo ne-
může divit, že zde dochází k poškozování 
herních prvků a odpadkových košů a k cel-
kovému nepořádku. 

Jak můžete přispět ke zlepšení?
Přál bych si mnohem lepší spolupráci 

v zastupitelstvu, kam si nás občané zvolili 
a naším úkolem je v zastupitelstvu pro ob-
čany řádně pracovat a nikoliv politikařit. 
Dalším přáním je, aby se konečně udě-
lal východní obchvat a ulehčilo se městu 
od kamionové dopravy. Pokud se na mě 
obrátí občan Hořovic, snažím se pro něho 
udělat vše, co je v mých silách. Budu se sna-
žit, aby se lidem v Hořovicích žilo lépe. 

karla červeného

n Poděkování

Ve čtvrtek 6. 2. 
2020 oslavila naše 
maminka Marta Hou-
bová krásných 90 let. 
Velmi ji potěšila ná-
vštěva paní Šrámkové 
a paní Mgr. Ulčové, 
které jí jménem měs-
ta Hořovice předaly 
květiny s dárkem. Oslavenkyni potěšily 
nejen dárky, ale především příjemně strá-
vený čas a popovídání. Srdečně děkujeme. 
Dcery Blanka a Olga s rodinami.  

Hra Lovci perel přilákala téměř 80 dětí
Kdo si hraje, nezlobí. Staré zná-

mé rčení si každým rokem potvrzují 
v hořovické Knihovně Ivana Slavíka 
při hře Lovci perel. Tato celoroční 
hra přináší dětem nejen spoustu 
zajímavého čtení, ale i dobrodruž-
ství, kdy v dětském oddělení hledají 
knížky s označením Perlorodka. 
Právě v takových knihách se ukrý-
vají dva druhy otázek. Odměnou 
za správné odpovědi na povinné 
otázky jsou perly, na nepovinné 
otázky moriony. 

Nejvíce perel za rok 2019 získala 
Mariana Matějková (88), druhým nej-
úspěšnějším lovcem byl Robert Ma-
tějka (78) a na třetím místě skončila 
trojice čtenářů Kačka Labská, Lukáš 
Bártík a Eliška Macourková (shod-
ně 48). Vedoucí hořovické knihovny 
Martina Stelšovská ale připomíná, že 
si cení každého, kdo posbírá i jednu 
jedinou perlu. Důkazem je to, že dárek obdrželi 
všichni, kteří se poslední lednový den slavnost-
ního setkání zúčastnili. Ti s největším počtem 
nasbíraných perel obdrželi knihu a členství 
v knihovně. A jak děti naložily se získanými mo-
riony? V krámku U dvou perel si za ně mohly 

n Celoroční hra Lovci perel láká desítky dětských čtenářů. 
Foto: Marcela Matějková

nakoupit spoustu zajímavých dárků. Slavnostní 
setkání navíc provázel i bohatý doprovodný pro-
gram.  Kromě toho, že se zde děti mohly začíst 
do různých knih, mohly si zahrát pexeso, Člo-
věče, nezlob se!, skládat puzzle, luštit křížovky, 
kvízy, barvit omalovánky nebo hrát kuželky.

Hry se zúčastnilo téměř osmdesát dětských 
čtenářů, na lednové setkání se jich dostavilo dva-
cet osm. Nyní už začíná další ročník, přidat se 
může každý čtenář ve věku do 15 let, a to v prů-
běhu celého roku. „Stačí si půjčit knihu a při-
nést správné odpovědi. Kromě registrace v naší 
knihovně další přihlášení být nemusí,“ uzavírá 
Martina Stelšovská. (var)

Lovci perel 2019

1. místo Mariana Matějková – 88 perel

2. místo Robert Matějka – 78 perel

3. místo Kačka Labská, Lukáš Bártík, 
Eliška Macourková – 48 perel

n V knihovně si děti kromě čtení mohly zahrát 
pexeso, Člověče, nezlob se!, skládat puzzle, luš-
tit křížovky, kvízy, barvit omalovánky nebo hrát 
kuželky. Foto: Radka Vaculíková
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Hasiči Hořovice
Zásahy Hasičského záchranné-
ho Sboru Středočeského kraje, 
územního odboru Beroun, po-
žární stanice Hořovice.
8 Od 15. 1. do 15. 2. 2020 hasiči 
ze stanice Hořovice vyjížděli k 39 
událostem, z toho k 3 požárům, 
k 20 technickým událostem typu 
čerpání vody, padlý strom, k 6 
dopravním nehodám, k 5 udá-
lostem typu záchrana osob a zví-
řat a ke 2 únikům nebezpečných 
látek. Ve třech případech šlo 
o planý poplach, porucha EPS. 
Při událostech spolupracovali se 
zdravotnickou záchrannou služ-
bou, policií ČR a ostatními slož-
kami IZS. Při událostech došlo 
ke zranění 6 osob, 3 osoby byly 
přímo zachráněny a v jednom 
případě se jednalo o zranění ne-
slučitelná se životem.
8 17. 1. v 17:20 byla jednotka 
HZS SK ze stanice Hořovice 
a Dobříš společně s jednotkou 
SDH obce Hostomice a Osov vy-
slána na požár sklepa rodinného 
domu v obci Hostomice. Prů-
zkumem byl zjištěn požár dřeva 
v kotelně. Likvidace požáru byla 
provedena pomocí vysokotla-
kého proud v dýchací technice. 
Následně byl objekt pomocí ven-
tilace odvětrán. Zástupci obce 
Hostomice řešili náhradní uby-
tování pro rodinu.
8 1. 2. 2020 v 9:59 hodin byla 
jednotka HZS SK ze stanice Ho-
řovice vyslána na dopravní ne-

hodu do obce Podluhy. Osobní 
automobil se převrátil na střechu 
a na místě nehody se nacházely 
dvě zraněné osoby, kterým byla 
poskytnuta předlékařská pomoc. 
Po dojezdu záchranné služby 
byly osoby předány do péče lé-
kařů, na místě zasahoval vrtulník 
záchranné služby. Hasiči dále 
provedli protipožární opatření 
a po vyšetření nehody policií od-
stranili její následky.
8 9. 2. 2020 ve večerních hodi-
nách byla jednotka HZS SK ze 
stanice Hořovice vyslána na únik 
ropných produktů na komunika-
ci do obce Hořovice ulice Klos-
termanova. Na místě zjištěn únik 
oleje pravděpodobně z osobního 
vozidla. Jednotka provedla po-
syp sorbentem a událost předala 
Městské policii Hořovice.
8 Ve dnech 9. 2. – 11. 2. 2020 
zasáhla Českou republiku vich-
řice Sabina. V souvislosti s touto 
vichřicí bylo evidováno na ORP 
Hořovice 34 událostí se zásahem 
jednotky HZS SK stanice Hořo-
vice a další jednotek SDH obcí. 
Jednalo se o případy popadaných 
stromů na komunikace, kabe-
lové vedení, ale i majetek, dále 
různě uvolněné předměty, které 
ohrožovaly bezpečnost. V něko-
lika případech šlo o poškozené 
či utržené střešní krytiny na ob-
jektech.

HZS Středočeského kraje
ze stanice Hořovice 

Informace společnost AVE CZ 
o svozu bioodpadu v zimním období

Svoz bioodpadu bude uskutečňován v březnu vždy v pondělí odpolední 
směnou. Hořovice jsou rozdělené do dvou svozových oblastí podle dne svozu 
komunálního odpadu. Středeční svozová trasa na komunální odpad (oblast 
Višňovka, Příbramská, Pražská) a v ulicích 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 tra-
sa pro KO (oblast Západní sídliště,  Valdecká, 9. května) se bude svážet v sudý 
kalendářní týden.  Konkrétní termíny středeční ST: Po 9. a 23. 3. 2020; 
páteční ST: Po.  2., 16., 30. 3. 2020

Městská policie Hořovice

8 5. 1. ve 21:10 bylo na tel. linku 
MP oznámeno, že se v ulici 9. květ-
na ve vozovce pohybuje zjevně opi-
lý muž. Po příjezdu na místo bylo 
zjištěno, že se jedná o osobu stráž-
níkům již známou (člověka bez do-
mova). Muž měl krvácející tržnou 
ránu v obličeji, kterou si způsobil 
nekoordinovaným pádem. Z toho-
to důvodu byla na místo přivolána 
RZS, která muže prvotně ošetřila 
a následně za asistence strážníků 
převezla do nemocnice k dalšímu 
vyšetření.
8 9. 1. v 17:05 požádal operační 
důstojník PČR o součinnost s je-
jich hlídkou u sporu mezi partne-
ry v ulici Palachova. Muž fyzicky 
napadl svou partnerku, která ho 
slovně provokovala. Hlídka MP 
se snažila vypjatou situaci uklid-
ňovat až do odjezdu partnerky 
k rodičům. 

8 13. 1. v 17:40 byla hlídka MP 
kontaktována starostkou obce 
Záluží v případu dítěte, které 
pravděpodobně uteklo z domova 
(z Prahy). Na místo se okamžitě 
dostavili strážníci, kteří prověři-
li, zda je dítě vedeno v evidenci 
pohřešovaných osob, a to s pozi-
tivním výsledkem. Následně byla 
vyrozuměna PČR a pracovnice 
orgánu sociální péče o děti, kte-
ří pak si celou záležitost převzali 
k dalšímu řešení.
8 27. 1. v 19:30 oznámil telefonic-
ky občan Hořovic, že nějaký muž 
leží v ulici Cihlářská. Po příjezdu 
na místo bylo zjištěno, že z muže je 
cítit alkohol a má zakrvácený obli-
čej. Jelikož se strážníky nebyl scho-
pen komunikovat, byla na místo 
přivolána RZS, která ho převezla 
do nemocnice k ošetření. 

