
Téměř denně se setká-
vám s neznalostí rozdílu 
mezi pojmy město a měst-
ský úřad, a to bohužel někdy 
i u volených zástupců města. 
Rozhodl jsem se tedy, že se 
pokusím jednoduchou for-
mou tyto a některé další poj-
my vysvětlit.

Město nebo chcete-li obec je 
územně samosprávný celek, defi-
novaný Zákonem o obcích, který 
také zakládá právní subjektivitu 
obce. Jak již z pojmu samospráv-
ný celek vyplývá, obec je řízena 
samosprávou neboli orgány, vole-
nými v tzv. komunálních volbách. 
Přesněji řečeno volič vybírá členy 
zastupitelstva, které ve své pravo-
moci volí další orgány. Zastupi-

telstvo obce (města) je nejvyšším 
orgánem obce. Zastupitelé obvyk-
le na svém ustavujícím zastupitel-
stvu po volbách volí starostu, radu 
města a výbory zastupitelstva. 
Povinností ze zákona je zvolit 
výbor finanční a kontrolní. Dále 
pak zastupitelé mohou ustanovit 
výbory další, třeba výbor pro za-
hraniční spolupráci. Menší obce 
nemají povinnost volit radu obce 
a její funkci plní starosta. Součás-
tí rady jsou také místostarostové, 
které stejně jako ostatní radní volí 
zastupitelstvo. Volení zastupitelé 
mohou být na uvolněných nebo 
neuvolněných funkcích. Uvol-
něný bývá obvykle starosta nebo 
místostarosta a znamená to, že 
svou funkci vykonávají na plný 

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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Město a městský úřad

n Na snímku hořovičtí vítězové okresního kola soutěže základ-
ních uměleckých škol v sólovém a komorním zpěvu. Více k akci 
uvnitř listu. Foto: Květuše Ernestová

úvazek za plat daný zákonem. 
Neuvolnění funkcionáři obvyk-
le pobírají odměnu, kterou jim 
schválí zastupitelstvo. Rada ve své 
kompetenci ustanovuje poradní 
orgány v podobě komisí jako např. 
komise životního prostředí. Počet 
zastupitelů a radních určuje zá-
kon. Například Hořovice mají 21 
zastupitelů a 7 radních včetně sta-
rosty a dvou místostarostů. Volené 
orgány, tedy zastupitelstvo, rada 
a starosta přijímají svá rozhodnu-
tí v podobě usnesení v tak zvané 
samostatné působnosti. Rozhodují 
o rozpočtu města, nakládání s ma-
jetkem města a také jeho nabývání 
nebo převodech. Jsou povinni tak 
činit s péčí řádného hospodáře.

Městský úřad je orgánem měs-
ta, který není volený a skládá se 
z úředníků, tedy zaměstnanců 
placených z městského rozpočtu. 
Městský úřad řídí tajemník úřadu, 
kterého jmenuje starosta města 
se souhlasem ředitele krajského 
úřadu. Městský úřad se skládá 
z odborů, popř. oddělení, které 
jednak poskytují odborný servis 
pro výkon samostatné působnosti 
samosprávě a jednak vykonávají 
tzv. přenesenou působnost. Přene-
sená působnost je ve své podstatě 
výkonem státní správy v určitých 
oblastech, kde je účelné, aby se 
státní správa přiblížila občanům. 
Jedná se například o vydává-
ní cestovních pasů, občanských 

průkazů, řidičských průkazů, evi-
dence vozidel apod. Přenesenou 
působnost vykonává také stavební 
úřad. Důležité je vědět, že do pře-
nesené působnosti, tedy výkonu 
státní správy nesmí samospráva 
zasahovat. Starosta tedy nemůže 
například ovlivnit vydání staveb-
ního povolení, pokud žadatelem 
není město samo. Město je ve sta-
vebním řízení ve stejném postave-
ní jako kterýkoliv občan. Městský 
úřad má právní subjektivitu pou-
ze ve zvláštních případech daných 
zákonem na rozdíl od města, které 
má právní subjektivitu vždy.

Za město jedná starosta a za 
městský úřad tajemník, pamatujte 
na to.

S úctou Dr. Ing. Jiří Peřina,
starosta města Hořovice

Vítání občánků
V sobotu 23. dubna 2022 

se bude konat na hořovic-
kém zámku „Vítání nových 
občánků města Hořovice“. 
Rodiče, kteří mají zájem 
o přivítání svého děťátka, se 
mohou v předstihu přihlásit 
u J. Šrámkové, tel. 737 124 123 
nebo u Mgr. Ulčové, tel.: 
724 716 300. Přihlášení obdrží 
pozvánku s časovým termí-
nem.



V úvodu petice se píše:
„Firma LESOSPOL si tu dělá tedy 

dle dohody města Hořovice svůj byz-
nys. Je to jasně daný proces, který je 
na městě podepsán jakousi smlouvou 
o těžebních činnostech, které nikdy 
NIKDY nepřestanou a budou se ka-
ždý rok opakovaně provádět, až tento 
les nikdo nepozná.“

Dále je v úvodu petice uvedeno, 
že Dražovka je po léta systematicky 
vytěžována, že je v rukou nekom-
petentních mladých lidí, kteří bez-
ostyšně sledují a následují své plány 
a že zde má zmizet jeden hektar lesa.

Autory petice neznám a oni 
neznají mě. Nechápu, proč o spo-
lečnosti, kde pracuji a kterou spo-
luvlastním, takto píší. Nechápu, 
proč se nás třeba před tím na něco 
alespoň nezeptají. V petici totiž ne-
zmiňují Městský úřad Hořovice, ale 
firmu LESOSPOL Zbiroh.

Naše společnost má ve sprá-
vě celkem dvacet lesních majetků 
patřících okolním obcím. Městu 
Hořovice spravujeme lesní majetek 
o výměře 139 ha, z toho les Dražov-
ka má výměru 60 ha. I kdybychom 
každý rok vytěžili v Dražovce ten 
jeden zmiňovaný hektar lesa, bude 
nám trvat šedesát let, než Dražovku 
nikdo nepozná, jak se píše v petici. 
V posledních 10 letech jsme v Dra-
žovce paseku o velikosti jeden hek-

tar neudělali ani jednou a Dražovka 
si do budoucna v převažující míře 
udrží charakter starých lesních po-
rostů.

Jak už jsem uvedl, pracujeme na 
lesních majetcích dvaceti obcí. Kaž-
dý rok s nimi jednáme a informu-
jeme je o činnosti v jejich lesích. Jde 
ročně o mnoho hodin strávených 
na schůzích zastupitelstev. Naším 
cílem je dlouhodobá spolupráce 
nikoliv jednorázová maximaliza-
ce zisku. A tito naši partneři se teď 
dočítají v petici, která je umístěná 
na internetu a o které se navzájem 

informují, jaký „byznys“ máme 
v Dražovce. V době zvýšených ka-
lamitních těžeb, které jsme nuceni 
ze zákona provádět, a které pocho-
pitelně budí pozornost občanů ne-
jen v Hořovicích, nás podobná ne-
pravdivá sdělení velmi poškozují.

V Dražovce se hospodaří tak-
zvaným podrostním způsobem, 
pracuje se s přirozenou obnovou 
porostů, a protože se to daří, je Dra-
žovka zapsaná na seznamu vzoro-
vých objektů lesního hospodářství 
Ministerstva zemědělství ČR. Těžeb-
ní zásahy jsou malé, soustředí se do 
zimních měsíců, používá se při nich 
velmi šetrná technologie a téměř 
neomezují významnou rekreační 
funkci tohoto příměstského lesa. Vý-
sledek každého těžebního zásahu je 

nutné posoudit s odstupem několi-
ka let a ne v průběhu prací. Výsledky 
těžeb z minulých let jsou v Dražovce 
prokazatelně dobré a každý je může 
vidět v podobě úžasných nových 
porostů původních dřevin.

Starat se o lesy v majetku Města 
Hořovice není pro naši společnost 
rozhodně žádným finančním jac-
kpotem. Pokud by nám šlo primár-
ně o peníze, těžili bychom v Dražov-
ce na jiných místech, než kde jsme 
těžby v uplynulých letech prováděli. 
Z ekonomického hlediska je pro nás 
správa Hořovických městských lesů 
málo významná a obejdeme se bez 
ní. Z hlediska odborného jde o zají-
mavou a náročnou práci.

