
n Od roku 2007, kdy jste se stal 
majitelem hořovické i beroun-
ské nemocnice, Vás lidé mají 
úzce spojeného se zdravotnic-
tvím, především s oběma jme-
novanými nemocnicemi. Nyní 
vstupujete na širší území města 
Hořovice. Co Vás k tomu přimě-
lo?

S hořovickou nemocnicí 
máme veliké plány, které si žá-
dají potřebné prostory a těch je 
uvnitř areálu již nedostatek. Vše 
začalo tím, že jsme chtěli odkou-
pit pozemek před nemocnicí. 
Návštěvnost nemocnice stou-
pá a parkoviště pro návštěvníky 
a pacienty je stále plné. Primár-
ně jsme chtěli rozšířit stávající 
parkoviště, aby všichni, kteří nás 
chtějí navštívit, mohli pohodl-
ně zaparkovat. Tak začaly naše 
rozhovory o získání zmíněného 
pozemku, jehož vlastníkem byla 
Městská akciová společnost Ho-
řovice, za kterou vystupoval Ing. 
Petr Mareš. Uzavřít dohodu pou-
ze o koupi zmíněného pozemku 
se nám však nepodařilo. Z tohoto 
důvodu jsme začali jednat o od-
koupení celé akciové společnosti. 
Jen na vysvětlenou dodávám, že 
jsme vstoupili do jednání nejprve 
s Ing. Marešem jako vlastníkem 
majoritního podílu a následně 
i s městem Hořovice, které vlast-
nilo minoritní podíl. Primárně by 
nám stačil pouze podíl pana Pet-
ra Mareše. V rámci jednání jsem 
však zjistil, že město je z důvodů 
nastavení právních vztahů zcela 
závislé na vůli pana Mareše, který 
je schopen sám, silou svého podí-
lu, rozhodovat o 100 % záležitostí 
akciové společnosti. A protože 
vím, že spoluvlastnické vztahy se 

dříve nebo později vždy zkompli-
kuji, a toto jsem nechtěl v našich 
budoucích vztazích s městem 
Hořovice riskovat, ani na chvilku 
jsem neuvažoval pouze o koupi 
části akcií.

n Jak pozemek před nemocnicí 
využijete? Pouze na rozšíření 
parkoviště?

Plocha pozemku nám umož-
ní nejen rozšíření parkoviště, ale 
i vybudování sofistikovaného 
datového centra. Nechceme před 
nemocnicí postavit vysoké budo-
vy, které by při příjezdu od dál-
nice zakryly dominantu města. 
Půjde o nízký objekt, který výhled 
na nemocnici ani město nenaruší.

n Odkoupením akcií Městské 
akciové společnosti Hořovi-
ce jste ve městě získali několik 
nemovitostí – budov i pozem-
ků. Patří mezi ně i hotel Zelený 
strom na Palackého náměstí. 

Ten je v současné době zavřený. 
Z jakého důvodu?

Byli jsme rozhodnuti, že v pro-
vozování hotelu Zelený strom 
budeme pokračovat společně 
s původním provozovatelem re-
staurace panem Soukupem, a to 
až do doby, než budou zaháje-
ny jeho nezbytné stavební a jiné 
úpravy, které jsme předběžně 
plánovali začít provádět zhruba 
za jeden rok. Tuto myšlenku ale 

nebylo možné zrealizovat. Pro-
vozovatel restaurace dal bohužel 
výpověď z nájmu restaurace ještě 
před tím, než jsme hotel koupili. 
Při prohlídce získaných prostor 
jsme navíc zjistili, že zejména 

zázemí restaurace je v katastro-
fálním stavu, že prostor nelze za 
žádných okolností dále provozo-
vat. Nejenže bychom nesehnali 
nikoho, kdo by zde pracoval, ale 
prostory nevyhovovaly zejména 
hygienickým požadavkům. Navíc 
ve druhém suterénu ve sklepních 
prostorech je jeden metr vody, 
teče do střechy atd. a tyto problé-
my nikdo neřešil.

pokračování na 2. straně

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ondřej Vaculík, starosta
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Měšťan

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

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

-gvh-

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

Setkání skautů, old skautů
a přátel Junáka Hořovice

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

Na setkání se těší Abbé, Linka a Anča.

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

Senioři tradičně zakončili rok v sále radnice

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

dokončení na 2. straně

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

Domov Na Výsluní Hořovice

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

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

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

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

Hořovický fotbal oslavil sté narozeniny
Doslova vyšňořený hořovický Městský sta-

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

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

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

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

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

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

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

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

-jb-

Dostavba kanalizační sítě
V roce 2010 byl zahájen projekt Dostav-

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

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

V novém roce 

2012
vám přejeme
co nejvíce 
pozitivního 
světla, 
zdraví a úspěchů

Zahájení výběrového 
dotačního řízení

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

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

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

Hořovice(leden2012).indd   1 20.12.11   8:33
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n Projekt Nemocnice Hořovice – nemocnice nové generace je na celoevropské úrovni zcela unikátní pro-
jekt, který má za cíl sloučit provoz velké nemocnice, poskytující v běžných dobách zdravotní péči napříč 
medicínskými obory, s nadstavbovou možností rychlé několikafázové konverze na infekční pracoviště pro 
potřeby Středočeského kraje a Prahy.

Sotirios Zavalianis: Všemi silami se 
budeme snažit Hořovice pozvednout
Společnost CONSTRUCTION TEAM s.r.o., která je součástí zdravotnického holdingu AKESO, zastoupená majitelem holdingu 
panem Sotiriosem Zavalianisem (do holdingu AKESO dále patří mj. Nemocnice Hořovice a Rehabilitační nemocnice Beroun), 
koupila v nedávné době sto procent akcií Městské akciové společnosti Hořovice, a.s. Co vše tímto krokem holding AKESO 
získal? Jaké má se získanými objekty a pozemky plány? V rozhovoru pro Hořovický Měšťan odpovídá pan Sotirios Zavalianis.
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Sotirios Zavalianis: Všemi silami se 
budeme snažit Hořovice pozvednout
dokončení z 1. strany
n Jaké máte s hotelem Zelený 
strom plány?

Víme, že současný stav hotelu 
městu neprospívá. Nyní se připra-
vují architektonické studie, pro 
konkrétní podobu rekonstrukce 
se rozhodneme po posouzení 
všech návrhů. Naším záměrem 
je znovu vybudovat restauraci, 
vinárnu, případně kavárnu a cuk-
rárnu, a i ubytovací prostory. Vše 
bude sloužit obyvatelům města, 
turistům nebo návštěvníkům 
a příbuzným pacientů naší ne-
mocnice.
n Máte představu, kdy by mohla 
být rekonstrukce hotelu dokon-
čena?

Několik měsíců si vyžádají 
přípravné práce, přesný termín 
dokončení rekonstrukce ale není 
možné stanovit. Musíme počí-
tat s tím, že rekonstrukci mohou 
ovlivnit skutečnosti, které se obje-
ví až v průběhu přípravy nebo sa-
motné stavby. Detailní stav hotelu 
aktuálně teprve zjišťujeme.
n Stali jste se vlastníky i další ne-
movitosti na Palackého náměstí. 
Budovy, ve které se nyní nachází 
obchod Tvořivý ráj. I v tomto 
případě máte jasno, jak objekt 
využijete?

V tomto případě zatím jasno 
nemáme, budeme hledat cestu 
efektivního využití.
n Vaše společnost má nyní ve 

vlastnictví také pozemky v areá-
lu U školky.

Na pozemcích, který označuje-
me „U školky“ a kde dle územní-
ho rozhodnutí mají být postaveny 
ještě tři bytové domy a garáže, by-
chom chtěli postavit byty včetně 
parkování a potřebné infrastruk-
tury, mimo jiné obchody a kavár-
ny. Bude se jednat o developerský 
projekt, kterým ve městě nabíd-
neme služby a kvalitní dostupné 
byty.
n Další budovou celého balíčku 
získaných nemovitostí je budo-
va, která je v Hořovicích známá 
pod názvem Mohykán.

Věděli jsme, že město se dlou-
hodobě neúspěšně snažilo tuto 
nemovitost získat od Městské ak-
ciové společnosti Hořovice zpět 
do svého vlastnictví. Proto jsme 
tuto budovu spolu s pozemkem 
darovali městu, a to hned poté, 
co jsme se stali vlastníky akciové 
společnosti. Darovací smlouva 
byla schválena zastupiteli města 
Hořovice na veřejném zářijovém 
zasedání Zastupitelstva. Pro toto 
přátelské gesto jsme se rozhodli 
především proto, že Mohykánem 
prošla polovina Hořováků, že lidé 
mají k budově nostalgický vztah. 
Věříme, že město najde potřebné 
prostředky a starou slávu Mohy-
kánu a hořovický symbol obnoví.
n Společnost CONSTRUCTION 
TEAM koupila 100% akcií Měst-
ské akciové společnosti Hořovi-
ce. Jejím majoritním vlastníkem 
byl Ing. Petr Mareš. Městu patřilo 
zbývajících přibližně 33 % akcií, 
za které Vaše společnost zaplatila 
kupní cenu ve výši 5,5 milionů 
korun a město navíc dostalo da-
rem zmíněnou budovu Mohykán 
s pozemkem. Můžete sdělit, kolik 
získal majoritní vlastník?

Na tuto otázku nemůžeme 
odpovědět, jsme vázáni mlčenli-
vostí. Mohu jen říci, že jsem sly-
šel různá fantastická čísla, která 
jsou hodně vzdálená skutečné 
výši kupní ceny za majoritní po-
díl. Dále bych zde rád doplnil, že 
cena minoritního podílu města 
byla stanovena s ohledem na sku-
tečnost, že schopnost a možnost 
města podílet se na rozhodování 
a procesech ve společnosti se li-
mitně blížila nule. Tento stav byl 
podle našich informací v akcio-

vé společnosti nastaven již před 
mnoha lety. Společnost reálně 
zcela ovládal ing. Petr Mareš, 
bez jeho souhlasu nebylo měs-
to schopné ve společnosti cokoli 
prosadit a realizovat. Proto jsme 
přesvědčeni, že zaplacená cena 
městu je korektní. A pokud ke 
kupní ceně připočteme i cenu 
daru, potom naši nabídku pova-
žuji za zcela nadstandardní.
n Podle aktuálních informa-
cí měla Vaše společnost zájem 
i o proluku v Pražské ulici.

Začátkem října proběhla draž-
ba proluky v Pražské ulici, které 
jsme se aktivně zúčastnili. Měli 
jsme zájem proluku koupit. Od 
záměru jsme ale odstoupili, a to 
vzhledem k tomu, že se cena do-
stala přibližně na 7 tisíc korun za 
metr čtvereční, což nám přestalo 
dávat ekonomický smysl.
n Co od svého působení ve městě 
očekáváte?

Věříme, že našimi širokými 
rozvojovými aktivitami, zdravot-
nickými i jinými, můžeme přispět 
ke zlepšení života ve městě, což 
pomůže městu samotnému, jeho 
obyvatelům, ale i nám při sháně-
ní nových pracovních sil. V are-
álu stávající nemocnice stavíme 
od léta nemocnici nové generace, 
čímž stávající nemocnici výrazně 
rozšíříme. Do tří let budeme do 
jejího provozu potřebovat dalších 
700 až 800 zaměstnanců. Hořovi-
ce mají podle našeho přesvědčení 
k takovému růstu potenciál, pro 
atraktivnost města proto udělá-
me vše, co bude možné. Máme 
obrovský zájem, aby se ve městě 
líbilo našim stávající i budoucí za-
městnancům a tím i ostatním jeho 
obyvatelům. Budeme se o to snažit 
ze všech sil, protože jinak se pracu-
je v místě, kde je nějaký život a ji-
nak se pracuje tam, kde v šest ho-
din večer dávají lišky dobrou noc.n Sotirios Zavalianis

n Sto bytů již bylo postaveno pro personál. Dalších 136 nových bytů 
bude postaveno současně s přístavbou a plánováno je až 800 dalších bytů 
v blízkosti nemocnice.
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n Hodláte se angažovat i dalšími 
způsoby?