Světla Dardová, velitelka MP 

nonstop tel. linka MP:  800 156 166

Ztráta psa je pro jeho majitele 
i psa samotného vždy nepříjem-
nou situací. Usnadnění vyřešení 
takových případů by nyní mohla 
přinést nejen novela veterinárního 
zákona č. 302/2017 Sb, podle kte-
ré mají chovatelé od 1. ledna 2020 
povinnost označovat psy na území 
České republiky mikročipem. Zá-
stupci Městské policie Hořovice na-
víc doporučují, aby číslo mikročipu 
nechali zapsat do obecního registru. 
Strážníci mají nyní k dispozici čteč-
ku čipů, díky které najdou chovatele 
okamžitě. Další možností je registra-
ce v soukromých registrech, kterých 
v České republice přibližně deset. 
Dohledávání majitelů je prostřed-
nictvím nich ale složitější.    
n  Povinné označování psů

Jak uvádí velitelka Městské poli-
cie Hořovice Světla Dardová, povin-
nost označení mikročipem platí pro 
všechny psy, štěňata by se měla čipo-
vat ve třech měsících. „Mikročipem 
psa označí veterinář, který zapíše 
číslo čipu do očkovacího průkazu. 
Je už ale na majiteli, zda psa zaregis-
truje do některého z registrů, není 
jejich povinností, aby psa někde 
registrovali. To zákon nevyžaduje,“ 
vysvětluje velitelka Světla Dardová.
n  obecní registr - evidence

Některá města mají povinnost 
registrace čipu danou vyhláškou. 
V Hořovicích tato vyhláška není, 
obecní evidence ale zavedená je. Svět-
la Dardová doporučuje, aby do něj 
čísla mikročipů svých psů chovatelé 
zanesli, a to například při úhradě 
poplatků ze psů. „Pokud strážníci 
odchytnou psa, jehož číslo čipu je 
uvedené v obecním registru, zjistit 
majitele mohou okamžitě. Pokud je 
pes načipovaný, ale není nikde regis-
trovaný, není možné zjistit, komu pes 
patří,“ konstatovala Světla Dardová.
n  soukromé registry

Pomůže i registrace ve zmíně-
ných soukromých registrech, je to 

ale složitější, a to nejen kvůli jejich 
většímu počtu. Současné registry 
mezi sebou nespolupracují, strážní-
ci tak musí prověřit všechny. Pokud 
v nich už číslo čipu nalezeného psa 
přeci jen najdou, nezjistí, kdo je 
majitelem psa. Při zadání čísla čipu 
si mohou pouze ověřit, zda je pes 
zaregistrovaný. Pokud ano, musí 
na patřičný registr odeslat číslo čipu 
nalezeného psa. Zástupci registru 
následně vyrozumí majitele a sdělí 
mu, že pes je například na Městské 
policii Hořovice. Pokud se do 24 
hodin najít majitele nepodaří, je pes 
odvezený do útulku v Buštěhradu, 
se kterým má město smlouvu.

Městští strážníci řešili v loňském 
roce přes čtyřicet nalezených psů. 
Ve všech případech se podařilo ma-
jitele dohledat.
n  nová aplikace svs

Státní veterinární správa (SVS) 
koncem února spustila na svém 
webu novou aplikaci. Jedná se o da-
tabázi, která umožní chovatelům a 
naopak nálezcům sdílet informace o 
ztracených a nalezených psech a tím 
usnadnit návrat psů k majitelům. 
Aplikace by měla prozatím částečně 
nahradit centrální registr psů, který 
má vzniknout od roku 2022.
n  Pokuta až padesát tisíc

Dozorovým orgánem nad či-
pováním psů je Státní veterinární 
správa, která může za nedodržení 
zákona udělit sankce. Za psa bez 
označení hrozí správní řízení s ulo-
žením 50tisícové pokuty. (var)

Nová rubrika Městská policie 
Hořovice informuje bude vedle krát-
kých zpráv občanům přinášet širší 
informace, které jsou s MP Hořovi-
ce a městem úzce spojené. V rubrice 
se čtenáři dále například dozvědí, 
k čemu slouží alarmy v Domově 
Na Výsluní, kam se strážníci chystají 
v rámci preventivních akcí, nebo jak 
to je s autovraky. 

Městská policie Hořovice informuje
Strážníci mají čtečku na mikročipy psů

Zapsání čipu v obecním registru usnadní vyhledání chovatele
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Z Rady města 
Hořovice

ze dne 22. ledna 2020

n Rada schvaluje PO Domov 
Na výsluní podání žádosti o dota-
ci z rozpočtu Středočeského kraje 
z Humanitárního fondu v rámci Te-
matického zadání „Sociální oblast“, 
oblast podpory „Podpora sociálních 
služeb na místní a regionální úrovni 
poskytovaných zejména osobám se 
zdravotním postižením a seniorům 
určená na základní činnosti sociální 
služby“, na vybavení koupelen toa-
letním a sprchovým madlem. Do-
mov žádá o dotaci ve vši 170.000 Kč.
n Rada města Hořovice souhla-
sí s podáním žádosti o příspěvek 
na vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací 
pro rok 2020, a to pro pět zaměst-
nanců, kteří by byli zařazeni pro vý-
kon práce u příspěvkové organizace 
Městská správa bytového a nebyto-
vého fondu Hořovice na úklidové 
práce. V případě získání příspěvku 
pak dále rada zmocňuje ředitele této 
příspěvkové organizace k řízení, 
organizování a kontrolování práce 
těchto zaměstnanců.
n Rada města Hořovice na základě 
výběrového řízení „Architekt města 
Hořovice“ projednala závěry hod-
notící komise a rozhodla o výběru 
nejvhodnější nabídky uchazeče Loca 
Plan s.r.o., Štúrova 1701/55, 142 00 
Praha 4, jehož tímto vybírá jako 
dodavatele a souhlasí s podpisem 
Rozhodnutí o výběru dodavatele 
a Oznámení o výběru dodavatele. 
Odměna za výkon funkce městské-
ho architekta činí 600,- Kč/1 hod. 
bez DPH. Rada pověřuje pana sta-
rostu města podpisem rozhodnutí 
a oznámení o výběru dodavatele 
a následně i podpisem příslušné pří-
kazní smlouvy.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo a poskytování servisní pod-
pory k veřejné zakázce „Kybernetic-
ká bezpečnost Hořovice“, uzavřené 
mezi městem Hořovice a společnos-
tí AUTOCONT a.s., ze dne 17. 12. 
2019, a to ve věci změny odpovědné 
osoby a složení projektového týmu. 
Rada pověřuje starostu města pod-
pisem tohoto dodatku.
n Rada souhlasí se zněním dodatku 
ke smlouvě č. 2019/2872/10049/02, 
podle které je Městu Hořovice 
umožněn online přístup k technic-
kým normám (ČSN) a to v rozsahu 
1.200 stran ročně. Cena za poskyt-
nutou službu činí 10.000 Kč pro rok 
2020.
n Rada souhlasí s bezplatným pro-
nájmem zasedací místnosti radnice 
Svazu tělesně postižených místní 

organizace Hořovice za účelem in-
formačních schůzek ve dnech 28. 
4. 2020 a 25. 8. 2020 vždy od 14:30 
do 15:00 hodin a s bezplatným pro-
nájmem sálu radnice za účelem in-
formační schůzky dne 16. 6. 2020 
od 14:30 do 15:30 hodin pro cca 80 
osob.
n Rada vzala na vědomí písemnou 
informaci o výsledcích finančních 
kontrol u příspěvkových organizací 
města Hořovice, které byly provede-
ny ve IV. čtvrtletí 2019.
n Rada souhlasí s textem dodatku 
č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého 
se, za cenu 249.000 Kč bez DPH, tj. 
301.290 Kč vč. 21 % DPH, rozšiřuje 
předmět díla na zpracování pro-
jektové dokumentace DSP/PDPS 
společností PONTEX s.r.o. na vybu-
dování dvou nových mostů na mís-
tech stávajících objektů M3 – přes 
Červený potok a M4 – přes náhon, 
o související komunikační napojení 
na okolní komunikace. 
n Rada souhlasí s textem smlouvy 
o realizaci přeložky distribuční-
ho zařízení, podle které provede 
společnost ČEZ Distribuce a.s., 
za cenu 764.115 Kč bez DPH, tj. 
924.579,15 Kč vč. 21 % DPH, pře-
ložky svých distribučních zařízení 
v části ulic Cvočkařské, Dlouhé 
a Žižkovo. Přeložky kabelů budou 
provedeny v rámci modernizace 
technické infrastruktury v městské 
lokalitě Žižkov.
n Rada schvaluje smlouvu s Potra-
vinovou bankou Central z.s., Mod-
letice o poskytování potravinové 
pomoci klientům odboru sociálních 
věcí, zdravotnictví a školství a sou-
hlasí s uhrazením ročního poplatku 
za tuto službu ve výši 3.000 Kč. Dále 
rada pověřuje starostu města podpi-
sem této smlouvy.
n Rada souhlasí s umístěním sídla 
Sdružení rodičů a příznivců 1. ZŠ 
Hořovice, z. s. na adrese:  Komen-
ského 1245/7, 268 01 Hořovice.
n Rada města Hořovice nesouhla-
sí s pronájmem pozemku parc. č. 
2106/3 – vodní plocha, v k. ú. Ho-
řovice Českému rybářskému svazu 
MO Hořovice, IČ: 18601481, se síd-
lem Anýžova 486, 268 01 Hořovice.
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí informaci Národního in-
stitutu pro další vzdělávání, nově 
od 1.1.2020 název Národní peda-
gogický institut České republiky,  
o zpracování revizního znaleckého 
posudku ve věci převodu pozemků 
v areálu MŠ Větrná, který stanovu-
je kupní cenu pozemků  na částku 
7.716.640 Kč a ukládá Odboru vnitř-
ních věcí a právnímu prověřit rozdíl 
ve výši 2.930.710 Kč mezi původním 
a revizním posudkem.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o spolupráci 
na akci „Cyklostezka Hořovice – Ko-
topeky včetně lávky přes Červený po-

Z Rady města 
Hořovice

ze dne 5. února 2020

n Rada města bere na vědomí 
uzavření objektu MMŠ Jiráskova 
ve dnech 10. 2. - 15. 2. 2020, provoz 
bude přesunut do objektu MMŠ 
Větrná.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s bezplatným převodem osobního 
automobilu značky Škoda Fabia 
combi z majetku Města Hořovice 
na příspěvkovou organizaci Měst-
ské kulturní centrum Hořovice.
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí Nařízení vlády č. 338/2019, 
kterým se mění nařízení vlády č. 
318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samo-
správných celků, ve znění nařízení 
vlády č. 202/2018 Sb., kdy tato in-
formace bude rovněž poskytnuta 
na vědomí na následující jednání 
Zastupitelstva města Hořovice.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh včetně Smlou-
vy o dílo pro veřejnou zakázku 
zadávanou dle vnitřního předpisu 
č. 3/2016 - Zásady pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu 
pro veřejného zadavatele, v plat-
ném znění, na veřejnou zakázku 
s názvem „2. ZŠ Hořovice – rekon-
strukce 2 učeben a kabinetu“. Zá-
roveň souhlasí se složením komise 
pro otevírání obálek, komise pro 
posouzení kvalifikace a hodnotící 
komise a jejich náhradníky v tom-
to složení: členové – Bc. Michal 
Hasman, MPA, Mgr. Jiří Vavřička, 