Ještě pár věcí k jednotlivým po-
žadavkům petice:
1. OKAMŽITÉ ZASTAVENÍ TĚŽ-
BY DRAŽOVKY A ZASTAVENÍ 
STAVBY DALŠÍHO RYBNÍKA

Zastavení nebo povolení těžby je 
v kompetenci vedení města, a je to 
tak dobře.
2. ABY TENTO LES BYL V RU-
KOU OPRAVDOVÝCH ODBOR-
NÍKŮ, KTEŘÍ HO ZACHOVAJÍ 
PRO DALŠÍ GENERACE

Les by měl být opravdu svěřen 
odborníkům a toto rozhodnutí 
je opět na vedení města. Smlouva 
s LESOSPOLem je kdykoli vypově-
ditelná, a to bez udání důvodu. Je to 
dobře, protože vlastník lesa má mít 
maximální možnost rozhodovat 
o svém majetku.
3. LEGISLATIVNÍ ZMĚNA STA-
TUSU DRAŽOVKY NA LESO-
PARK

Změna statusu na LESOPARK, 
čili vynětí Dražovky z ochrany les-
ního půdního fondu a její postavení 
mimo režim zákona o lesích, je sa-
mozřejmě možná. Jen se autoři pe-
tice nesmí divit, co všechno se pak 
s lesem může dít. Také to stojí dost 
peněz. Stát vysokou cenou za tento 
převod předchází šmelení s lesními 
pozemky. Velká část parků a leso-
parků měst je na katastru zařazena 
jako ostatní plocha. Je tam pak dale-
ko snazší postavit budovu atd. Sou-
časné zařazení hořovických lesů do 
kategorie lesů zvláštního určení se 
zvýšenou funkcí rekreační považuji 
za optimální řešení.
4. ABY SE OBČANÉ MOHLI VY-
JÁDŘIT K TAKTO ZÁVAŽNÝM 
ZMĚNÁM (NAPŘ. V REFEREN-
DU)

Referendum není dobrý způsob 
rozhodování o lese. Kvůli nevy-
mahatelnosti odpovědnosti těch, 
co hlasují. Pochybuji o tom, že by 
si všichni hlasující lokalitu alespoň 
prošli. Jde opět o můj soukromý ná-
zor. Rozhodnutí je na vedení města.
5. ABY SE O TENTO LES STA-
RAL TÝM LIDÍ, KTERÝ ZAJISTÍ, 
ABY SE V LESE KÁCELY POUZE 
STROMY OPRAVDU NAKAŽE-
NÉ KŮROVCEM, STROMY NE-
BEZPEČNÉ A POLÁMANÉ

Tento bod je jen opakováním 
bodu 2, doplněným zmínkou o ků-
rovci. Chtěl bych na tomto místě 
uvést, že poznat zelený strom na-
padený kůrovcem není lehké. Záro-
veň je to ta nejdůležitější věc v boji 
s kůrovcem. Kůrovcová souš je již 
neškodná – je to strom nikoli napa-
dený, ale už novou generací kůrov-
ce opuštěný. Tato nová generace se 
nachází už jinde – ve zdánlivě zdra-
vých smrcích v okolí. Smrk by měl 
být v Dražovce přítomen jen v ma-
lém množství. Ve velkém množství 
tam nepatří kvůli svým ekologic-
kým nárokům a protože příměst-
ský les neumožňuje intenzivní péči, 
kterou smrkové porosty vyžadují. Je 
třeba počítat s tím, že poslední větší 
porost smrku v severovýchodní čás-
ti Dražovky tam nevydrží dlouho. 
Jeho životnost lze trochu prodlužo-
vat, ale do nekonečna to nepůjde. 
Rozhodně se netěším na jeho těžbu 
a budu rád, když něčeho takového 
budu ušetřen.

Autoři petice píšou o našem 
„byznysu“, o tom že těžba nikdy 
neskončí, o nekompetentních mla-
dých lidech, kteří bezostyšně násle-
dují své plány a představy, o naruše-
ní majestátnosti a intimity lesního 
prostředí. Petice je uvedena textem: 
„Udělali jste na nás občany podvod 
a lest“. V textu není nikde výslovně 
uvedeno, na koho tato věta míří. Na 
městský úřad? Na konkrétní osoby? 
Na společnost LESOSPOL? Obvině-
ní z podvodu je vážná věc a mělo by 
být konkrétní a adresné.

Veškerá činnost prováděná naší 
firmou v Dražovce dříve i v uply-
nulých měsících je v souladu se 
zákonem a zpětně bych nic jinak 
neudělal. Všechno co tam děláme, 
činíme po předchozím projednání 
s vedením města se kterým je ko-
rektní spolupráce.

Libor Myslivec,
LESOSPOL Zbiroh spol. s r. o.
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Vyjádření k petici Zachraňme Dražovku
V únoru jsem se seznámil s textem petice „ZACHRAŇME DRAŽOVKU“. Jako spoluvlastník společnosti LESOSPOL Zbiroh se 
chci k této petici vyjádřit.

Padlý starý topol v Dražovce, na cestě k rybníku.

Kmeny starých topolů. 2x foto: var



Různá covidová omezení 
předchozích měsíců výrazným 
způsobem zasáhla do života dětí 
i dospělých. Zasažené bylo zdra-
votnictví, školství, sport, kultura, 
veřejné stravování i další oblasti. 

Výjimkou není ani Knihovna Iva-
na Slavíka Hořovice, která zazna-
menala v roce 2021 o 140 registra-
cí méně, než v roce 2020. Naopak 
přibylo výpůjček, které meziročně 
stouply o 1913 kusů. Stručně ře-
čeno, méně čtenářů si půjčilo více 
knih. Téměř o dva tisíce titulů.

Úbytek dětí
Vedoucí hořovické knihovny 

Martina Stelšovská prozradila, co 
vše se za těmito čísly skrývá. „V roce 
2020 jsme zaznamenali 837 regist-
rací, v roce 2021 jich bylo 697,“ po-
znamenala s tím, že úbytek, který se 
ve dvou třetinách týká dětí, souvisí 
především s covidovými opatření-
mi. Řada lidí preventivně omezila 
kontakty, onemocněla a na počet 
registrací měly vliv i karantény.

A co podpořilo zvýšení počtu 
vypůjčených knih? Knihovnice od 
počátku pandemie přemýšlely, jak 
čtenářům usnadnit půjčování. Na-
příklad takzvané odložení na polič-
ku, kdy si čtenář vybere knihy v on-
-line katalogu a v knihovně si je 
následně vyzvedne, bylo oproštěno 
od poplatku. Stejně tak byl zrušený 
poplatek u rezervací knih.

Další zajímavou možností je 
donášková služba, kterou mohou 

využívat lidé s omezeným pohy-
bem. I v tomto případě je služba 
osvobozená od poplatku.

Bibliobox
A kdo se rozhodl omezit kon-

takty, mohl a může k vracení knih 
využívat bibliobox, který je umís-
těný naproti vchodu do hořovické 
knihovny. Čtenáři do něj mohou 
vkládat knihy sedm dní v týdnu.

Zástupci hořovické knihovny by 
rádi informovali také o tom, že jsou 
od začátku letošního roku všechny 
poplatky, kromě dětských registrací, 
mírně navýšené. Jako příklad může-
me uvést roční poplatek pro dospě-
lé, který je z Kč 200 navýšený na Kč 
220. I navzdory době se v roce 2021 
podařilo uspořádat 24 akcí. „Usku-
tečnily se živě i on-line. Jednalo se 
o besedy, akce pro školy, křest knihy 
a konal se i projektový den pro Zá-
kladní školu Újezd. Hodně přispělo 
i Pasování prvňáčků na čtenáře, 
které se konalo za dva roky zpět-
ně. Pasované tak byly děti prvních 
i druhých tříd,“ vyjmenovala Mar-
tina Stelšovská.

Hořovická knihovna plánuje 
řadu akcí i pro letošní rok, zveřejně-
né budou na webu MKC Hořovice 
i města Hořovice. Pokračuje a roz-

šiřuje se spolupráce s mateřskými 
a základními školami, kdy knihov-
nu navštěvují celé třídy a celé třídy 
se mohou také registrovat. (var)

Knihovna Ivana Slavíka
Hořovice

možnosti půjčování knih:

Návštěva knihovny – v době 
otevření knihovny si čtenář 
osobně knihy vybere
Odložení na poličku - čtenář si 
prostřednictvím on-line katalo-
gu sám vybere a objedná knihy, 
nebo si vybrané tituly v on-line 
katalogu objedná telefonicky 
nebo emailem
Rezervace knih – vypůjčené 
knihy si může čtenář rezervo-
vat - tel. č.: 603 199 304, e-mail: 
knihovna1@mkc-horovice.cz
Donášková služba - mohou 
využívat lidé s omezeným pohy-
bem - tel. č.: 603 199 304
Bibliobox – nachází se naproti 
vchodu do knihovny, zájemci 
mohou knihy vracet – vkládat 24 
hodin denně / 7 dní v týdnu
Jakékoliv psaní do knihy je ne-
přípustné!

informace
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Rok 2021 v Knihovně Ivana Slavíka:
méně čtenářů, více vypůjčených knih
Půjčování knih usnadní výběr v on-line katalogu, rezervace, odložení na poličku i donášková služba

n Kdo se rozhodl omezit kontak-
ty, mohl a může pro vracení knih 
využívat bibliobox. Je umístě-
ný naproti vchodu do hořovické 
knihovny. Čtenáři do něj mohou 
vkládat knihy sedm dní v týdnu. 
Foto: archiv Knihovny Ivana Sla-
víka Hořovice

Zahájení sezóny 2021 se z důvodu covid-omezení posunulo až 
na polovinu května a ukončena byla v prosinci úspěšnou instalací 
regionálních betlémů z muzejních i soukromých sbírek. Důležitým 
počinem se stala výstava s názvem „Harmoniky Kebrdle – Delicia 
Hořovice“ realizovaná ve spolupráci s firmou DELICIA Accordions 
s.r.o. Připomněla formou historických textových panelů, dobových 
fotografií i prezentací starých harmonik, stoletou tradici výroby těch-
to populárních hudebních nástrojů v našem městě. Navštívilo ji přes 
1200 zájemců nejen z řad bývalých zaměstnanců, ale také turisté ze 
vzdálenějších koutů republiky.

Během léta realizovalo Muzeum Hořovicka Muzejní a Hradozá-
meckou noc s kulturním programem, konala se i hudební vystoupe-
ní akordeonistů přímo v expozici. Zajímavým zážitkem se jistě stalo 
i divadelní představení ART s Karlem Heřmánkem a zábavu i po-
učení nabídl Renesanční večer na Starém zámku. Děkujeme všem 
spolupracovníkům, účinkujícím i návštěvníkům a srdečně zveme na 
letošní plánované akce.

Čekají vás staré fotografie a pohledy Hořovic připomínající místní 
zákoutí i společenské události, v létě připravujeme výstavu o středově-
kých hrách, aneb jak se bavili lidé žijící ve 14. - 15. století. Při prohlídce 
se můžete nejen vzdělávat, ale také si hrát. Na podobné téma bude při-
praven ve spolupráci se SVČ Domeček na pátek 10. června 2022 dopro-

vodný program se stanovišti nesoucí označení Hravý středověk. Těšit se 
můžete i na příbramské divadlo s komedií „Jak jsem vyhrál válku“ v níž 
účinkuje Aleš Háma. Nabídka našich letošních akcí je pestrá, dveře mu-
zejní expozice se otevřou v sobotu 2. dubna.