Podepsali jsme smlouvu s Fa-
kultou architektury ČVUT v Pra-
ze. Její studenti pod vedením zná-
mého profesora již nyní mapují 
město, následně připraví různé 
návrhy využití a změn budov 
a pozemků v majetku města. Pro-
jekt jsme zaplatili, návrhy budou 
ale patřit městu. Zastupitelé se pak 
rozhodnou, zda některé z nich při-
jmou a uvedou v život. Podobný 
projekt se uskutečnil v Mladé Bo-
leslavi. Zadavatelem byla společ-
nost Škoda Auto a ve spolupráci 
s městem se zde některé návrhy již 
realizují.

n Projednali jste spolupráci s Fa-
kultou architektury ČVUT se zá-
stupci města Hořovice?

Ano. Nápad se studenty jsme 
projednali na společné schůzce 
s představiteli města Hořovice 
i Fakulty architektury ČVUT.
n Jaké další projekty připravu-
jete?

Vedle hořovické nemocnice 
jsme od soukromého subjektu 
koupili pozemek o velikosti při-
bližně tři hektary. V souvislosti 
s ním máme v úmyslu za účasti 
architektů města vytvořit územní 
studii, podle které by na pozemku 
v budoucnu vyrostly bytové domy 
i potřebná infrastruktura. Kromě 

obchodů a služeb by zde měla být 
i pěší zóna. Projektu pracovně ří-
káme Městečko.

Další pozemek o velikosti čtyři 
hektary, který jsme koupili, se na-
chází pod nemocnicí. Ten by mohl 
být v budoucnu využit například 
pro stavbu obchodního domu, 
nákupního centra. Připravujeme 
urbanistický plán, který projed-
náme s městem a s příslušnými 
orgány Středočeského kraje. Po-
kud se s městem na jeho podobě 
shodneme, realizaci nabídneme 
jinému subjektu. Pozemek přímo 
pro nemocnici využitelnost nemá, 
ale prodávat ho nechceme.
n I tyto záměry jste projednali se 
zástupci města?

Na červnovém zastupitelstvu 
jsme slíbili, že všechny tyto kroky 

budeme dělat v součinnosti s ar-
chitekty města Hořovice a součas-
ně jsme se zavázali, že naše myš-
lenky a kroky budeme konzultovat 
nejenom s koalicí, ale i s opozicí. 
Jsme apolitičtí a proto naše roz-
vojové plány, týkající se města 
Hořovice, budeme vždy projed-
návat napříč celým politickým 
spektrem, bez ohledu na to, kdo ve 
městě aktuálně vládne. Současně 
máme zájem, aby o našich plánech 
byli vhodnou formou informováni 
i hořovičtí občané. Naším zámě-
rem je zatraktivnit město. Všemi 
silami se budeme snažit Hořovice 
pozvednout v rámci našich mož-
ností tak, aby byly pro nás, pro 
naše zaměstnance a pro obyvatele 
města zajímavější.

Radka Vaculíková

n Hotel Zelený strom projde rozsáhlou rekonstrukcí.

Hejtmanka Petra Pecková navštívila Hořovice
Nemocnice Hořovice, Domov Na Výsluní i Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hořovice. To jsou místa, která v úterý 12. říj-

na v dopoledních hodinách navštívila hejtmanka Petra Pecková a členové Rady Středočeského kraje. Návštěva hejtmanky a radních pokra-
čovala i v odpoledních hodinách, kdy se v sále radnice nejprve uskutečnilo setkání se starosty Hořovicka, poté s občany města Hořovice 
a přilehlých obcí. Zásadními tématy obou setkání byly finance, doprava nebo kultura. Mezi všemi body programu rezonoval plánovaný 
obchvat Hořovic. K této problematice se vyjádřil náměstek pro oblast silniční dopravy Martin Kupka.Jak uvedl, Kraj počítá se zahájením 
stavby na jaře roku 2023. (var)

n Hejtmanka Petra Pecková při celodenní návštěvě Hořovic zavítala 
do místní nemocnice, domova důchodců i střední odborné školy. Čas byl 
i na setkání se starosty a občany. n Po setkáních se starosty a občany následovala vždy diskuze. 2x foto: var

n „V areálu stávající nemocnice stavíme od léta nemocnici nové generace, 
čímž stávající nemocnici výrazně rozšíříme. Do tří let budeme do jejího 
provozu potřebovat dalších 700 až 800 zaměstnanců,“ říká v rozhovoru 
Sotirios Zavalianis.

Projekt Nemocnice Hořovice – nemocnice nové generace je na celoevropské 
úrovni zcela unikátní projekt, který má za cíl sloučit provoz velké nemocnice, 
poskytující v běžných dobách zdravotní péči napříč medicínskými obory, 
s nadstavbovou možností rychlé několikafázové konverze na infekční 
pracoviště pro potřeby Středočeského kraje a Prahy.

Nemocnice nové generace
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„Malý“ Cibulový jarmark měl úspěch
Cibulový jarmark se v letoš-

ním roce konal v zahradě hořo-
vického Společenského domu. 
Místní zahrádkáři, kteří akci ve 
městě tradičně pořádají, se pro 
její přesunutí z centra města 
rozhodli s ohledem na aktuální 
opatření. Komornější verze Ci-

bulového jarmarku se nakonec 
velmi vydařila. Z akce si dobrý 
pocit odnášeli nejen návštěvní-
ci, ale i samotní pořadatelé, kteří 
měli i letos spoustu práce s výro-
bou cibulových copů a s organi-
zací, ale ve srovnání s pořádáním 
akce na náměstí a v přilehlých 

ulicích příprava v zahradě Spo-
lečenského domu nebyla tak ná-
ročná.

A co vše čekalo na návštěvní-
ky Cibulového jarmarku? Desítky 
stánků, ve kterých se prodávala 
nejen cibule a cibulové copy, ale 
i ruční práce, proutěné výrobky, 

masné výrobky, přírodní kosmeti-
ka a nechybělo ani dobré pití a ob-
čerstvení. V nabídce byly i strom-
ky a květiny.

K dobré pohodě zahrál zdický 
Dixieland Band, reprodukovanou 
hudbu pouštěl DJ Martin Vokur-
ka. (var)

n Cibulový jarmark se letos konal v komornější verzi.

V Galerii Starý zámek vystavuje 
Alois Crk a jeho přátelé

V Galerii Starý zámek si mohli lidé v září a říjnu prohlédnout koláže 
Heleny Christen. Tuto možnost ve velké míře využili studenti hořovického 
Gymnázia Václava Hraběte, s učitelem Josefem Zedníkem jich v rámci 
vyučovacích hodin přišlo více než sto padesát. Se svým pedagogem si vy-
světlili podstatu koláže nebo i to, jaké může mít skryté významy.

Ve čtvrtek 11. listopadu zde začíná nová výstava, a to k životnímu 
jubileu Aloise Crka. Do 19. prosince zde budou vystavené fotografie ne-
jen zmíněného jubilanta, ale i jeho přátel. Všichni jste srdečně zváni! 
Výstava bude otevřená vždy v pátek, sobotu a neděli v době od 10:00 
do 18:00. (var)

n Na akci vystoupil Dixieland Band Zdice. Foto: Marie Vacovská

Knihovnu navštívil badatel Milan Zacha Kučera
Z jakého důvodu vznikla Jan-

tarová komnata? Kam se ztratila? 
Proč ji zatím nikdo nenašel? Kdo 
je s touto záhadou nejvíce spojený? 
Všechny tyto otázky byly téma-
tem říjnové besedy Knihovny Iva-
na Slavíka Hořovice s badatelem 
a filmovým dokumentaristou Mi-
lanem Zachem Kučerou. Besedu 
s názvem Záhady Jantarové kom-
naty navštívily tři desítky poslu-
chačů. S Milanem Zachem Kuče-
rou návštěvníci prožili dvě hodiny 
zajímavého povídání, které se v zá-
věru proměnilo v živou debatu.

Zástupci hořovické knihovny 
připravili další akce tohoto typu. 
Cestovatelská přednáška s Petrem 

Nazarovem se uskuteční v pondělí 
1. listopadu. Na středu 10. listopadu 
je naplánovaný křest knihy Houby 
Berounska a Hořovicka doplněný 
besedou s Oldřichem Jindřichem. 
Obě setkání začínají v 17:30 hodin. 
Jste srdečně zváni. (var)

n Besedu Milana Zachy Kučery (na vedlejším snímku) s názvem Záhady 
Jantarové komnaty navštívily tři desítky lidí. 2x foto: var
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n Debata členů Fotoklubu Hořovice a návštěvníků při vernisáži nové vý-
stavy v Galerii Nádraží. Foto: var

V Galerii Nádraží 
začala nová výstava

Členové Fotoklubu Hořovice 
otevírají nové výstavy v hořovické 
Galerii Nádraží dvakrát ročně, vždy 
na jaře a na podzim. Je tomu tak 
i v letošním roce, ovšem s jedním 
rozdílem. Zatímco v jarních a pod-
zimních měsících zde byly opravdu 
vystavené nové snímky, jarní verni-
sáž se ze známých důvodů uskuteč-
nit nemohla. Ta podzimní už ano, 
konala se ve čtvrtek 14. října v 17 
hodin a možnost navštívit oficiální 
zahájení výstavy využily tři desítky 
lidí. Přítomni byli vystavující i zá-
jemci z řad veřejnosti.

Galerie Nádraží se nachází 
v čekárně hořovické vlakové sta-

nice, vernisáže Fotoklubu Hořovi-
ce zde pravidelně pořádá Městské 
kulturní centrum Hořovice. Říjno-
vou výstavu zahájil místostarosta 
města Hořovice Ondřej Vaculík, 
který ocenil vysoký počet vystavu-
jících i témata, která v rámci své-
ho díla zvolili. Na stěnách galerie 
jsou k vidění snímky zachycující 
železnici, přírodu a další. Promlu-
vil i vedoucí Fotoklubu Hořovice 
Alois Crk, který přítomné i všech-
ny ostatní pozval na další výstavu, 
která ve čtvrtek 11. listopadu začí-
ná v Galerii Starý zámek. Své foto-
grafie zde vystaví Alois Crk a jeho 
přátelé. (var)

Jak se volilo v Hořovicích
strana hlasy %

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 898 27,85

ANO 2011 856 26,55

PIRÁTI a STAROSTOVÉ 490 15,19

Svoboda a přímá demokracie (SPD) 228 7,07

Česká strana sociálně demokratická 192 5,95

PŘÍSAHA Roberta Šlachty 175 5,42

Komunistická strana Čech a Moravy 164 5,08

Trikolora Svobodní Soukromníci 102 3,16

VOLNÝ blok 40 1,24

Otevřeme ČR normálnímu životu 26 0,80

Strana zelených 19 0,58

Koruna Česká (monarch. strana) 10 0,31

Aliance pro budoucnost 7 0,21

Švýcarská demokracie 6 0,18

SENIOŘI 21 5 0,15

Hnutí Prameny 3 0,09

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 2 0,06

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy 1 0,03

V polovině října vystoupila v hořovickém klubu Labe Iva Bitto-
vá. Zpěvačka a houslistka svým výjimečným vystoupením potěšila 
několik desítek diváků. A co nás čeká v Labi v listopadu? Kapela 
Prago Union zde vystoupí v pátek 5. 11. od 21:00, Pekař o den poz-
ději – v sobotu 6. 11. od 21:00, Region festival se zde uskuteční v so-
botu 20. 11. od 18:00 a na koncert kapely Cocotte Minute se můžete 
vypravit v sobotu 27. 11 od 21:00. Více informací k akcím i předpro-
deji na www.mkc-horovice.cz. (var) Foto: Vladimír Kasl

Iva Bittová
v Labi

n Tři otázky pro zastupitele

Co Vás ve městě těší?
Nejvíce mě těší skutečnost, že Hořovi-

ce jsou mým rodným městem, a že mohu 
každý den potkávat lidi, se kterými jsem 
vyrůstal, a že tito lidé nemají důvod město 
Hořovice opouštět. To znamená, že měs-
to Hořovice je dobrým místem pro život. 
Dále i skutečnost, že na lidech v mém okolí nepociťuji tolik negativní 
a rozdělující myšlení, které mi přijde, že se stává ve společnosti častěj-
ší. Možná i to je důvodem, proč i mladší generace nehledá za každou 
cenu cestu, jak bydlet v Praze nebo v jiných větších městech.

