
Proč se tak stalo, o tom na veřej-
nosti panují i různé dohady. Tedy: 
Parkoviště mělo „město“ dlouho-
době pronajato od soukromého 
majitele, resp. majitelů – rodinných 
příslušníků. Měsíční nájemné čini-
lo 30.250,– Kč vč. DPH měsíčně. 
Tento nájem byl více méně kom-
penzován výběrem poplatků za 
parkování. Protože na veřejnosti 
panují různé dohady jak a proč se 
tak stalo, krátká rekapitulace:

Již za starosty Mgr. Čížka vznikl 
projekt na řádné dlážděné parko-
viště. Podle původní domluvy ma-
jitel hodlal parkoviště vybudovat 
a „město“ mu mělo jeho investici 
postupně splácet právě z vybra-
ných poplatků za parkování a ná-
jemným. Později změnil názor 
a naopak požadoval, aby „město“ 
parkoviště vybudovalo na své ná-
klady a tato investice by se „městu“ 
postupně odečítala z nájmu.

Podle zákona však obec nemů-
že vynaložit veřejné prostředky pro 
investici do cizího, soukromého 
majetku. Tak parkoviště zůstalo 
v neutěšeném stavu, nicméně par-
kovat se dalo.

Vzhledem k tomu, že pozemek 
(resp. pozemky) proluky se dostaly 
do dražby a mění majitele, je ukon-
čena s původním majitelem nájem-
ní smlouva právě k 30. 11. 2021.

„Město“ pozemek dražit ne-
mohlo: spolu s jiným pozemkem 
byla proluka vydražena za necelých 
22 milionů korun. Tedy za cenu 
značně převyšující cenu odhadní.

O možném pronájmu proluky 
za účelem zřízení parkoviště ve-
dení radnice s novým majitelem 
jednat nebude, zejména vzhledem 
k tomu, že plocha bez odvedení 
povrchových vod, řádného zpev-
nění, osvětlení atd. nevyhovuje 
technickým podmínkám pro par-

koviště. Aby tyto podmínky mohly 
být splněny, „město“ by opět stálo 
před stejným problémem nemož-
nosti investovat veřejné prostředky 
do cizího majetku.

Jestli i nadále nový majitel po-
nechá alespoň dočasně možnost 
využívat proluku jako odstavnou 
plochu pro automobily (bezplatně), 

je otázka, je to na jeho úvaze a roz-
hodnutí. V jiném případě majitel 
může svůj pozemek oplotit, nebo 
ho opatřit cedulemi se zákazem 
vjezdu a vstupu.

Podle sdělení Ing. Davida 
Grunta, vedoucího odboru výstav-
by a životního prostředí, by záměr 
investora na zástavbu proluky měl 

být regulován nejen podmínkami 
územního plánu, ale také studií 
o zástavbě. Podle ní by nový objekt 
měl splňovat jak možnost parko-
vání ve dvoře, tak také využití ulič-
ních partií budovy pro obchody či 
jinou občanskou vybavenost.

Ondřej Vaculík (místostarosta 
Hořovic za Hnutí nezávislých)

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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Konec placeného parkování v proluce 
v Pražské ulici v Hořovicích

V úterý 30. listopadu 2021 skončilo v proluce v Pražské ulici placené parkování, a také i parkování abonentní a rezidenční 
v tzv. modré zóně.

n Palackého náměstí o adventu a vánočních svátcíh ozdobila krásná andělská brána. Více na str. 2.



Vánoční strom stojí na hořovickém Pa-
lackého náměstí od čtvrtka 18. listopa-
du. Kácení i převoz z Tlustice do centra 
Hořovic zajistila společnost AVE CZ. Po-
drobnosti popsala zastupitelka Eva Kau-
fmanová, která si v letošním roce vzala 
vánoční výzdobu města na starost.

Letošní vánoční výzdoba města vznikala 
pod vaším patronátem. Jak k tomu došlo?

Vše začalo v březnu, kdy mi pan starosta Jiří 
Peřina zavolal, jestli si nechci vzít na starost vá-
noční výzdobu na tento rok. Moc ráda jsem to 
uvítala, jelikož jsem každý rok říkala, že máme 
nejhorší výzdobu v okolí.
Co bylo třeba nejprve zajistit?

Udělala jsem si představu, jak rozsáhlá by 
výzdoba měla být, podle toho jsme připravi-
li podklady pro výběrové řízení. Rada města 
schválila 250 tisíc korun na realizaci. Nebylo to 
ani málo, ani hodně, i tak jsem byla moc ráda.
Kolik firem se do výběrového řízení při-
hlásilo?

Město oslovilo pět firem, výběrového řízení 
se nakonec zúčastnily pouze dvě firmy. Jedna 

s cenou okolo 370 tisíc korun a ta, která vyhrá-
la, se vešla do stanovené částky. Kritériem pro 
výběr nebyla jen nejnižší cena, ale bylo přihlí-
ženo k estetické stránce v poměru 50%cena 
a 50% vzhled.
Jak probíhal výběr stromu?

Už od července jsem na stránkách FB oslo-
vila občany, zda by někdo nedaroval strom ze 
své zahrady. Nikdo se neozval ani v červenci, 
ani v srpnu. To už jsem byla docela zoufalá, že 
strom mít nebudeme. Ale v září se ozvalo něko-
lik občanů jak z Hořovic, tak i okolí. Postupně 
jsem si jela všechny stromy prohlédnout a na-
fotit. Byly krásné, husté, velké, ale už od počátku 
jsem viděla, že nebude jednoduché je ze zahrad 
dostat. S panem Jetelem z městského úřadu 
jsme všechny majitele navštívili, a jak jsem 
říkala, největší problém byl dostat se k nim 
s technikou. Konkrétně s jeřábem a kamionem, 
na který měl být strom naložen.
Strom na Palackého náměstí přeci jenom 
stojí.

Nakonec jsme vybrali strom z Tlustice od 
paní Moutelíkové a její dcery, oběma moc dě-
kujeme. Pokud je strom z jiné obce, je třeba 

dodržet řadu náležitostí. A to se podařilo díky 
výborné spolupráci s paní starostkou Tlustice 
Helenou Kaššovou.
Jak proběhlo kácení, převoz i samotná in-
stalace?

Se všemi byla úžasná spolupráce. Vše pro-
běhlo v režii společnosti AVE CZ, s usazením 
pomáhaly Technické služby Hořovice. Městská 
policie Hořovice zabezpečila cestu i zastavení 
dopravy na nezbytnou dobu. S velkou radostí 
musím oznámit, že už máme strom i na příš-
tí rok. Ozvala se paní ze Zaječova s krásným, 
a navíc s ideálním přístupem.
Ve druhé polovině listopadu byla instalo-
vaná vánoční výzdoba. Na která místa jste 
se zaměřili především?

Vánoční výzdobu instalovala společnost 
DECOLED ve spolupráci s firmou ELTODO. 
Vyzdobena je ulice 9. května i ulice Pražská. Na 
Palackého náměstí je 3D světelný tunel se dvě-
ma anděly, radnice je z přední strany bohatá na 
světelné záclony a bohatě je nazdoben i vánoč-
ní strom. Světelné záclony LED a 3D vánoční 
koule zdobí kašnu, osvětlena jsou i další místa.

Radka Vaculíková
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Vánoční strom na Palackého náměstí přivezla společnost AVE z Tlustice. S instalací pomáhaly Technické služby města.

Palackého náměstí zdobí vánoční strom z Tlustice

n Nová vánoční výzdoba je v Hořovicích instalována na Palackého náměstí, v ulicích 9. května, Pražská a na dalších místech města. 
Fota: Eva Kaufmanová (na vloženém snímku)
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n Pietní akt u příležitosti 28. října

Slavnostní pietní akt u pří-
ležitosti 103. výročí vzniku sa-
mostatného československého 
státu se v Hořovicích uskutečnil 
v podvečer 27. října u pomníku 
Obětovaný. Věnce k pomníku po-
ložili zástupci MO Českého svazu 
bojovníků za svobodu, města Ho-
řovice a ZO ČSSD Hořovice. Pro-
mluvil starosta města Hořovice 
Jiří Peřina a zazněla zde Večerka 
i státní hymna. (var)

Invence pro Hořovice

n Skupina osmi architektů hledá řešení, jak kultivovat některé lokality 
Hořovic. Jejich workshop se ve městě uskutečnil na konci října. Foto: var

Invence pro Hořovice – to je 
název aktivity mladých archi-
tektů, kteří mají nějaký vztah 
k Hořovicím: Buď z nich po-
cházejí, nebo tu chodili do 
školy, nebo žili či žijí v někte-
ré z obcí poblíže Hořovic. Ho-
řovice jsou pro ně tématem, 
které je zajímá, a mají k nim 
vztah.

Skupina osmi architektů, vede-
ná organizátorem akce Ing arch. 
Kryštofem Kreisingerem, architek-
tem města, se sešla na tzv. worksho-
pu dne 23. října 2021 pod záštitou 
rady města a za přítomnosti sta-
rosty Jiřího Peřiny, aby si prohlédla 
některé neutěšené lokality města 
a pokusila se najít řešení, jak je kul-
tivovat. Mladí architekti se soustře-
dili spíše na menší lokality, které 
mohou být přehlíženy na úkor těch 
velkých, a šlo jim také o místa, kde 
i malý zásah může přinést velké 
zlepšení.

Jejich cesta tedy vedla po ze-
jména pěší trase od Sklenářky přes 
nádraží ČD, kolem Lázeňského 
rybníka, přes Červený potok, dále 
přes Palackého náměstí Slavíkovou 
ulicí až k lesoparku Dražovka.

Poté v zasedací místnosti rad-
nice probíhala diskuse, v níž se vy-
jasňoval vztah k místu, který je ne-

nahraditelnou vlastností při každé 
kultivaci, hledalo se možné řešení 
a využití potenciálu města.

Architekty asi nejvíce zaujalo 
vlakové nádraží a jeho okolí, kte-
ré je frekventovanou (hlavně pěší) 
vstupní branou do města. To pro-
středí je velice neutěšené. Jako velice 
atraktivní se jim jevila cesta kolem 
Lázeňského rybníka s velikým po-
tenciálem kultivace v rámci příjem-
ného a odpočinkového prostředí.

Architekti také odbočili na 
Višňovku a pozornost věnovali 
i Západnímu sídlišti. Hodně se pak 
diskutovalo o participaci, účasti 
občanů na proměně veřejných pro-
stor, na míře jejich vlivu na případ-
ná architektonická řešení.

Proto výsledné studie mož-
ných úprav budou v březnu příš-
tího roku vystaveny v Galerii na 
Starém zámku, tak aby občané se 
s nimi mohli nejen seznámit, ale 
také o nich přemýšlet a hodnotit je. 
To je ostatně smyslem Invence pro 
Hořovice. Jejich účast je dobrovol-
ná, zdarma.