RNDr. Anna Brotánková, vedoucí Muzea Hořovicka

Ohlédnutí za pátou sezónou Muzea Hořovicka



zprávy
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Jak byste představil 2. základní 
školu Hořovice?

2. ZŠ Hořovice je škola s dlou-
holetou tradicí. Sídlí ve dvou his-
torických budovách - první stupeň 
na Víseckém náměstí, druhý stupeň 
společně s Gymnáziem Václava 
Hraběte v Jiráskově ulici. Většina 
absolventů naší školy úspěšně po-
kračuje ve studiu na středních a vy-
sokých školách a nachází uplatnění 
v mnoha různých oborech od kul-
tury, přes sport, školství až k poli-
tice.

V současné době se našich 48 
pedagogů a asistentů stará o 390 
žáků, kterým se snažíme poskyt-
nout nejen kvalitní vzdělání, ale 
i možnost všestranného rozvoje 
osobnosti. Proto předkládáme na-
šim žákům nejen vzdělávací obsah, 
ale i pestrou paletu doplňkových 
aktivit a akcí. Standardně nabízíme 
kulturně-historické a přírodovědné 

exkurze, setkání s autory dětských 
knih, možnost účinkování na škol-
ních akademiích či členství v klubu 
mladého diváka a čtenářském klu-
bu. Každoročně pořádáme zimní 
lyžařské kurzy. Jsou určené žákům 
od 3. do 8. třídy. Aby se mohli zapo-
jit opravdu všichni, veškeré lyžařské 
vybavení (lyže, běžky, snowboardy, 
skialpinistické sety) je dětem díky 
podpoře ze strany SRPŠ posky-
továno zdarma. Každoročně také 
odjíždíme s žáky prvního stupně 
na letní školu v přírodě. Děti zažijí 
spojení výuky, her a pobytu v příro-
dě. Učí se komunikaci, spolupráci, 
řešení problémů a upevňují si pozi-
tivní vztahy ve třídě. Pro druhý stu-
peň je určen letní sportovní kurz, 
jehož frekventanti se věnují cyklis-
tice, turistice, vodáctví, vyzkouší si 
i moderní paddleboardy a target 
sprint hry. Dále pomáháme dětem 
smysluplně trávit i jejich volný čas. 

Mohou navštěvovat řadu různoro-
dých školních kroužků. V této ob-
lasti spolupracujeme i s organizací 
Domeček Hořovice a se studenty 
Gymnázia Václava Hraběte.

Velkou pozornost věnujeme 
prevenci rizikových jevů (Go kurzy 
pro žáky 6. tříd, přednášky o ky-
beršikaně a rizikovém chování na 
internetu, projekt Nenech to být 
apod.). Dále pracujeme na úspěš-
ném začleňování žáků se speciální-
mi vzdělávacími potřebami. Máme 
vlastní školské poradenské zaříze-
ní, speciální pedagožku a logoped-
ku. Školské poradenské zařízení 
poskytuje bezplatně poradenské 
a konzultační služby žákům, jejich 
rodičům i pedagogům. Snaží se po-
máhat při zvládání a řešení vzdělá-
vacích, výchovných a vztahových 
potíží. Poradenské služby ve škole 
jsou zajišťovány výchovným porad-
cem, školním metodikem prevence 
a školním speciálním pedagogem. 
V příštím školním roce se také 
chystáme otevřít přípravnou třídu 
určenou pro děti s odkladem školní 
docházky. Mezi naše priority patří 
i environmentální výchovaa vedení 
dětí ke zdravému životnímu stylu 
(projekty Do lesa s lesníkem, Týden 
lesů, Nadace dřevo pro život, Ovoce 
a mléko do škol, besedy na téma re-
cyklování a třídění odpadu, spolu-
práce s ekocentrem Zvířecí pohoda 
Bzová apod.) i charitativní akce 
(projekty Krabice od bot – dárky 

pro potřebné, Čtení pomáhá, sbírka 
pro Zvířecí pohodu či adopce zvířat 
v ZOO Praha a ZOO Plasy.)

Jsme hrdí také na svoji spolu-
práci se školou v partnerském měs-
tě Hořovic Gau-Algesheim. Trvá 
od roku 2015 a dále se úspěšně 
rozvíjí. Začala fotbalovým zápasem 
Millenium Cup, kterého se účastnili 
žáci 3. a 4. tříd a pokračovala třemi 
pětidenními pobyty našich žáků 8. 
a 9. ročníků na partnerské základní 
škole, kde byli v dopoledních ho-
dinách zapojováni do výuky a od-
poledne je čekal bohatý program 
spojený s poznáváním kulturních 
a historických památek a přírod-
ních krás v okolí školy. Letos by se 
měla tato akce opět uskutečnit, a to 
v termínu 9. – 13. 5. 2022 a měla by 
být doplněná o ekologický projekt 
a společný běh našich a německých 
učitelů z Hořovic do Gau-Algeshei-
mu.

Můžete zmínit úspěchy žáků 
v soutěžích a při další prezen-
taci školy?

Samozřejmě. Naše největší 
úspěchy jsou ze sportovních sou-
těží.Například ve školním roce 
2015/2016 získala v krajském kole 
závodů in-line bruslařů 2. místo 
Ema Čechová. Ve školním roce 
2017/18 se do krajského kola Pla-
vecko-běžeckého poháru dostali 
Jakub Šebek a Martina Vavřičková. 
Oba si odnesli ocenění za 1.místo. 

n Tři otázky pro…

ředitele příspěvkových organizací města Hořovice
V letošním roce postupně představujeme organizace města Hořovice, a to prostřednictvím ředitelů jednotlivých 
organizací. Na dotazy nyní odpovídá ředitel 2. Základní školy Hořovice Jiří Vavřička

n Spolupráce 2. ZŠ Hořovice se školou v partnerském městě Gau-Al-
gesheim trvá od roku 2015 a dále se úspěšně rozvíjí. Foto: archiv školy
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V následujícím roce ve stejné sou-
těži získala 3. místo Naděžda Křeč-
ková a podařilo se nám zapojit 98% 
žáků školy do olympijského vícebo-
je (339 z nich splnilo olympijský di-
plom). I letos jsme stáli v krajském 
kole soutěže in-line bruslařů na 
stupních vítězů. Druhé místo obsa-
dila Lea Holíčková.

Protože jsme si byli vědomi ri-
zika nedostatku pohybu v období 
distanční výuky, snažili jsme se mo-
tivovat nejen naše nadějné sportov-
ce, ale všechny děti i pedagogy ke 
sportovním aktivitám i v tomto ob-
dobí, kdy se soutěže konat nemohly. 
Realizovali jsme jedinečný projekt 
s názvem Hurá do Afriky. Trval od 
19. dubna do 16. května 2021 a byl 
určen všem žákům prvního i dru-
hého stupně. Celkově bylo v rámci 
této akce naběháno, nachozeno, 

naježděno na kole či kolečkových 
bruslích neuvěřitelných 41 163 km. 
Nejlépe si vedly tehdejší 9. B a 4. B. 
Díky této sportovní aktivitě byla 
na transparentním účtu nasbírána 
částka 46 435 Kč, kterou jsme pře-
vedli na konto ZOO Plasy a adopto-
vali si tak levharta.

Naši žáci se také účastní různých 
vědomostních a čtenářských soutě-
ží. V poslední době nám největší ra-
dost udělala Linda Karafiátová s 3. 
místem v Olympiádě z anglického 
jazyka.

Jak organizace využívá příspě-
vek města?

Škola získává peníze z různých 
zdrojů. Největší částku dostává od 
MŠMT. Z těchto peněz hradí pla-
ty pedagogů a pomůcky. Finanční 
prostředky získané od zřizovatele – 

Únor 2021 Únor 2022

Poděkování za výstavbu
nové komunikace v ulici Kamenná
Vážený pane starosto,

chtěli bychom Vám a radě města Hořovice poděkovat za výstavbu nové 
komunikace v ulici Kamenná. Její výstavba významně zlepšila kvalitu do-
pravní obslužnosti a celkový vzhled naší lokality. Z fotografií níže je patr-
né, o jak zásadní změnu se jedná. Možná je to malý krok pro lidstvo, ale 
velký skok pro nás, obyvatele Kamenné ulice.

Markéta a Lukáš Deverovi

	

	

	

2.	Základní	škola	Jiráskova	617,	Hořovice	

Zveme	budoucí	prvňáčky	na	zápis	do	1.	třídy		
	čtvrtek		7.	dubna		2022	od	15:00	do	18:00	hodin		

budova	Vísecké	náměstí		

	

(S	sebou	rodný	list	dítěte,	občanský	průkaz	rodičů,		

popř.	doporučení	PPP)	

Těšíme	se	na	Tebe!	

tedy příspěvek od města - jsou vyu-
žívány převážně na pokrytí nákladů 
za energie, opravy v budově či jako 
příspěvek na obědy žákům. Pokrý-
vají však pouze 10% celkových ná-
kladů.

Externí finanční prostředky zís-
kávané aktivitou školy pocházejí 
z EU. Využíváme je na vybavení ICT 
technikou, na projekty jako vzdělá-
vání cizinců či podpůrná opatření 
pro děti se speciálními vzděláva-
cími potřebami. Nemalou částku 
jsme získali na pobyty našich žáků 
v Gau-Algestheim, a to z Česko-
-německého fondu budoucnosti. 
S různými dalšími projekty nám 
pomáhají i firmy v regionu. Nejvíce 
SaintGobainSekurit.