Co Vám ve městě vadí?
Záleží, na jakou oblast se člověk zaměří. První, co mne napadne, 

je množství ubytoven, a s nimi spojená společenská rizika, která mo-
hou postupem času ještě výrazněji snížit kvalitu života v Hořovicích, 
nebo v jejich částech, a to jak z pohledu dopadů do oblasti např. la-
tentní kriminality, tak z pohledu snížení životního komfortu běžných 
občanů. Asi každý občan si může domyslet, nebo vlastně vidí každý 
den, jaké dopady má tento prvek v rámci Hořovic. Další oblastí, která 
mne úplně netěší, je dopravní situace z pohledu vytíženosti komuni-
kací. Je třeba si však uvědomit, že např. i tyto problémy jsou obdobné 
u všech obcí typu Hořovic.

Jak můžete přispět ke zlepšení?
Základní pravidlo u všeho vnímám, že každý má začít u sebe 

a následně pak problémy, a to nejen ty výše uvedené, začít řešit. Osob-
ně jsem zastáncem jít cestou „BEST PRACTICE“, tj. jít ověřenou ces-
tou a dobrou praxí. Pokud tato cesta zatím není, jít hledat optimální 
řešení, ale ideálně pomocí konstruktivní komunikace. Z pohledu za-
stupitele pak se zaměřit na tyto uvedené problémy a hledat optima-
lizované řešení.

Petra Gebriana



zprávy - pozvánky

www.mesto-horovice.cz6

Pěvci v říjnu
Originální chlapecké pěvecké 

DUO MAFI (Martin Jirák & Filip 
Strejc, studenti ZUŠ Josefa Slaví-
ka Hořovice) zazpívalo v neděli 
3. října 2021 v odpoledním umě-
leckém programu žáků a peda-
gogů základních uměleckých škol 
Středočeského, Plzeňského, Par-
dubického kraje i Prahy v maleb-

ných prostorách zámecké zahra-
dy a koncertního sálu Čechovna 
Zámku Liteň. Vedle DUA MAFI 
a spoluúčinkujícího Komorního 
pěveckého souboru ZUŠ Jose-
fa Slavíka Hořovice návštěvníky 
potěšili mladí umělci z Berou-
na, Kladna, Říčan, Nýřan, Prahy 
i Uničova, stipendisté Akademie 

MenArt, tanečníci i výtvarníci. 
Výtěžek dobrovolného vstupného 
byl věnován na podporu opravy 
historické výklenkové kaple sv. 
Jana Nepomuckého v blízkosti 
kostela a zámeckého areálu v Lit-
ni. Umělecký happening, jenž je 
každoročně součástí unikátního 
projektu ZUŠ OPEN, se uskuteč-
nil díky laskavé podpoře Zámku 
Liteň.

Hořovičtí pěvci Klára Štoch-
lová, Kateřina Labská, Filip Strejc 
a Martin Jirák uspěli ve finále on-
line VII INTERNATIONAL VO-
CAL COMPETITION SALVE 
REGINA, která se konala o třetím 
říjnovém víkendu v kazašském 
Nur-Sultanu pod záštitou vati-
kánské Potifical Council for Cul-
ture. Soutěžní videa s výhradně 
mariánským repertoárem byla 
natočena v kapli Zámku Hořo-
vice a v kostele Narození Panny 
Marie v Mrtníku. Soutěžící do-
provázel varhaník kostela sv. Voj-
těcha v Praze Drahoslav Gric, na 
housle hrála Eliška Chaloupková. 
Tentýž víkend přinesl také úspě-
chy v renomované Písňové soutě-
ži Bohuslava Martinů v Praze.

V neděli 24. října 2021 hořo-
vičtí pěvci uskutečnili BENEFIČ-
NÍ KONCERT SALVE REGINA 
v kostele sv. Petra a Pavla v Ne-
umětelích. Vstupné dobrovolné 
bylo věnováno ve prospěch sbírky 
na záchranu chrámových varhan.

Virtuální univerzita třetího věku
Dne 6. 10. proběhlo slavnostní předávání osvědčení a pamět-

ních listů posluchačům Virtuální univerzity třetího věku, kterou 
v SVČ Domeček Hořovice ve spolupráci s PEF Zemědělské uni-
verzity v Praze pořádáme již čtvrtým rokem pro seniory a inva-
lidní důchodce. Letní semestr 2020/2021 úspěšně absolvovalo 18 
posluchaček a posluchačů, někteří dva kurzy najednou. Situace 
nepřála prezenčnímu studiu, a tak plnili všichni své studijní po-
vinnosti online a samostatně, což nebylo nic snadného. Nárok na 
promoci a osvědčení za absolvování šesti kurzů z cyklu „Svět kolem 
nás“ za LS 2020/2021 obdržela paní Helena Pustková z Praskoles. 
Za úspěšně dokončené studijní cykly z předešlých dvou semestrů 
2019/2020 a 2020/2021, za které nemohla proběhnout promoce 
v aule univerzity, osvědčení obdržely Marie Černá, Renata Taucová, 
Marie Jaňourová a Jaroslava Volfová, posluchačky z Hořovic. Užili 
jsme si úvodní online promoční ceremoniál, proslov pana děkana 
Ing. Martina Pelikána, Ph.D., předání osvědčení z rukou paní ře-
ditelky, Vlaďky Šlosarové, občerstvení a hlavně společné setkání. 
Všem gratulujeme a přejeme mnoho dalších studijních úspěchů.

Lenka Radová, foto: archiv SVČ Domeček Hořovice

ZO ČZS Hořovice srdečně zve všechny občany na
VÝSTAVU BETLÉMŮ v Domě zahrádkářů,

která se uskuteční ve dnech 28. 11. do 5. 12. od 9 do 17 hodin.
Vstupné dobrovolné
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Městská policie Hořovice

8 Dne 2. 9. v odpoledních hodi-
nách hlídka Městské policie Ho-
řovice přistihla muže při znečis-
ťování autobusového nádraží. 
Dále zde také popíjel alkohol, 
což je zakázáno obecně závaz-
nou vyhláškou města. Celá věc 
byla řádně zadokumentována 
a předána příslušnému správní-
mu orgánu k dořešení.
8 Dne 9. 9. v odpoledních hodi-
nách bylo hlídkou MP Hořovice 
při běžné hlídkové činnosti zjiš-
těno vozidlo, které procházelo 
evidencí motorových vozidel, 
jako odcizené. U vozidla se na-
cházely dvě osoby, které byly 
i s vozidlem předány státní poli-

cii z důvodu podezření na trest-
ný čin.
8 Dne 20. 9. v 18:00 hodin bylo 
na tísňovou linku MP Hořovi-
ce oznámeno, že u Lázeňského 
rybníka uvízla labuť v přilehlém 
plotě. Strážníci na místě pomoh-
li hasičům při jejím vyproštění.
8 Dne 22. 9. v 17:06 hodin po-
žádal operační důstojník PČR 
Městskou policii Hořovice o po-
moc při pátrání po hledané nezle-
tilé osobě. Hlídka strážníků osobu 
dle popisu nalezla na autobuso-
vém nádraží. Po marném pokusu 
o útěk byla osoba dostižena a ná-
sledně předána policistům.

Městská policie Hořovice

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166

Hasiči Hořovice

Zásahy Hasičského záchran-
ného Sboru Středočeského 
kraje, územního odboru Be-
roun, požární stanice Hořo-
vice.

8 Od 15. 9. do 15. 10. 2021 
hasiči ze stanice Hořovice vy-
jížděli k 29 událostem, z toho 
k 7 požárům, k 6 technickým 
událostem typu čerpání vody, 
padlý strom, k 7 dopravním 
nehodám, ke 4 událostem typu 
únik nebezpečných látek a 4x 
k záchraně osob. Ve dvou pří-
padech šlo o planý poplach, 
porucha EPS či neohlášené 
pálení. Při událostech spolu-
pracovali se zdravotnickou zá-
chrannou službou, policií ČR 
a ostatními složkami IZS. Při 
událostech došlo ke zranění 11 
osob, 82 osob bylo evakuováno, 
4 osoby byly přímo zachráněny 
a ve dvou případech byl kon-
statován exitus.
8 23. 9. 2021 v 20:25 byla jed-
notka HZS Středočeského kra-
je ze stanice Hořovice a Beroun 
vyslána k úniku nebezpečné 
látky ve firmě Mubea s.r.o. Že-
brák. Jednalo se o exotermic-
kou reakci ve stroji v hale Kar-
botech. Přítomné osoby byly 
evakuovány před příjezdem 
jednotek. Prvotní průzkum 
a zásah byl prováděn v dýcha-
cí technice, kdy bylo provádě-
no odvětrání objektu, chlazení 
stroje a měření koncentrací.
8 25. 9. 2021 v odpoledních 
hodinách byla jednotka HZS 
Středočeského kraje ze stanice 
Hořovice a Příbram společně 
s jednotkou SDH obce Čenkov 
vyslána k záchraně osoby po 
pádu ze skály v CHKO Brdy, 

místní název Slonovec. V ne-
přístupném terénu pro techni-
ku došlo k pádu osoby, prvotní 
ošetřování prováděli letečtí zá-
chranáři, které vystřídaly další 
záchranné složky po dostavení 
na místo události. Po provede-
né neúspěšné resuscitaci lékař 
konstatoval exitus a po vyšetře-
ní PČR bylo tělo transportová-
no pomocí speciální čtyřkolky.
8 3. 10. 2021 v 13:00 byla 
jednotka HZS Středočeské-
ho kraje ze stanice Hořovice 
a Beroun společně s jednotkou 
SDH obce Jince vyslána k po-
žáru lesního porostu do CHKO 
Brdy, území Podluhy v Brdech. 
V nepřístupném terénu zjištěn 
požár o rozloze 5x5 m, který 
byl zlikvidován vodním prou-
dem ze speciální terénní čtyř-
kolky. V průběhu zásahu byli 
hasiči odesláni na další požár 
lesního porostu Čenkov v Br-
dech. Na místě zjištěn požár 
lesní hrabanky o rozloze 25x30 
m, který byl likvidován pomocí 
2 vodních proudů.
8 12. 10. 2021 v dopoledních 
hodinách byla jednotka HZS 
Středočeského kraje ze stanice 
Hořovice společně s jednotkou 
SDH obce Žebrák a Zbiroh 
vyslána k požáru osobního 
vozidla na střeše po dopravní 
nehodě na dálnici D 5 39 km. 
Osobní automobil se nacházel 
mimo těleso dálnice v plném 
rozsahu hoření, řidič mimo 
vozidlo s lehkým poraněním 
v péči ZZS. Likvidace požáru 
provedena pomocí 2 vodních 
vysokotlakých proudů v dýcha-
cí technice.