Ing. Milan Šnajdr, náhradníci – 1. 
náhradník Ondřej Vaculík, 2. ná-
hradník Ivana Hocková, 3. náhrad-
ník Bc. Aleš Trojan, MPA.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh včetně Smlouvy 
o dílo pro veřejnou zakázku zadá-
vanou dle vnitřního předpisu č. 
3/2016 - Zásady pro zadávání ve-
řejných zakázek malého rozsahu 
pro veřejného zadavatele, v plat-
ném znění, na veřejnou zakázku 
s názvem „Dodávka HW s příslu-
šenstvím – tablety pro žáky 1. ZŠ 
Hořovice“. Zároveň souhlasí se slo-
žením komise pro otevírání obálek, 
komise pro posouzení kvalifikace 
a hodnotící komise a jejich ná-
hradníky v tomto složení: členové 
– Mgr. Radek Šumera, Bc. Michal 
Hasman, MPA, Ondřej Vaculík, 
náhradníci – 1. náhradník Mgr. Ka-
teřina Abrhámová, 2. náhradník 
Bc. Aleš Trojan, MPA, 3. náhradník 
Ilona Mikulová
n Rada města Hořovice souhlasí 
s výjimkou z vnitřního předpisu 
3/2016 – Zásady pro zadávání ve-
řejných zakázek malého rozsahu, 
a uděluje souhlas se zadáním a rea-
lizací výběrového řízení u projektu 
„Vybudování multimediální che-
mické laboratoře a jazykové labo-
ratoře a také vybudování ICT infra-
struktury v 1. pavilonu 1. základní 
školy Hořovice“ přímo Mgr. Radku 
Šumerovi, jakožto řediteli této pří-
spěvkové organizace města.
n Rada města Hořovice uděluje 
souhlas příspěvkové organizaci 1. 
základní škola Hořovice s podáním 
žádosti o dotaci v rámci výzvy Stát-
ního fondu životního prostředí ČR 
(výzva č.: 7/2019 - Přírodní zahra-
dy), a to na realizaci akce „Učíme se 
v přírodě při ZŠ Hořovice.
n Rada souhlasí s bezplatným 
pronájmem sálu radnice Základní 
umělecké škole Josefa Slavíka Ho-
řovice za účelem pořádání koncer-
tů a jiných veřejných vystoupení 
v termínech 26.2.2020 od 16:30 
do 19:00 hodin, 3.3.2020 od 8:00 
do 13:00 hodin a 12.5.2020 od 8.00 
do 19.00 hodin. 
n Rada souhlasí s textem dodatku 
č. 2 – návrhu cenových ujednání 
na rok 2020, kterými se upravuje 
Příloha č. 2 ke smlouvě o dodávce 
tepelné energie č. 08/2018 do bu-
dovy Městského úřadu Hořovice, 
č. p. 2, dále s textem dodatku č. 7 
– návrhu cenových ujednání na rok 
2020, kterým se upravuje Příloha 
č. 2 ke smlouvě o dodávce teplené 
energie č. 07/2013 do budovy Měst-
ského úřadu Hořovice, č. p. 640 
a s textem dodatku č. 2 – návrhu 
cenových ujednání na rok 2020, 
kterým se upravuje Příloha č. 2 
ke smlouvě o dodávce tepelné ener-
gie č. 34/2018 do budovy Sportovní 

tok“ mezi Městem Hořovice a Obcí 
Kotopeky v předloženém znění, 
z důvodu splnění požadavku ze stra-
ny dotačního orgánu SFDI v rámci 
poskytnutí dotace na realizaci před-
mětné cyklostezky. Rada města po-
věřuje starostu města k podpisu této 
Smlouvy o spolupráci.
n Rada souhlasí se zněním smlou-
vy o nájmu prostor ke sňatečným 
a obdobným obřadům, podle které 
Národní památkový ústav, sprá-
va zámku Hořovice, pronajme v r. 
2020 městu prostory v objektu zám-
ku (zámecká kaple a tři místnosti 
včetně inventáře v patře severozá-
padního křídla zámku) ke konání 
sňatečných a obdobných obřadů. 
Rada města Hořovice pověřuje sta-
rostu k podpisu smlouvy o nájmu 
prostor ke sňatečným a obdobným 
obřadům.
n Rada souhlasí s účastí města 
v rámci mezinárodní kampaně 
„Vlajka pro Tibet“ a s vyvěšením 
vlajky dne 10. 3. 2020 na budově 
radnice.   
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haly, č. p. 1385. Zajistit podpisy do-
datků k jednotlivým přílohám č. 2 
ke smlouvám o dodávkách tepelné 
energie.
n Rada se zabývala dopisem ob-
čanů, požadujících snížení dovo-
lené rychlosti v ulici Svatopluka 
Čecha a instalaci přejezdových 
prahů. Rada souhlasí s návrhem 
technického a dopravního odboru 
MěÚ Hořovice, podle kterého bude 
v ulici Svatopluka Čecha, v úse-
ku od křižovatky s ulicí Západní 
po křižovatku s ulicí Sládkovou 
snížena rychlost na 30 km/hod. 
Dopravní značení bude též dopl-
něno značkou Nebezpečné klesání 
a nebezpečné stoupání. 
n Rada města vyjadřuje nesouhlas 
s výstavbou protipožární zdi v are-
álu zimního stadionu na pozemku 
parc. č. 112/19 v k. ú. Hořovice pro 
stavebníka HC Cvočkaři Hořovice.
n Rada města souhlasí s bezplat-
ným umístěním informační tabule 
FK Hořovicko na zábradlí mostu 
u společenského domu.
n Rada města Hořovice projednala 
a schválila Program prevence kri-
minality města Hořovice pro rok 
2020.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Smlouvy o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a do-
hody o umístění stavby č. IV-12-
6025149-3 Hořovice, Jungmanova, 
kNN p.č. 270 pro společnost ČEZ 
Distribuce, a. s., spočívající v úpra-
vě stávajícího kabelového vedení 
NN 0,4 kV na pozemku parcelní č. 
286/3 v k. ú. Hořovice. Předpoklá-
daný rozsah věcného břemene bude 
cca 1 bm za cenu 1.000 Kč + DPH 
dle platných předpisů. Rada města 
Hořovice pověřuje starostu k pod-
pisu jmenované smlouvy.
n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného bře-
mene a dohody o umístění stavby 
č. IV-12-6025094/SoBSoVB/001 
pro společnost ČEZ Distribuce, a. 
s., spočívající v novém kabelovém 
vedení NN na pozemcích parcelní 
č. 693/1 a 693/3 v k. ú. Hořovice. 
Předpokládaný rozsah věcného 
břemene bude 65 bm za cenu 500 
Kč/bm + DPH dle platných před-
pisů. Rada města Hořovice pově-
řuje starostu k podpisu jmenované 
smlouvy.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene - služebnosti č. IP-12-
6011387/01 Hořovice – svod+kNN 
pro parc. č. 831/8, uzavírané se 
společností ČEZ Distribuce, a.s., 
jejímž obsahem je zřízení věcné-
ho břemene ve smyslu služebnosti, 
spočívající v právu na dobu neur-
čitou umístit a provozovat na po-
zemcích města parcelní č. 701/5, 
701/7 a 831/79  v k.ú. Velká Víska, 

okénko zastupitelů

Polemika
Na straně 5 v čísle 3 Podbrdských novin byl pod titulkem „Pracovat v atmosféře útoků a nenávisti je velmi 

těžké“ uveřejněn rozhovor se starostou města Hořovice Dr. Ing. Jiřím Peřinou. Podle starosty města „současná 
opozice byla v uplynulém roce…agresivní a destruktivní…vždy šlo jenom o kritiku bez jakéhokoli konstruktiv-
ního návrhu, či pozitivního řešení“. Autor rozhovoru si stěžoval na „útoky celostátních médií, na přímé vstupy 
do hlavních zpravodajství..“. Podle J. Peřiny donutila „agresivní opoziční politika odejít ze zastupitelstva J. Vlčka 
a J. Vavřičku, který .. čelil útokům a protože to nehodlal snášet tak rezignoval“. V závěru si starosta města stěžuje 
na atmosféru stresu, která se podepsala na jeho zdraví s diabetes a vytýká občanům „vznik různých občanských 
iniciativ, jejichž jediným cílem jsou vehementní útoky založené na pomluvách a lžích, jimiž ovlivňují negativní 
mínění o práci koalice..“ Dovolte mi, abych k těmto tvrzením sdělil vlastní názor.

K výtce starosty, že ze strany opozice jde o „agresivní a destruktivní“ činnost, kdy„vždy šlo jenom o kritiku 
bez jakéhokoli konstruktivního návrhu, či pozitivního řešení..“, musím pro stručnost uvést, že není zastupitel-
stva, na kterém by opozice nepřišla s vlastními návrhy, vlastním řešením palčivých problémů města. Vzpomeňte 
na dění kolem skládky, vztahu k AVE, „rekultivaci“ ve Višňovce, problémů sběrného dvora, či rozpočtu a rozpoč-
tových pravidel. Označit všechny návrhy opozice jako „nekonstruktivní a negativní“ je manipulativní tvrzení. To, 
že zastupitelé koalice hlasují mlčky (bez vlastního názoru), jednotně v bloku - podle vedení města, je jejich osobní 
problém a problém jejich svědomí. Voliči jim to jistě připomenou. 

Nikdo z opozičních zastupitelů nemá vliv ani možnost ovlivňovat činnost celostátních médií, které věnovaly 
pozornost i Hořovicům. Jak ČT, tak Nova, či Prima, MfD i Právo (to jsou ta média), jsou nezávislé a sobě konku-
rující instituce. V nich se rozhoduje o tvorbě reportáží prostřednictvím editorů, kteří zadají úkol reportérům s vy-
mezením času a tématu reportáže. Ta musí být vyvážená, tedy musí zaznamenat názor vedení města i oponentů. 
Bez vyváženosti stran reportáž nevyjde. Tak tomu bylo i v případě Hořovic. Jaký to rozdíl od praxe místního 
zpravodaje Podbrdských novin!! Zde majitelka, šéfredaktorka, jediná redaktorka a současně i hrobařka tohoto 
listu prezentuje jednostranné názory vedení města opatřenými souhlasnými vlastními komentáři. Vyváženost? 
Ta neexistuje.. Přitom málokdo ví, že rubrika „Co (ne)trápí hořovickou radnici“ je placená z peněz daňových 
poplatníků a starosta a místostarosta města zde publikují za odměnu majitelce listu své vlastní názory.  