V posledních deseti letech se 

nám podařilo zateplit budovu na 
Víseckém náměstí a vyměnit v ní 
topnou soustavu - 20% nákladů 
hradilo město. V budově v Jirás-
kově ulici jsme zdárně dokončili 
půdní vestavbu a získali tím nejen 
nové kmenové učebny, ale i novou 
špičkově zařízenou počítačovou 
učebnu, přírodovědnou učeb-
nu vybavenou měřícími systémy 
PASCO a jazykovou učebnu - la-
boratoř Robotel – SmartClass+. 
Město nám pomohlo uhradit 36% 
nákladů. Na rok 2022 plánujeme 
ve spolupráci s MAS Karlštejn-
sko realizovat projekt Konektivita 
školy, díky němuž bychom zmo-
dernizovali dvě starší a novým 
požadavkům již nevyhovující po-
čítačové učebny. (var)

Úpravy přízemí Starého 
zámku zahájeny
 

Pracovníci Technických služeb města 
začali s renovací prostor v přízemí budo-
vy Starého zámku vyklízením několika 
místností. Po dokončení renovace by nové 
prostory měly sloužit k pořádání různých 
veřejných a kulturních akcí. (var)

n 2. ZŠ Hořovice adoptovala v Zoo Plasy levharta. Spolupracuje i se ZOO 
Praha. Foto: archiv školy

 

1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŘOVICE 
zve všechny budoucí prvňáčky 

k ZÁPISU DO 1. TŘÍDY 
              v pátek 8. dubna 2022

             od 14:00 do 17:00 hodin 
 

Těšíme se na Vás. 

Přineste s sebou občanský průkaz  
a rodný list dítěte 
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Ve městě zůstává skupina lidí, kteří 
na potřebnou pomoc nedosáhnou

V Hořovicích v poslední době vznikla řada sociálních projektů. Například koncem loňského roku byl ve Společenském domě otevřený 
denní stacionář Dobromysli pro lidi s mentálním nebo kombinovaným onemocněním. Společnost Dementia připravuje zážitkovou 
hru pro pečující a širokou veřejnost a díky Charitě Starý Knín a Beroun mohli lidé bez přístřeší v mrazivých zimních dnech najít úto-
čiště ve stanu a v denním centru pro lidi bez domova. Zástupci zmíněných organizací na projektech spolupracují s městem Hořovice. 
Jak taková spolupráce vypadá v praxi, přiblížily vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství Olga Kebrlová a koordinátor 
sociálních služeb Alena Ratajová.

DOBŘE NASTAVENÁ
SPOLUPRÁCE

Nejprve doplnily seznam orga-
nizací, se kterými spolupracují. Ve 
městě jich totiž působí mnohem 
více, než zmiňujeme v úvodu. „Dob-
ře nastavenou spolupráci máme 
například s organizací Lomikámen 
pro lidi s psychiatrickým onemoc-
něním nebo s Centrem pro komu-
nitní práci Střední Čechy, se kterým 
spolupracujeme na různých projek-
tech, například v červnu bude kon-
čit projekt na podporu pečujících 
o zdravotně postižené blízké osoby. 
Dluhovému poradenství se věnu-
je organizace Člověk v tísni a již 
několik let spolupracujeme s Cen-
trem pro integraci cizinců, jehož 
zástupci pracují především v terénu, 
navštěvují ubytovny apod.,“ vyjme-
novala vedoucí odboru Olga Kebr-
lová s tím, že ve městě působí Cha-
rita Beroun, organizace Magdaléna 
a mnozí další. Některé organizace 
využívají prostory hořovického so-
ciálního odboru, řada z nich pracuje 
v terénu a klienty navštěvuje přímo 
v rodinách nebo na ulici.

CO JE ZÁSADNÍ?
Proces komunitního plánování 

je nastavený tak, aby se území zasí-
ťovalo všemi dostupnými službami, 
které v něm mohou být a které od-
povídají nastavení sítě sociálních 
služeb kraje. „Zásadní je, aby zde 
žádná služba, která je potřeba, ne-
chyběla, jako tomu bylo v případě 
stacionáře pro lidi s mentálním 
nebo kombinovaným postižením. 
Máme velkou radost, že se ho spo-
lečně s organizací Dobromysl poda-
řilo v závěru loňského roku otevřít,“ 
konstatovala Olga Kebrlová.

SOCIÁLNĚ SLABÍ SENIOŘI
Ve městě ale stále zůstává skupi-

na lidí, kteří na potřebnou pomoc 
nedosáhnou. A to by zástupci sociál-
ního odboru také rádi vyřešili. „Jsou 
zde nemajetní lidé, kteří jsou již v se-
niorském věku, nemají nárok na dů-
chod, nemají možnost získat místo 
v domově pro seniory a zároveň ne-

jsou schopni se o sebe postarat,“ po-
psala Alena Ratajová s tím, že situaci 
těchto sociálně slabých seniorů by 
mohl vyřešit takzvaný chudobinec.

PROBLÉM BYDLENÍ
Hořovičtí jsou si vědomi, že 

cesta k takovým projektům je 
dlouhá, především kvůli finančním 
prostředkům. Například by bylo 
potřeba zaměřit se na dostupné 

bydlení, a to nejen pro seniory. Ob-
last bydlení je velkým problémem 
na celostátní úrovni. Podnikají se 
už ale první kroky. „Začali jsme 
spolupracovat se zástupci komise 
pro strategický rozvoj, s panem Ur-

banem a městským architektem pa-
nem Kreisingerem. Tématem další 
schůzky bude výstavba bytů a rádi 
bychom začlenili i téma realizace 
chudobince,“ říká Alena Ratajová.

STARTOVACÍ BYTY
Potřebu zajistit bydlení cítí Hořo-

vičtí i v případě samoživitelů s dětmi 
a dalších. „Vhodné by byly startova-
cí byty, nebo nízkonákladové by-

dlení pro lidi, kteří chodí do práce 
nebo mají nízké důchody. Také pro 
hendikepované, kteří se nějakým 
způsobem snaží pracovat, ale jejich 
příjmy nejsou na takové výši, aby 
běžné komerční bydlení uplatili,“ 

poznamenala Alena Ratajová s tím, 
že skupina lidí, kteří nemají dostatek 
finančních prostředků na zajištění 
bydlení, se zvětšuje.

JEDEN BYT V BYTOVCE
Olga Kebrlová zmínila jednu 

možnost, díky které by se mohla 
situace zlepšit. „Ve městě staví řada 
developerů. Je to dobře, ale městu 
to přináší i řadu negativ, jako je na-
příklad zvyšování počtu dětí v ma-
teřských a základních školách nebo 
zvětšování objemu odpadu apod. 
S tím si pak musí poradit město. 
Developeři by mohli být vstřícní 
a poskytnout městu třeba jeden byt 
v bytovce,“ domnívá se vedoucí od-
boru sociálních věcí, zdravotnictví 
a školství Olga Kebrlová.

PROTIDROGOVÝ VLAK
Témat odboru sociálních věcí, 

zdravotnictví a školství Městského 
úřadu Hořovice je mnohem více. 
Budeme se jim věnovat v dalších vy-
dáních Hořovického Měšťana. Při-
neseme informace například o tom, 
jaké problémy způsobuje chybějící 
záchytná stanice v regionu a popí-
šeme i zajímavý interaktivní projekt, 
v rámci kterého by měl do Hořovic 
přijet protidrogový vlak. (var)

Leták ambulantních a pobyto-
vých služeb najdete na straně 16. 

n Sociální problematiku města Hořovice přiblížily vedoucí odboru sociál-
ních věcí, zdravotnictví a školství Olga Kebrlová a koordinátor sociálních 
služeb Alena Ratajová. Foto: var
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Již potřetí bude probíhat Světový 
den ledvin v době pandemie a le-
tošní termín konání je celosvětově 
10. března. Vzhledem k epidemické 
situaci budou stejně jako v minulých 
dvou letech omezena screeningová 
vyšetření, která byla prováděna na 
nefrologických pracovištích. Letošní 
ročník má zvýšit povědomí o one-
mocnění ledvin a zároveň informo-
vat o prevenci.

Počet pacientů s chronickým 
onemocněním ledvin roste každým 

rokem a dle statistik by do roku 
2040 mělo být onemocnění ledvin 
pátou nejčastější příčinou úmrtí 
lidí. Aby se této situaci zabránilo, 
byly stanoveny tři směry, na které 
je potřeba se zaměřit. Za prvé je to 
posílení znalostí v komunitě ne-
mocných. „Je pravdou, že literatury 
k onemocnění ledvin pro laickou 
veřejnost není mnoho. Stejně tak 
materiály týkající se chronického 
onemocnění ledvin, které by pacien-
tům pomohly k lepšímu a snazšímu 

Světový den ledvin se letos zaměří na 
zvýšení povědomí o nemocech ledvin

přístupu k informacím, jsou tak tro-
chu nedostatkové zboží,“ vysvětluje 
primářka MUDr. Hana Novotná ze 
společnosti Dialýza a.s., která provo-
zuje v Berouně dialyzační středisko. 
„Například i možnost domácí peri-
toneální dialýzy či hemodialýzy je 
spoustě pacientů věc neznámá a při-
tom je běžně využívaná. Podobně je 
to s paliativní péčí u pacientů s one-
mocněním ledvin,“ doplňuje Adam 
Carda z Centra domácí péče, které 
pečuje o pacienty s onemocněním 
ledvin v domácím prostředí.