Setkání architektů se dále zúčast-
nili předseda komise pro strategický 
rozvoj města MVDr. Miloš Urban, 
vedoucí Odboru technického a do-
pravního Ing. Milan Šnajdr a mís-
tostarosta Ondřej Vaculík. (ov)

Konečně se dočkali
Ve druhé polovině tohoto roku 

byly postupně dokončeny rekon-
strukce komunikací Nádražní, 
pak Na Kopečku a Hvozdecká, 
a naposledy, v polovině listopadu, 
také ulice Kamenná. O rekon-
strukci lze hovořit pouze v přípa-
dě Nádražní, u ostatních se jed-
nalo o vybudování komunikací 
a vozovek nových, protože žádná 
z nich nikdy dobudována nebyla.

Teprve až „město“ získalo 
i pozemky pod komunikacemi 
(Na Kopečku, část Hvozdecké), 
mohlo je začít – a to po mnoha 

letech – také stavět a tento dluh 
tam bydlícím občanům zapravit. 
Ve všech případech je povrch as-
faltový, v ulici Kamenné muselo 
být zpevněno i nestabilní podlo-
ží. Součástí je instalace veřejné-
ho osvětlení. Cena díla tvořícího 
trojici komunikací Na Kopečku, 
Hvozdecká a Nádražní činila cca 
4 221 000,– Kč, Kamenná bude 
státi vč. víceprací cca dva miliony 
osm set tisíc korun.

Tím jsou stavební práce na ko-
munikacích v tomto roce ukonče-
ny. (ov)

Den boje za svobodu
a demokracii

a Mezinárodní den
studentstva

 

Dne 17. listopadu se místní 
organizace ODS v Hořovicích, 
stejně jako každý rok, v úctě po-
klonila a zapálila svíčku všem, 
kteří na naší svobodné, demokra-
tické zemi mají zásluhu. 17. lis-
topad je pro mne jeden z nejvý-
značnějších okamžiků naši země.

Eva Kaufmanová
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Setkání s kolážemi 
Heleny Christen

Hořovická Galerie Starý zámek 
nám nabídla od září do října velice 
zajímavou a neobvyklou výstavu 
koláží paní Heleny Christen. Po-
stupně, dvanáctkrát a v menších 
skupinách, navštívili všichni stu-
denti Gymnázia Václava Hraběte 
tuto inspirativní výstavu. Členitý 
prostor hořovické galerie nabízí 
ideální komorní podmínky pro 
instalaci i rozjímání při prohlídce 
vystavených prací. Nejdříve jsme 
výstavu nechali na sebe individu-
álně působit. A teprve potom jsme 
společně procházeli jednotlivé sály 
i sálky a snažili jsme se “přečíst” 
obsah koláží, obrázků, sdělení, dis-
kutovali jsme nad tématy, která, dle 
našeho názoru, řadu prací propo-
jují, a objevili jsme jich mnoho, jež 
jsou autorce blízké. Studenti znají 
koláž, ale v tomto množství a kvalitě 
jistě doposud většina z nich neměla 
příležitost něco podobného vidět. 
Na první pohled se může zdát, že 
vytvořit koláž je snadné a nenároč-
né. Když jsme se ale společně nad 
tvorbou zamýšleli, došli jsme k zá-
věru, že dobré dílo, ať už je z jakého-
koliv materiálu, chce svůj čas. A hle-
dání, cesta, nemusí být vždy snadné. 
Přemýšleli jsme rovněž o kompo-
zici i barevnosti prací, o harmonii 
i kontrastu, objevovali jsme zajíma-
vé detaily. Řešili jsme také otázku 
vlastní instalace prací. Uvědomili 

jsme si, že i to, jak a kde, v soused-
ství čeho jsou obrázky pověšené, je 
rovněž podstatné a mnohdy velice 
důležité.A tak jsme objevili práce 
dynamické, neklidné, vzbuzující 
obavy, ale také jemné i něžné. Vý-
stava “radost pohledět” či ještě lépe, 
“jedna báseň”.

Snažíme se objevovat a pozná-
vat výtvarný svět ze všech stran. 
Nastavujeme si měřítka zajímavosti 
výtvarné práce, objevujeme mož-
nosti a hranice, učíme se toleranci 
i zamyšlení nad jakoukoliv výtvar-
nou tvorbou. Jednou sami budeme 
tvořit, hledat, objevovat ve svých 
oborech, a tak i neobvyklá, zajíma-
vá výtvarná práce, nové poznání nás 
posouvají dále.

Odcházeli jsme s poznáním 
i vědomím, že není snadné vytvořit 
dobrou koláž a že naše hořovická 
galerie je právě výborných koláží 
plná. Jistě si sami podobnou práci 
vyzkoušíme.

Vážená a milá paní Christen, dě-
kujeme Vám za ohromný kus Vaší 
práce, za tvorbu, kterou jste nám 
představila. Děkujeme Vám za ne-
obvyklé pohledy, nápady i kus Vaše-
ho světa, který jste nám tak laskavě 
otevřela. Přejeme Vám, aby se Vám 
další práce, a to nejen výtvarná, ve 
zdraví dařila.

Studenti GVH Hořovice a Josef 
Zedník, učitel výtvarné výchovy

n Studenti Gymnázia Václava Hraběte Hořovice a učitel výtvarné výcho-
vy Josef Zedník v Galerii Starý zámek. Foto: var

n Zleva – autoři knihy Houby Berounska a Hořovicka Martin Majer 
a Oldřich Jindřich. Vpravo Libor Knížek, který knihu pokřtil. Foto: Yvetta 
Hájková

Oldřich Jindřich, Martin 
Majer a Michal Hejna. To 
jsou autoři knižní novinky, 
která potěší nejen houbaře.

Lošákovec pásovaný, hvězdovka 
brvitá nebo krásnopórka žemlič-
ka. Když zalistujete v knize Houby 
Berounska a Hořovicka, zjistíte, že 
organismy těchto krásných názvů 
rostou v brdských lesích. A zjistí-
te toho mnohem více. Publikace 
s podtitulem Za tajemstvím hub 
Křivoklátska a Brd až po Český 
kras přináší v několika kapitolách 
nejzajímavější druhy hub i charak-
teristiku zmíněných oblastí, ve kte-
rých je můžeme spatřit.

Autory knihy Houby Beroun-
ska a Hořovicka jsou Oldřich 
Jindřich, Martin Majer a Michal 
Hejna. První dva jmenovaní za-
vítali ve středu 10. listopadu do 
hořovické knihovny Ivana Slaví-
ka, aby zde společně s návštěvní-
ky knihu pokřtili. Role kmotra se 
ujal kastelán zámku Hořovice Li-
bor Knížek, který je již kmotrem 
dvou vnuků Oldřicha Jindřicha.

Knihovnice Martina Stelšov-
ská, Marcela Labská a Eva Ko-
courková popřály nové knížce 

mnoho spokojených čtenářů. 
Amatérský mykolog a velký zna-
lec hub Oldřich Jindřich pro-
mluvil o tom, jak kniha vznikla. 
Slova se ujal i Martin Majer, který 
knihu zpestřil snímky z krajiny. 
Michal Hejna, autor textů, se na 
křest dostavit nemohl. K tomu 
všemu si lidé mohli na počítači 
prohlédnout snímky hub, které se 
do knihy nevešly.

Hořovický křest knihy Houby 
Berounska a Hořovicka, kterou 
si od listopadu mohou zájemci 
v knihovně Ivana Slavíka zapůj-
čit, zpestřila svým hudebním vy-
stoupením Šárka Pexová. Přítom-
ní mohli navíc ochutnat pestré 
občerstvení, například chuťovky 
s houbovou pomazánkou nebo 
vanilkové rohlíčky s hlívou ús-
třičnou. Zřejmě to nejsou posled-
ní dobroty s příchutí hub, které 
návštěvníci v hořovické knihovně 
ochutnali. Mykolog Oldřich Jin-
dřich se do hořovické knihovny 
totiž hodlá vrátit, tématem jeho 
další návštěvy bude vaření z hub. 
Vzhledem k současné epidemio-
logické situaci je toto setkání na-
plánované na jaro 2022. (var)

Křest knihy Houby
Berounska a Hořovicka
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Výstavu Muzea Hořovicka zpestřilo hudební vystoupení žáků
Sezónní výstavu Muzea Hořovicka s názvem Harmoniky Kebrdle – Delicia Hořovice mohli zájemci navštívit v době od 11. června do 

31. října letošního roku. Výstava byla věnovaná stoletému výročí výroby těchto hudebních nástrojů v Hořovicích. Doprovodný program 
k výstavě a k výročí republiky se uskutečnil ve čtvrtek 28. října v odpoledních hodinách. Vystoupily zde děti ze Základní umělecké školy 
Josefa Slavíka Hořovice, které zahrály na harmoniky vyrobené v hořovické společnosti DELICIA accoridions. (var)

n V muzeu zahrály děti ZUŠ Josefa Slavíka na harmoniky vyrobené 
v Hořovicích.

n Sezónní výstava muzea nesla název Harmoniky Kebrdle – Delicia 
Hořovice. Foto: 2x var

Rok na Havajských ostrovech
První listopadový den zaví-

tal do hořovické knihovny ces-
tovatel a fotograf Petr Nazarov. 
Jeho beseda nesla název Rok na 
Havajských ostrovech. Poutavé 
vyprávění, fotografie a videa plné 
barev přenesly návštěvníky na 
dvě hodiny do Tichého oceánu. 
Cestovatel Petr Nazarov se do 
těchto vzdálených míst vypravil 
již třikrát, jeho vyprávění tak bylo 
plné příběhů lidí, se kterými se 
v této vzdálené části světa setkal.

Nechyběly přírodní zajíma-
vosti. A tak jsme se seznámili 
nejen s domorodci, kteří sklí-
zejí kokosové ořechy, ale třeba 
i s nebezpečnou stonožkou. Zají-
mavostí bylo i tričko nabarvené 

havajskou hlínou, která z něj udě-
lala nezničitelný oděv, cestovatel 
představil i další výrobky domo-
rodců. (var)

n Cestovatel Petr Nazarov zavítal do Knihovny Ivana Slavíka Hořovice.

n Cestovatel předvedl i tričko bar-
vené havajskou hlínou. V pátek 12. listopadu v 17 

hodin vystoupila v sále hořovic-
ké radnice kapela HORband. Po 
delší době strávené v improvi-
zované zkušebně (sálek ZUŠ na 
Palackého náměstí) si mladí mu-
zikanti připravili nové skladby, 
které společně nacvičili se zpě-
váky pí uč. Barbory Janečkové 
ze souboru ZVONEK v Žebráku. 
Zazněly zde písně jako Hallelu-
jah (Leonard Cohen), Unchain 
my heart (Joe Cocker), Dívka pi-
hovatá (Pavel Novák) nebo Život 
je jen náhoda (Jaroslav Ježek) aj. 
Koncert se nesl v duchu dobré 
nálady, pozitivní energie a rados-
ti z hudby.

Kapela HORband při ZUŠ 
poprvé vystoupila již v roce 2014 

právě v hořovické radnici a od 
té doby se její repertoár neustá-
le obohacuje o skladby různých 
žánrů, stylů a skladby autorské 
hudby. Kapela svoji hru staví na 
rockovém základu, kde pilířem 
jsou baskytara, el. kytara, bicí 
a klávesy. Celek pak skvěle dopl-
ňují klavír, trubky, saxofony, kla-
rinety a příčné flétny.