HZS Středočeského kraje
ze stanice Hořovice

MĚSTSKÁ POLICIE HOŘOVICE
Palackého náměstí 640/34, 268 01 Hořovice

VYHLAŠUJE NÁBOR STRÁŽNÍKŮ
Uchazeč o práci strážníka musí splňovat následující podmínky:
n občanství ČR n věk minimálně 21 let n ukončené střední vzdělání s matu-
ritní zkouškou a vyšší n tělesná a zdravotní způsobilost n bezúhonnost (§ 4a 
zákona o obecní policii, prokazuje se výpisem z Rejstříku trestů, ne starším než 
3 měsíce) n spolehlivost (§ 4b zákona o obecní policii, prokazuje se čestným 
prohlášením, ne starším, než 3 měsíce) n řidičský průkaz skupiny B n tělesná 
a zdravotní způsobilost se prokazuje fyzickými testy a testy psychické způsobi-
losti, zdravotní způsobilost je posouzena taktéž lékařem.

Výhodou uchazeče o práci strážníka je:
n komunikativní osobnost, organizační schopnosti, schopnost zvládnout zátě-
žové situace, schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů 
n dobrá znalost práce na PC n znalost cizího jazyka výhodou n zbrojní průkaz 
výhodou n zkušenosti z bezpečnostních služeb, popř. ve státní správě nebo samo-
správě výhodou n platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokla-
dů podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii výhodou

V případě Vašeho vážného zájmu vyplňte a doručte formulář žádosti o při-
jetí do pracovního poměru a osobního dotazníku, na adresu Městské policie 
Hořovice, Palackého nám. 640/34, 268 01 Hořovice, nebo na e-mail: velitel.
mp@mesto-horovice.cz.

Další případné dotazy můžete směřovat na:
velitelka městské policie Bc. Světla Dardová, tel.: 311 545 382

e-mail: velitel.mp@mesto-horovice.cz

Gymnázium Václava Hraběte Hořovice 
pořádá dne 10. 11. 2021 od 8:00 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V případě změny formy na dálkovou budeme 

informovat na www.gvh.cz.

Konec placeného parkování
v proluce v Pražské ulici

Vzhledem ke změně majitele pozemků proluky 
v Pražské ulici je k 30. 11. 2021 ukončeno jak pla-
cené parkování, tak také rezidenční a abonentní 
stání v tzv. modré zóně. (K 30. 11. 2021 je ukonče-
na nájemní smlouva s původním pronajímatelem.) 
V době uzávěrky tohoto listu nový majitel proluky 
není oficiálně ještě znám.

Ondřej Vaculík
místostarosta města Hořovice

Gymnázium Václava Hraběte, Hořovice, Jiráskova 617 
	  	  	  	  	  	  	  	  268	  01	  	  Hořovice	  

tel	  .:	  311	  512	  957	  
	  	  311	  512	  035	  

fax	  :	  311	  512	  957	  
http	  :	  www.gvh.cz	  

e-‐mail	  :	  gvh@gvh.cz	  
      

 
zve všechny zájemce o studium i jejich rodiče na 

 
 

DEN  
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

11. 11. 2015  
 

OD 8.00 HOD. DO 16.00 HOD. 
 

 

Ve školním roce 2016/2017 se otevírá : 
 

1 třída osmiletého studia - po 5. třídě ZŠ  
1 třída čtyřletého studia  - po 9. třídě ZŠ  
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z usnesení zastupitelstva a rady města

Ze Zastupitelstva 
města Hořovice

ze dne 22. září 2021

Zastupitelstvo města Hořovice po 
projednání na základě zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), v platném znění
n Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje program zasedání zastu-
pitelstva města Hořovice.
Výsledek hlasování:
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
n Zastupitelstvo města Hořovice 
po projednání na základě zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), v platném znění podle § 84 
odst. 2, písm. b) schvaluje rozpoč-
tové opatření č. 3 ke schválenému 
rozpočtu města Hořovice na rok 
2021 ve znění rozpočtového opat-
ření č. 2.
PRO: 12 PROTI: 5 ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. 2 bylo schváleno
n Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje dle ustanovení § 85 písm. 
c) zákona č. 128/2000 Sb., zákon 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, poskytnutí 
individuální účelové dotace pro SK 
Hořovice z. s. ve výši 6.000.000 Kč 
za účelem spolufinancování výstav-
by víceúčelového hřiště s umělým 
povrchem, a to tak, že dotace bude 
poskytnuta vždy ve výši 2.000.000 
Kč v rámci rozpočtu města Ho-
řovice za roky 2021, 2022 a 2023, 
a za podmínky, že po dobu 5 ti let 
ode dne podpisu smlouvy nebude 
zpoplatněno členství v klubu SK 
Hořovice všem dětem do věku 9 let. 
V souvislosti s tím Zastupitelstvo 
města Hořovice schvaluje uzavřít 
veřejnoprávní smlouvu k předmět-
nému účelu mezi městem Hořovice 
a SK Hořovice, z. s., IČO: 22680772, 
a pověřuje starostu města jejím 
podpisem.
PRO: 14 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 2
Usnesení č. 3 bylo schváleno
n Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje dle ustanovení § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb., zákon 
o obcích (obecní zřízení), ve zně-
ní pozdějších předpisů, darovací 
smlouvou na pozemky parc. č. 772 
a 773 včetně stavebního objektu č. 
p. 903 „Mohykán“, vše v k. ú. Velká 
Víska, Hořovice, a to od společnosti 
Městská akciová společnost Hořo-
vice, IČO 25600087, do majetku 
města Hořovice, a zároveň jejím 
podpisem pověřuje starostu města.
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno 9

n Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 
1 zákona č. 128/2000 Sb., zákon 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, uzavření Do-
datku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě 
s Hasičským záchranným sborem 
Středočeského kraje ve věci po-
skytnutí příspěvku na spolupráci 
při plnění úkolů jednotky požární 
ochrany za roky 2022 a 2023 sou-
hrnně v rámci rozpočtu roku 2022, 
a pověřuje starostu města k jeho 
podpisu.
Výsledek hlasování:
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
n Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje dle ustanovení § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, kupní smlou-
vou na odkup části pozemku parc. 
č. 912/8 dotčeného stavbou „Cyklo-
stezka Hořovice – Kotopeky včetně 
lávky přes Červený potok“ mezi 
Povodím Vltavy, IČO: 70889953 
a městem Hořovice, a to za cenu 
v celkové výši 5.000 Kč. Zastupitel-
stvo rovněž pověřuje starostu měs-
ta jejím podpisem.
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
n Zastupitelstvo města Hořovice 
neschvaluje dle ustanovení § 85 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. 
zákon o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, prodej 
pozemku parc. č. 2282/103 a části 
pozemků parc. č. 1112/48 a parc. č. 
1034/5 vše v k.ú. Hořovice, v ulici 
Polní, a to Ing. Martinu Jindrákovi, 
bytem Hořovice.
Výsledek hlasování:
PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 4
Usnesení č. 7 bylo schváleno
n Zastupitelstvo města Hořovice 
dle ustanovení § 84 odst. 1 záko-
na č. 128/2000 Sb., zákon o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, volí do funkce příse-
dících Okresního soudu v Berouně 
na následující čtyřleté období tyto 
přísedící: Jana Šrámková, Ing. Karla 
Kadlecová, Mgr. Olga Kebrlová, Bc. 
Jiří Nedvěd a Šárka Hasalová.
Výsledek hlasování:
PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. 8 bylo schváleno
n Zastupitelstvo města Hořovice 
vydává podle ustanovení § 84 odst. 
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v plat-
ném znění, Obecně závaznou vy-
hlášku města Hořovice č. 7/2021, 
o stanovení místního koeficientu 
pro výpočet daně z nemovitých 
věcí, a to s účinností od 1. 1. 2022. 
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Výsledek hlasování:
PRO: 14 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 3
Usnesení č. 9 bylo schváleno
n Zastupitelstvo města Hořovice, 
příslušného podle § 6 odst. 5 písm. 
a) zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozděj-
ších předpisů, neschvaluje na zákla-
dě stanoviska úřadu územního plá-
nování pořízení změny územního 
plánu č. 2 města Hořovice na návrh 
právnické osoby SEKYRKA s.r.o.
Výsledek hlasování:
PRO: 9 PROTI: 6 ZDRŽEL SE: 3
Usnesení č. 10 nebylo schváleno

Z Rady města
Hořovice

ze dne 29. září 2021

n Rada města schvaluje program 
jednání uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice souhla-
sí s uzavřením smlouvy o nájmu 
nemovitosti – volební místnosti 
v areálu Státního zámku Hořovi-
ce, a to z důvodu zajištění voleb-
ní místnosti pro konání voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu České republiky v období od 8. 
do 9. 10. 2021. Smlouva se uzavírá 
na stanovenou dobu určitou za 
nájemné ve výši 1.815,– Kč včet-
ně DPH. Rada pověřuje starostu 
k podpisu této smlouvy.
n Rada města Hořovice souhla-
sí s možností podnájmu prostor 
v nemovitosti č. p. 28, kterou na 
základě smlouvy o nájmu uží-
vá Český zahrádkářský svaz ZO 
Hořovice, a to třetímu subjektu. 
Podmínkou pro udělení tohoto 
souhlasu s podnájmem je uzavře-
ní dodatku ke stávající nájemní 
smlouvě, dle které bude výše ná-
jmu stanovena ve stejné výši, jako 
bude stanovena cena podnájmu 
vůči třetí osobě.
n Rada města Hořovice do-
poručuje Zastupitelstvu města 
Hořovice prodej nebytového 
prostoru označeného č. 882/10 
v bytovém domě č. p. 882 v ul. 
Pražská v Hořovicích dle LV 2407 
o celkové výměře 45 m2, jehož 
součástí je i podíl na společných 
částech domu a pozemku ve výši 
448/10000. Rada pověřuje odbor 
vnitřních věcí a právní zveřej-
něním tohoto záměru na úřední 
desce města a následně vypra-
cováním znaleckého posudku za 
účelem stanovení ceny nebytové-
ho prostoru.
n Rada města Hořovice bere na 