Druhou důležitou oblastí je neu-
stálé vzdělávání personálu, zejména 
lékařů a sester. „Vzdělávání je ne-
smírně důležité, ovšem nebavíme 
se tu jen o odborných medicínských 
znalostech, ale také manažerských 
dovednostech lékaře a dalšího zdra-
votnického personálu,“ říká prim. 
MUDr. Hana Novotná z berounské 
dialýzy. Poslední, třetí oblastí, na 
kterou se zaměřuje téma letošního 
ročníku Světového dne ledvin je po-
litická. Světoví politici se nejčastěji 
zaměřují na čtyři hlavní onemoc-
nění a jejich problematiku. Jedná 
se o kardiovaskulární onemocnění, 

rakovinu, diabetes a v poslední době 
také hlavně respirační onemocnění. 
Cílem projektu Světový den ledvin 
je tuto situaci změnit a k výše vy-
jmenovaným chorobám se začít více 
zaměřovat i na onemocnění ledvin. 
Povědomí o chronickém onemoc-
nění ledvin mezi veřejností je stále 
nedostatečné.

Světový den ledvin připomíná 
důležitost ledvin a jejich správné 
funkce pro naše zdraví. V případě, 
že člověk pociťuje jakékoli obtíže 
s ledvinami, měl by vyhledat prak-
tického lékaře, případně navštívit 
nefrologickou ambulanci. Včasná 
návštěva lékaře může pomoci odha-
lit onemocnění včas. Nemoci ledvin 
bývají často v počátečních fázích 
bezpříznaková. V Berouně se k akci 
Světový den ledvin tradičně připo-
juje Dialýza v Berouně a Centrum 
domácí péče, sídlící v poliklinice 
Medicentrum Beroun.

n Dialýza v budově Medicentra v Berouně.

Zbývají jen pár týdnů do hlavního termínu dob-
rovolnické akce Ukliďme svět, kterou už 30. rok u nás 
koordinuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP).
Termín pro jarní akce Ukliďme světjestanoven na 
26. března. Po dvou letech, kdy větší dobrovolnic-
ké akceznačně omezovala pandemie Covid 19, se 
konečně čeká větší účast. Příroda po dvou letech 
útlumu pomoc dobrovolníků potřebuje! Přihlašovat 
místní akce můžete už nyní!

Organizátoři místních akcí se mohou přihlašovat 
na stránkách www.uklidmesvet.cz prostřednictvím 
formuláře. Zároveň také mohou od ČSOP žádat 
materiální i informační podporu. Žádanka o zaslá-
ní rukavic a pytlů k úklidůmbude zveřejněna pouze 
do 1. března. Hromadná rozesílka balíčků organizá-
torům proběhne cca týden před hlavním úklidem. 
„Je důležité, aby dobrovolníci své přihlášky odeslali 
včas.Balíčky se tak stihnou připravit a odeslat před 
hlavním termínem úklidů,“sdělila koordinátorka 
kampaně Veronika Andrlová.Místní akce Ukliďme 
svět lze konat během roku kdykoliv. Pokud je někdo 
chystá dříve než 26. 3. , může se na případné podpo-
ře domluvit individuálně, pokud později, měl by si 
stihnout o podporu požádat do 1. března. Na konci 
srpna však bude možná další rozesílka materiálů ur-
čených pro podporu podzimních úklidů.

Jako každý rok, budou jarní úklidy doprovázet již 

tradiční fotografické soutěže. První z nich bude „Před 
a po“, která spočívá ve fotodokumentaci uklízené-
ho místa před začátkem úklidu a bezprostředně po 
něm. Druhou fotografickou soutěží bude „Fotogra-
fie z akce“, která přináší neomezenou míru fantazie. 
Nejzajímavější, nejvtipnější a nejakčnější fotografie-
budou mítnejvětší pravděpodobnost výhry. Kromě 
toho jsme pro letošek připravili také „videosoutěž“ 
z úklidu, o odpadcích, o recyklaci nebo jen o tom jak 
třídíte u Vás doma. Pravidla soutěží budou rovněž 
zveřejněna na stránkách www.uklidmesvet.cz.

Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, 
která probíhá na území celé České republiky jako 
součást světové kampaně Clean Up theWorld. Jejím 
cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a po-
hozené odpadky. Akci Ukliďme světv Česku od roku 
1993 organizuje Český svaz ochránců přírody. Do 
kampaně se každoročně zapojují tisíce dobrovolní-
ků. V letech 2017–2020 se kampaň konala společně 
s kampaní Ukliďme Česko. Od roku 2021 pokračuje 
opět samostatně. Smyslem kampaně Ukliďme svět-
není však jen samotné uklízení odpadků. Účastníci 
především posilují svůj vztah k přírodě a prostředí 
ve svém okolí, ale také se zamýšlejí nad tím, proč od-
padky vůbec vznikají.

Kontakt: Veronika Andrlová, tel.: 773 198 015, e-
-mail: info@csop.cz

Dobrovolnická akce Ukliďme svět slaví 30 roků!

																																	
	
	
	
	
	
	
	

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

																													www.spechorovice.cz,		e-mail:	spec.skoly.horovice@quick.cz	
	
	
	
	
Zápis	do	1.	třídy	pro	školní	rok	2022	-	2023	
Vážení	rodiče,		
Ve	středu	13.	4.	2022	se	od	14.00	–	16.00	hod.	uskuteční	zápis	do	1.	třídy.		
K	zápisu	je	nutné	doložit	kopii	rodného	listu,	občanský	průkaz	a	platné	vyšetření	ze	školského	
poradenského	zařízení.																													
Naše	škola	je	určena	pro	děti,	které	z	různých	důvodů	nezvládají	nároky	běžné	základní	školy,	pro	
žáky	s	mentálním	postižením,	pro	žáky,	kteří	potřebují	více	školní	péče,	mírnější	tempo	výuky,	plný	
respekt	ke	zdravotnímu	handicapu.	
																																				

Mgr.	Martina	Štochlová,	ředitelka	školy	

	

Základní škola Hořovice,
příspěvková organizace

Svatopluka Čecha 455,
Hořovice, tel: 311 512 958, 

www.spechorovice.cz, e-mail: 
spec.skoly.horovice@quick.cz

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
PRO ŠKOLNÍ ROK

2022 - 2023
se uskuteční

ve středu 13. 4. 2022
od 14:00 – 16:00 hod.
K zápisu je nutné doložit kopii 
rodného listu, občanský prů-
kaz a platné vyšetření ze škol-
ského poradenského zařízení.
Naše škola je určena pro děti, 
které z různých důvodů ne-
zvládají nároky běžné základní 
školy, pro žáky s mentálním 
postižením, pro žáky, kteří po-
třebují více školní péče, mírněj-
ší tempo výuky, plný respekt 
ke zdravotnímu handicapu.

Mgr. Martina Štochlová,
ředitelka školy
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z usnesení rady města

Z Rady města
Hořovice

ze dne 19. ledna 2022

n Rada města Hořovice schvaluje 
program jednání uvedený na po-
zvánce.
n Rada města Hořovice schvalu-
je Partnerskou smlouvu s MAS 
Karlštejnsko, z.ú., IČO: 22689001, 
a to ve věci vzniku partnerství pro 
účely spolupráce při získávání do-
tací v rámci projektů realizovaných 
prostřednictvím této místní akční 
skupiny. Částka za členství v rámci 
uzavřeného partnerství a souvise-
jící poskytované služby činí jed-
norázový poplatek ve výši 242.835 
Kč. K podpisu smlouvy je pověřen 
starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením smluv, resp. žádostí 
o dodávky, týkajících se dodávek 
zboží a služeb v průběhu roku 2022, 
a to v rámci tzv. náhradního plnění 
s ohledem na zákon č. 435/2004 Sb. 
o zaměstnanosti. Dodavateli jsou 
společnost KODEX Hořovice, IČO: 
25134108, a společnost Filipa, s.r.o., 
IČO: 25282875. Hodnota poskyto-
vaných služeb v souhrnu nepřekro-
čí částku ve výši 200 tis. Kč včetně 
DPH. K podpisu dokumentů je po-
věřen tajemník úřadu.
n Rada města Hořovice schvalu-
je Smlouvy o dodávkách tepelné 
energie se společností Hořovická 
Teplárenská, s.r.o., IČ: 257 93 187, 
a to za účelem zajištění dodávek 
tepelné energie do odběrných míst 
Podlužská čp. 585 a ul. 1 máje čp. 
699 v Hořovicích v souvislosti 
s převodem správy bytů pod město 
Hořovice. K podpisu smluv je pově-
řen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním dodatku č. 3 ke Smlou-
vě o výpůjčce uzavřené dne mezi 
Zdravotnickou záchrannou služ-
bou Středočeského kraje, p. o. jako 
půjčitelem, a městem Hořovice jako 
vypůjčitelem, na jehož základě bude 
prodlouženo poskytnutí automatic-
kého externího defibrilátoru k bez-
platnému užívání, a to na dobu 
dvou let s automatickou prolongací. 
K podpisu dodatku smlouvy je po-
věřen starosta města.
n Rada města Hořovice schvaluje 
Smlouvu o postoupení pohledávek 
mezi Městskou správnou bytového 
a nebytového fondu Hořovice, jako 
postupitelem, a městem Hořovice, 
jako postupníkem, a to v celko-
vé výši postoupených pohledávek 
v hodnotě 479.930 Kč. Postoupení 
pohledávek je bezúplatné a jejich 
předmětem jsou nezaplacené ná-
jemné a služby spojené s nájmem 
od nájemců městských bytů. K pod-