I když se kapela musí rozloučit 
s většinou žáků, mířících poté na 
střední a jiné školy, není to tragé-
die. Je to radost, když muzikanti 
získají zkušenosti a zažijí práci 
v dobrém kolektivu. Přejme jim 
mnoho dalších úspěchů, jaký byl 
ten páteční na radnici.

BcA. Jakub Albrecht, ředitel 
ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice

Kapela HORBand se zpěváky
vystoupila na hořovické radnici
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Halové závody v rybolovné 
technice mají v České republice 
dlouhou tradici. Přesto závod, kte-
rý proběhl v sobotu 6. listopadu, 
byl něčím výjimečným. Jednalo se 
o historicky první halové mistrov-
ství dospělých České republiky ko-
nané od vzniku RT (1960).

Pořádání této akce bylo svěřeno 
MO Hořovice, která přivítala 68 
závodníků z celé republiky. V Ho-
řovicích vznikla před několika lety 
nová sportovní hala, která je jako 
stvořená k pořádání těch největších 
halových závodů v RT, a to jak svý-
mi rozměry, zázemím, tak i dostup-
ností ze všech koutů naší země.

Samotné závody byly rozdě-
leny na čtyři věkové kategorie: 

dospělí, junioři, žáci a mladší žáci, 
dále na muže a ženy. Závodilo se 
v disciplínách Arenberg a Skish, 
vždy ve dvou kolech. Nejlepších 
osm mužů pak házelo ještě finále 
a bojovalo o tituly mistra České 
republiky v jednotlivých disciplí-
nách. Naši hořovickou organizaci 
reprezentovalo hned několik mla-
dých závodníků v těch nejmladších 
kategoriích, kteří především sbírali 
zkušenosti od zkušenějších kolegů. 
Také nás reprezentovali dva ostří-
lení závodníci, junior Tobias Koč-
kár a Tomáš Spáčil, který závodil 
v kategorii mužů. Oba potvrdili, 
že patří k nejlepším závodníkům 
ve svých kategoriích, když Tobias 
obsadil celkové druhé místo mezi 

juniory a stejně si vedl i Tomáš 
mezi seniory, kde ještě přidal zlato 
za Arenberk i za Skish. Během ce-
lého závodu netrefil pouze dvakrát 
střed terče a o jeden zásah celkově 
ho porazil Jan Bombera st., který 
potvrdil svojí kvalitu i přesto, že le-
tošní sezónu nezávodil kvůli zraně-
ní ramene. V kategorii žáci obsadil 
třetí místo J. Sklenář a v kategorii 
mladší žákyně obsadila druhé mís-
to E. Farářová, oba z MO Hořovice. 
Ze Středočeského kraje přijeli ještě 
závodníci z Mladé Boleslavi a Sedl-
čan, kterým se také dařilo, Zuzka 
Caltová obsadila celkové třetí místo 
mezi juniorkami a její bratr Václav 
Calta vybojoval krásné páté místo 
mezi muži.

Věřím, že se podobné závody 
nekonaly v Hořovicích naposled 
a že se stane tradicí přivítat nejlep-
ší závodníky každý rok. Rád bych 
poděkoval partě rozhodčích ze Za-
ječova, kteří jsou nedílnou součástí 
všech závodů, které pořádáme. Bez 
jejich pomoci by nebylo možné zá-
vody uskutečnit.

Děkuji všem hořovickým zá-

vodníkům, trenérům a vedoucím 
kroužků za vzornou reprezentaci 
naší rybářské organizace. Výsled-
kovou listinu a více fotografií 
najdete na webových stránkách 
www.mocrshorovice.cz

Radek Spáčil
vedoucí oddílu RT

Halové mistrovství republiky v rybolovné technice

Domov se zvláštním režimem 
a Denní stacionář Charity Be-
roun poskytují péči seniorům, do 
jejichž rodin vstupují projevy de-

mence, které ovlivňují životy jak 
uživatelů samotných, tak i jejich 
blízkých. Kapacita domova je 11 
lůžek, denní kapacita stacionáře je 
10 osob.

Za dobu své existence od 1. lis-
topadu 2011 pomohl domov a sta-
cionář desítkám seniorů přede-
vším z Berouna a blízkého okolí. 
Všichni zaměstnanci se zde snaží 
vytvářet rodinné prostředí respek-

tující důstojnost a individuální po-
třeby uživatelů. Důležitou součástí 
je aktivizace uživatelů, trénování 
kognitivních funkcí a snaha o za-
chování co největší soběstačnosti. 
Každodenní program zahrnuje 
cvičení podporující paměť, jem-
nou motoriku i fyzické schopnos-
ti. K objektu, jenž je celý bezba-
riérový, náleží i okrasná zahrada 
sloužící k aktivnímu i pasivnímu 
odpočinku. Pro relaxaci slouží 
relaxační místnost, kterou se za-
městnancům Charity podařilo vy-
budovat. K tomu částečně přispěly 
i dary od podporovatelů charity.

Do budoucna by Charita Be-
roun ráda rozšířila kapacitu Do-
mova přístavbou nového pavilonu 
a tím pomohla dalším seniorům 
a jejich rodinám v této nelehké ži-
votní situaci.

Charita Beroun

Domov a stacionář sv. Anežky České
oslavil desáté výročí od svého otevření

Projekt „NOCLEHÁRENKA“
Charita Beroun spustila od 1. listopadu 2021 nový projekt: 

„Noclehárenka“. Noclehárenka je poukázka do Noclehárny sv. 
Jakuba Charity Beroun (Beroun – Zavadilka) jejímž zakoupením 
můžete zaplatit 1 noc osobě bez přístřeší. Noclehárenku mohou 
využít muži i ženy bez domova starší 18 let. Poukázka v hodnotě 
80 Kč obsahuje přespání na noclehárně s možností osobní hygieny 
a finanční podporu noclehárně.
Na prodej budou 2 druhy:
1) Papírová
- lze zakoupit v Městském informačním centru, Husovo nám. 69, 
Beroun
Noclehárenku můžete přímo věnovat konkrétní osobě bez domo-
va, případně nechat v MIC a následně bude vyzvednuta vedoucí či 
sociální pracovnicí Charity Beroun.
- nebo přímo v Noclehárně sv. Jakuba (Roháče z Dubé 131, Be-
roun)
O použití noclehárenky rozhodne vedoucí služeb, popř. sociální 
pracovník. Následně bude použita dle potřeby.
2) Elektronická (sbírkový účet Charity Beroun 48 43 75 33 59 / 
0800, VS: 131
Při elektronickém zakoupení noclehárenky budou 1x týdně pře-
dány Noclehárně a následně použity dle rozhodnutí vedoucí či 
sociální pracovnice.

Cílem tohoto projektu je podpořit sociální službu Noclehárny 
v Domě sv. Jakuba, jejíž provoz je vzhledem k nízké kapacitě (10 lů-
žek) finančně náročnější. Zároveň chceme motivovat osoby bez pří-
střeší k jejímu využití. Myslíme si, že i podpora menšího počtu osob 
je potřebná a zároveň přínosná i pro ostatní obyvatele města. Ten kdo 
spí na noclehárně, nespí totiž venku! Nově otevíráme prostory noc-
lehárny také pro ženy a doufáme, že i to přispěje k možnostem řešení 
akutních obtížných životních situací. Děkujeme, že pomáháte!

Charita Beroun

n V Hořovicích se představilo 68 závodníků z celé republiky.

Otevírací doba bazénu
o vánočních svátcích

Pátek 24. 12. 10:00-15:00

Sobota 25. 12. zavřeno

Neděle 26. 12. 12:00-19:00

Pondělí 27. 12. 13:00-20:00

Úterý 28. 12. 13:00-21:00

Středa 29. 12. 09:00-21:00

Vánoční dvanáctihodinovka
(3 pro dráhy veřejnost)

Čtvrtek 30. 12. 13:00-21:00

Pátek 31. 12. 10:00-16:00

Sobota 1. 1. 11:00-20:00
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V neděli 14. 11. se konal již 
podeváté Svatomartinský průvod 
lesoparkem Dražovka. Sv. Martin 
opět přijel koni a přivezl sychravé 
počasí. Akce se zúčastnilo 186 dětí 
s doprovodem. Děti dostaly na za-
čátku svítící náramek a papírovou 
dekoraci od firmy Smurfit Kappa 
Žebrák. Rodiny se poté vydaly 
osvícenou cestou do tmavého lesa.

Na rozcestí u hřiště se všichni 
setkali a vyčkali příjezdu koníka 
se sv. Martinem. Na zatroubení 
se přivítali a průvod se rozdělil na 
dvě skupiny. Za doprovodu svět-
lonoše se každá skupina vydala 
jinou cestou na louku u rybní-
ka. Jednu skupinu doprovázel sv. 
Martin na koni. V temném lese to 
vypadalo, že začal rej bludiček.

Na osvícené louce se děti hleda-
ly svítivé papíry s podkovou nebo 
husou. Každý jen jeden papírek, 
a ten poté u organizátorů vymě-
nil za podkovu. Došlo i na slzičky, 
protože podkov bylo jen padesát 
a na všechny nezbylo. Podkovy 
byly opět malované z překližky. 
Děkujeme za ně paní Ivetě Ho-
chmanové z Olešné (www.ivetule.
cz). Po dohledání podkov se prů-
vod osvícenou cestou, za doprovo-
du Svatého Martina a světlonošů, 
vrátil zpět k závoře. V cíli čekala 
malá odměna v podobě sladkých 
svatomartinských rohlíčků a per-
níčků, které napekla členka spol-
ku.

V rámci této akce byla uspořá-
dána sbírka dobrot pro koníka a zví-

Svatomartinský průvod Dražovkou

řátka z Olešné. Pan Bílek s pomoc-
níky ze Zvířátkova děkuje všem, 
kteří dobroty přinesli. My děkujeme 
za úžasný doprovod a zveme spo-
lečně na statek do Olešné. Spolek 
Fištron má připravený program pro 

všechny http://www.spolek-fistron.
cz/. Děkujeme všem za účast a ce-
lému týmu a příznivcům za pomoc. 
Děkujeme sponzorům za dary,

Renata Babelová
předsedkyně sdružení

Od 15. 11. 2021 v souvislosti s vývojem náka-
zy a opatřeními vlády dochází k úpravě pravidel 
zejména v oblasti ověření pravosti certifikátů.
Návštěva je možná, pokud navštěvující osoba:
1. Absolvovala nejdéle před 72 hodinami před 
zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo 
nejdéle před 24 hodinami POC test na přítom-
nost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním 
výsledkem a doloží o tom doklad vystavený la-
boratoří, odběrovým centrem, zdravotnickým 
zařízením, nebo sms zaslaný odběrovým mís-
tem a prokáže se občanským průkazem nebo
2. prodělala laboratorně potvrzené onemoc-
nění COVID-19, uplynula u nich doba izolace 
podle platného mimořádného opatření MZČR 
a od prvního pozitivního POC nebo RT- PCR 
testu neuplynulo více než 180 dní, o tomto do-
loží doklad vystavený praktickým lékařem nebo 
rozhodnutí KHS a prokáže se občanským prů-
kazem nebo
3. předloží národní certifikát nebo digitální EU 
COVID o provedeném očkování proti one-
mocnění COVID-19, přičemž údaje uvedené 
v certifikátech musí být ověřitelné dálkově pří-
mo z písemného potvrzení, a od aplikace druhé 
dávky očkovací látky dle očkovacího schéma-
tu uplynulo nejméně 14 dnů (případně první 
u jednodávkového schématu), přičemž nejeví 
příznaky onemocněn.