vědomí Žádost o nápravu zá-
vadného stavu dle paní Terezie 
Rýdlové s tím, že v ní uvedené 
údaje nejsou z věcně právního 
pohledu relevantní, a město bude, 
jakožto vlastník pozemku, dále 
postupovat podle výsledků řízení 
prováděních Odborem výstavby 
a životního prostřední MěÚ Ho-
řovice.
n Rada města Hořovice v sou-
ladu s § 102 odst. 3 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, schva-
luje s účinností od 1. 10. 2021 
Vnitřní předpis č. 2/2021 – Směr-
nice o postupu při výkonu agen-
dy ztrát a nálezů.
n Rada města Hořovice schvaluje 
v souladu s § 28 odst. 14 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, 
navýšení příspěvku pro příspěv-
kovou organizaci Městská mateř-
ská škola Hořovice, a to ve výši 
85.385,– Kč v souvislosti s finan-
cováním víceprací při opravě 
elektroinstalace a zdravotechniky.
n Rada města Hořovice sou-
hlasí s převzetím záštity města 
Hořovice nad akcí „Invence pro 
Hořovice“, a zároveň souhlasí 
s užitím loga města Hořovice na 
dokumentech souvisejících s tou-
to akcí.
n Rada souhlasí s návrhem závě-
rečného vyúčtování ke smlouvě 
o dílo, podle kterého provedla 
společnost EKOTECH s.r.o. při 
úpravách komunikací v ulicích 
Nádražní, Na Kopečku a Hvoz-
decká vícepráce v celkové výši 
451.002,91 Kč vč. 21 % DPH. Za-
jistit podpisy smluvních stran.
n Rada souhlasí s nabídkou, po-
dle které bude společnost EnEng 
s.r.o. konzultantem jednotli-
vých kroků, činěných za účelem 
výměny stávající trafostanice 
v havarijním stavu, umístěné ve 
sportovním areálu poblíž zimní-
ho stadionu, za novou a v přípa-
dě úspěšné realizace i smluvním 
provozovatelem TS.
n Rada nesouhlasí s užitím zna-
ku města Hořovice na reklamním 
a informačním plakátu města Ho-
řovic, který vydává a distribuuje 
obchodní firma KOMPAKT spol. 
s r.o., Českomoravská reklam-
ní agentura se sídlem Jiráskova 
1424, Poděbrady, IČ 49551027.
n Rada souhlasí s bezplatným 
pronájmem sálu radnice Základní 
umělecké škole Josefa Slavíka Ho-
řovice k pořádání koncertů a ji-
ných veřejných vystoupení v ter-
mínech - 30. 9. 2021 od 13.00 do 
14.30 hod., 11. 11. 2021 od 16.00 
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do 19.00 hod., 12. 11. 2021 od 
14.00 do 19.00 hod., 6. 12. 2021 od 
17.00 do 19.00 hod., 7. 12. 2021 od 
16.00 do 20.00 hod.,14. 12. 2021 
od 15.00 do 19.00 hodin.
n Rada města souhlasí s návrhem 
likvidační komise na likvidaci ne-
potřebného a neupotřebitelného 
majetku viz příloha.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s přidělením uvolněných sociál-
ních bytů dvěma žadatelkám dle 
přílohy zápisu. Nájemní smlouvy 
budou uzavřeny na dobu určitou, 
a to do 28. 2. 2022, s možností au-
tomatického prodloužení v přípa-
dě pravidelného hrazení nákladů 
na bydlení. Informovat žadatelky 
a MSBNF.

Z Rady města
Hořovice

ze dne 13. října 2021

n Rada města schvaluje program 
jednání uvedený na pozvánce.
n Rada města bere na vědomí in-
formaci ředitele MKC, týkající se 
dlouhodobého pronájmu Klubu 
Labe, a s tímto záměrem nesou-
hlasí.
n Rada města Hořovice bere na 
vědomí žádost pana Jiřího Na-
lewajky o odkupu nebytového 
prostoru označeného č. 705/5 
v bytovém domě č. p. 705 v ul. 
Kosmonautů v Hořovicích o cel-
kové výměře 54,12 m2, jehož 
součástí je i podíl na společných 
částech domu a pozemku dle LV 
109/2000, a doporučuje Zastu-
pitelstvu města Hořovice pro-
dej tohoto nebytového prostoru 
schválit za cenu určenou dle zna-
leckého posudku. Rada pověřuje 
odbor vnitřních věcí a právní 
zveřejněním tohoto záměru na 
úřední desce města a následně 
vypracováním znaleckého po-
sudku za účelem stanovení ceny 
nebytového prostoru.
n Rada města Hořovice ne-
souhlasí s žádostí pana Daniela 
Rychvalského o odkoupení části 
pozemku parc. č. 2331/19 o vý-
měře cca 40 m2 v k.ú. Hořovice 
a nedoporučuje Zastupitelstvu 
města Hořovice tento prodej 
schválit.
n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného bře-
mene a dohody o umístění stavby 
č. IE-12-6029364/41024027369 
Hořovice, ul. Tyršova 809, spo-
čívající v novém vedení NN na 

pozemku parc. č. 1958 v k.ú. 
Hořovice Předpokládaný rozsah 
věcného břemene bude cca 27 bm 
za jednorázovou náhradu ve výši 
8.975,– Kč včetně DPH. K pod-
pisu smlouvy je pověřen starosta 
města.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Smlouvy o zřízení slu-
žebnosti uzavírané se společností 
CETIN a.s., spočívající v umístění 
a provozování komunikačního 
vedení a zařízení na pozemku ve 
vlastnictví města parc. č. 72/1 k.ú. 
Velká Víska v rozsahu dle geome-
trického plánu a za úplatu ve výši 
2.420,– Kč včetně DPH. K pod-
pisu smlouvy je pověřen starosta 
města.
n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním Smlouvy o budou-
cí smlouvě o zřízení věcného 
břemene pro společnost Satisen 
s.r.o spočívající ve vybudová-
ní STL plynovodní přípojky na 
pozemku parc. č. 103/2 v k.ú. 
Hořovice. Předpokládaný rozsah 
věcného břemene je stanoven 
v délce cca 12,5 bm, a to za ná-
hradu ve výši 605,– Kč/bm včetně 
DPH. K zahájení prací v souladu 
se smlouvou může dojít nejdříve 
po 5 ti letech ode dne uzavření 
smlouvy. K podpisu smlouvy je 
pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením dohody o postoupe-
ní smlouvy o dílo uzavřené mezi 
městem Hořovice a společností 
CITYSUPPORT s.r.o. třetí oso-
bě jakožto zhotoviteli, a to spo-
lečnosti EA-Partneři s.r.o., IČO: 
07121369, z důvodu nemožnosti 
provedení díla ze strany spo-
lečnosti CITYSUPPORT s.r.o. 
K podpisu dohody je pověřen 
starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s žádostí manželů Jeřábkových 
o odkoupení části pozemku 
parc. č. 44/1 o výměře cca 15 m2 
v k.ú. Hořovice a doporučuje 
Zastupitelstvu města Hořovice 
tento prodej schválit. Rada města 
Hořovice zároveň pověřuje od-
bor vnitřních věcí a právní zve-
řejněním záměru prodeje části 
pozemku na úřední desce města, 
zajištěním geometrického plánu 
na oddělení pozemku a znalec-
kého posudku dle ceny obvyklé, 
dle kterého bude určena prodej-
ní cena pozemku.
n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného bře-
mene pro společnost LS REAL 
s. r. o spočívající ve výstavbě po-
zemní komunikace a podzemní 

technické infrastruktury na po-
zemcích parc. č. 2315/1, 2331/58, 
2330/5 a 2331/32 vše v k.ú. Ho-
řovice. Předpokládaný rozsah 
věcného břemene je stanoven 
v délce cca 10 bm, a to za náhradu 
ve výši 605,– Kč/bm včetně DPH. 
K zahájení prací na pozemcích 
parc. č. 2331/58, 2330/5 a 2331/32 
v souladu se smlouvou může 
dojít nejdříve po 5 ti letech ode 
dne uzavření smlouvy. K podpi-
su smlouvy je pověřen starosta 
města.
n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním Smlouvy o budou-
cí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění 
stavby č. IV-12-6028292/VB/10 
Hořovice – ul. Valdecká – kVN, 
TS, kNN-24 RD pro společnost 
ČEZ Distribuce, a. s., spočívají-
cí ve stavbě zařízení distribuční 
soustavy na pozemku parc. č. 
2315/1 v k.ú. Hořovice. Předpo-
kládaný rozsah věcného břemene 
bude cca 7 bm za jednorázovou 
náhradu ve výši 2.420,– Kč včetně 
DPH. K podpisu smlouvy je po-
věřen starosta města.
n Rada města Hořovice schvaluje 
navýšení peněžních prostředků 

poskytovaných z rozpočtu zřizo-
vatele pro příspěvkovou organi-
zaci Městské kulturní centrum 
Hořovice ve výši 260.000,– Kč, 
a to za účelem financování provo-
zu informačního centra na auto-
busovém nádraží a nákupu pro-
dejních stánků s příslušenstvím 
pro potřeby pořádání venkov-
ních kulturních akcí. Navýšení 
prostředků bude realizováno po 
schválení příslušného rozpočto-
vého opatření.
n Rada města souhlasí s návrhem 
nového dopravního značení, je-
hož účelem bude zjednosměrnění 
části Lidické ulice v Hořovicích. 
Zajistit provedení.
n Rada města souhlasí s insta-
lací vodorovného dopravního 
značení V 12c „Zákaz zastavení“ 
(žlutá čára) po obou stranách ko-
munikace, která spojuje ulici Na 
Radosti a 1. máje na západním 
sídlišti. Objednat provedení prací.
n Rada města Hořovice bere na 
vědomí informaci od ředitelky 
SVČ Domeček Hořovice a sou-
hlasí s přijetím dotace na „Rozvoj 
kulturní činnosti v SVČ Dome-
ček Hořovice“ z projektu Minis-
terstva pro místní rozvoj.
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školství

Tým naší třídy tvoří v letoš-
ním školním roce 22 dětí ve věku 
od 2 do 5 let. Jako podpora jsme 
tam pro ně paní učitelky - Vero-
nika Kořínková a Eliška Kadle-
cová; asistentka pedagoga - Jana 
Svobodová Kratochvílová a paní 
uklízečka - Petra Svobodová.

Stejně jako ostatní třídy naší 
mateřské školy i my využíváme 
prvky programu Začít spolu a sna-
žíme se je realizovat zejména ven-
ku. Hojně využíváme přilehlé lou-
ky, cyklostezku, lesopark Dražovka.

Naše třída se zaměřuje přede-
vším na environmentální vzdě-
lávání - posilujeme v dětech při-
rozený vztah k přírodě a k jejímu 
ochraňování. V letošním školním 
roce jsme v naší třídě začali reali-
zovat sbírku lesních plodů pro zá-
chrannou stanici Velký Chlumec 
a budeme v ní pokračovat po celý 
rok. Tuto stanici navštívíme něko-
likrát do roka autobusem, nasbíra-
né plody jim dovezeme, a při tom 
máme možnost poznat zblízka 
svět divokých živočichů a zároveň 

Představujeme Vám třídu 
KRÁLÍČKŮ z MŠ Hořovice

se dozvědět, proč se tam zvířa-
ta dostala, zda mají šanci se ještě 
vrátit zpět do volné přírody, a jest-
li i my můžeme něčím přispět 
k tomu, aby se jich do takových 
zařízení dostávalo co nejméně.

Středeční dopoledne patří pra-
videlně celo dopolední vycházce 
do okolí Hořovic. Cesty jsou te-
maticky zaměřené, ale vždy je dě-
tem ponechána možnost vlastní 
volby a seberealizace - samozřej-
mě to platí i v prostředí třídy. To 
však neznamená, že bychom ne-
měli žádná pravidla. Máme, a dala 
by se shrnout asi v toto - chovej 
se k ostatním tak, jak chceš, aby se 
i oni chovali k tobě.