Jiřího Vlčka považuji za svého kamaráda, tykáme si (stejně jako s J. Vavřičkou) a nikdy nebylo na jeho osobu 
na zasedání zastupitelstva řečeno nic osobního. Pokud jsme se lišili v hlasování či jeho zdůvodnění, to je přece 
proboha politika, která není ničím jiným, než svobodnou výměnou názorů. Doba, kdy jedni mluvili a ostatní 
kývali, přece skončila. J. Vavřička odešel ze svého rozhodnutí poté, co vyšlo najevo, že jako člen rady (stejně jako 
ostatní její členové) a zastupitelstva hlasoval o prodeji „nepotřebného majetku“ bývalé knihovny, aby sám jako ti-
chý společník se následně podílel na koupi tohoto „nepotřebného majetku“ a jeho zpětného pronájmu městu jako 
„potřebného majetku“. J. Vavřička to označil za největší chybu svého života a vyvodil z toho osobní důsledky. Tím 
věc pro nás skončila. Nevím, proč jsou starostou města tyto skutečnosti znovu vynášeny na povrch.

Pokud starosta města vytýká občanům „vznik občanských iniciativ mimo zastupitelstvo“, pak (odmyslíme – li 
si subjektivní názor autora tohoto tvrzení o cílech iniciativ) je tento názor protivníkem možností občanské spo-
lečnosti. Vždyť existuje ústavní svoboda shromažďování, svoboda projevu, právo vyjadřovat své názory slovem 
a písmem (článek 17 Listiny základních práv a svobod). Veřejnost není a nesmí být poslušná ovce, která jen 
poslouchá názory mocných a má mlčet.

Jsem rodákem z Hořovic, tady jsem prožil i své dětství a mládí. Špatně nesu, že střed města neexistuje, že 
nám v atraktivitě utekl nejen Beroun, ale už i Králův Dvůr, Žebrák i Zdice, že nám na záda dýchají Hostomice. 
Nemám jiného přání ve vztahu k našemu městu, než aby se opět vrátilo tam, kde je jeho místo. A to je i cíl opo-
zičního seskupení.

Hořovice dne 17. 2. 2020                                                                                                      JUDr. Jaroslav Ortman

dovětek k článku JUdr. ortmana

Stejný názor ve svých písemných vyjádřeních zaslali redakci Hořovického Měšťana také opoziční zastupitelé Věra 
Veverková a Ing. Petr Karban. Rozhovor pro Podbrdské noviny, který je v článku JUDr. Ortmana komentován, 
měl za cíl zhodnotit minulé volební období, loňský rok a výhled do roku letošního v hořovické komunální politice. 
V hodnocení loňského roku nešlo opomenout atmosféru, která panovala na jednáních městského zastupitelstva. 
Šlo o hodnocení minulosti a mým přáním je, aby se tato situace do budoucna již neopakovala. Atmosféra jednání 
se postupně zlepšuje a konstruktivní opozici vítám. Jsou již příklady, které ukazují, že spolupráce možná je.  Zto-
tožňuji se s názory všech, kteří si nechtějí hrát na opozici a koalici a chtějí společně pracovat pro město.

S úctou Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta Hořovic

stavbu zařízení distribuční sousta-
vy – zemní kabelové vedení kNN 
v rozsahu dle předloženého geome-
trického plánu, za úplatu 12.500 Kč 
+ DPH dle platných předpisů. Rada 
města Hořovice pověřuje starostu 
k podpisu jmenované smlouvy.
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí žádost manželů Rýdlových 
o odkoupení  části pozemku par-

celní č. 693/4 o výměře  cca 80 m2 
a pozemku p.č. 693/5 o výměře 
32 m2 v k. ú. Hořovice a souhla-
sí se zveřejněním tohoto záměru 
na úřední desce města. Rada měs-
ta pověřuje odbor vnitřních věcí 
a právní zveřejnit záměr prodeje 
na úřední desce města. 
n Rada města souhlasí s uzavřením 
Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/

příspěvku na poskytování sociální 
služby, tedy činnosti nebo souboru 
činností podle zákona č. 108/2006 
Sb., zajišťujících pomoc a podporu 
osobám za účelem sociálního začle-
nění nebo prevence sociálního vy-
loučení, na rok 2020 evidenční číslo: 
S-1119/SOC/2020, vč. přílohy č. 1. - 
viz. příloha se Středočeským krajem, 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5. 



www.mesto-horovice.cz8

zprávy

Centrum pro komunitní práci střední Čechy s městem Ho-
řovice spolupracuje při tvorbě komunitního plánu sociálních 
služeb dlouhodobě, již od roku 2012. Od ledna 2018 jsme 
společně aktualizovali stávající komunitní plán pro území 
města Hořovice i spádových obcí ORP Hořovice.

Komunitní plán, který jsme zpracovali, se opírá o veřejně dostupné 
informace (statistická data, registr sociálních služeb, webové stránky 
organizací apod.) i informace z rozhovorů a pracovních setkání s desít-
kami lidí, kteří v území žijí. V průběhu dvou let jsme uskutečnili roz-
hovory se zástupci obcí, s poskytovateli sociálních a návazných služeb, 
s pracovníky sociálního odboru Městského úřadu Hořovice, s učiteli 
a dalšími odborníky. Opakovaně jsme organizovali tematicky zaměřená 
pracovní setkání, věnovaná například lidem ohroženým sociálním vy-
loučením, rodinám ve složité životní situaci, pečujícím rodinám nebo 
službám pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Vedli jsme také 
individuální rozhovory s rodiči dětí se zdravotním postižením zaměře-
né na to, jaké služby v území postrádají.

Všechna nasbíraná data a informace sloužily jako podklad pro tvor-
bu Komunitního plánu i dílčích analýz.

VyBraNé aKTiViTy, KTeré Se NáM PoDařily:
Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb

Vytvořili jsme katalog služeb určený pro širokou veřejnost s novou 
grafickou podobou, která umožňuje čtenáři snazší orientaci a větší sro-
zumitelnost.

analýza potřeb pečujících o zdravotně postižené v území orP Hořovice
V území ORP Hořovice chybí služby pro rodiny, které pečují o zdra-

votně postižené děti či dospělé (denní stacionář, odlehčovací služby, 
osobní asistence). Na základě sociologického výzkumu jsme popsali 
představy rodin o tom, jaké konkrétní služby a v jakém časovém hori-
zontu budou pro své blízké potřebovat.

integrace cizinců na Hořovicku
V posledních několika letech v Hořovicích a některých okolních 

obcí významně narostl počet cizinců z různých zemí. Jako důležité se 
při pracovních setkáních i individuálních rozhovorech opakovaně uka-
zovalo téma jejich integrace do místních společenství.

Uspořádali jsme seminář pro pracovníky městského úřadu, pedago-
gy, zástupce policie a další odborníky. Dále jsme iniciovali a při pracov-
ních setkáních podpořili vznik poradenského místa na Městském úřadě 
v Hořovicích, které odborně zajišťuje Centrum pro integraci cizinců.

Představme se!
Společně s městem jsme v květnu 2018 uspořádali na nádvoří Staré-

ho zámku v Hořovicích veřejné setkání s poskytovateli sociálních a ná-
vazných služeb, na kterém představili svou práci obyvatelům Hořovic 
i okolních obcí. Setkání přilákalo několik desítek účastníků. Zvláštní 
pozornost byla věnována prezentaci žákovských a studentských projek-
tů v rámci soutěže Bezpečné město, kdy děti výtvarně zpracovaly své 
představy o bezpečných a nebezpečných místech ve městě. 

Nejste v tom sami!
Jako jeden ze způsobů jak podpořit rodiny pečující o své blízké, jsme 

zvolili krátký animovaný video spot určený široké veřejnosti. Užitečné 
informace v něm najdou jak sami pečující (kam se obrátit o pomoc), ale 
také ti, kdo mohou pomoci situaci pečujících rodin zlepšit, například 
starostové obcí, úředníci či místní podnikatelé.

Vybrané dokumenty, které v projektu vznikly:
- Komunitní plán sociálních a návazných služeb města Hořovice a spá-
dových obcí na období 2020–2024
- Akční plán pro roky 2020–2021
- Analýza potřeb pečujících o zdravotně postižené v území ORP Ho-
řovice
- Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb na Hořovicku

Projekt č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006561 byl financován z ESF 
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.
Partner projektu: město Hořovice
Doba trvání projektu: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019

Za CPKP střední Čechy: Petra Štěpová

Závěrečná zpráva projektu 
Plánujeme komunitně pro Hořovice a spádové obce

	  
Nejste	  v	  tom	  sami!	  
Jako	  jeden	  ze	  způsobů	  jak	  podpořit	  rodiny	  pečující	  o	  své	  blízké,	  jsme	  zvolili	  krátký	  animovaný	  video	  
spot	  určený	   široké	  veřejnosti.	  Užitečné	   informace	  v	  něm	  najdou	   jak	   sami	  pečující	   (kam	  se	  obrátit	  
o	  pomoc),	  ale	  také	  ti,	  kdo	  mohou	  pomoci	  situaci	  pečujících	  rodin	  zlepšit,	  například	  starostové	  obcí,	  
úředníci	  či	  místní	  podnikatelé.	  
	  
Vybrané	  dokumenty,	  které	  v	  projektu	  vznikly:	  

-‐ Komunitní	  plán	  sociálních	  a	  návazných	  služeb	  města	  Hořovice	  a	  spádových	  obcí	  na	  období	  
2020–2024	  

-‐ Akční	  plán	  pro	  roky	  2020–2021	  
-‐ Analýza	  potřeb	  pečujících	  o	  zdravotně	  postižené	  v	  území	  ORP	  Hořovice	  
-‐ Katalog	  poskytovatelů	  sociálních	  a	  návazných	  služeb	  na	  Hořovicku	  

Projekt	  č.	  CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006561	  byl	  financován	  z	  ESF	  prostřednictvím	  Operačního	  
programu	  Zaměstnanost.	  

Partner	  projektu:	  město	  Hořovice	  

Doba	  trvání	  projektu:	  od	  1.	  1.	  2018	  do	  31.	  12.	  2019	  

Za	  CPKP	  střední	  Čechy:	  Petra	  Štěpová	  

 

Poděkování sponzorům 5. plesu města

Tímto bych rád poděko-
val sponzorům 5. plesu města 
Hořovice, který se uskutečnil 
dne 15. února 2020 ve Spole-
čenském domě v Hořovicích. 
Děkuji za finanční a věcné dary 
využité do tomboly a do loso-
vání hlavních cen v rámci pro-
gramu plesu.  