Nutná telefonická rezervace času návštěvy!!!
Návštěvy netestujeme, samotesty neakcep-
tujeme!!! Návštěvy jsou umožněny denně 
v době 10:00 – 16:00 (poslední návštěva 15,15 
h). U každého klienta je návštěva možná 2x 
týdně.

Osoby přicházející na návštěvu mohou vyko-
nat návštěvu za těchto dalších podmínek:
1. Pracovníci recepce ověří doklady o bezinfekč-
nosti, změří tělesnou teplotu, v případě příznaků 
jsou oprávněni návštěvu zakázat. Klienta mo-

hou navštívit max. 2 osoby ve stejném čase, a to 
na 45 minut.
2. Návštěvník je povinen při vstupu použít des-
infekci a po celou dobu návštěvy mít zakryté 
dýchací cesty respirátorem a použít návleky na 
obuv. Tyto pomůcky zakoupí návštěvník na re-
cepci, cena jednoho návštěvnického balíčku je 
25,– Kč. Na každou návštěvu je třeba zakoupit 
balíček nový. Pomůcky není možné donášet!
3. Každý návštěvník vyplní „Prohlášení o bezin-
fekčnosti“.
4. Výjimku z povinnosti mít respirátor mají děti 
do 3 let věku. Děti od 3 do 15 letmohou mít jako 
ochranu dýchacích cest chirurgickou roušku 
(pokud nemají odpovídající respirátor), kterou 
je možné zakoupit na recepci za 5,– Kč.
5. U dětí od 6 do 15 let je nutné předložit doklad 
o prodělaném onemocnění (ne starší 180 dnů), 
nebo platnýdoklad o negativním POC či PCR 
testu. Děti od 12 let mohou předložit doklad 
o prodělaném očkování.
6. V současné situaci nedoporučujeme návštěvy 
dětí do 3 let věku.
7. Neočkovaní klienti mají po celou dobu ná-
vštěvy roušku. Během setkání je nutné dodržo-
vat rozestupy 2 m, nekonzumovat nápoje a jídlo 
a nesundávat roušky a respirátory.
8. Při donášce balíčků pro klienta je nutné zabalit 
balíček do folie, která se desinfikuje v Domově.
Žádáme rodiny, aby respektovaly nastavená pra-
vidla. Cílem nás všech je umožnit setkání rodin 
a zároveň ochránit klienty před nákazou a rov-
něž zachovat práceschopný personál.
Pakliže návštěva nesouhlasí s výše uvedeným 
režimem návštěv, odmítá se procesům podro-
bit, nebude do budovy vpuštěna.

Výjimku lze umožnit:
a) Opatrovníkům za účelem výkonu nezbytné 
péče a podpory v rámci soudního rozhodnutí
b) Osobě blízké, pokud se zhorší psychický stav 
klienta sociální služby

c) Osobě blízké, pokud je klient v terminálním 
stádiu života

Pobyt klientů mimo Domov:
Vedení Domova stanovuje pro pobyt mimo za-
řízení následující pravidla:
1) Klienti jsou při pohybu mimo Domov povi-
nni používat respirátor alespoň třídy FFP2 nebo 
KN95 bez výdechového ventilu s filtrační účin-
ností 94%.
2) Respirátor je možné zakoupit na recepci Do-
mova, úhrada je stanovena ve výši 10,– Kč/ks.
3) Při odchodu z Domova si klient pořídí re-
spirátory na celou dobu pobytu tak, aby měl 2 
respirátory na den.
4) V případě požadavku na vycházku „před Do-
mov“ z účelového důvodu, aby se návštěva vy-
hnula testování, nebude toto umožněno. Návště-
vy mají dostatečnou možnost přijít na návštěvu 
do Domova.
5) Klienti DZR nemusí používat respirátor. 
Avšak sociální pracovnice primárně vyjednává 
s rodinou návštěvu v Domově, k vycházce nebo 
pobytu mimo zařízení se přistupuje v krajním 
případě.
6) Po návratu z pobytu mimo zařízení bude po-
koj klienta (včetně spolubydlících) v karanténě.
To znamená, že klienti budou pobývat na svém 
pokoji, nebudou se účastnit společných akcí ani 
společného stravování. U neočkovaných klientů 
bude 3 den proveden antigenní test. Pokud ne-
dojde k projevům akutního respiračního one-
mocnění, bude karanténa po 7 dnech ukončena.

Pro další informace kontaktujte sociální pra-
covnice:
Mgr. Věra Charvátová - 721 995 388
Lucie Říhová - 723 512 942
Bc. Jana Hartmanová - 606 261 296
Děkujeme za pochopení.

PhDr. Drahomíra Boubínová
ředitelka Domova Na Výsluní

Návštěvy v Domově Na Výsluní a regulace návštěv od 15. 11. 2021
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z usnesení rady města - informace

Z Rady města
Hořovice

ze dne 27. října 2021

n Rada města schvaluje program 
jednání uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlou-
vy o přenesení výkonu působnosti 
v oblasti doručování se společností 
Česká pošta, s. p., IČO:47114983, 
a to ve věci hromadného doručová-
ní doporučených zásilek v souvis-
losti s řešením přestupkové agendy 
městského úřadu. K podpisu smlou-
vy je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice nesou-
hlasí s uzavřením Smlouvy o pro-
nájmu přístroje a poskytování slu-
žeb se společností Soberano s.r.o., 
IČO:05958351, a to ve pronájmu 
výdejníků pitné vody v budovách 
městského úřadu.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s bezplatným využitím vestibulu 
v budově městského úřadu č. p. 640 
dne 28. 11. 2021 od 8 do 16 hodin 
a zároveň také celodenním bezplat-
ným nevyhrazeným užitím prostoru 
na Palackého náměstí v Hořovicích 
dne 5. 12. 2021, a to pro Sdružení 
osobního rozvoje Sedmikráska z. s. 
za účelem pořádání tzv. „Vánočních 
tvořivých dílniček“ a „Mikulášského 
čtení“. Zároveň rada bere na vědomí 
informaci o pořádání Svatomartin-
ského průvodu v lesoparku Dra-
žovka dne 14. 11. 2021 od 16:45 do 
18:00 hodin.
n Rada souhlasí se zachováním vy-
hrazeného parkovacího místa pro 
zdravotně a tělesně postiženou oso-
bu na parkovišti ve Vrbnovské ulici, 
před č. p. 1221. Informovat žadatele.
n Rada souhlasí s textem dodatku 
ke smlouvě, podle které společnost 
ASEKOL a.s. provádí zpětný odběr 
elektrozařízení ze sběrného dvora, 
a to včetně textu všech příloh. Rada 
pověřuje starostu města jeho podpi-
sem.
n Rada souhlasí s bezplatným pro-
nájmem sálu radnice pro přípravu, 
konání a vypořádání volby prezi-
denta a viceprezidenta Bulharské 
republiky a současně znovu do 
opakovaných voleb do Národního 
shromáždění Bulharské republiky 
od soboty 13. 11. 2021 do poledne 
v pondělí 15. 11. 2021 eventuálně 
pak ještě od soboty 20. 11. 2021 do 
pondělí 22. 11. 2021 za podmínky 
dodržení aktuálních protiepidemic-
kých opatření. Zdržel se: 1
n Rada souhlasí s bezplatným pro-
nájmem zasedací místnosti SONS-

-ČR oblastní pobočka Hořovice za 
účelem konání pravidelných schůzí 
v roce 2022, které se budou konat 
vždy první úterý v měsíci od 14:00 – 
16:00 hodin.
n Rada města Hořovice neschvalu-
je poskytnutí peněžitého daru pro 
organizaci: BabyBox – Ludvík Hess 
a Jakub Hess pomáhají odloženým 
dětem, z.s.
n Rada souhlasí s uzavřením Do-
datku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě 
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 sociál-
ního začlenění nebo prevence sociál-
ního vyloučení, na rok 2021č.S-0524/
SOC/2021/2 se Středočeským kra-
jem, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Z Rady města
Hořovice

ze dne 10. listopadu 2021

n Rada města schvaluje program 
jednání uvedený na pozvánce.
n Rada města souhlasí s textem 
stanoviska k návrhům, žádostem 
a otázkám, které byly zaslány společ-
ností SPV Harmonika s.r.o. ve věci 
stavební a architektonické studie re-
konstrukce domu č. p. 250 ve Smeta-
nově ulici. Vyrozumět žadatele.
n Rada souhlasí s Ceníkem zimní 
údržby komunikací a prostranství 
v Hořovicích předloženým firmou 
AVE CZ odpadové hospodářství, 
s.r.o., provozovna Beroun na zim-
ní období roku 2021–2022. Zajistit 
podpisy smluvních stran.
n Rada souhlasí se záměrem připo-
jení elektrického zařízení k distri-
buční soustavě z napěťové hladiny 
vn, vvn, včetně přeložky zařízení 
distribuční soustavy, kterou u spo-
lečnosti ČEZ Distribuce a.s. podává 
společnost Zimní stadion Hořovice 
s.r.o. a která se týká výměny stávající 
trafostanice ve sportovním areálu 
za trafostanici novou, ze které bude 
následně připojen, kromě zimního 
stadionu, celý sportovní areál a Spo-
lečenský dům. Rada pověřuje pod-
pisem žádostí pana místostarostu.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Smlouvy o nájmu prostoru 
sloužícího podnikání, a to v budově 
č. p. 640 v Hořovicích, uzavíranou 
se společnosti IKEP, s.r.o. za účelem 
provozování kanceláře na sjednává-
ní pojištění. Smlouva se uzavírá na 
dobu určitou do 31. 12. 2023 za roční 
nájemné ve výši 14.400 Kč navýšené 
o náklady na služby a energie. K pod-