Děti mají možnost si s sebou 
na vycházky brát lupy, kalíšky, sbí-
rat to, co zrovna nutně potřebují, 
skáčou v loužích, běhají s deštěm 
o závod, hrají si v hromadách lu-
pení, jezdí na bobech, válí sudy ve 
sněhu nebo dělají andílky, pouš-
tíme draky na podzim… Prostě 
pozorují a zkoumají vše, co je za-
jímá. Využíváme i moderní tech-
nologie - aplikace PlantNet nám 
vždy pomáhá určit druhy rostlin, 
které jsme ještě neviděli, a přes 
fotoaparát mobilního telefonu je 
možné se podívat až do samého 
středu květů tak zblízka, jak to 
vidí naši hmyzí kamarádi. Někdy 
to vyzkoušejte.

Ve třídě se děti s naší podpo-
rou starají o šneky africké, cha-

meleona jemenského Bohouška, 
chameleona pardálího Filípka 
a o žabku rosničku včelí.

Pokoušíme se netvořit mnoho 
odpadu - děti chodící po obědě 
domů mají na odnos svačinek svou 
plastovou krabičku - nedáváme do 
sáčku; využíváme na volné kresle-
ní papíry už z jedné strany použi-
té; neplýtváme jídlem - děti si mají 
možnost říci velikost porce a vždy 
si jít přidat, z odpolední svačiny 
si mohou vzít domů část, kterou 
nesnědí, a opět v krabičkách; na 
pitný režim venku v přírodě děti 
mají své lahvičky, které před kaž-
dou výpravou plníme vodou nebo 
čajem podle přání dětí a není tak 
třeba používat jednorázové kelím-
ky. Velký dík patří v tomto směru 
rodičům, kteří dbají na opětovné 
donesení zpět do školky.

Snažíme se s dětmi co nejvíce 
mluvit o tématech, která jsou pro 
ně nebo pro nás důležitá, jsme 
rovnocennými partnery a tak 
k sobě vzájemně přistupujeme. 
Děti mají ve všech situacích mož-
nost volby, ale vedeme je i k tomu, 
že každá volba má svůj přirozený 
důsledek a je na nich, co si zvolí. 
Pokud neví nebo si nejsou jisté, 
mají v nás oporu ve formě rádce, 
ale nikoliv „nařizovatele“. Snaží-
me se jim předat to, v co věříme 
my - RESPEKTUJ A BUDEŠ RE-
SPEKTOVÁN. S úctou

Veronika Kořínková

Základní škola Hořovice, příspěvková organizace, SV. Čecha 455

Ze školy - paní učitelka Helča Tětková

Je podzim. Máme za sebou letní prázdniny a škola se plně roz-
běhla. Zahájili jsme tradičně 1. září na školní zahradě, kde jsme se 
sešli jak učitelé a žáci, tak i jejich rodiče. Žel v našich řadách tento rok 
někdo chyběl. Naše dlouholetá kamarádka, kolegyně – paní učitelka 
Helena Tětková. Odešla náhle o prázdninách, ve věku, ve kterém se 
neumírá. Tímto článkem bychom na ní chtěli zavzpomínat a vzdát 
hold její památce.

Paní učitelka Helena Tětková začínala v mateřské škole, což se 
odráželo i v jejím působení na škole základní. S dětmi jednala vždy 
naprosto otevřeně. Na naší škole začínala jako paní učitelka při ško-
le v nemocnici, kde pracovala s dětmi, které byly z různých důvodů 
v lékařské péči. Pomáhala jim dohánět učivo, které zameškaly, vyrá-
běla s nimi, malovala… Později začala zastávat místo učitelky a asis-
tentky pedagoga ve „Speciální škole“. Své práci dávala vše. Byla velice 
empatická, trpělivá, šikovná, zkrátka učitelka na svém místě. Často 
slýcháme, že někdo se věnuje své práci na 100%, u této paní učitelky 
se nebojím říci, že dávala sama sebe dětem na 200%. V posledních 
mnoha letech pracovala jako asistentka pedagoga u dětí s poruchou 
autistického spektra. To, co dokázala s těmito dětmi vytvářet a co je 
naučila, si zaslouží velký obdiv. Někdy byla učitelkou někdy i dítětem.

Na paní učitelku „Helču“ Tětkovou budeme vzpomínat s velkou 
láskou, úctou a obdivem. Určitě nikdy nezapomeneme na její usmě-
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památce. 
Paní učitelka Helena Tětková začínala v mateřské škole, což se odráželo i v jejím 
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i dušičkách všech dětí bude vždy hluboko zarytá.  
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Turistická oblast Brdy a Podbrdsko nově certifi kovanou 
oblastní organizací destinačního managementu

Turistická oblast Brdy a  Pod-
brdsko, z. s. získala certifi kaci 
v  rámci Kategorizace organizací 
destinačního managementu, který 
uděluje komise národní turistické 
centrály cestovního ruchu Czech-
Tourism. Dosažených 93 bodů ze 
100 je vynikajícím, a  na teprve 3 
roky starou organizaci i  obdivu-
hodným výsledkem, na který může 
být spolek bezesporu hrdý.

Kategorizace organizací des-
tinačního managementu (DMO) 
byla vytvořena za účelem jejich cer-
tifi kace. Tato norma defi nuje mini-
mální požadavky na činnost DMO, 
vymezuje jejich kategorie a  sta-
novuje pro ně závazné požadavky, 
na jejichž základě, jsou-li splněny, 

může být organizace certifi ková-
na. Hlavním cílem Kategorizace je 
zkvalitnění výkonu a efektivity čin-
ností v  oblasti destinačního man-
agementu a přispění tak ke zvýšení 
kvality realizovaných marketingo-
vých aktivit na domácím i  zahra-
ničním trhu. Certifi kát je platný 
po dobu 12 měsíců. Po uplynutí 
této doby musí DMO jeho platnost 
obnovit a prokázat tak, že její fun-
gování je stále v souladu s pravidly 
agentury CzechTourism a  Minis-
terstva pro místní rozvoj ČR.

„Jako oblastní organizace des-
tinačního managementu funguje 
Turistická oblast Brdy a Podbrdsko 
teprve od roku 2018 a  řadí se tak 
mezi nejmladší středočeské DMO. 

Certifi kátu si nesmírně vážíme 
a  zároveň je jeho získání pro nás 
potvrzením, že se naše práce a za-
měření ubírá správným směrem.

Certifi kační komise ocenila 
kvalitu připravené žádosti, výkon-
nost destinace, kvalitní produkty 
i  profesionálně zpracované mate-
riály,“ říká Václav Švenda, středo-
český radní pro oblast kultury, pa-
mátkové péče a cestovního ruchu. 
Získání certifi kace spolku rovněž 
umožňuje žádat o  fi nancování 
činnosti organizace z  Národního 
programu podpory cestovního ru-
chu v regionech, který každoročně 
vyhlašuje Ministerstvo pro místní 
rozvoj. V případě jeho získání bu-
dou v příštím roce fi nance využity 

na pořízení fotografi í a propagač-
ních videí, které přispějí ke zlep-
šení povědomí o  destinaci Brdy 
a Podbrdsko.

„Získat tento certifi kát bylo 
zcela zásadní, ale tím práce spol-
ku nekončí. Nyní je potřeba na-
plnit dlouhodobé cíle, vize a  plá-
ny spolku, a  i nadále pracovat na 
budování stabilní a  důvěryhodné 
organizace, se kterou chtějí aktéři 
v oblasti cestovního ruchu spolu-
pracovat. Také bychom rádi zahá-
jili spolupráci se sousedním Plzeň-
ským krajem, na jehož území leží 
část CHKO Brdy,“ uzavírá krajský 
radní Václav Švenda.

Mgr. Lucie Kaiserová
www.brdyapodbrdsko.cz

PRINCIPY
Zaplatí-li povinný mezi 28. 10. 2021 a 28. 1. 2022 z 
pohledávky, kde je oprávněným veřejnoprávní subjekt
a dluh je vymáhán soudním exekutorem, jistinu dluhu 
a 908 Kč (poplatek + DPH), odpustí se mu zbytek dluhu.

MILOSTIVÉ LÉTO NA CO SI DÁT POZOR?
• Odpouštění příslušenství se týká pouze exekucí 

vymáhaných soudním exekutorem. Na daňové 
a správní exekuce se milostivé léto nevztahuje! 
Dlužník nesmí být v insolvenci. 

• Milostivé léto je účinné až od 28. 10. 2021. 
Platby exekutorovi před tímto datem budou 
nejspíše použity na úhradu příslušenství, nikoliv 
jistiny! Exekuční srážky nebudou do platby na 
milostivé léto započítány!

• Dlužník musí při platbě výslovně uvést, že chce 
využít institut milostivého léta a vyzývá 
exekutora, aby postupoval dle zákona č. 
286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25

KTERÝCH VEŘITELŮ SE TO TÝKÁ?
Veřejnoprávním subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí:
 Česká republika,
 územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu nebo městské části hlavního města Prahy,
 státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
 dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti,
 příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
 obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
 státní podnik nebo národní podnik,
 zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
 právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou 

majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“).

Pozn.: Jsou to např. obce, zdravotní pojišťovny, nemocnice, dopravní podniky, technické služby obcí a měst, ČEZ
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Via vitae Comenius
V roce 2020 jsme si připomínali 350. výročí od úmrtí jednoho z nej-

větších českých myslitelů, filozofů a spisovatelů, který je považován za za-
kladatele moderní pedagogiky a vysloužil si svým dílem přízvisko „Učitel 
národů“ - Jana Amose Komenského. Kulturní komise města Žebrák k této 
příležitosti připravila na 14. listopadu od 16 hodin v Kulturním klubu Že-
brák program přibližující dobu, ve které Komenský žil. V loňském roce se 
bohužel, ze známých důvodů, nemohl program konat. Proto si dovoluje-
me pozvat Vás na něj přesně o jeden rok později. 14. 11. 2021 v 16:00 hod 
přivítáme v KK Žebrák pořad „Via vitae Comenius“ – hudební pásmo 
propojující hudbu a slovo, přibližující nám zajímavým způsobem život 
a dobu Jana Amose. V pořadu zazní nádherná barokní tvorba od A. V. 
Michny z Otradovic, J. Dowlanda, J. Pachelbela, D. Scarlattiho, J. S. Bacha, 
J. Haydna, J. Ganzera, J. Macka a dalších autorů.

Římskokatolická farnost Hořovice vás zve na slavnostní koncert 
u příležitosti dokončení rekonstrukce varhan v kostele sv. Jiljí na Vís-
ce. Koncert se koná v neděli 8. listopadu v 16 hodin a vystoupí na 
něm přední čeští umělci: Irena Chřibková, titulární varhanice Ba-
ziliky sv. Jakuba v Praze, Jan Verner, koncertní mistr Hudby Hradní 
stráže. Program: J. S. Bach, J. Clarke, M. Charpentier a další mistři.

Slavnostní koncert u příležitosti dokončení
rekonstrukce varhan v kostele sv. Jiljí na Vísce

Adventní koncert - Bárka music
Charita Beroun srdečně zve na Adventní koncert, který se bude 

konat v neděli 5. 12. od 15 hodin v kostele sv. Jakuba St. v Berouně na 
Seydlově náměstí. Zahraje seskupení „Bárka music“. Kapelu tvoří vio-
loncellista Pavel Barnáš s harfenistkou Ivanou Pokornou. Ivanka Pokor-
ná je členkou orchestru Národního divadla v Praze. V Bárce hraje na 
keltskou harfu, která je menší a lehčí než ta, kterou používá ve velkém 
orchestru. Violoncellista Pavel Barnáš je členem Symfonického orchest-
ru Českého rozhlasu v Praze. Vstupné 100 Kč, rodinné vstupné 200 Kč.