Sponzoři: 
SorTTeaM s.r.o. Hořovice, 
pk.servin s.r.o. Žebrák, aVe 
CZ odpadové hospodářství 
s.r.o., CK osvěta Hořovi-
ce, SeKyrKa s.r.o. Praha/
Hořovice, aXa CNC stroje 
s.r.o. Hořovice, exclusiveCars 
s.r.o. Žebrák, Weber mlýn 

Hořovice, Penzion U Jandů 
– Šumava, HaBačeK s.r.o. 
Praskolesy, Štorkán Gastro 
s.r.o. Felbabka, KoDeX a.s. 
Hořovice, Město Hořovice 
a MKC Hořovice, Podbrdské 
noviny, Mobilní jeviště Jiří 
Hasman, Maso-uzeniny Jiří 
Klán Praskolesy, Tenisová 
škola Zýka, Pivovar Matuška 
Broumy, Dentální hygiena 
Komárov/Beroun, Hospoda 
Za vodou Čenkov, PetarTa – 
Petra Braunová Záluží, Fal-
Co - kosmetický salon Ho-
řovice a Pekárna a cukrárna 
Hořovice.

Mgr. Přemysl Landa
ředitel MKC Hořovice
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Místní organizace
Svazu tělesně 
postižených

Organizace Svaz tělesně postiže-
ných pořádá zájezd do divadla na Je-
zerce na představení „GIN GAME“. 
Představiteli hrdinů příběhu jsou 
Jiřina Bohdalová a Milan Kňažko. 
Seznámíme se s dvojicí Fonsie a 
Weller, kdy si v domově seniorů oba 
připadají stejně, jako pro nepotřeb-
nost odložené věci v bazaru. Cena 
vstupenky i s dopravou pro členy 
STP Hořovice činí 450 Kč. Předsta-
vení se uskuteční 16. 3. 2020, odjezd 
od hořovické radnice v 17 hodin.

Srdečně zveme své členy 
na Členskou schůzi dne 10. 3. 
od 14 hodin ve Společenském 
domě v Hořovicích. Na co se 
máme těšit? Na občerstvení zába-
vu a dobrou náladu.

Za výbor STP Hořovice  
Jarmila Gruntová, předsedkyně

Vážení rodiče, 
zveme Vás a Vaše děti k zápisu do školy. Zápis se bude konat ve školní budově v ulici Svatopluka Čecha 455 

ve středu 8. dubna 2020 od 14:00 do 16:00 hodin. K zápisu vezměte s sebou: občanský průkaz, rodný list 
dítěte a vyšetření z pedagogicko psychologické poradny. Naše škola je určena pro děti, které z různých důvodů 
nezvládají nároky běžné základní školy, pro žáky s mentálním postižením, pro žáky, kteří potřebují více školní 
péče, mírnější tempo výuky, plný respekt ke zdravotnímu handicapu. Nabízíme klidné vstřícné prostředí a kvalifi-
kované speciální pedagogy s dlouholetou praxí. Informace o škole najdete na www.spechorovice.cz

Mgr. Martina Štochlová, ředitelka školy

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

Jarní setkání 
hořovických 

seniorů
Domov Na Výsluní, Hořo-

vice příspěvková organizace 
Města Hořovice ve spolupráci 
s Městským kulturním cent-
rem Hořovice Vás srdečně zve 
ve čtvrtek 2. dubna od 14:00 
do Společenského domu Ho-
řovice na jarní setkání hořo-
vických seniorů. 

Přijďte se pobavit s námi! Pořa-
dem Vás bude provázet Mgr. Karel 
Vydra a k poslechu i tanci Vám 
bude hrát HOŘOVICKÁ MUZI-
KA BOHUMILA VOJÍŘE. V pří-
sálí bude probíhat JARNÍ JAR-
MARK.  Během programu bude 
podáváno občerstvení. Zájemci 
budou mít možnost získat infor-
mace týkající se sociálního zabez-
pečení a poskytování sociálních 
služeb. Během celého odpoledne 
bude pořizována fotodokumenta-
ce, která bude použita k prezentaci 
Domova Na Výsluní.

evangelický kostel
Českobratrská církev evange-

lická, Valdecká 408, Hořovice zve 
každou neděli od 8:30 na boho-
služby. Dne 26. 3. se od 19 hodin se 
můžete těšit na cestopisné povídá-
ní Ladislava Zvolánka: „Toskánsko 
a Umbrie - skvosty, o kterých se 
neví“.Povídání, promítání ahudba 
z regionu. Vstupné dobrovolné.

	  

Základní škola Hořovice, příspěvková organizace 
Svatopluka Čecha 455, 268 01 Hořovice, tel: 311 512 958  Zápis do 1. 
třídy pro školní rok 2020 – 2020 
Vážení rodiče, zveme Vás a Vaše děti k zápisu do školy. Zápis se bude 
konat ve školní budově v ulici Svatopluka Čecha 455 ve středu 8. 
dubna 2020 od 14.00 do 16.00 hodin. K zápisu vezměte s sebou: 
občanský průkaz, rodný list dítěte a vyšetření z pedagogicko 
psychologické poradny. Naše škola je určena pro děti, které z různých 
důvodů nezvládají nároky běžné základní školy, pro žáky s mentálním 
postižením, pro žáky, kteří potřebují více školní péče, mírnější tempo 
výuky, plný respekt ke zdravotnímu handicapu. Nabízíme klidné 
vstřícné prostředí a kvalifikované speciální pedagogy s dlouholetou 
praxí.  
Informace o škole najdete na www.spechorovice.cz                                                                          
Těšíme se na Vaši návštěvu,  Mgr. Martina Štochlová, ředitelka školy 

 
	  

1. ZŠ Hořovice zřizuje ve školním roce 2019 / 2020 
PřÍPraVNoU TřÍDU

l Pro děti s odkladem školní docházky l Pro děti se sníženou koncentrací pozornosti (hravější), 
se sníženými grafomotorickými schopnostmi, děti s vadami řeči l Děti si zlepší řečové, komuni-
kační a sociální dovednosti, znalosti a návyky sebeobsluhy před vstupem do 1. třídy v prostředí 
školy l Děti poznají život ve škole ve velmi malém kolektivu 10 – 15 dětí (individuální přístup 
k dětem) l Děti mohou navštěvovat školní družinu l Výuka je bezplatná, rodiče hradí pouze 
stravné v jídelně a poplatek za družinu l Výuka ve třídě nemá vliv na výběr budoucí základní 
školyl V případě zájmu kontaktujte školu nejpozději do 12. 4. 2020. Třída bude otevřena 
pouze při dostatečném počtu žáků.

Více na 1. ZŠ Hořovice, ředitel školy Radek Šumera, tel. 311 513 092
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Informace
z regIonu

Přednáška o podzemí hořovického „Starého zámku“, původního gotického hradu 
slavného rodu Žerotínů, o natáčení televizního dokumentu, o stavební historii 
hradu za účasti spisovatele a režiséra Otomara Dvořáka, Ing. Petra Ježka 
z Vojenského historického sdružení Brdy a členů spolku Hrad Valdek, z.s.

Vstupné 70 Kč
Rezervace vstupenek:
KLUB LABE / https://klublabe.cz/ 

Klub labe
Hořovice

Tajemné 
podzemí 

hořovického 
hradu

11. 3. 2020 středa od 19:00 
KLUB LABE HOřOVIcE

J.O.P. Studio

Po celý den možnost zakoupit zabijačkové pochoutky
Svijanská piva, Hradní medovina a destiláty ze Zubří a další speciality.
Možnost prohlídky Muzea Hořovicka a Galerie v prostorách Starého zámku , 
vystoupení kapel TAK AKORÁT a FREETIME, zábavný program pro děti 
i dospělé, vystoupení šermířů, středověká střelnice.

Vstupné zdarma

Zámecká 
ZAbIjAčKA 

Hořovice
 sobota 4. 4. 2020 

od 11:00 do 17:00 v areálu Starého zámku

Město
Hořovice

Pořádá  spolek Hrad Valdek, z. s., 
MKC Hořovice a Město Hořovice

www.palenicezubri.cz

                       

VÁNOCE V HOŘOVICÍCH
Palackého nám. Hořovice   9:00 – 17:00 hodin

první adventní neděle

1. prosince 2019
 

 VÁNOČNÍ DÍLNIČKY
Vánoční tvoření a kreativní dílny.

       9:00 – 17:00 hodin 
  Městský úřad Hořovice

 VÁNOČNÍ PROGRAM 
Vánoční program pro malé i velké.

      15:00 – 17:00 hodin
Palackého nám. Hořovice

    ROZSVĚCENÍ    
         VÁNOČNÍHO STROMU

cca v 17:00 hodin
Palackého nám. Hořovice

Začátek sezóny na hořovickém zámku
Zámek Hořovice v letošním roce zahájí návštěvnickou sezonu 
opět už poslední březnový víkend, a to poněkud netradičně.  

Běžné návštěvnické trasy, tedy Reprezentační prostory, Soukromá 
apartmá a výstava her a hraček, se návštěvníkům otevřou v sobotu 
28. března 2020. V neděli 29. března se na nádvoří zámku bude od 10 
do 18 hodin konat Velikonoční jarmark, kterého se zúčastní prodejci 
originálních řemeslnických produktů, tradičních pochutin a různé ře-
meslné dílny. Zároveň bude možné hledat poklad v rámci dobrodružné 
hry „Cesta za pokladem“, a pouze v neděli bude pro děti připravena Ná-
vštěva u princezny Verunky, prohlídka upravena speciálně pro děti, a to 
v 10:15 a v 14:15 hodin. Zámek bude oba dva dny otevřen od 10 do 16 
hodin. Následně bude zámek otevřen o víkendu 4. a 5. dubna v rámci 
běžné otevírací doby, tedy od 10 do 16 hodin.

V průběhu Velikonočních prázdnin bude zámek mimořádně ote-
vřen už od čtvrtka 9. dubna až do Velikonočního pondělí 13. dubna 
od 10 do 16 hodin. Po Velikonocích bude zámek otevřen každý dubno-
vý víkend od 10 do 16 hodin.

Návštěvníkům budou k dispozici po celý duben oba dva zámecké 
okruhy. Reprezentační prostory zámku návštěvníky seznámí se starší 
historií, kdy zámek vlastnili páni z Vrbna a představí jim dobu, kdy zá-
mek koupil hesenský kurfiřt Friedrich Wilhelm I. z Hanau pro svou mi-
lovanou manželku Gertrudu. Druhý okruh, Soukromá apartmá, se pak 
věnuje posledním majitelům zámku, knížeti Jindřichovi ze Schaum-
burku a jeho rodině. Otevřený bude samozřejmě i oblíbený okruh Her 
a hraček malých aristokratů. I letos bude možné hledat v zámeckém 
parku poklad v rámci dobrodružné hry „Cesta za pokladem“. 