pisu smlouvy je pověřen starosta 
města.
n Rada města Hořovice schvaluje 
ukončení nájemní smlouvy na pro-
jekt občanské vybavenosti Florida 
s příspěvkovou organizací Městské 
sportovní centrum Hořovice, kdy 
nově bude pronájem tohoto objektu 
řešen přímo prostřednictvím města 
Hořovice. Rada zároveň ukládá po-
vinnost zveřejnění záměru tohoto 
pronájmu na úřední desce města.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Smlouvy o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a do-
hody o umístění stavby č. IV-12-
6028617 Hořovice, ul. Nádražní, 
parc. č. 101 a 102 pro společnost 
ČEZ Distribuce, a. s., spočívající 
ve stavbě zařízení distribuční sou-
stavy-nového kabelového vedení 
NN na pozemku parc. č. 103 v k.ú. 
Hořovice. Předpokládaný rozsah 
věcného břemene bude cca 4 bm 
za jednorázovou náhradu ve výši 
2.420 Kč včetně DPH. K podpisu 
smlouvy je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Smlouvy o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a do-
hody o umístění stavby č. IV-12-
6010929/4102375576 Hořovice, ul. 
Jílová – obnova NN pro společnost 
ČEZ Distribuce, a. s., spočívající 
ve stavbě zařízení distribuční sou-
stavy – nového kabelového vedení 
a pilíře na pozemcích parc. č. 874/1, 
816, 874/14 a 874/17 v k.ú. Hořovi-
ce. Předpokládaný rozsah věcného 
břemene bude cca 230 bm za jedno-
rázovou náhradu ve výši 22.258 Kč 
včetně DPH. K podpisu smlouvy je 
pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne a dohody o umístění stavby č. 
IZ-12-6002832 Hořovice, ul. Dlou-
há a Žižkova a Smlouvy o postou-
pení práv a povinností z územního 
rozhodnutí pro společnost ČEZ 
Distribuce, a. s., spočívající ve stav-
bě zařízení distribuční soustavy – 
přeložce kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 249/1, 462/1 
a 462/2 k.ú. Hořovice. Předpoklá-
daný rozsah věcného břemene bude 
cca 306 bm za jednorázovou náhra-
du ve výši 1.210 Kč včetně DPH. 
K podpisu smlouvy je pověřen sta-
rosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o poskytování pracovně lékařských 
služeb, se společností PRAKTIK 
Hořovice s.r.o., IČO: 02880008, a to 
ve věci změny ceníku zdravotních 
úkonů poskytovaných zdravotnic-
kým zařízením v rámci poskyto-
vání pracovně lékařských služeb 
od 01. 02. 2022. Podpisem tohoto 
dodatku je pověřen starosta města. 
Zdržel se: 1 Pro: 5 Proti: 0

n Rada města Hořovice na základě 
výběrového řízení „Rozšíření MŠ ve 
městě Hořovice“ projednala závěry 
hodnotící komise a rozhodla o vý-
běru nejvýhodnější nabídky ucha-
zeče ARTENDR s.r.o., Nádražní 67, 
281 51 Velký Osek IČ: 241 90 853, 
jehož tímto vybírá jako dodavatele 
a souhlasí s podpisem Rozhodnutí 
o výběru dodavatele. Společnost 
požaduje za provedení díla částku 
ve výši 1.800.000 Kč bez DPH. Rada 
města Hořovice pověřuje pana sta-
rostu podpisem souvisejících roz-
hodnutí týkajících se předmětné 
veřejné zakázky a dále podpisem 
příslušné Smlouvy o dílo.
n Rada města Hořovice schvaluje 
poskytnutí individuální účelové 
dotace a zároveň Veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí individuální 
účelové dotace z rozpočtu města 
Hořovice v roce 2022 pro spolek 
HOROVIZE, z. s. ve výši 49.000 
Kč, a to za účelem zhotovení oce-
lové konstrukce podesty a schodů 
k zajištění bezpečných přístupů na 
turistickou lávku přes Červený po-
tok. K podpisu smlouvy je pověřen 
starosta města. Zdržel se: 1 Pro: 5 
Proti: 0
n Rada města Hořovice souhlasí 
s nabídkou, podle které zpracu-
je společnost FanIT s.r.o., za cenu 
170.610 Kč vč. 21 % DPH, reali-
zační dokumentaci stavby nazvané 
Oprava komunikačního systému 
v Komenského ulici v Hořovicích. 
Objednat zpracování.
Rada města Hořovice souhlasí s na-
bídkou, podle které zpracuje spo-
lečnost FanIT s.r.o., za cenu 157.300 
Kč vč. 21 % DPH, realizační doku-
mentaci stavby nazvané Oprava ko-
munikačního systému v ulici Pod 
Dražovkou v Hořovicích. Objednat 
zpracování.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s nabídkou, podle které zpracu-
je společnost FanIT s.r.o., za cenu 
140.360 Kč vč. 21 % DPH, realizační 
dokumentaci stavby nazvané Opra-
va ulice Dr. Holého v Hořovicích. 
Objednat zpracování.
n Rada města Hořovice souhla-
sí s bezplatným pronájmem sálu 
radnice Základní umělecké škole 
Josefa Slavíka Hořovice za účelem 
pořádání koncertů a jiných veřej-
ných vystoupení v termínech – 
25. 01. 2022 od 15:00 do 19:00 ho-
din, 03. 02. 2022 od 12:00 do 20:00 
hodin, 09. 02. 2022 od 08:00 do 
18:00 hodin.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s bezplatným pronájmem sálu rad-
nice orchestru Hořovická muzika 
pro konání tradičních koncertů ve 
dnech: 14. 2., 7. 3., 21. 3., 4. 4., 25. 4., 
2. 5., 16. 5., 30. 5., 6. 6., 20. 6., 27. 6., 
4. 7., 18. 7., 25. 7., 1. 8., 8. 8., 15. 8., 5. 9., 
19. 9., 3. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11., 
v čase od 17:00 do 20:15 hodin.

n Rada města Hořovice souhlasí 
s bezplatným pronájmem sálu rad-
nice malého saxofonového soubo-
ru SAXTET v roce 2022 v těchto 
datech: 28. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4., 
9. 5., 23. 5., 13. 6., 11. 7., 29. 8., 12. 9., 
26. 9. , 10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11., 
28. 11. v čase od 17:30 do 20:15 ho-
din.
n Rada města Hořovice schvaluje 
dokument Program prevence kri-
minality města Hořovice pro rok 
2022.
n Rada města Hořovice schvaluje 
dokument Strategie prevence kri-
minality města Hořovice na období 
2022-2023.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s přijetím účelově určeného finanč-
ního daru ve výši 19. 555,– Kč pro 
2. základní školu Hořovice od spo-
lečnosti WOMEN FOR WOMEN, 
o.p.s., v rámci projektu OBĚDY 
PRO DĚTI.
n Rada města schvaluje příspěvko-
vé organizaci Domov Na Výsluní 
podání žádosti o dotaci z rozpočtu 
Středočeského kraje z Humanitár-
ního fondu, oblast podpory „Pod-
pora sociálních služeb“ zakoupení 
mobilního zvedáku s digitální vá-
hou.

Z Rady města
Hořovice

ze dne 2. února 2022

n Rada města schvaluje program 
jednání uvedený na pozvánce.
n Informace o tržbách z parkova-
cích automatů - bez usnesení.
n Rada města schvaluje nový Or-
ganizační řád Domova Na Výsluní, 
Hořovice od 7. 2. 2022.
n Rada města Hořovice bere na 
vědomí splnění podmínek pro po-
stup do vyššího platového stupně 
pro ředitele Městského kulturního 
centra v souladu s nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb., o platových po-
měrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění pozděj-
ších předpisů. Rada ukládá OKT 
připravit platový výměr.
n Rada města Hořovice bere na 
vědomí Nařízení vlády č. 531/2021 
Sb., kterým se mění Nařízení vlády 
č. 341/2017 Sb., o platových po-
měrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění pozděj-
ších předpisů. Rada ukládá OKT 
připravit platové výměry.
n Rada města Hořovice schvaluje 
Smlouvu o převzetí odpadu do za-
řízení se společností AVE CZ odpa-
dové hospodářství s.r.o., IČO: 493 
56 089, a to ve věci přebírání od-
padu a dalších služeb týkajících se 
nakládání s odpadem ze Sběrného 
dvora v Hořovicích a území města 
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kumentace k vybudování 5 parko-
vacích míst v Anýžově ulici.
n Rada města Hořovice neschva-
luje poskytnutí finanční pomoci 
na základě Smlouvy o proná-
jmu reklamní plochy pro společ-
nost KOMPAKT spol. s r.o., IČO: 
49551027, a to ve věci finanční spo-
luúčasti pro zakoupení osobního 
automobilu pro Charitu Beroun.
n Rada města Hořovice rozhod-
la o zrušení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu 
na služby s názvem „Rozšíření ZŠ 
ve městě Hořovice“ a pověřuje sta-
rostu města podpisem Rozhodnutí 
o zrušení zadávacího řízení.
n Rada souhlasí a výjimkou 
z vnitřního předpisu č. 3/2016 – 
Zásady pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, a tedy 
s nabídkou a s textem smlouvy 
o dílo, podle které provede, za 
cenu 518.013,00 Kč bez DPH, tj. 
626.796,00 Kč vč. 21 % DPH, spo-
lečnost ENERGON DOBŘÍS, s.r.o. 
přeložku veřejného osvětlení v uli-
ci Sládkova a na nábřeží Hynka 
Šlosara, a to při příležitosti překlá-
dání kNN společností ČEZ Distri-
buce, a.s. Zajistit podpisy smlouvy 
o dílo.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh včetně Smlou-
vy o dílo, pro veřejnou zakázku na 
stavební práce s názvem „Prodlu-
žení podchodu v žst. Hořovice“ 
zadávanou dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zaká-
zek v platném znění. Zadavatelé, 
kterým je kromě města Hořovice 
státní organizace Správa železnic, 
zadávají tuto veřejnou zakázku 
společně, ve smyslu ustanovení § 7 
ZZVZ, na základě Smlouvy o spo-
lupráci a společném zadávání uza-
vřené dne 28. 06. 2021. Zadavatelé 
se budou řídit při zadávání veřejné 
zakázky ustanoveními ZZVZ plat-
nými pro veřejného zadavatele. 
Jménem zadavatelů jedná v rámci 
přípravy zadávacího řízení a jeho 
průběhu Správa železnic, státní or-
ganizace.
Do komise pro otevírání obálek 
a komise pro hodnocení nabídek 
jsou tímto radou za město Hořo-
vice nominováni místostarosta 
Ondřej Vaculík a vedoucí odboru 
technického a dopravního MěÚ 
Hořovice, Ing. Milan Šnajdr. Ná-
hradníky jsou jmenováni radní pan
n Rada vzala na vědomí písemnou 
informaci o výsledcích finančních 
kontrol u příspěvkových organiza-
cí města Hořovice, které byly pro-
vedeny ve IV. čtvrtletí 2021.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s účastí města v rámci mezinárodní 
kampaně „Vlajka pro Tibet“ a s vy-
věšením vlajky dne 10. 03. 2022 na 
budově radnice.