pisu smlouvy je pověřen starosta 
města. Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 1.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene 
s panem Petrem Séglem, spočívající 
ve stavbě nové vodovodní a kanali-
zační přípojky uložené v budoucích 
služebných pozemcích parcelní č. 
1755 a 1756/3 v k. ú. Hořovice, Skle-
nářka. Předpokládaný rozsah věc-
ného břemene je stanoven v délce 
cca 14,6 bm, a to za cenu 8.800 Kč 
včetně DPH. K podpisu smlouvy je 
pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IE-12-
6025664/04, uzavírané se společnos-
tí ČEZ Distribuce, a.s., spočívající 
v právu na dobu neurčitou umístit 
a provozovat zařízení distribuční 
soustavy na pozemku parc. č. 72/ 
v k.ú. Velká Víska v rozsahu předlo-
ženého geometrického plánu, a to za 
cenu ve výši 50.820 Kč včetně DPH. 
K podpisu smlouvy je pověřen sta-
rosta města.
n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohody o umístění stavby č. IE-12-
6010315/VB/30 pro společnost ČEZ 
Distribuce, a. s., spočívající v obnově 
kabelového vedení NN na pozem-
cích parc. č. 359/12, 359/13, 359/7, 
372/1, 358, 359/14 a 359/1 v k.ú. Vel-
ká Víska a pozemcích 768/6, 753/14 
a 754/4 v k.ú. Hořovice. Předpoklá-
daný rozsah věcného břemene bude 
cca 497 bm za jednorázovou náhra-
du ve výši 82.937 Kč včetně DPH. 
K podpisu smlouvy je pověřen sta-
rosta města.
n Rada souhlasí s bezplatným pro-
nájmem zasedací místnosti dne 
1. 12. 2021 od 14 hodin ke konání 
členské schůze Českého svazu bo-
jovníků za svobodu Hořovice.
n Rada vzala na vědomí písemnou 
informaci o výsledcích finančních 
kontrol u příspěvkových organizací 
města Hořovice, které byly provede-
ny ve III. čtvrtletí 2021.
Rada města Hořovice souhlasí 
s přidělením uvolněného sociální-
ho bytu č. 2, žadatelce dle přílohy 
zápisu a bytu č. 11 (byt zatím není 
MSBNF připraven k nastěhování), 
žadateli dle přílohy zápisu. Nájemní 
smlouvy budou uzavřeny na dobu 
určitou, a to do 31. 12. 2022, s mož-
ností automatického prodloužení 
v případě pravidelného hrazení ná-
kladů na bydlení. Informovat žada-
tele a MSBNF.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy 
v malometrážních bytech u jedné 

žadatelky do 31. 12. 2022. Zároveň 
souhlasí s automatickým prodlužo-
váním nájemní smlouvy v případě 
pravidelného hrazení nákladů spo-
jených s užíváním bytu. Informovat 
nájemce a MSBNF. Pro: 5, Proti: 0, 
Zdržel se: 1.
n Rada města Hořovice bere 
na vědomí uzavření MMŠ 
v době vánočních prázdnin od 
27. 12.–31. 12. 2021 a v době letních 
prázdnin 18. 7.–5. 8. 2022.

Zimní svoz 
bioodpadu

Zimní sezóna svozu bioodpa-
du je stanovena od 1. prosin-
ce do 31. března.
V zimním období je interval 
mezi svozy 14 dní, svoz pro-
bíhá vždy v pondělí.
Nádoby by občané měli mít při-
praveny celý den (6:00 – 22:00).
V prosinci se začíná takto:
4 V části města, kde se vyváží 
obyčejný komunální odpad ve 
středu (např.: Višňovka, Pří-
bramská, Pražská…), se bude 
od prosince vyvážet BIO odpad 
v lichém týdnu (1. svoz – 1. li-
chý týden, 6. 12. 2021)
4 v části města, kde se vyváží 
obyčejný komunální odpad 
v pátek (např.: Západní sídliště, 
Valdecká, 9. května…), se bude 
od prosince vyvážet BIO od-
pad v sudém týdnu (1. svoz – 1. 
sudý týden, 13. 12. 2021)
V dalších měsících (leden, 
únor, březen) střídání svozů 
pravidelně pokračuje. (Nava-
zuje na prosinec).

POZVÁNKA
na veřejné jednání

Zastupitelstva města 
Hořovice ve středu

15. 12. 2021 od 17:00
v sále radnice.

Provoz Městského úřadu 
v prosinci

MěÚ Hořovice prozatím ne-
plánuje omezení pracovní doby, 
resp. tzv. střídavý režim, ale žádáme 
všechny klienty MěÚ, aby maxi-
málně využívali elektronickou ko-
munikaci a minimalizovali osobní 
návštěvy. V případě zhoršujícího se 
zdravotního stavu úředníků vlivem 
c-19 budu nucen k výše uvedenému 
omezujícímu opatření přistoupit.
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Městská policie Hořovice

8 1. 10. v 8:10 oznámili pracov-
níci OD Penny na linku MP Ho-
řovice, že v obchodě mají muže 
podezřelého z krádeže. Hlídka 
MP muže ztotožnila a násled-
nou lustrací zjistila, že se krádeže 
nedopustil poprvé a že z tohoto 
důvodu má nástup do výkonu 
trestu. Muž byl předán PČR.
8 2. 10. hlídka MPH opakovaně 
řešila rušení nočního klidu v by-
tovém domě v ulici Podlužská. 
Celá věc byla předána správnímu 
orgánu.
8 3. 10. v dopoledních hodinách 
strážníci Městské Policie Hořovi-
ce pomáhali při usměrňování do-
pravy v době pořádání běžeckých 
závodů Hořovický Cvoček.
8 9. 10. v 18:28 oznámil občan 
Hořovic, že někdo rozdělal oheň 
u rybníka Velká Dražovka, kde 
je to zakázané. Na místě strážníci 
ztotožnili dva muže, kteří oheň 
okamžitě uhasili. Celá věc je pře-
dána správnímu orgánu k doře-
šení.
8 23. 10. ve 20:10 požádali stráž-
níky MP policisté ČR o součin-
nost v ul. Smetanova, kde mělo 
docházet k fyzickému napadání 

mezi mužem a jeho ženou. Po 
zklidnění vyostřené situace se na 
místo dostavil otec muže, který 
synovi domluvil, a následně ho 
odvedl. Celá věc je v řešení PČR.
V průběhu měsíce říjen strážníci 
MP Hořovice nalezli 2 vozidla, 
která byla v databázi pátrání 
PČR.
8 31. 10 bylo v 9:35 na tel. linku 
MP oznámeno, že z nemocnice 
Hořovice utekl pacient. Osoby 
odpovídající popisu pacienta 
si hlídka MP povšimla v odpo-
ledních hodinách při kontrolní 
činnosti v ulici Klostermannova. 
Po zjištění totožnosti byl muž 
vyzván k posečkání na místě, 
z důvodu převozu do nemocnice. 
Po tomto vyzvání muž odhodil 
batoh a začal utíkat směrem na 
Kotopeky, kde ho strážníci do-
stihli. Na místo byla přivolána 
RZS a policisté ČR, kteří si celou 
věc převzali.
8 V průběhu měsíce října stráž-
níci MP Hořovice na žádost 
Nemocnice Hořovice několikrát 
pomáhali personálu při příjmu 
agresivních pacientů.

Městska policie Hořovice

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166

V České republice žije dle sta-
tistik Ministerstva vnitra 633 000 
cizinců. V okrese Berounse jedná 
o více než 6500osob s cizí státní 
příslušností, z toho přibližně 1500 
žije v mikroregionu Hořovicko 
a 700 je přihlášených k pobytu 

přímo v Hořovicích. Tito lidé 
musí vyvinout velké úsilí na pře-
konání nejrůznějších bariér, než 
se jim podaří plnohodnotně za-
pojit do života v naší společnosti. 
Naučit se jazyk, získat informace 
o svých právech a povinnostech, 

Hasiči Hořovice

Zásahy Hasičského záchranné-
ho Sboru Středočeského kraje, 
územního odboru Beroun, po-
žární stanice Hořovice.

8 Od 15. 10. do 15. 11. 2021 hasiči 
ze stanice Hořovice vyjížděli k 35 
událostem, z toho k 8 požárům, 
k 13 technickým událostem typu 
čerpání vody, padlý strom, ke 3 
dopravním nehodám, 4x k udá-
losti typu únik nebezpečných 
látek a k pěti záchranám osob. Ve 
dvou případech šlo o planý po-
plach, poruchu EPS či neohlášené 
pálení. Při událostech spolupra-
covali se zdravotnickou záchran-
nou službou, policií ČR a ostatní-
mi složkami IZS. Při událostech 
došlo ke zranění 7 osob, 6 osob 
bylo přímo zachráněno.
8 Dne 17. 10. v 8:27 byla jednotka 
HZS Středočeského kraje ze sta-
nice Hořovice a Beroun společně 
s jednotkou SDH Zdice vyslána 
k požáru osobního automobilu 
v prostoru benzinové čerpací sta-
nice v Žebráku.
8 Dne 21. 10. v souvislosti se sil-
ným větrem zasahovali hasiči 
HZS Středočeského kraje ze sta-
nice Hořovice společně s dalšími 
jednotkami SDH obcí u 23 udá-

lostí typu padlý strom, odtržená 
střešní konstrukce, spadlé dráty 
elektrického vedení a další situ-
ace, které vznikly vlivem silné-
ho větru. Z těchto událostí byly 
evidovány 3 požáry přírodního 
prostředí.
8 Dne 25. 10. v 10:40 hodin byla 
jednotka HZS Středočeského kra-
je ze stanice Hořovice, Příbram 
a Beroun společně s jednotkou 
SDH Komárov vyslána k záchra-
ně osoby po pádu z Jindřichovy 
skály, k. ú. Malá Víska. Osoba se 
nacházela zraněná v nepřístup-
ném terénu. Po prvotním ošet-
ření a stabilizaci byla zraněná 
transportována do míst, odkud již 
mohla být pomocí podvěsu vrtul-
níku přepravena do nemocniční-
ho zařízení.
8 Dne 30. 10. 2021 ve večerních 
hodinách byla jednotka HZS 
Středočeského kraje ze stanice 
Hořovice společně s jednotkou 
SDH Žebrák vyslána k požáru 
osobního vozidla do Žebráku. Po-
žár automobilu a okolního poros-
tu byl zlikvidován pomocí dvou 
vysokotlakých vodních proudů 
v dýchací technice.

HZS Středočeského kraje
ze stanice Hořovice

V minulém týdnu začala pra-
videlná težba v lesoparku Dra-
žovka. Letos bude odstraněn 
smrkový porost, který je v celém 
rozsahu lesoparku napaden ků-
rovcem. Pro návštěvníky je tak 
dočasně omezen vstup kolem vel-
kého Dražováku.

Největší kácení stromů bude 
letos probíhat mezi Velkým a Ma-
lým Dražovským rybníkem, a to 
z důvodu přípravy výstavby Dra-
žovského prostředního rybníka. 
Porost mezi těmito 2 rybníky 
bude vykácen tak, aby uvolnil ces-
tu právě pro nově zamýšlený ryb-
ník pro který má město zpraco-
vanou projektovou dokumentaci. 
Nyní se čeká na novou dotační 

výzvu, ze které by měl být rybník 
financován.

Pokud rybník vznikne, bude 
možné cestou pro pěší po jeho 
hrázi projít od Velkého Dražová-
ku až k Malému a vrátit se zpět na 
cestu u sídliště Karla Sezimy.