Za Správu zámku Hořovice K. Bařtipánová

Jedinečná příležitost protančit si všechny známé 
společenské tance jako jsou waltz, tango, valčík, 
slowfox, quickstep, blues, rumba, cha-cha, samba a 
jive. 

Kvalitní taneční reprodukovaná hudba, příjemné 
osvětlení, občerstvení. 
Dress code: vhodné společenské oblečení a taneční 
obuv! 

HOŘOVICKÁ TANČÍRNA 
 

Společenský dům Hořovice 

Neděle 29.03.2020 

začátek: 18:00            konec: 21:00        vstupné: 100,- 
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Zanedlouho, o prvním dubno-
vém víkendu 4. - 5. dubna, otevře 
poprvé v tomto roce Muzeum 
Hořovicka, umístěné ve Starém 
zámku, své expozice návštěvní-
kům. Letos si prostřednictvím 
výstav připomeneme významnou 
událost našich dějin, výročí 400 
let od bitvy na Bílé hoře. Byla 
vyústěním českého stavovského 
povstání zahájeného 23. květ-
na 1618 pražskou defenestrací 
– vyhozením místodržících Vi-
léma Slavaty a Bořity z Martinic, 
včetně písaře Fabricia, z oken 
Pražského hradu. Dobu počátku 
17. století, která přešla v rozsáh-
lý válečný konflikt zvaný válkou 
třicetiletou, zahájí první z při-
pravovaných výstav „Mapa Pavla 
Aretina z Ehrenfeldu“ zapůjčená 

Mapovou sbírkou a Geografickou 
knihovnou Přírodovědecké fa-
kulty Univerzity Karlovy. 

Rodák z Uherského Brodu 
vystudoval na univerzitě v Hei-
delbergu, nastoupil dráhu písaře, 
v Klatovech se výhodně oženil 
a posléze se přestěhoval s rodi-
nou do Prahy. Per Vok z Rožm-
berka mu následně zajistil místo 
sekretáře. Roku 1615 požádal 
císaře Matyáše o udělení erbu, 
tehdy získal Pavel Aretin i jeho 
dědicové predikát z Ehrenfeldu. 
V roce 1627 se vystěhoval s dce-
rou Zuzanou zřejmě do saské Pir-
ny, kde jeho stopa končí.

Slavnostní vernisáž proběhne 
ve čtvrtek 9. dubna v 17 hodin 
a zájemci jsou k prohlídce zváni 
již o Velikonočních svátcích.

n 1985 - Jaroslav Forman první sedící zleva jako člen VDO SK ROH 
HOŘOVICE, třetí zleva sedící dirigent a hudební skladatel Bohumil Lepič  
(1943, Praskolesy - 1994, Horovice)

Muzeum Hořovicka 
vstupuje do čtvrté sezóny

Nikdy nezapomenu na jeho testovací otázky 
z oblasti hudby i nástroje samotného, 
které mi samozřejmě dával i během našeho posledního rozhovoru. 
Jsem rád, že jsem znal odpověď na všechny. 
RENÉ JUNIOR, 2012 

Vynikající klarinetista, dirigent a pedagog, poslední žák Artura Ho-
lase (1888-1945), prvního klarinetisty České filharmonie, profesora 
Pražské konzervatoře a pečlivého hráče Českého noneta se narodil 11. 
března 1920 ve Vídni. 

Z rakouské metropole se však s rodiči záhy přestěhoval do Znojma, 
kde vyrůstal a získal hudební základy. Jako patnáctiletý chlapec nastoupil 
do Vojenské hudební školy, která tehdy sídlila v Praze – Karlíně v objek-
tu, jenž byl kdysi domovem c. k. pěšího pluku č. 91 polního zbrojmistra 
Huberta, rytíře Czibulky, tedy mateřského útvaru bájného Josefa Švejka. 
Tato dvouletá významná prvorepubliková vojenská hudebně vzdělávací 
instituce vychovala od svého založení v roce 1923 do počátku okupa-

ce v březnu 1939 téměř 
1500 zdatných vojen-
ských muzikantů. V době 
studia mladého Jaroslava 
Formana (1935-1937) 
škole velel bývalý legio-
nář a kapelník plukov-
ních hudeb v Mostě, 
v Litoměřicích a v Praze, 
štábní kapitán Jan Uhlíř 
(1894-1970), působili zde 
zakladatel Velkého de-
chového orchestru v Ho-
řovicích Vojtěch Jánský 
(1882-1954), pozdější ve-
litel Hudby Hradní strá-
že Jan Fadrhons (1910-
1963), a mnozí další. 
Hře na klarinet vyučoval 
Alois Brettschneider. 

V prosinci roku 1939 
mladý vojenský klarine-
tista narukoval do Ra-
kovníka k padesátičlenné 
hudbě 2. praporu vládní-
ho vojska, jejímž kapel-
níkem byl poručík Karel 
Slavík (1907-1977), žák 
Bedřicha Voldana (1892-
1978) a rakovnického 
rodáka Jiřího Herolda 
(1875-1934). V květnu 

1944 vývoj na území protektorátu i v celém válečném konfliktu vyústil 
v rozhodnutí o přesunutí vládního vojska do severní Itálie. Po návratu 
do vlasti byl Jaroslav Forman povolán do právě vznikající Hudby Hrad-
ní stráže a již v říjnu 1945 vítal v řadách tohoto nejlepšího českosloven-
ského vojenského dechového orchestru na pražském letišti amerického 
generála a vrchního velitele západních spojeneckých expedičních sil 
v Evropě Dwighta Davida Eisenhowera. 

V poválečném období vystudoval Vojenskou akademii (1950) a byl 
jmenován velitelem minometné roty v Berouně, kde se usadil natrvalo. 
Hudbě se však věnoval celý svůj život. V létě roku 1955 získal na Celo-
státním festivalu LUT zlatou plaketu pro vítěze v sólové instrumentální 
hře, pak koncertoval, hrál v orchestrech, dirigoval a vychovával mladé 
klarinetisty; většinou zadarmo. Závěr své aktivní hráčské kariéry rád 
spojil s Hořovickou muzikou Bohumila Vojíře. 

V ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice působil již ve zralém věku celých pět 
let (1994-1999) a podařilo se mu vychovat klarinetisty, které bude hud-
ba provázet skutečně celý život… K jeho hořovickým žákům patří nejen 
František Vítek či Lucie Ungrová, ale také členové Hořovické muziky 
a hořovického Saxtetu Petr Kasík, Petr Svoboda a Lukáš Rosenbaum, 
a dnes už světově elegantní saxofonista René Junior. 

Doyen české klarinetové školy Jaroslav Forman odešel dvaadevade-
sátiletý 8. června 2012. Až do své smrti byl členem Klubu absolventů 
Vojenské hudební školy.

Květuše Ernestová, ZUŠ Hořovice

Sto let Jaroslava Formana
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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 Galerie starý zámek

vrbnovská 30/1, Hořovice
tel.: 732 512 821

n 5. 3. – 26. 4. 2020
BeroUnŠtí Fotorici  
Výstava fotografií, vernisáž proběhne ve čtvr-
tek 5. 3. v 17:00. Otevřeno: Pá, So, Ne od 10:00 
do 18:00. Výstava se koná pod záštitou starosty 
města Dr. Ing. Jiřího Peřiny.

PřiPravUJeMe:
n 4. 4. sobota od 11:00 do 17:00
zÁMeckÁ zaBiJačka - areál zámku

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: 7. a 21. 3., otevřeno 
od 8:00 do 11:00!
n 31. 3. od 17:30 
rok na HavaJskýcH ostrovecH 
Cestopisná přednáška 
doplněná promítáním. 
Petr Nazarov, cesto-
vatel, fotograf a autor 
cestopisných knih.

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
Ne: 9:00 – 11:00 12:00 – 17:00
n aktUÁLní PředProdeJ:
4 Na SToJáKa, 12. 3. 2020 od 19:30, klub 
Labe. Cena místenky: 250 Kč

n klub Labe

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

n 5. 3. od 19:30
nÁrodní třída - filmová projekce
n 11. 3. od 19:00
taJeMnÉ PodzeMí 
HořovickÉHo HradU 
Beseda o podzemí hořovického „Starého zám-
ku“, původního gotického hradu slavného 
rodu Žerotínů, natáčení televizního dokumen-
tu a stavební historii hradu za účasti spisovate-
le pana Otomara Dvořáka a Ing. Petra Ježka z 
Vojenského historického sdružení Brdy.
n 12. 3. od 19:30
na stoJÁka Live 
Účinkují: Karel Hynek, Arnošt Frauenberg, 
Nela Berg.
n 13. 3. od 20:00
GaraGe & tony dUcHÁček
n 14. 3. od 13:00
Porta 2020 – PodBrdskÉ koLo – 
PORTA – nejstarší hudební festival v ČR.
n 15. 3. od 15:00
sněŽný kLUk - dětská filmová projek-
ce (na čsFd 75 %)
n 18. 3. od 19:30
Monetovy Lekníny – MaGie vody 
a světLa – filmová projekce dokumentu 
(na čsFd 79%)
n 25. 3. od 19:00
Poezie ve středU 
n 28. 3. od 21:00
LUcie revivaL

n společenský dům

nádražní 606, Hořovice
tel.:  732 512 821

n  7. 3. od 20:00
MdŽ s kaBÁteM a rocksanoU
Ženy, dívky, holky - VSTUP ZDARMA. 
n  11. 3. od 19:30
dva naHatý cHLaPi
n  21. 3. od 20:00
traUtenBerk v HořovicícH
Host zPUtnik
n  29. 3. od 18:00
HořovickÁ tančírna 
n  31. 3. od 19:00
ve dvoU toUr 
- Lenka novÁ a Petr MaLÁsek

n Galerie nádraží

Vernisáž další výstavy v Galerii nádraží je ve 
čtvrtek 26. března 2020 od 17:00, vystavují čle-
nové Fotoklubu Hořovice.

n vestibul kina Hořovice

n 15. 3. neděle od 15:00 
trPasLíci roUsek, doUsek a FoUsek
Loutková pohádka. Námět, scénář a režie Jaro-
slav Pelikán. Realizace scény Jiří Bartoš.