Hořovice. K podpisu smlouvy je 
pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s žádostí manželů Hasmanových 
o odkoupení části pozemku parc. 
č. 497 o výměře cca 10 m2 v k.ú. 
Hořovice a doporučuje Zastupitel-
stvu města Hořovice tento prodej 
schválit. Rada města zároveň pově-
řuje odbor vnitřních věcí a právní 
zveřejněním záměru prodeje části 
pozemku na úřední desce města, 
zajištěním geometrického plánu 
na oddělení pozemku a znaleckého 
posudku dle ceny obvyklé, podle 
kterého bude určena prodejní cena 
pozemku.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Smlouvy o uzavření bu-
doucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene s Ing. Bohdanem Šimeč-
kem a Mgr. Renatou Wachtlovou, 
LL.M., spočívající v povolení stav-
by kanalizační a vodovodní přípoj-
ky na pozemku ve vlastnictví města 
parc. č. 681 v k.ú. Hořovice v rozsa-
hu celkem cca 16,1 bm za úplatu ve 
výši 9.741 Kč včetně DPH. K pod-
pisu smlouvy je pověřen starosta 
města.
n Rada města Hořovice schvaluje 
ukončení nájemní smlouvy na byt 
č.10 na adrese 1. Máje 699, 26801 
Hořovice, uzavřené mezi městem 
Hořovice a nájemcem Vladimí-
rem Stolzem, a to dohodou ke dni 
28. 02. 2022. K podpisu dohody je 
pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s žádostí pana Otakara Slaměníka 
na odkoupení části pozemku parc. 
č. 165 o výměře cca 25 m2 v k.ú. 
Velká Víska a doporučuje Zastu-
pitelstvu města Hořovice tento 
prodej schválit. Rada města záro-
veň pověřuje odbor vnitřních věcí 
a právní zveřejněním záměru pro-
deje části pozemku na úřední desce 
města, zajištěním geometrického 
plánu na oddělení pozemku a zna-
leckého posudku dle ceny obvyklé, 
podle kterého bude určena prodej-
ní cena pozemku.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s žádostí pana Václava Veselého na 
odkoupení části pozemku parc. č. 
165 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Vel-
ká Víska a doporučuje Zastupitel-
stvu města Hořovice tento prodej 
schválit. Rada města zároveň pově-
řuje odbor vnitřních věcí a právní 
zveřejněním záměru prodeje části 
pozemku na úřední desce města, 
zajištěním geometrického plánu 
na oddělení pozemku a znaleckého 
posudku dle ceny obvyklé, podle 
kterého bude určena prodejní cena 
pozemku.
n Rada města Hořovice neschvalu-
je poskytnutí individuální účelové 
dotace pro Český rybářský svaz 
z.s., Místní organizace Hořovice, 
a to na zpracování projektové do-

Návštěvy v Domově Na Výsluní Hořovice
a regulace návštěv od 15. 2. 2022

Na základě mimořádného opatření Č. j.: MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN 
stanovuje ředitelka Domova Na Výsluní tato pravidla pro návštěvy.
Omezení návštěv trvá.

Návštěva je možná, pokud navštěvující osoba:
1. Absolvovala nejdéle před 72 hodinami před zahájením návštěvy RT-
-PCR vyšetření nebo nejdéle před
24 hodinami rychlý antigenní test na přítomnost antigenu viru SAR-
SCoV-2 s negativním výsledkem a doloží
o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem, zdravotnickým 
zařízením, nebo sms zaslaný odběrovým místem a prokáže se občanským 
průkazem; Domov Na Výsluní testovánínávštěvneprovádí.
2. Prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula 
u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření MZČR a od 
prvního pozitivního RAT testu nebo RT- PCR testu neuplynulo více než 
180 dní, o tomto doloží doklad vystavený praktickým lékařem nebo roz-
hodnutí KHS a prokáže se občanským průkazem.
3. předloží národní certifikát nebo digitální EU COVID o provedeném 
očkování proti onemocnění COVID-19, přičemž údaje uvedené v certifi-
kátech musí být ověřitelné dálkově přímo z písemného potvrzení, a od 
aplikace druhé dávky očkovací látky dle očkovacího schématu uplynulo 
nejméně 14 dnů (případně první u jednodávkového schématu), a před-
loží občanský průkaz k ověření totožnosti.

Návštěvy jsou umožněny denně v době 10,00 – 16,00 hod. (poslední 
návštěva 15,15 hod.). U každého klienta je návštěva možná 3 x týdně.

Osoby přicházející na návštěvu mohou vykonat návštěvu za 
těchto dalších podmínek:
1. Pracovníci recepce ověří doklady o bezinfekčnosti, změří tělesnou tep-
lotu, v případě příznaků jsou oprávněni návštěvu zakázat. Klienta mohou 
navštívit max. 2 osoby ve stejném čase a to na 45 minut.
2. Návštěvník je povinen při vstupu použít desinfekci a po celou dobu 
návštěvy mít zakryté dýchací cesty respirátorem a použít návleky na obuv. 
Tyto pomůcky zakoupí návštěvník na recepci, cena jednoho návštěvnické-
ho balíčku je 25,– Kč. Na každou návštěvu je třeba zakoupit balíček nový. 
Pomůcky není možné donášet!
3. Každý návštěvník vyplní „Prohlášení o bezinfekčnosti“.
4.Výjimku z povinnosti mít respirátor mají děti do 3 let věku. Děti od 3 
do 15 let mohou mít jako ochranu dýchacích cest chirurgickou roušku 
(pokud nemají odpovídající respirátor), kterou je možné zakoupit na re-
cepci za 5,– Kč.
5. U dětí od 6 do 15 let je nutné předložit doklad o prodělaném onemoc-
nění (ne starší 180 dnů), nebo platný doklad o negativním POC či PCR 
testu. Děti od 12 let mohou předložit doklad o prodělaném očkování.
7. Neočkovaní klienti mají po celou dobu návštěvy roušku. Během se-
tkání je nutné dodržovat 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.
Pakliže návštěva nesouhlasí s výše uvedeným režimem návštěv, odmítá 
se procesům podrobit, 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

Žádáme návštěvy o dodržování stanovených pravidel! Prosím, berte to 
jako ochranu klientů, ale i zaměstnanců. Opakovaně se stává, že návštěvy 
nepoužívají respirátor po celou dobu pobytu u klienta.

Pro další informace kontaktujte sociální pracovnice:
Mgr. Věra Charvátová 721 995 388
Lucie Říhová 723 512 942
Bc. Jana Hartmanová 606 261 296
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Soutěže Základních umělec-
kých škol ČR se opět, po dvouleté 
odmlce, vrátily do škol a především 
mezi děti. O to víc nám bylo potě-
šením uspořádat okresní kolo v só-
lovém a komorním zpěvu soutěže 
MŠMT právě u nás, v hořovické 
radnici. Ve středu 9. 2. se tedy sou-
těžilo, jak je již zvykem, za přísných 
protiepidemických opatření.

I přes všechny nařízené karan-
tény, kterých se všichni soutěžící ve 
věku od 6 do 18 let také nevyhnuli, 
byly výkony povedené a na úrovni 
prvního kola postupové soutěže.

Na všechny žáky na podiu do-
hlížela odborná porota ve složení 
Mgr. Kristýna Radačovská, Hele-
na Kresingerová a předsedkyně 
MgA. Andrea Brožáková Frídová. 
Porotci byli zkušení pedagogové, 
ale také aktivní umělkyně, aktuál-

ně účinkují na pódiu divadla J. K. 
Tyla v Plzni.

Ze všech 18 soutěžících, kteří 
k nám přijeli ze ZUŠ V. T. Beroun 
a ze SZUŠ Králův Dvůr, získali 
z naší ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice 
5 prvních míst Tobias Rosenbaum, 
Theodora Havlíčková, Kateřina 
Labská, Martin Jirák a Filip Strejc. 
Druhá místa obsadili Adéla Nová 
a Simon Rosenbaum.

V komorním zpěvu pak obsa-
dilo duo Martin Jirák a Filip Strejc 
1. místo a podobně jako většinu 
našich soutěžních zpěváků, je pak 
čeká další klání v krajském kole 
v ZUŠ Benátky nad Jizerou 9. až 
11. března 2022. Přejeme všem zú-
častněným mnoho dalších úspě-
chů!

BcA. Jakub Albrecht
Foto: Marcela Folková

Okresní kolo soutěže
v sólovém a komorním zpěvu

Komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Sla-
víka Hořovice se připojí k celostátnímu projektu Mgr. Petry 

Hejlové a Dětského pěveckého sboru ZVONKY Mnichovo Hra-
diště ZPÍVÁME PRO UNICEF 2022 koncertem duchovní hudby 
AVE MARIA v sobotu 26. března 2022 od 16 hodin v klášterním 
kostele Nejsvětější Trojice na Palackého náměstí v Hořovicích. 
Účinkují Květuše Ernestová, Originální pěvecké duo MAFI a Ko-
morní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka Ho-
řovice se svými sólisty. Spoluúčinkují Eliška Chaloupková (housle) 
a smyčcový soubor MAD STRINGS. Duchovní slovo P. Mgr. Stefan 
Wojdyła, umělecký přednes Klára Štochlová a Veronika Slavíková.
Srdečně zveme.