Bližší informace o kácení stro-
mů může podat kolega Ondřej 
Bakule, který místa těžby pravi-
delně navštěvuje, a i díky němu 
bylo zjištěno, že na sídlišti Karla 
Sezimy někdo svévolně označil 
křížky zdravé stromy tak, aby je 
těžaři pokáceli. Zřejmě z toho dů-
vodu, že někomu vadí listí a větvě 
na zahradě, včasným zjištěním 
jsme tomuto zabránili.
Ing. David Grunt, vedoucí odboru

Pravidelné kácení v Dražovce

porozumět nejrůznějším pravi-
dlům pro své fungování v české 
společnosti.Potřebují se také ori-
entovat v možnostech společen-
ského i pracovního uplatnění, 
rozumět požadavkům školvčet-
ně plnění školní docházky dětí 
a musí rozumět fungování čes-
kých úřadů, které potřebují pro 
řešení nejrůznějších situací.

Od ledna 2020 funguje v pro-
storách Městského úřadu Hořo-
vice poradenské místo neziskové 
organizace Centrum pro integraci 
cizinců o. p. s. (dále CIC). Cizinci 
se na sociální pracovnici CICmo-
hou obracet v situacích, které ne-
jsou sami schopni vyřešit například 
kvůli neznalosti právních předpisů 
či institucí v České republice, pří-
padně nedostatečné znalosti čes-
kého jazyka. V rámci poradenství 
cizincům budou předávány infor-
mace vedoucí k vyřešení jejich otá-
zek či problémů, v případě potřeby 
jim je poskytnuta asistence při jed-
nání s úřady či školami.

A jaká konkrétní témata 
sociální pracovníci CIC řeší 

nejčastěji? Informace k pobytu 
v ČR, poradenství v oblasti ro-
dinných otázek, zdravotní péče, 
hledání práce a pracovně-práv-
ní problematiky, bydlení, vzdě-
lávání a sociálního zabezpečení. 
Poradenství CIC je určeno ob-
čanům EU, cizincům ze 3. zemí, 
ale také rodinným příslušníkům 
občanů ČR.

Další informace o činnosti 
CIC naleznete na www.cicops.cz 
nebo přímo kontaktujte sociální 
pracovnici pro region Hořovicka.

KONTAKT:
Centrum pro integraci cizinců, 
o.p.s. – poradna v Hořovicích
Sociální pracovnice:
Jana Rýdlová, DiS.
Pracoviště: Palackého náměstí 
640/34, 268 01 Hořovice, Měst-
ský úřad (3. patro)
Tel.: 605 215649, e-mail: jana.
rydlova@cicops.cz, horovice@
cicops.cz, web: www.cicops.cz
Konzultace bez předchozího ob-
jednání: pondělí 13:00 - 15:00 
(další dny po předchozí domluvě)

Centrum pro integraci cizinců v Hořovicích informuje
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kultura

Na přelomu letošního října a lis-
topadu dosáhli žáci Základní umě-
lecké školy Josefa Slavíka Hořovice 
z klavírní a pěvecké třídy Květuše 
Ernestové MARTIN JIRÁK a FI-
LIP STREJC, kteří tvoří originální 
pěvecké duo MAFI, několika vý-
znamných pěveckých úspěchů.

Mladší Martin zvítězil 16. říj-
na 2021 v renomované Písňové 
soutěži Bohuslava Martinů, jež se 
konala v koncertních sálech Gym-
názia a Hudební školy hl. m. Prahy 
v Praze na Žižkově. Zisk 1. ceny 
mu umožnil si zazpívat v sobotu 
13. listopadu 2021 v Sále Bohuslava 
Martinů v Lichtenštejnském paláci 
v Praze na Malé straně, dnes sídle 
Hudební a taneční akademie Pra-
ha. Martin také zvítězil v VII IN-
TERNATIONAL VOCAL COM-
PETITION SALVE REGINA, která 
se uskutečnila pod záštitou vati-
kánské PONTIFICAL COUNCIL 
FOR CULTURE v kazašské met-
ropoli NUR-SULTANU o třetím 
říjnovém víkendu. K dalším jeho 
novým pěveckým úspěchům patří 
2. cena v MUSIC UNIVERSE, IN-
TERNATIONAL COMPETITION 
IN THE FIELD OF MUSIC ART, 
2.cena z GRAND MUSIC CO-
LLECTION - ITALIA INTERNA-
TIONAL COMPETITION 2021 
a vítězství SAKURA BLOSSOM, 

INTERNATIONAL ONLINE FES-
TIVAL OF ARTS v Kobe, hlavním 
městě prefektury Hjogo na ostro-
vě Honšú v Japonsku. Martinovi 
fanoušci se mohou těšit na jeho 
vystoupení ve světovém finále 20. 
ročníku EURO POP CONTEST 
International singing competition 
for young singers 10 - 24 years. 
Přímé přenosy Online Edition 
z Berlína budou vysílány na všech 
kanálech EURO POP CONTEST 
17. - 19. prosince 2021.

Starší Filip dosáhl historické-
mu úspěchu na MEZINÁRODNÍ 
DUŠKOVĚ PĚVECKÉ SOUTĚ-
ŽI ve zpěvu skladeb Wolfganga 
Amadea Mozarta a jeho českých 
současníků. Převážně zahraniční 
porota ohodnotila jeho interpreta-
ci Koželuhovy Italské ariety a árie 
Papagena z Mozartovy opery 
Kouzelná flétna kategorii do 20 let 
v Sále Bohuslava Martinů v Lich-
tenštejnském paláci 3. cenou. 
Koncert vítězů již 40. ročníku sou-
těže se uskuteční tradičně ve Vile 
Bertramka v Praze v červnu příš-
tího roku. Filipův pěvecký projev 
budou moci diváci obdivovat také 
v neděli 15. května 2022 od 18 
hodin v kostele sv. Šimona a Judy 
v Praze na Salonu ZUŠ v rámci 
festivalu Pražské jaro 2022.

Gratulujeme a srdečně zveme.
Květuše Ernestová

Duo Mafi opět úspěšné

Navždy odešel
Mgr. Jan Jůna

S velkou lítostí a zá-
rmutkem oznamujeme, že 
nás navždy opustil bývalý 
ředitel naší školy (v letech 
2000-2012), pedagog ve hře 
na housle a Hudební nauku 
do roku 2015 pan Mgr. Jan 
Jůna. Upřímnou soustrast 
rodině přeje kolektiv ZUŠ J. 
Slavíka Hořovice.

Výstava betlémů v Muzeu Hořovicka
V adventním a vánočním čase se i hořovické muzeum připojí svou výstavou k přiblížení kouzelné atmosféry 

těchto oblíbených svátků. V prostorách stálé expozice na Starém zámku v Hořovicích čekají na návštěvníky re-
gionální betlémy ze sbírek Muzea Českého krasu, a rovněž ukázky ze soukromé kolekce manželů Kučerových. 
Zajímavá ručně vyráběná díla dokládají šikovnost a nápaditost svých tvůrců i variabilitu a originalitu použitých 
materiálů.

Příběh narození Ježíška, zvěstování pastýřů i klanění tří králů je zde ztvárněno na pozadí českých městeček 
s řadou místních obyvatel v podobě darovníků. Výstavu doplňují textové panely přibližující tradici českého bet-
lémářství a některé lidové betlémy zachycují vánoční pohlednice sběratelky Ilony Voráčkové. Již na nádvoří najdete 
v sousedství sochy Slévače dřevěný betlém zvoucí k prohlídce. Otevřeno je na prosincové adventní víkendy a rov-
něž o vánočních prázdninách od pondělí 27. 12. do čtvrtka 30. 12. v době od 10 do 16 hodin. Srdečně zveme.

V Galerii Starý zámek vystavuje 
Alois Crk a jeho přátelé

Alois Crk a jeho přátelé. To 
je název výstavy, která v listo-
padu začala v hořovické Galerii 
Starý zámek. Fotografie se stala 
pro Aloise Crka celoživotní záli-
bou. Snímky Aloise Crka i jeho 
přátel z Fotoklubu Hořovice nás 
v Galerii i na dalších místech 
již mnohokrát potěšily. Součas-
ná výstava se koná k životnímu 
jubileu vystavovatele. Kromě 
Aloise Crka zde své snímky vy-
stavují Dana Eschnerová, Lenka 
Bartáková, Jiří Kadeřábek, Zde-
něk Budínský, Radek Routa, Lu-
boš Abrahám, Vladimí Jaňour 
a Jiří Páv. Přijďte se podívat na 
fotografie, na kterých autoři za-
chytili především krásy přírody. 
Výstava je otevřená až do neděle 
19. prosince. Vždy v pátek, so-
botu a neděli od 10:00 do 18:00 
hodin. (var)

Hořovičtí strážníci darovali krev
V pondělí 22. listopadu se na transfúzní stanici Nemocnice Hořovi-

ce vypravili tři hořovičtí strážníci. MP Hořovice tak poprvé ve své histo-
rii darovala krev ve skupině. Krev konkrétně darovali Antonín Procház-
ka, Radek Kaháček a Vladislav Štochl. Dva ze jmenovaných strážníků 
jsou pravidelnými dárci, Antonín Procházka přišel na transfúzní stanici 
poprvé. Jak před odběrem uvedl, inspirovali ho kolegové. Vedoucí hořo-
vické transfúzní stanice Jana Šrámková uvedla, že i další dárci přicházejí 
ve skupinách. Například Policie ČR, hořovické i berounské gymnázium, 
hořovičtí hokejisti a mnozí další. „Vážíme si všech dárců. Zvláště v této 
době jsou velmi potřeba,“ prohlásila Jan Šrámková. (var)

n Alois Crk. 
Foto: Dana Eschnerová
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Došla vám energie? Potřebujete vypnout? Pečujete?
Hledáme další možnosti, jak 

podporovat ty z  vás, kteří pečují 
o své blízké, a nadále chceme pod-
porovat více jak 300 
pečujících, se kterými 
nyní již pracujeme. 
Jednou z cest je sdílená 
péče, tzv. HOMESHA-
RING.

Jedná se o moderní 
způsob podpory rodin 
dětí s  intelektovým nebo kombi-
novaným zdravotním postižením 
založený na komunitní pomoci. 
Pravidelné odlehčovací setkání 
nebo pobyt u  proškolených pod-
porovatelů, odborně se jim říká 
hostitelé, pomůže rodině nabrat 
nové síly a  dítěti získat nové zá-
žitky. Hostitelé (rodina či jednotli-

vec) se s dětmi potkávají pravidel-
ně v  předem domluvený čas, pár 
hodin týdně/měsíčně, odpoledne 

nebo o  víkendu. Spo-
lečně s dítětem si uži-
jí obohacující chvíle, 
získají nové sociální 
kontakty a  dovednos-
ti a  současně pečující 
rodina či rodič získají 
čas na “krátké dobití 

energie”.
Homesharing přes 30 let fun-

guje v Irsku a v dalších západních 
zemích. V České republice pomalu 
zapouští kořeny a pilotně se třetím 
rokem ověřuje u  rodin s  dětmi 
s  autismem, a  nejen u  nich. Díky 
finanční podpoře, kterou jsme 
získali od nadačního fondu ABA-

KUS  – nadační fond zakladatelů 
Avastu, pilotně zavádíme home-
sharing i na Hořovicku. Odborné 
zázemí nám poskytují 
organizace Děti úplň-
ku a  Rodinné Integ-
rační Centrum v  Par-
dubicích.