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

OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí, středa 12:00 – 17:00
úterý, čtvrtek 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
soboty 6. a 20. 11. 8:00 – 11:00
n 1. 11. pondělí od 17:30
ROK NA HAVAJSKÝCH OSTROVECH
Cestopisná přednáška Petra Nazarova.
n 10. 11. středa od 17:30
HOUBY BEROUNSKA
Křest knihy o houbách spojený s přednáškou 
Oldřicha Jindřicha.
n 30. 11. úterý od 17:30
TIBETSKÉ MÍSY – LADA ČUBOVÁ

PŘIPRAVUJEME:
n 3. 12. pátek
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU

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

AKTUÁLNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST
Po – Pá 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
So, St. svátky 9:00 – 11:00, 12:00 – 15:00
Vstupenky na neuskutečněná (ale přesunutá) 
jarní i podzimní představení platí i v novém 
termínu. Peníze za zakoupené vstupenky na 
zrušená představení Vám vrátíme v pracovní 
době Infocentra. Je nutné zakoupené vstu-
penky přinést. Můžete-li, informujte se před 
návštěvou IC na tel. 732 512 821, zda máme 
k vracení dostatečnou hotovost.
VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI:
Představení a koncerty: Michalovi mazlíčci; 
VE DVOU TOUR Lenka Nová a Petr Malásek; 
Vladimír Mišík & ETC; 8 Eur za hodinu; 
Olympic; Krasavci na chmelu jsou zrušena. 
Vracíme peníze za prodané vstupenky.
4 PEKAŘ
6. 11. 2021 od 21:00, Klub Labe, cena: 270 Kč 
v předprodeji, 350 Kč na místě.
4 KDYŽ KOČKY NEJSOU DOMA…
11. 11. 2021 od 19:00, SD, cena místenky 390 Kč.
4 BRUTUS
19. 11. 2021 od 21:00, SD, cena 300 Kč.
4  VÁNOČNÍ ČAS S JŮ A HELE 
24. 11. 2021 od 17:00. SD, cena místenky 150 Kč
4 COCOTE MINUTE
27. 11. 2021 od 21:00, Klub Labe, cena: 350 Kč 
v předprodeji, 400 Kč na místě.
4 4 TENOŘI
15. 12. 2021 od 19:00, SD, cena místenky: 690, 
650, 590 Kč.
4 TŘI V HÁJI - divadlo
19. 1. 2022 od 19:00, SD, cena místenky: 390 Kč.
4 KAFE u OSMANYHO
20. 9. 2022 od 19:00, SD, cena místenky: 350 Kč.

n Společenský dům

Nádražní 606, Hořovice
tel.: 732 512 821

SPOLEČENSKÝ DŮM
n 6. 11. 2021 od 18:00
TANČÍRNA
n 11. 11. 2021 od 19:00
KDYŽ KOČKY NEJSOU DOMA - divadlo
n 19. 11. 2021 21:00 – 24:00
BRUTUS
n 24. 11. 2021 od 17:00
VÁNOČNÍ ČAS S JŮ A HELE 
(Divadlo pro děti)

PŘIPRAVUJEME:
n 15. 12. 2021 od 19:00
4 TENOŘI
n 19. 12. 2021 od 16:00
KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
(Divadlo pro děti)
n 19. 1. 2022 od 19:00
TŘI V HÁJI - divadelní představení
n 14. 3. 2022 od 20:00
PARTIČKA
n 20. 9. 2022 od 19:00  
KAFE U OSMANYHO

TANEČNÍ PODZIM 2021 (17. sezóna)
Mládež, pátky
18:30 - 20:00 začátečníci H7 2020
20:15 - 22:15 pokročilí H7 2021
Dospělí, pondělky
18:00 - 19:30 středně pokročilí H3
19:30 - 21:00 mírně pokročilí H2
21:05 - 22:35 začátečníci H1
Blanka Vášová, www.tanecni.net

n Knihovna Ivana Slavíka

n Informační centrumn Galerie Starý zámek

n 2. 11. – 19. 12. 2021
75 ALOIS CRK A PŘÁTELÉ
Výstava fotografa k jeho životnímu jubileu. 
Vernisáž 2. 11. 2021 od 17:00. Přístupno Pá, So, 
Ne od 10:00 do 18:00.

n Klub Labe

Vísecké nám. 198, Hořovice
e-mail: reditel@mkc-horovice.cz
tel.: 604 208 916

n 5. 11. 2021 od 21:00
PRAGO UNION
n 6. 11. 2021 od 21:00
PEKAŘ
n 20. 11. 2021 od 18:00
REGION FEST
n 24. 11. 2021 od 19:00
POEZIE VE STŘEDU
n 26. 11. 2021 od 19:00
CASANOVA NA DUCHCOVSKÉM
ZÁMKU L.P. 1798
Představení Divadla Na Vísce.
n 27. 11. 2021 od 21:00
COCOTE MINUTE

PŘIPRAVUJEME:
n 4. 12. 2021 od 21:00
LUCIE REVIVAL
n 18. 12. 2021 od 21:00
AKROBAT

4 1., 8., 15., 22. a 29. 11. Domeček Vrbnovská, 
9:00-10:00. Cvičení pro seniory s Milenou 
Braunovou. Cvičení radost z pohybu. 50 Kč.
4 3., 10., 24. 10. Domeček Vrbnovská, zrca-
dlový sál, 17:45-19:00. FIT BALL TRÉNINK. 
Kruhový trénink s využitím velkých míčů, 
TRX a dalších posilovacích pomůcek. Popla-
tek 50 Kč. Nutná rezervace: 602 664 650.
4 3.,10., 24. 10. Zámecký park, 10:00 Jdu bě-
hat. Propojení běhu s posilovacím a kompen-
začním cvičením. 50 Kč.
4 5.–11. 11. Týden Svatomartinských husí. 
Svatomartinská podzimní procházka pro ro-
diče a děti s plněním husích úkolů.
4 6. 11. Dražovka, 18:00-19:30. Podzimní 
běh Dražovkou. Běžecká soutěž pro veřejnost 
v Lesoparku Dražovka. 100 Kč.
4 11. 11. Zámecký park, 17:00-18:45. Svato-
martinská Světýlka. Procházka s lampiony 
zakončená ohňostrojem. 50 Kč děti, 80 Kč 
dospělí.
4 14. 11. Sokolovna Praskolesy, 18:00-19:00. 
Nedělní jóga. Cvičení jógy pro veřejnost. 100 
Kč.
4 15. 11. Domeček Vrbnovská, 10:00-12:00. 
Na Kávičku do Domečku. Setkání s kávou 
pro seniory s programem - tentokrát Háčko-
vání andílka. 30 Kč.
4 18. 11. Dětský klub Starý zámek, 16:00-
18:00. Veřejná kreativní dílnička. Tvořivě od-
poledne v Klubíku s předvánoční tematikou. 
Vyrobíte si vánoční ozdobu technikou nešité-
ho patchworku. 100 Kč.
4 28. 11. Hořovice, 16:00-17:00. Vystoupení 
kroužků - Vánoce v Hořovicích. Vystoupení 
dětí a dospělých z Domečku Hořovice na akci 
Vánoce v Hořovicích.
4 29. 11. Domeček Vrbnovská, 10:00-11:30. 
Na Kávičku do Domečku. Setkání s kávou 
pro seniory s programem - tentokrát Bezpeč-
nost na internetu – ve spolupráci s Českým 
telekomunikačním úřadem. 30 Kč.
Informace na plakátech, FB a www.domecek-
horovice.cz.

n Domeček Hořovice
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n Žebrák

KULTURNÍ KLUB
4  13. 11. od 10:00 do 15:00
VÁNOČNÍ JARMARK
Můžete si vybrat nejen vánoční dárky, ale vy-
zkoušet si i něco vyrobit. Pro děti jsou připraveny 
tvořivé dílničky, vystoupí děti ze ZUŠ ŽEBRÁK.
4  20. 11. od 10:00
HODNOCENÍ ATLETICKÉHO ROKU
Vyhlášení nejlepších atletů v uplynulém roce 
z oddílu Střela. Jste srdečně zváni.
4  26. 11. od 18:00
ZÁVĚREČNÝ VĚNEČEK V TANEČNÍCH
Poslední taneční a závěrečný věneček v Taneč-
ních. K tanci hraje Kapela Dynamic Band.
4  27. 11. od 16:00
ROZSVÍCENÍ STROMEČKU
Sokol, Sbor dobrovolných hasičů a zastupitelé 
města Žebrák zvou občany místní i vzdálené na 
Slavnostní rozsvícení stromečku na náměstí. Pro-
gram i občerstvení zajištěno!
4  27. a 28. 11. od 10:00 do 16:00
KORÁLKOVÝ VÁNOČNÍ WORKSHOP
Vánoční korálkový workshop s Lenkou Křenko-
vou v prostoru herničky. Přijďte si vyrobit nebo 
nakoupit dárky. Vstupné zdarma.

PŘIPRAVUJEME:
4 17. 12. od 17:00 Vánoční koncert ZUŠ Žeb-
rák
4 18. 12. od 15:00 Vánoční čas s Jů a Hele
4 19. 12. od 18:00 koncert Hradišťanu s Jiřím 
Pavlicou
Vstupenky se prodávají o tanečních kurzech 
od 19:30 nebo na telefonu: 774 428 312.

MĚSTSKÉ MUZEUM ZBIROH
n do konce roku 2021
ČINNOST SDH VE ZBIROHU OD ROKU 
1881 AŽ PO SOUČASNOST

n Zbiroh

4 16. 11. 2021 v 17:00
PŘEDNÁŠKA O PODPOŘE ZDRAVÍ
ESENCIÁLNÍMI OLEJI
Tématem této přednášky je „Hormonální 
zdraví žen“. Esenciální oleje pomohou při pro-
blémech s otěhotněním, menopauzou, návaly 
horka, cystami i myomy. Přednáška je spojena 
s ochutnávkou esenciálních olejů. Přednáška 
se koná na adrese Cvočkařská 286/1, Hořovice.
4 20. 11. 2021 v 9:20
PĚŠÍ KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA
S PRŮVODCEM DO BRD

n Syringa

n Zaječov

Spolek Zděná 2012 srdečně zve na PROMÍTÁ-
NÍ Z CEST - MAROKO - země velbloudů, sta-
ré kultury, tažínu a přeslazeného čaje. Promítá 
a vypráví cestovatelka Marie Humlová v pátek 
5. listopadu 2021 od 18:00 v zaječovském kině. 
Vstupné dobrovolné.

Na výstavě můžete shlédnout nejen historické 
fotografie a dokumenty, ale také se seznámit 
s náročnou činností hasičů i v současné době.
n POLICEJNÍ SYMBOLIKA
PĚTI KONTINENTŮ
Na výstavě se návštěvníci blíže seznámí se sym-
bolikou útvarů Policie České republiky včetně 
podrobných popisů jednotlivých symbolů. 
Celkem bude na výstavě představeno kolem 700 
kusů exponátů z Evropy, Asie, Ameriky, Afriky 
a Austrálie. Po dobu výstavy budou mít také 
všichni návštěvníci z odborné i laické veřejnosti 
možnost navrhnout znak pro policisty z obvod-
ního oddělení Radnice zahrnující i policejní 
stanici Zbiroh, který po schválení bude moci být 
používán nejen na služebních stejnokrojích.
ZÁMEK ZBIROH
n 13. 11. sobota od 11:00
SVATOMARTINSKÉ POSVÍCENÍ
U příležitosti oslav svátku sv. Martina se na 
nádvoří zámku Zbiroh uskuteční tradiční set-
kání předních českých a moravských vinařů 
s bohatým doprovodným programem. Kromě 
prezentace a ochutnávek vína od dvou desítek 
vinařství čeká návštěvníky cimbálová muzika, 
stylový jarmark či příjezd sv. Martina s družinou. 
Těšit se dále mohou na pečené husy a posvícen-
ské koláče v zámecké krčmě nebo komentované 
prohlídky zámku.
4 Zámecká expozice - út - ne 10 - 17 hod.
Tel.: 371 784 598; e-mail: info@zbiroh.com
Více informací na www.zbiroh.com.

n Sedmikráska o.s.