n domeček Hořovice

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

4 4. 3. od 18:45 do 19:45. FiT Ball TréNiNK. 
rC Kaleidoskop. Poplatek: 50 Kč. Komplexní 
cvičení, při kterém posílíte tělo s použitím velkých 
míčů. Další termíny: středa 11., 18., 25. 3. Rezer-
vace: 602 664 650.
4  9. 3. od  9:00 do  9:45. MiMiKlUBÍK. rC 
Kaleidoskop. Poplatek: 50 Kč. Setkání maminek 
s dětmi od 6měsíců. Další termíny: pondělí 16., 
23., 30. 3.
4 14. 3. od 9:00 do 12:00. SeMiNář KeraMi-
Ka - PÍTKa Pro PTáKy. Keramická dí-
lna Větrná. Poplatek: 350 Kč. Výroba zahradního 
keramického pítka pro ptáky. Seminář určen pro 
začátečníky i pokročilé.
4 14. 3. od 10:00 do 12:00. JÓGoVé DoPo-
leDNe Pro VŠeCHNy. Zrcadlový sál, Vrb-
novská. Poplatek: 100 Kč. Pojďme si během naší 
dvouhodinovky ukázat, že jóga není ani cvičení 
pro líné lidi. Vhodné pro všechny, kdo mají chuť 
se trochu hýbat. Rezervace: 602 664 650.
4 17. 3. od 17:00 do 20:00. SeMiNář TřPy-
TiVá PrySKyřiCe. Klubovna Komárov. Popla-
tek:  250 Kč. Tvořivý podvečer pro veřejnost. Vy-
robíme si šperk z pryskyřice s fotomotivem. 
4 26. 3. od 17:00 do 19:00. SeMiNář ZDo-
BeNÍ TeXTilU. Klubovna Komárov. Popla-tek: 
250 Kč. Tvořivý seminář pro veřejnost, na kterém 
si pomocí šablon, past a třpytek ozdobíte textil.
4 26. 3. od 16:00 do 18:00. PrVNÍ JarNÍ BUřT. 
Domeček Hořovice, Vrbnovská. Vstupné dobro-
volné. Opékání špekáčků na  zahradě Domečku. 
Zpívání s kytarou a jarní tvoření pro děti. 

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.

n digitus

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

n 4. 3. středa od 14:30 
zdravotnickÁ Prevence 
v kaŽdÉM věkU
Srdečně zveme všechny občany na naše další 
setkání v rámci cyklu Ká.Ča. Jsou lidé, kteří 
mají široké spektrum zájmů, a právě mezi ta-
kové patří žena, která čerstvě získala ocenění 
„Osobnost města Hořovice“ - MUDr. Marta 
Martínková, která bude naším milým hostem. 
Paní Martínková působí jako kronikářka měs-
ta Hořovice, věnuje se loutkovému divadlu a 
stále ještě aktivně pracuje jako lékařka na gy-
nekologické ambulanci v NH Hospital Hořo-
vice. Takže témat je více než dost a je možné, 
že se nebudeme striktně držet pouze uvedené-
ho – zdravotnická prevence v každém věku.
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kulturní servis

Hrad Točník je v březnu otevřen o vík-
endech od 10:00 do 16:00 hodin. Hrad 
Žebrák je v březnu uzavřen a otevíráme až 
4. 4. 2020. V sobotu 4. 4. proběhne zahájení 
hradní sezóny na hradě Točníku každoroční 
benefiční akcí “Med dej” na péči pro točnické 
medvědy Agátu a Martina. Uvidíte divadlo 
a ukázky středověkých řemesel.

n Hrady točník a Žebrák

zÁMek zBiroH
n Zámecká expozice otevřena denně 10:00 
-17:00.  Tel.: 371 784 598.
n každá březnová sobota od 14:30
cesta Mezi řÁdy: od templářských 
rytířů po alfonse Muchu 
Poznejte tajemství předních evropských řádů 
– Templářů, Maltézských rytířů, Dračího řádu, 
Svobodných zednářů a řady dalších – během 
speciální prohlídky na zámku Zbiroh. Dozvíte se 
během ní o důvodech vzniku řádů, jejich činnosti 
a proměnách v průběhu staletí až do současnosti 
či o podmínkách přijetí do jednotlivých řádů. 

n zbiroh

HvězdÁrna ŽeBrÁk
Žebrák, tel.: 602 530 515
www.hvezdarnazebrak.cz
www.facebook.com/hvezdarnazebrak

n 5. 3. čtvrtek od 18:00
HvězdÁrna děteM
Kreslená procházka Sluneční soustavou, sou-
hvězdími i vesmírem pro děti doplněná pohád-
kou a návštěvou kopule s hlavním dalekohledem 
hvězdárny. Rezervace nutná!
n 5. 3. čtvrtek od 19:30 
PoHÁdky z Hvězd
Kouzelnická pohádka s Pavlem Kožíškem. Pro-
mítání astronomické pohádky doplněné vyprá-

n Žebrákn 1. 3. 2020 v 17:00 
kaBaret svět, aneB drŽte si kLo-
BoUky, JedeMe do světa HUMorU!  
Pořad Poetického divadla Plzeň. 
n 10. 3. 2020 v 17:00 
zÁvisLosti a JeJicH UzdravovÁní 
Přednáška o podpoře zdraví esenciálními oleji 
s ochutnávkou. 
n 14. 3. 2020 v 9:20 
Po PytLÁckÉ stezce 
Vycházka s průvodcem do Brd k jedné z nej-
vyšších skalních stěn. Start v 9:20 u kláštera 
Svaté Dobrotivé v Zaječově. Náročnost středně 
těžká, mírné stoupání, vhodné i pro děti starší 
10 let, délka cca 11,5 km, návrat mezi 13:00 – 
14:00.

n syringa

n sedmikráska o.s.

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

4 HoMeoPaTiCKé MiNiKUrZy a Po-
raDNa - schůzky nepravidelné, po telefonické 
domluvě, setkání ve skupině i jednotlivci. Podrob-
né informace na www.homeopaticka-poradna-
horovice.webnode.cz.
4 CViČÍMe, TVořÍMe S HelČoU 
Rytmické cvičeni s tanečními prvky (6-10 let) 
Každé pondělí15:00 – 15:50
Rytmické cvičeni s tanečními prvky (11-15 let)   
Každé pondělí 16:00 – 16:50 
Kalanetika- strečinkové cvičení pro zpevnění a 
tvarování postavy
Každou středu 17:15 – 18:15 / 18:30 – 19:30 
Na každé cvičení nutná rezervace: tel. 774 404 211. 
Podrobné informace na výše uvedené kurzy na 
www.helena-stara.webnode.cz
4 relaXaCe S KaMČoU - nutná rezervace 
607 185 016 nebo e-mail: info@brdskeslunce.cz
4 HraVé relaXaČNÍ KreSleNÍ 
Kdy:  liché týdny - středa od 15:00 do 16:30  
Kroužek pro děti ZŠ, 1. Stupeň. Vaše dítka formou 
hry a výtvarného vyjádření poznávají sebe sama a 
své místo ve světě. Po domluvě lze dítě vyzvednout 
ze školky, či družiny.
4 KreSleNÍ PraVoU MoZKoVoU HeMi-
SFéroU
Pátky 21. 2. – 1. 5. 2020, od 16:00 do 18:00
Kroužek pro děti ZŠ, 2. Stupeň.
4 ProNáJeM KlUBoVNy Pro SPoleČNá 
SeTKáNÍ - Klubovna spolku Sedmikráska 
je otevřená každému, kdo dodrží určitá prav-
idla. Rezervovat si můžete prostor pro svou akci, 
společnésetkání. Pro děti hrací koutek. Maximálně 
8 osob. Obsazenost klubovny sledujte na https://
www.sedmikraska-horovice.cz/kalendar-google/. 
Tel. 792 319950, další kontakty na webu sedmi-
krásky. 
4 VÍTáNÍ Jara V HořoViCÍCH - VeliKo-
NoČNÍ TVořiVé DÍlNiČKy - sobota 28. 3. 
2020, od 9:00 – 14:00, vestibul městského úřadu. 
Více na str. 1.

věním o tématech obsažených v pohádce pro děti 
a návštěva kopule s hlavním dalekohledem hvěz-
dárny. Rezervace nutná!
n 5. 3. čtvrtek od 20:00
večer Pod HvězdaMi
Pozorování noční oblohy dalekohledy probíhá 
v hlavní kopuli dalekohledu za předpokladu bez-
oblačné oblohy. Doporučujeme rezervaci.
n 19. 3. čtvrtek od 18:30
PřednÁŠka rndr. JiříHo GryGara: 
JsMe ve vesMírU saMi? 
Přednáška se odehraje v sále kina Kulturního klu-
bu. Rezervace nutná na webu hvězdárny.
n 27. 3. pátek od 20:00
den HvězdÁren
Speciální program, promítání a v případě přízni-
vého počasí i pozorování objektů noční oblohy 
dalekohledy.
kULtUrní kLUB ŽeBrÁk
n 6., 13. a 17. 3. od 19:00, Malá scéna kk
neUkLízeč
Premiéra divadelního představení, herce a autora 
v jedné osobě Marka Šmieda. 
n 7. 3. od 13:00
osLava MdŽ Levicového klubu žen.
n 8. 3. od 15:00
den neJen Pro ŽenU
 KK spolu s kulturní komisí města pořádá pro ši-
rokou veřejnost oslavu dne žen. Bohatý program! 
n 14. 3. od 9:00 do 13:00
veLikonoční JarMark
n 14. 3. od 19:30 
ŽeBrÁcký rokec
Již podruhé se objeví na našem pódiu zná-
mé rockové kapely. Tentokrát KATR, BUGR, 
ALŽBĚTA A SIFON. Vstupenky i v předpro-
deji. 
n 20. 3. od 19:00, velký sál
koncert arGentinskÉHo tenora 
aLe Martina
Klavírní doprovod dělá Denisa Hatinová, rodač-
ka z Cerhovic. Na kytaru hraje Emmanuel Albera.
n 21. 3. od 21:00
diskotÉka
n 21. - 22. 3. od 10:00 – 15:00 hernička kk 
kreativní worksHoP 
s LektorkoU LenkoU křenkovoU
n 22. 3. od 15:00, Malá scéna
Jak se čerti ŽeniLi 
- muzikálová pohádka
n 25. 3. od 16:00
PravideLnÉ setkÁní s důcHodci 
Města a okoLí
n 26. 3. od 19:00, velký sál
divadeLní Představení „kŠanda“
Hrají Jaroslav Sypal, Heidi Janků, Martin Maxa, 
Milan Pitkin, Petr Jančařík a Kateřina Kornová. 
Vstupenky 250 Kč.
n 27. 3. od 19:00
Bez PředsUdků
Představení divadla Kalich s herci Janou Pau-
lovou a Pavlem Zedníčkem v náhradním ter-
mínu. 
n 28. 3. od 20.00 
12. PLes Hasičů a Města
K tanci, poslechu a dobré náladě zahraje Bonton 
Band. Vstupenky za 150 Kč se prodávají v sobotu 
7. a 14. března od 8:00 do 13:00 v hasičské zbroj-
nici SDH Žebrák.