Jste pečující? Za-
jímá vás, jak se stát 
podporovatelem? Chcete se jen 
dozvědět víc?

Napište nám na: homesha-
ring@cpkp.cz nebo zavolejte ně-
které z  nás, rády s  vámi vše pro-
diskutujeme podrobněji: Martina 
Macurová (603 946 501), Petra Ště-
pová (773 661 130) a Renata Baxo-
vá (723 673 981).

Případně stručné informace 
naleznete i  zde: www.cpkp.cz/
strednicechy/homesharing/.

Centrum pro ko-
munitní práci střední 
Čechy zavádí a  rozvíjí 
komunitní aktivity, 
podporuje znevýhod-
něné občany v  prosa-
zování jejich práv a učí 
vzájemnému respektu. 

Od roku 2014 se mimo jiné věnuje-
me podpoře lidí, kteří pečují o něko-
ho ze svých blízkých – neformálně 
pečujícím. Jsou to lidé, kteří mohou 
využívat různé formy profesionál-
ní pomoci, podporu v  komunitě, 
zdravotní služby a odlehčení v ka-
ždodenní péči. Pomoc musí ale být 
dostupná a musí se o ní dozvědět.

Nezisková organizace Dobromysl zahajuje 
od ledna 2022 provoz nové sociální služby Den-
ní stacionář v Hořovicích. Stacionář se nachází 
v prostorách Společenského domu Hořovice 
a k dispozici bude každý všední den od 7.30 do 
17 hod. Využívat jeho služeb mohou děti i do-
spělí s mentálním nebo kombinovaným posti-
žením ve věku od 1 roku do 65 let. V denním 

stacionáři nabízíme mimo činnosti spojené 
s podporou a rozvojem sebeobsluhy a nácviku 
každodenních běžných činností i terapeutické 
aktivity dle specifických potřeb a možností kaž-
dého klienta. Ti se tak v budoucnu budou moci 
zúčastnit například lekcí muzikoterapie nebo 
canisterapie. „Chtěli bychom všem uživatelům 
našich služeb umožnit trávit čas v podnětném 

prostředí. Zažívat různorodé aktivity, získávat 
nové zkušenosti, setkávat se s vrstevníky, zdo-
konalovat se v dovednostech nebo jen relaxo-
vat,“ uvádí Petra Matějková, vedoucí Denního 
stacionáře. Slavnostní otevření, na které tímto 
srdečně zveme všechny zájemce o naše služ-
by i širokou veřejnost, proběhne v pondělí 
20. 12. od 16 hodin.

Otevření nového denního stacionáře Dobromysli v Hořovicích
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Spolu s MKC Hořovice pořádáme pro 
všechny milovníky společenského tance 
z Hořovic a blízkého okolí HOŘOVICKOU 
TANČÍRNU. Přijďte si s námi zatancovat 
standardní a latinské tance do 
prostorného sálu Společenského domu. 

Tančírna je určena pro všechny páry, které 
ovládají alespoň základní kroky tanců jako 
jsou waltz, valčík, tango, quickstep, blues, 
cha-cha, rumba a jive. Na pokročilosti 
Vašich tanečních znalostí opravdu 
nezáleží! 

Dress code: vhodné společenské oblečení a taneční obuv! 

HOŘOVICKÁ 
TANČÍRNA 

 

Společenský dům Hořovice 

sobota 18.12.2021 

začátek: 18:00 h konec: 21:00 h   vstupné: 100,-Kč 

Muzeum Hořovicka     
pobočka Muzea Českého krasu, Starý zámek Hořovice 

srdečně zve na výstavu betlémů 

 
 

otevírací doba na adventní víkendy  
4. a 5.12. / 11. a 12.12. / 18. a 19.12.  

Vánoční prázdniny 27.12. – 30.12. 2021 

   od 10 do 16 hodin 
   
    
   

vstup do expozice podléhá platným vládním epidemiologickým opatřením 
 

 Vrbnovská 27, Hořovice 

 www.muzeum-beroun.cz 
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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 4. a 18. 12. 8:00 – 11:00
V období od 23. 12. do 2. 1. 2022 bude knihov-
na uzavřena.

ZMĚNA CENÍKU OD 1. 1. 2022

REGISTRAČNÍ POPLATKY

Čtvrtletně Ročně

Děti do 15 let 30,– Kč 100,– Kč

Dospělí 70,– Kč 220,– Kč

Studenti *, ZTP**, 
čtenáři nad 62 let, 50,– Kč 150,– Kč

Čtenáři starší 85 let zdarma

* po předložení dokladu o studiu
** po předložení dokladu ZTP

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
V období od 23. 12. do 2. 1. 2022 bude 
Informační centrum uzavřeno.
Peníze za zakoupené vstupenky na zrušená 
představení Vám vrátíme v pracovní době 
Infocentra. Je nutné zakoupené vstupenky 
přinést. Můžete-li, informujte se před návštěvou 
IC na tel. 732 512 821, zda máme k vracení 
dostatečnou hotovost. Děkujeme za pochopení!
VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI:
Představení a koncerty: Olympic, O princezně, 
která ráčkovala…, Vánoční čas s Jů a Hele, Co-
cotte minute jsou zrušena. Vracíme peníze za 
prodané vstupenky.
KAFE U OSMANYHO – změna termínu – již 
zakoupené vstupenky platí i v novém termínu.
4 4 TENOŘI
15. 12. 2021 od 19:00, SD, cena místenky: 690, 
650, 590 Kč.

Upozorňujeme diváky, kteří ještě nevrátili 
vstupenky, aby získali zpět své peníze za 
neuskutečněná představení Michalovi 
mazlíčci, Ve dvou Tour - Lenka Nová a Petr 
Malásek, Vladimír Mišík a ETC, 8 Eur za 
hodinu, že tato možnost bude k 31. 1. 2022 
ukončena.

n Společenský dům

Nádražní 606, Hořovice
tel.: 732 512 821

SPOLEČENSKÝ DŮM
n 15. 12. od 19:00
4 TENOŘI
n 18. 12. od 18:00
HOŘOVICKÁ TANČÍRNA

PŘIPRAVUJEME:
n 14. 3. 2022 od 20:00
PARTIČKA
n 22. 7. 2022 od 20:00
TŘI V HÁJI - divadelní představení
přesunuto na Starý zámek - nádvoří

n Knihovna Ivana Slavíka

n Galerie Starý zámek

n do 19. 12. 2021
75 ALOIS CRK A PŘÁTELÉ
Výstava fotografa k jeho životnímu jubileu. 
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 4. 12. 2021 od 21:00
LUCIE REVIVAL
n 11. 12. 2021 od 19:00
ADVENTNÍ KONCERT
n 18. 12. 2021 od 21:00
AKROBAT

PŘIPRAVUJEME:
n 15. 1. 2022 od 21:00
ŠPEJBL’S HELPRS – AC/DC revival
n 4. 2. 2022 od 19:00 divadlo UKLÍZEČKA
n 5. 2. 2022 od 19:00 divadlo NEUKLÍZEČ
n 19. 2. 2022 od 21:00 GAIA MESIAH

n Kino Hořovice - vestibul

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

n 19. 12. neděle od 15:00
KOCOUR V BOTÁCH
Pohádka pro děti v podání loutkářského sou-
boru Malá scéna Hořovice. Přijďte do prostoru 
ve vestibulu bývalého kina v Pražské ulici.

Všechny pravidelné kroužky a aktivity na-
leznete na www.domecekhorovice.cz
4 6.,13.,20. prosince, 9:00 – 10:00
CVIČENÍ PRO SENIORY - pondělní cviče-
ní pro radost z pohybu s Milenou Braunovou. 
Vrbnovská ul. 1138, Hořovice, poplatek 50 Kč
Radová Lenka, Tel.: 725 064 881.
4 1., 8., 15., 22. prosince, 10:00 – 11:00
JDU BĚHAT - SKUPINOVÝ BĚŽECKÝ 
TRÉNINK V HOŘOVICÍCH. Propojení běhu 
s posilovacím a kompenzačním cvičením. 
Vstup do Starého zámku, Hořovice, poplatek 50 
Kč, Hrdličková Romana, Tel.: 602 664 650.
4 1., 8., 15., 22. prosince, 17:45 – 18:45
CROSSFIT TRÉNINK. Skupinové cvičení 
pro dospělé posilující komplet celé tělo. Vrb-
novská ul. 1138, Hořovice, poplatek 70 Kč. 
Hrdličková Romana, Tel.: 602 664 650
4 KAŽDÝ PÁTEK VÝTVARNÉ HRÁT-
KY PRO RODIČE A DĚTI OD 2 LET + 
HERNIČKA. Hernička otevřena vždy v pátek 
od 8:30 do 12:00 hodin.
3. 12. Mikulášské tvoření
10. 12. Vánoční lucerny ze zavařovaček
17. 12. Vánoční ozdoby
Rezervace na výtvarné hrátky nutná, Jíchová 
Kamila, Tel.: 721 274 439. vždy 50 Kč poplatek.
4 5. prosince, 18:00 – 19:30
MIKULÁŠSKÁ JÓGA – PRASKOLESY. Jóga 
s Danou Walker. Sokolovna Praskolesy, poplatek 
100 Kč, Hrdličková Romana, Tel.: 602 664 650.
4 8. prosince, od 18:00
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY. Zazpívejme si spo-
lečně s kytarami. Zahrada Domečku Hořovi-
ce, Vrbnovská ul. 1138.
4 13. prosince, 16:00 – 18:00
Veřejná výtvarná dílna - EBRU technika. 
Malování speciálními barvami na vodu a pře-
nos motivu na textil. Tašky, látky, čepice, na 
které chcete potisk, vezměte s sebou. Vrbnov-
ská ul. 1138, Hořovice, poplatek 150 Kč. Rezer-
vace: Jíchová Kamila, Tel.: 721 274 439.

n Domeček Hořovice

n 20. 9. 2022 od 19:00
KAFE U OSMANYHO

TANEČNÍ PODZIM 2021 (17. sezóna)
Mládež, pátky
Mládež – začátečníci H7, podzim 2020, 18:00 – 20:00
Mládež – začátečníci H7, podzim 2021, 20:15 – 22:15
Blanka Vášová, www.tanecni.net

n Informační centrum

n Evangelický kostel

Českobratrská církev evangelická
Valdecká 408, Hořovice
e-mail: horovice.evangnet.cz

4 Každou neděli od 8:30 se konají v  evan-
gelickém kostele v  Hořovicích bohoslužby, 
které zároveň přenášíme online. Sledujte pro-
sím aktuální informace na našich webových 
stránkách horovice.evangnet.cz.
4 17. 12. od 19:00 VÁNOČNÍ MEDITACE
Musica a chiesa s verši Jaroslava Seiferta. Účinkují 
Musica ad Tabulam: Rudolf Měřinský a hosté.