Klubovna spolku Sedmikráska
Společenský dům Hořovice

KLUBOVNA SPOLKU SEDMIKRÁSKA  – 
SPOLEČENSKÝ DŮM HOŘOVICE
Klubovnu si můžete rezervovat pro Vaši akci 
nebo setkání, max. pro 8 osob.
4 Homeopatické minikurzy a poradna
Schůzky nepravidelné, po telefonické domlu-
vě, setkání v malé skupině i jednotlivci. Nau-
číte se samotné homeopatické první pomoci 
- jak rozeznat léky a podat ten správný, a jaká 
psychosomatická příčina se k dané nemoci 
vztahuje. Podrobné informace na www.ho-
meopaticka-poradna-horovice.webnode.cz
4 CVIČÍME, TVOŘÍME S HELČOU
- nutná rezervace tel. 774 404 211
4 Kalanetika- strečinkové cvičení pro zpevnění 
a tvarování postavy. Každou středu 17:15 – 18:15 
/ 18:30 – 19:30
4 Rytmické cvičeni s tanečními prvky (6-10 
let) Každé pondělí od 15:00 – 15:50
4 Rytmické cvičeni s tanečními prvky (11-
15 let). Každé pondělí od 16:00 – 16:50
Podrobné informace na výše uvedené kurzy 
na webu https://www.cestazazivotem.cz/
4 RELAXACE S KAMČOU – nutná rezervace, 
tel. 607 185 016. e-mail: info@brdskeslunce.cz
4 HRAVÉ RELAXAČNÍ KRESLENÍ. Středa 
v liché týdny od 15:00 do 16:30. Kroužek pro 
děti ZŠ 1. stupeň. Formou hry a výtvarného 
vyjádření děti poznávají sebe sama. Po domlu-
vě lze dítě vyzvednout ze školky, či družiny.
4 VÝTVARNÉ KURZY – olejomalba, mal-
ba na plátno, kreslení pravou hemisférou
Krásně a dobře kreslit dovede opravdu každý. 
Pod odborným vedením lektorky si každý vy-
branou technikou namaluje obraz, který si odne-
se domů. Výtvarné pomůcky, plátno jsou k dis-
pozici. Podrobné informace a termíny na výše 
uvedené kurzy na webu www.brdskeslunce.cz/
4 TVOŘIVÉ DÍLNIČKY, které proběhnou 
v rámci Vánočního programu v Hořovicích. 
Akce se koná v neděli 28. 11. od 8:00 do 16:00 
ve vestibulu MěÚ (Palackého náměstí 640/34).
4 U příležitosti svátku Sv. Martina Vás zveme 
na tradiční SVATOMARTINSKÝ LAMPIÓ-
NOVÝ PRŮVOD, který je symbolem přichá-
zející zimy. Akce se koná v neděli 14. 11. 2021 
Začátek průvodu v 16:45. Start u závory v leso-
parku Dražovka.

Vycházka nás tentokrát povede po lesních ces-
tách k osamělým skalám. Sraz v 9:20 Felbabka 
směr Křešín, křižovatka naproti fotbalovému 
hřišti. Náročnost středně těžká, vhodné i pro 
děti starší 10 ti let. Délka cca 12 km. Návrat 
mezi 13:00 a 14:00.
4 CVIČENÍ KELTSKÉ JÓGY A GRAVID 
JÓGY
Cvičíme každé pondělí a středu v ranních 
i odpoledních hodinách. Stále máme volná 
místa. Přijďte si zacvičit a zvýšit tak svoji 
fyzickou i psychickou stránku svého těla.
Přihlášky na všechny akce a cvičení jógy 
přijímá a informace poskytuje Marcela Gan-
na Flídrová na tel. č. 603 964 553. Více na 
www.syringa-czech.cz.
HOROVIZE z. s.
4 28. 11. 12:00 – 18:00, Palackého náměstí
VÁNOČNÍ TRHY
Zveme vás na vánoční trhy, které jsou součástí 
rozsvícení vánočního stromu. Hlavní pořadatel 
MKC Hořovice zajišťuje kulturní pořady, 
spolek Sedmikráska dílničky v nové budově 
městského úřadu. Paní Eva Kaufmanová za-
jistila ve spolupráci s městským úřadem krás-
nou vánoční výzdobu, která v Hořovicích 
nikdy nebyla. Srdečně zveme všechny občany 
Hořovic a okolí. K akci se připojují také 
hořovičtí zahrádkáři, kteří od 28. 11. 2021 
připravili Výstavu Betlémů v Domě ČZS.
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Letos v červnu jsem se přihlá-
sila se svými dětmi na pobyt, který 
pořádalo Centrum pro komunitní 
práci střední Čechy (CPKP). Pobyt 
byl určen pro rodiny, které pečují 
o dítě se zdravotním postižením, 
a mohli se ho zúčastnit i zdraví 
sourozenci a partneři. Za takovou 
nabídku jsem byla moc vděčná, a to 
hned z několika důvodů.

První a pro mne nejdůležitější 
důvod: zřejmě jako většina rodičů 
dítěte se zdravotním postižením 
jsem i já, spolu se svým synem, 
vystavena velké míře sociální izo-
lace. Ne každé společenské místo 
je pro mého syna vhodné. Dlouho 
nám trvalo, než se nám i obyčejné 
nakupování stalo rutinní, a niko-
li adrenalinovou záležitostí. Jízda 
hromadnou dopravou, návštěva 
knihovny, banky, vyřizování doku-
mentů na úřadě, návštěva divadla: 
to vše bylo natolik náročné, že zdra-
vý pud sebezáchovy velel minima-
lizovat vycházky jen na ty nejnut-

nější. Současně však toto omezení 
nebylo možno vyvážit sociálním 
kontaktem ve vhodném prostředí: 
žádné kroužky pro malé děti se 
zdravotním postižením, žádný pro-
stor v berounském okrese, kde by 
se mohli rodiče s podobnými dět-
mi scházet (pokud nepočítám spo-
lek Medvídek, který sdružuje ro-
diče dětí s poruchami autistického 
spektra). Příležitosti by se našly, ale 
téměř vždy jsou vázány na Prahu. 
Možnost odjet na pobyt s dalšími 
rodinami, které procházejí životem 
s podobnou zkušeností, byla navý-
sost báječná příležitost nejen pro 
čerpání inspirace, výměnu zkuše-
ností a vzájemného sdílení, ale pře-

devším nasycení základní potřeby 
někam patřit.

Druhým důvodem mé vděč-
nosti byla přítomnost asistentů. 
Jedná se o skupinu mladých lidí, 
původně rekrutovaných z řad 
zdravých sourozenců, kteří během 
dne zajištují program pro děti se 
zdravotním postižením. Rodiče 
se tak mohou věnovat vlastnímu 
programu, načerpat sílu, odpoči-
nout si. Děti zatím získávají cen-
nou zkušenost v kontaktu s další-
mi dětmi a asistenty a rozšiřuje se 
jim rejstřík blízkých lidí. Pro dítě 
se zdravotním postižením není 
vůbec samozřejmostí získat přáte-
le. Okruh lidí, se kterými přijdou 
do styku, je oproti zdravým dětem 
velice zúžený a kromě rodiny čas-
to omezený na profesionální služ-
by. Potřeba sociálních kontaktů je 
však u většiny z nich stejná jako 
u zdravých dětí. Rodiče nemohou 
už ze své podstaty, a zvláště v ob-
dobí puberty, nahrazovat dětem 
a mladým lidem chybějící sociální 
vazby. Pobyt se tak stává skvělým 
bezpečným prostorem pro realiza-
ci něčeho tak krásného a křehkého 
a pro život tolik důležitého, jako je 
lidská blízkost a společná hra.

Dalším důvodem mého vděku 
je skutečnost, že se pobytu mohou 
zúčastnit i další sourozenci. V běž-
ném životě není běžné, abychom se 
mohli celá rodina společně účastnit 
nějakého programu (kromě rodin-
ných akcí) a aby tam měl každý své 
plnohodnotné místo. Buď podni-
káme aktivity se zdravými souro-
zenci a syn s Downovým syndro-
mem to prostě musí vydržet, nebo 
se jedná o akci pro syna a další děti 
s Downovým syndromem a ostatní 
sourozenci mají vlastní program. 
Navíc v běžném životě je pocit 
sounáležitosti pro takovéto rodiny 
často ohrožován náročností péče, 
zdravotními komplikacemi: na 
spoustu věcí prostě není čas, nebo 
už nezbývají síly. Společný pobyt 
nás tak obohatil o důležitý stme-
lovací aspekt a posílil rodinou po-
spolitost. Nic se vlastně nezměnilo, 
jen je nám všem nějak spolu lépe…

O dalších důvodech bych moh-
la psát ještě hodně dlouho. Mohla 

bych mluvit o přínosu pobytu pro 
zdravé sourozence (na které se čas-
to zapomíná), mohla bych mluvit 
o krásném zrekonstruovaném pro-
středí bývalé fary v Chvalšinách, 
kde se pobyt konal. Určitě by stálo 
za to napsat článek o asistentech, 
o jejich motivaci odjet na pobyt 
s rodinami a věnovat jim svůj čas, 
kde se vlastně takoví lidé berou?

Pro mne osobně byl můj první 
pobyt s CPKP už před lety veli-
kým mezníkem v životě: najednou 
jsme už nebyli sami, našli jsme si 
přátele a přátele si našel i náš syn 
s Downovým syndromem. Po kaž-

dém pobytu se vracíme domů s po-
citem hlubokého vděku.

Andrea Lexová

Kontaktní místo pro pečující 
najdete v budově MěÚ Ho-
řovice, Palackého nám. 640, 
ve 3. patře. Po předchozí te-
lefonické či e-mailové domlu-
vě se Vám budou věnovat 
koordinátorky pomoci Věra 
Kutáčová, tel.: 607 099 719, 
e-mail: pecujici.horovicko@
cpkp.cz nebo Petra Štěpová, 
tel.: 773 661 130, e-mail: pet-
ra.stepova@cpkp.cz.

Jak si může pečující rodič odpočinout

Aktivity zaměřené na snížení rizika přenosu a šíření HIV podpořilo Ministerstvo
zdravotnictví ČR 

Testování 
veřejnosti
HIV, žloutenky, syfilis

EVROPSKÝ
TÝDEN
TESTOVÁNÍ

Terénní program Magdaléna, o.p.s. - Berounsko, který pracuje s uživateli návyko-
vých látek také v Hořovicích, se účastní tzv. Evropského týdne testování od 22. do 
26. 11. V rámci této kampaně je zván kdokoli z veřejnosti na bezplatné a anonym-
ní testování na HIV, syfilis a žloutenky B a C. V Hořovicích budeme testovat v pá-
tek 26. 11. od 13 do 17 h v našich prostorách na adrese Plzeňská 1641/13. Pro 
více informací a objednání termínu nás můžete kontaktovat na tel. 734 622 260.

Anna Charvátová, terénní pracovnice, tel. 606 045 731