4 28. 3. od 8:00 do 17:00. VÝleT Na PraŽSKÝ 
HraD. Pražský hrad. Poplatek: 80,- Kč. Výlet 
prohlídku stálých expozic Pražského hradu pro 
děti ZŠ. Rezervace: 776 097 620.

n Jince

n 13. 3. pátek od 20:00
oBecní PLes v JincícH  
Pořádá Městys Jince a kulturní komise Rady 
městyse Jince v Sokolovně Jince, hraje cimbálo-
vá muzika VUS Ondráš a skupina Signál, další 
program: vystoupení country skupiny Dupač-
ky a Tribal Fusion Lochovice, vstupné 100 Kč, 
tombola, občerstvení.

n 21. 3. 2020 v 9:00 
„ostara“ – Jarní rovnodennost 
Celodenní seminář je zaměřen na rovnováhu v nás 
a jeho součástí je cvičení keltské jógy na energe-
tickém místě v přírodě s rituálem. Seminář začíná 
na adrese Cvočkařská 286/1, Hořovice.
n 22. 3. 2020 v 15:00 
vzPoMínky Jako LÉk
aneB radostnÉ stÁrnUtí. 
Literární pásmo devíti žen zralého věku, které nám 
odvypráví své veselé i vážnější životní příběhy. 
Přihlášky na obě akce přijímá a informace po-
skytuje na tel. 603 964 553 Marcela Ganna Flíd-
rová. Více na www.syringa-czech.cz.
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V sobotu 18. ledna se zdravé sportovní já-
dro Sokola Hořovice zúčastnilo župního pře-
boru v plavání. Z tříčlenné skupinky nejlépe 
uspěl Ladislav Duník, který mezi seniory ob-

sadil 3. místo. V elitní kategorii mužů obsadili 
Tomáš Jirouch 5. místo a Miroslav Červenka 
15. místo.

Tomáš Jirouch

Sokol Hořovice získal bronzovou medaili

n 3. místo Ladislav Duník
2x foto: Sokol Hořovice

n Zleva Miroslav Červenka, Ladislav Duník 
a Tomáš Jirouch

n  kdo přišel s nápadem uspořádat hořo-
vickou plaveckou charitativní akci?
Jako plavecký oddíl jsme neměli žádné závody, 
děti si je ale přály. Charitativní podtext napadl 
kolegyni ze zaměstnání, která se charitou velmi 
zabývá. Už od začátku jsme věděli, že bychom 
rádi podpořili seniory v Domově Na Výsluní.

n  První charitativní dvanáctihodinovka 
se uskutečnila o vánocích v roce 2018. 
co vás přimělo uspořádat další ročník?
První ročník se povedl, jeho výtěžek byl 17.259 
korun. Nabízelo se připravit druhý. Ten se po-
vedl ještě o trošku víc, seniorům jsme mohli 
předat 24.500 korun. 

n  kdo vše se závodů zúčastnil?
Plavci minulí i současní. Tím měly závody 
kromě té charitativní i druhou rovinu, kdy ti 
starší, kteří už neplavou, se mohli osobně sejít. 
Připojit se mohli i zájemci z řad veřejnosti a při 
druhém ročníku, který se uskutečnil v sobotu 
28.12.2019, jsme poprvé oslovili i firmy.

n  všichni plavali dvanáct hodin?
Dvanáctihodinovku plavali minulí a současní 
plavci, kteří uplavali celkem 137 300 metrů. To 
je o 200 metrů více, než vloni. Plavci věnovali 

n K akci se přidali minulí a současní plavci, zájemci z řad veřejnosti a zástupci 
2. ZŠ v Hořovicích, Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r.o. a Domova na Výsluní.

n Charitativní závod hořovických plavců nese název Mládí plave pro seniory. 
2x foto: Jiří Lizec 

Charitativní závod hořovických plavců podporuje seniory
Místnímu Domovu Na Výsluní předali plavci v uplynulých dvou letech více než čtyřicet tisíc korun

V roce 2018 více než 17 tisíc korun, v roce 2019 o 7 tisíc více. Takové částky věnovali hořovičtí plavci seniorům z místního 
Domova Na Výsluní. Finanční prostředky získali díky charitativní akci Mládí plave pro seniory v rámci takzvaných vánočních 
dvanáctihodinovek. Podrobnosti nám prozradil Martin Štochl z plaveckého oddílu TJ Spartak Hořovice. 

za každý uplavaný kilometr symbolických de-
set korun. 

n  kdo zastupoval současné plavce?
Byli to plavci z celé naší základny – od těch 
nejmladších po dorostence. 

n  které firmy a školy se k charitativnímu 
závodu připojily?
Druhá základní škola v Hořovicích, Saint-Gobain 
Sekurit ČR spol. s r.o. a Domov Na Výsluní. Jejich 
zástupci si poměřili síly v hodinovém závodu šta-
fet. Navíc se zavázali, že za každý uplavaný kilo-
metr věnují alespoň 100 korun.  

n  Jak velký zájem projevila veřejnost?
K akci se připojily dvě desítky zájemců, kteří 
měli uplavat sto metrů na čas o zajímavé ceny. 

n  koho byste ještě rád zmínil? 
Poděkování patří plavcům a všem dobrovol-
níkům. A rozhodně je třeba zmínit i mamin-
ky, které připravily občerstvení a napekly. 
Díky všem se podařilo získat 24,5 tisíce ko-
run.
 
n  Bude i třetí ročník?
Na to se už těšíme. 

Radka Vaculíková

MerMaidinG
Přeji si být mořskou pannou
skupinové cvičení pro děti 

od 9 do 18 let.
Jarní kurz duben – červen

3., 17., 24. 4.; 15., 22., 29. 5.; 
5., 12. 6. 2020

Pátek 16:00 – 16:55, 
Městský plavecký areál Hořovice 

cena 1 300 kč
více info na tel 732 587 972

přihlášky: 
marie.krsikova@gmail.com



V hořovické Sportovní hale se v sobo-
tu 1. února uskutečnily závody v rybolovné 
technice. Kromě místních se jich zúčastnili 
i rybáři z Praskoles, Příbrami, Kdyně, Zaje-
čova, Nýrska a Mladé Boleslavi. Závodníků 
bylo celkem 38. Pořadatelem byl Středočeský 
územní svaz (SÚS) společně s hořovickou or-
ganizací Českého rybářského svazu. 

Pozvání na akci přijali starosta města Ho-
řovice Jiří Peřina nebo předseda SÚS Dušan 
Hýbner. Místní rybáře zastupovali předseda 
MO Hořovice Jaroslav Škvára, jednatel Jan 
Rogos a Radek Spáčil jako hlavní pořadatel 
závodů rybolovné techniky. „Závodní klání 
probíhalo ve dvou základních disciplínách, 
skish a aremberg,“ uvedl Jan Rogos. Radek 

Spáčil vysvětlil, v čem spočívá podstata sportu 
rybolovná technika: „V zimním období se děti 
mohou naučit ovládat prut, což potom mohou 
využít při normálním chytání.“

Výsledky jednotlivých závodníků bedlivě 
sledoval a zaznamenával tým rozhodčích. 

V kategorii žáci se na prvním místě umístil 
Vojtěch Šedivý (Mladá Boleslav), na druhém 
a třetím místě skončili Jan Ryska (Hořovice) 
a Filip Svitek (Příbram). V kategorii žákyně se 
na první pozici umístila Lucie Nejdlová (Kdy-
ně) a na druhé pozici skončila Kristýna Veselá 
(Hořovice). 

V kategorii mladší žákyně se na prv-
ním místě umístila Bára Svitková (Příbram) 
a na druhé a třetí příčce skončila Kateřina 

Vodičková (Příbram) a Barbora 
Ponocná (Mladá Boleslav). V ka-
tegorii mladší žáci vyhrál Michal 
Čížek (Příbram) a na druhém 
a třetím místě skončili Vojtěch 
Ryska (Hořovice) a Jiří Červenka 
(Mladá Boleslav). 

V nejvyšší kategorii – Junioři 
se na prvním místě umístil To-
bias Kočkár (Zaječov), druhé mís-
to obsadil David Nejdl (Kdyně) 
a na třetí pozici se umístil Jakub 
Schleiss (Kdyně).

Vítězové obdrželi z rukou 
předsedy SÚS Dušana Hýbnera 
poháry, medaile a drobné ceny 
v podobě rybářského vybavení. 
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Halové závody v rybolovné technice

rozpis veřejného bruslení 
v únoru 2020

1. Ne 06:30 – 07:45
2. Po 12:00 – 14:30
3. Út 08:00 – 14:30
4. St 10:45 – 14:15
5. Ćt 08:00 – 14:30
6. Pá 13:00 – 14:30
7. So 06:15 – 07:15
8. Ne 06:30 – 08:00 12:45 – 14:00
9. Po 12:00 – 14:30

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

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

n Vítězům soutěže předal ceny předseda Středočeského 
územního svazu Dušan Hýbner. Foto: Lenka Rogosová

Drobné rybářské vybavení mimochodem do-
stali za účast i všichni ostatní mladí závodní-
ci. Nejmladší účastník a benjamínek oddílu 
Tobias Pastucha pak obdržel z rukou ředitele 
závodu nový závodní prut na rybolovnou 
techniku. „Sobotní klání se zkrátka opravdu 
vydařilo. Poděkování patří všem závodníkům, 
rozhodčím, pořadatelům a trenérům. Také 
všem sponzorům, Středočeskému územnímu 
svazu a v neposlední řadě MO ČRS Hořovi-
ce, bez které by takovéto závody vůbec nebylo 
možné uspořádat. Zapomenout nesmíme ani 
na finanční podporu Krajskému úřadu Stře-
dočeského kraje,“ uzavřel Jan Rogos.  (var) 

Dorost U19 – FK Hořovicko před vstupem do jarní části soutěže
Starší dorostenci FK Hořovicko pod vedení trenéra Radka Poláka už 7.3. od 10:15 vstupují na 

domácím hřišti do jarní části divizní soutěže utkáním proti TJ Přeštice. Soutěž mají kluci velmi dobře 
rozehranou a po podzimní části, kdy bylo odehráno 15 utkání, se starším dorostencům podařilo získat 
33 bodů do tabulky, ve které jsou po zimní přestávce na skvělém 2. místě za vedoucím Táborskem. Na 
druhou část sezóny se hráči připravují ve spolupráci s týmy dospělých už od počátku ledna, převážně v 
hale v Hořovicích a na UMT v Berouně. K poslednímu přípravnému utkání zajíždí dorost na UMT do 
Plzně, kde změří síly a porovná kvalitu přípravy s účastníkem dorostenecké ligy z Rokycan.