4 18. 12. od 17:00 TAK TROCHU JINÝ KRÁL 
ARTUŠ ANEB HRA O HLEDÁNÍ GRÁLU
Vánoční hru předvedou děti a mládež Farního 
sboru ČCE.
4 do 24. 12. PRODEJNÍ VÝSTAVA SUMI-E 
(JAPONSKÉ TUŠOVÉ MALBY)
Výstava bude otevřena každou neděli po 
bohoslužbách (9:30-11:00), během akcí pro 
veřejnost a také na požádání (tel.: 606 891 369). 
Vstupné na akce je dobrovolné.

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 
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n Žebrák

HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK
4 2. 12. od 18:00
HVĚZDÁRNA DĚTEM - rezervace nutná
4 2. 12. 2021 od 20:00
DIVADLO NOC

MĚSTSKÉ MUZEUM ZBIROH
n do konce roku 2021
ČINNOST SDH VE ZBIROHU OD ROKU 
1881 AŽ PO SOUČASNOST
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 poli-
cisty z obvodního oddělení Radnice zahrnující 
i policejní stanici Zbiroh, který po schválení 
bude moci být používán nejen na služebních 
stejnokrojích.

n Zbiroh

4 14. 12. od 17:00
PŘEDNÁŠKA O PODPOŘE ZDRAVÍ
ESENCIÁLNÍMI OLEJI
Tématem této přednášky je využití esenciál-
ních olejů pro těhotenství, porod a péči o ko-
jence. Přednáška je spojena s ochutnávkou es-
enciálních olejů. Přednáška se koná na adrese 
Cvočkařská 286/1, Hořovice.

n Syringa

n Beroun

4 18. 12. 2021 od 9:00
SETKÁNÍ NA TÉMA „KOLO ROKU“ - 
Yule – zimní slunovrat
Je to čas se zastavit, naslouchat svému 
vnitřnímu hlasu a spočinout s odpočívající 
přírodou. Zacvičíme si keltskou jógu, tak jak 
ji cvičili keltští kněží – druidové, a otevřeme 
se tichu v nás. Seminář se koná na adrese 
Cvočkařská 286/1, vchod z ulice Jungman-
novy.
4 KAŽDÉ PONDĚLÍ A STŘEDA
- Cvičení WYDY – Keltské jógy – cvičení pro 
všechny
- Cvičení Gravid jógy
Další informace na tel. č. 603 964 553
Přihlášky na všechny akce a cvičení jógy 
přijímá a informace poskytuje Marcela Ganna 
Flídrová na tel. č. 603 964 553. Více na www.
syringa-czech.cz.

- 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
Kalanetika - strečinkové cvičení pro zpevnění 
a tvarování postavy
Každou středu 17:15 – 18:15 / 18:30 – 19:30
Rytmické cvičeni s tanečními prvky (6-10 let)
Každé pondělí 15:00 – 15:50.
Rytmické cvičeni s tanečními prvky (11-15 let)
Každé pondělí 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 nebo e-mail: 
info@brdskeslunce.cz
Hravé relaxační kreslení - kroužek pro děti ZŠ 
1. stupeň, liché týdny středa od 15:00 do 16:30. 
Vaše dítka formou hry a výtvarného vyjádře-
ní poznávají sebe sama a své místo ve světě. 
Po domluvě lze dítě vyzvednout ze školky, či 
družiny.
Výtvarné kurzy – olejomalba, malba na plátno, 
kreslení pravou hemisférou
Krásně a dobře kreslit dovede opravdu každý.
Pod odborným vedením lektorky si každý 
vybranou technikou namaluje obraz, který si 
odnese domů. Výtvarné pomůcky, plátno jsou 
k dispozici.
Podrobné informace a termíny na výše uvede-
né kurzy na webu www.brdskeslunce.cz/

JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY
aktuální info https://www.sedmikraska-horo-
vice.cz/akce/
4 MIKULÁŠSKÉ ČTENÍ
Nechcete zvát domů Mikulášskou trojici? 
Přijďte k rozsvícenému stromku ke kostelu na 
Palackého náměstí. Zde bude čekat Mikuláš 
s knihou hříchů, čerti a andělé. Pomozte Mi-
kuláši a přineste sepsané hříchy, které vloží do 
knihy. Hříšníky mohou být jak děti, tak dospě-
lí. KDY: neděle 5. 12. 2021 17 – 18 hodin.
4 VÁNOCE SE BLÍŽÍ
Zastavte se ve vánočním shonu a přijďte strávit 
příjemné odpoledne do Klubu Labe Hořovi-
ce. Připravili jsme program pro celou rodinu. 
Společně vyrobíme nepečenou dobrotu. Při-
pomeneme si vánoční zvyky. Do programu se 
může se svým nápadem zapojit každý. Přines-
te svůj oblíbený vánoční či novoroční recept, 
ochutnávku cukroví. Po vzájemné dohodě mo-
hou starší děti přijít bez rodičů. KDY: pondělí 
20. 12. 15 - 18 hodin.
Bližší informace: Renata Babelová, Tel.: 
792 319 950, mail: sedmikraska-os@seznam.cz

Veřejné bruslení v prosinci 2021

1. St 08:00 – 14:45

2. Čt 12:30 – 14:30

3. Pá 08:00 – 14:00

4. So 06:00 – 07:00, 12:45 – 15:00

5. Ne 06:45 – 07:45, 15:00 – 16:00

6. Po -

7. Út 12:00 – 15:00

8. St 08:00 – 14:45

9. Čt 12:30 – 14:30

10. Pá 08:00 – 14:00

11. So 06:00 – 07:15, 14:15 – 15:15

12. Ne 06:45 – 07:45, 15:00 – 17:00

13. Po -

14. Út 12:00 – 15:00

15. St 08:00 – 14:45

16. Čt 12:30 – 14:30

17. Pá 08:00 – 15:30

18. So 06:00 – 07:00, 16:15 – 18:30

19. Ne 06:45 – 07:45, 12:45 – 15:00

26. Ne 06:45 – 07:45

V době uzávěrkyí Měšťana č. 12 nebyl 
rozpis do konce měsíce ještě znám. 

Pokračování najdete
na www.zs-horovice.cz.

n 4.–5. 12. MUDr. Švábová Ladislava, Hořovi-
ce, Pod Nádražím 289, tel.: 311 513 375
n 11.–12. 12. MUDr. Joukl Jan, Králův Dvůr, 
Průmyslová 614, tel.: 728 349 403
n 18.–19.  12. MUDr. Tomková Martina, Be-
roun, Větrná 984, tel.: 774 117 578
n 24.  12. MUDr. Trtková Eva, Králův Dvůr, 
Průmyslová 614, tel.: 602 448 894
n 25. 12. MUDr. Valta Richard, Žebrák, Hrad-
ní 68, tel.: 311 533 384
n 26.  12. MUDr. Třesohlavá Magdaléna, Lo-
chovice 308, tel.: 723 556 474
n 27.  12. MUDr. Veselá Vladimíra, Beroun, 
Švermova 1591, tel.: 601 371 200
n 28. 12. MUDr. Mynko Leonid, Beroun, Tali-
chova 825, tel.: 605 251 083
n 29. 12. MUDr. Zaytsev Dmitry, Beroun, Ha-
vlíčkova 1732/3, tel.: 727 836 818
n 30.  12. MUDr. Asina Iuliia, Beroun, Plzeňská 
32/22, tel.: 311 513 313
n 31.  12. MUDr. Aušteda Josef, Broumy 73, 
tel.: 311 585 165
Pohotovostní hodiny od 8:00 do 11:00.

n Zubní pohotovost
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V sobotu 13. 11. 2021 proběhl 
poslední závod Českého poháru 
mládeže v moderním pětiboji na 
pražské Julisce. Hořovický tým vy-
slal celkem 22 závodníků napříč 

všemi kategoriemi. A rozhodně se 
neztratil. V kategorii U 11 Lukáš 
Novotný vybojoval stříbro. Pro ka-
tegorii U 13 byl závod vypsán jako 
Mistrovství ČR a zcela ho ovládl 
teprve desetiletý Samuel Holiček, 
který je zároveň mistrem ČR i v ka-
tegorii U 11. Spolu s Jiřím Červen-
kou si ještě odnesl bronz v soutěži 
družstev. Ve stínu nezůstaly ani žač-
ky v U 13, Julie Lišková a Viktorie 
Dušková, když se také radovaly z 3. 
místa v mistrovské soutěži družstev. 
Matěj Huml se v kategorii U 17+, ve 
které absolvoval i šermířskou část, 
umístil na třetí příčce. Svěřenkyně 
Spartaku v kategorii U 17 vystou-
paly na stupně vítězů hned dvakrát. 
Martina Vavřičková si doběhla pro 
bronzovou medaili a Nikola Dar-

dová pro stříbro. Ačkoli Jan Nosek 
ovládl kombinovanou část (střelba 
+ běh) v nejstarší kategorii U 19, 
pouhých 25 bodů mu scházelo na 
zlato.

10 závodníků a 10 medailí – to 
byl závod O Pohár Dukly Praha, 
který se konal následující den na 
stejném stadionu. Kategorii U 9 
zcela ovládly nejmladší závodnice 
Spartaku Hořovice (1. místo Lea 
Holičková, 2. místo Viktorie Míko-
vá, 3. místo Sára Holičková). Lukáš 
Novotný (U 11) a Samuel Holiček 
(U 13) vystoupali na nejvyšší stu-
pínek. A jelikož šlo o sérii závodů, 
tak se rozdávaly i poháry za celkové 
umístění. Ty si odnesly Lea Holičko-
vá, Viktorie Míková a Aneta Cho-
cholová (všechny U 9), Samuel Ho-
liček (U 13) a Lukáš Novotný (U11).

Sezóna to byla vskutku velkole-
pá. Naši závodníci o sobě dali vědět 
nejen na domácí půdě, ale i v zahra-
ničí (psali jsme v minulém čísle). Za 

úspěchy však stojí nejen nesmírná 
dřina, houževnatost, odříkání, ka-
ždodenní tréninky a chuť být lepší 
a lepší na straně svěřenců, ale také 
hodiny a hodiny týdně chystání 
pestrých tréninkových jednotek, 
vyhodnocování výkonnosti každé-
ho závodníka, plánování, obětavosti 
a trpělivosti na straně plaveckých 
a pětibojařských trenérů.

Oddíl moderního pětiboje a pla-
vecký oddíl TJ Spartak Hořovice 
děkuje všem trenérům, sponzorům, 
rodičům a všem ostatním přízniv-
cům za podporu v letošní sezóně. 
Věříme, že příští sezóna bude ve 
znamení medailových úspěchů, že 
společně budeme s našimi pětibo-
jaři prožívat radost z osobních re-
kordů a posouvání cílů a že té skvělé 
pětibojařské bandě budete i nadále 
držet palce. Ivana Chocholová

foto Filip Komorous

Úspěšná pětibojařská sezóna 
Spartaku je u konce