Květuše Ernestová, ZUŠ Hořovice

Blahopřání k významnému životnímu jubileu
Máte-li člena rodiny, který bude slavit významné životní jubileum (80, 

85, 90, 95, 100…)a myslíte, že by ho potěšilo blahopřání zástupců města, 
kontaktujte pí J. Šrámkovou, tel. 737 124 123 nebo u Mgr. Ulčovou, tel.: 
724 716 300. Své kontaktní údaje kontaktní údaje můžete také nechat v po-
datelně Městského úřadu Hořovice.

KČT Hořovice - TOM Vlaštovka pořádá
Týdenní autobusový zájezd do Itálie – Palmová riviera
Resort RIVA NUOVA Camping Village v termínu od 20. 8. do 27. 8. 2022

Ubytování: kemp Village, ubytování mobilní domy Lux
Mobilní domy jsou umístěny v polostínu topolů asi 100 m od pláže.
O kempu: Na severním břehu řeky Tronto, hranice krajů Marche a Ab-
ruzzo, leží centrum Palmové riviéry, San Benedetto del Tronto, na jižním 
břehu městečko Martinsicuro.
Resort leží na okraji městečka, asi 1 km od centra, přímo u moře. Od 
prostorné pláže s jemným pískem ho odděluje pouze pobřežní prome-
náda. Je ponořen do stínu topolů. Najdete tu bar, pizzerii, restaurace, 
minimarket, bankomat, dětský koutek. V hlavní sezóně probíhají denně 
animační programy pro děti i dospělé. K dispozici je volejbalové a dět-
ské hřiště, dětský koutek, stolní tenis, za poplatek fotbalové hřiště 
a tenisové kurty, je zde i půjčovna kol. Atrakcí je zde soustava bazénů 
s lehátky a slunečníky – vše mohou klienti CK Victoria využívat zdar-
ma, koupací čepice nutná. Pláž je volně přístupná, udržovaná. Vstup do 

moře je pozvolný, vhodný pro všechny věkové kategorie. Za poplatek 
pronájem kanoí a šlapadel. Beachvolejbalové hřiště na pláži je zdarma. 
Pro klienty ubytované v mobilních domech je plážový servis (sluneč-
ník + 2 lehátka/mobilní dům) na soukromé pláži Riva Nuova Camping 
Village zdarma. Ve středisku je česky mluvící delegát C
Tipy na výlety: Ascoli Piceno, San Benedetto, Gran Sasso, Aquapark 
Onda Blu, Colonnella, Řím
Stravování: vlastní – každý mobilní dům má kuchyňku – vařič, lednice, 
základní nádobí.
Doprava: vypraveným autobusem
Cena: 6 700,– Kč doprava + ubytování /4 – 6 lidí v chatce/, závěrečný 
úklid

Zájemci se mohou přihlásit do 31. 3. 2022 na email : miluska.jaroli-
mova@seznam.cz/jméno, příjmení, datum narození, bydliště, tel. čís-
lo/ nebo osobně Chaloupky 107. Zálohu 3 000,– Kč na osobu prosím 
zaplaťte na účet 362993329/ 0800, variabilní symbol 20827822, do 
poznámky jméno a příjmení. Další informace na tel. čísle 604 860 709, 
M. Jarolímová.
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Městská policie Hořovice

8 1. 1. 2022 v brzkých ranních 
hodinách si hlídka MP povšimla 
v ulici Valdecká jedoucího vozi-
dla, které nebylo řádně osvětleno. 
Strážníci vozidlo zastavili a řidi-
če vyzvali k předložení dokladů 
k provozu a řízení vozidla. Na 
toto muž odpověděl, že nemá 
platný ŘP. Celá věc byla sepsána 
následně předána správnímu or-
gánu k dalšímu řešení.
8 V měsíci lednu strážníci něko-
likrát řešili drobné krádeže zboží 
v OD Lidl a Penny market.
8 17. 1. 2022 od 13:30 do 16:00 
městští strážníci usměrňovali na 
žádost PČR dopravu v ulici Skle-
nářka, z důvodu uvízlého kamió-
nu pod viaduktem.
8 20. 1. 2022 ve večerních hodi-
nách strážníci MP zastavili vo-
zidlo, které řídil muž s platným 
zákazem řízení vozidel. Z tohoto 
důvodu byli na místo přivoláni 

policisté, kteří si osobu převzali 
k dalšímu řešení.
8 23. 1 2022 v 00:15 MP řešila 
opakovaně rušení nočního klidu 
u sportovní haly v Hořovicích. 
Při příjezdu na místo strážníci 
viděli skupinku osob, jež vychá-
zela od zimního stadiónu. Jeden 
z mužů na hlídku MP nevybíra-
vým způsobem slovně zaútočil. 
Muž byl následně ztotožněn 
a poučen o podezření ze spáchá-
ní přestupku, celá věc bude pře-
dána ke správnímu řízení.
8 26. 1. 2022 přijala hlídka MP 
telefonické oznámení, že na 
chodbě v budově úřadu práce 
leží muž a nechce odejít. Strážní-
ci na místě zjistili, že muž je dez-
orientovaný a potřebuje lékařské 
ošetření. Proto byla přivolána 
RZS, která muže převezla do ne-
mocnice.

Městská policie Hořovice

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166

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

8 Od 15. 1. do 15. 2. 2022 hasiči 
ze stanice Hořovice vyjížděli k 38 
událostem, z toho k 8 požárům, 
k 10 technickým událostem typu 
čerpání vody, padlý strom, ke 13 
dopravním nehodám, 2 x k úniku 
nebezpečných látek a tři x k zá-
chraně osob. Ve dvou případech 
šlo o planý poplach, poruchu EPS 
či neohlášené pálení. Při událos-
tech spolupracovali se zdravot-
nickou záchrannou službou, po-
licií ČR a ostatními složkami IZS. 
Při událostech došlo ke zranění 
18 osob, 17 osob bylo evakuováno 
a 6 osob bylo přímo zachráněno.
8 17. 1. 2022 v dopoledních hodi-
nách byla jednotka HZS Středo-
českého kraje ze stanice Hořovice 
společně s jednotkami SDH Žeb-
rák a Komárov vyslána k požáru 
sklepa do Bzové. Na místě byl 
zjištěn požár uskladněného uhlí 
ve sklepě rodinného domu. Zasa-
žené palivo bylo vyneseno mimo 
objekt a likvidace požáru byla 
provedena vodním vysokotlakým 
proudem v dýchací technice.
8 20. 1. 2022 v 11:14 byla jednot-
ka HZS Středočeského kraje ze 

stanice Hořovice, Beroun a Roky-
cany společně s jednotkami SDH 
Zdice, Komárov, Žebrák, Králův 
Dvůr a Zbiroh vyslána k hromad-
né dopravní nehodě na D5 33 km 
směr Praha. Jednalo se o nehodu 
celkem 36 vozidel s 6 zraněnými. 
Hasiči na místě události provedli 
prvotní ošetření a transport raně-
ných do sanitek a vrtulníků ZZS, 
protipožární opatření, zamezení 
úniků provozních náplní a eva-
kuaci osob z prostoru nehody do 
povolaného autobusu. Dále zajiš-
ťovali odklon dopravy a zprovoz-
nění dálnice pro odsun raněných 
a příjezd dalších složek IZS.
8 25. 1. 2022 v 11:25 byla jed-
notka HZS Středočeského kraje 
ze stanice Hořovice a Beroun 
společně s jednotkou SDH Zdice 
vyslána k požáru drtiče do ko-
vošrotu ve Zdicích. Na místě byl 
zjištěn požár drtiče na volném 
prostranství, kde současně také 
hořely unikající pohonné hmoty.
8 13. 2. 2022 ve večerních hodi-
nách byla jednotka HZS Středo-
českého kraje ze stanice Hořovice 
a Rokycany společně s jednotkou 
SDH Zbiroh vyslána k požáru 
chaty do Zbirohu jakožto mezi-
krajská výpomoc.

HZS Středočeského kraje
ze stanice Hořovice

KČT TOM 2. ZŠ Hořovice, TOM Vlaštovka ve spolupráci
s 2. ZŠ Hořovice pořádá pěší i cyklo TÝDENNÍ ZÁJEZD
NA JIŽNÍ Moravu pro rodiče, děti a příznivce turistiky

Termín: od 2. do 9. července 2022
Ubytování: Pavlov - Penzion Aurelius a Penzion U Bednářů. Penziony se 
nachází přímo v srdci obce ajsou od sebe vzdálené okolo sto metrů. 
Složení pokojů: dvou a třílůžkové pokoje v penzionu Aurelius, čtyřlůž-
kové apartmány penzion U Bednářů / čtyřlůžkový apartmán - 2 + 2 
zvlášť pokoje/ čtyřlůžkový apartmán - 2 + 1 + 1 zvlášť pokoje/ čtyř-
lůžkový pokoj – 2 + 2/
Stravování: polopenze / začíná večeří v den příjezdu a končí snídaní 
v den odjezdu/
Doprava: vypraveným autobusem
Program: Pálavské vrchy, Lednicko- valtický areál, Novomlýnská pře-
hradní nádrž, Znojmo,
Cena: 6 950,– Kč
v ceně ubytování, polopenze, doprava do místa pobytu a zpět
Přihlášky: zájemci se mohou přihlásit emailem miluska.jarolimova@
seznam.cz nebo osobně Chaloupky 107 nejpozději do 20. 3. 2022. Zálo-
hu 3000,– Kč na osobu prosím pošlete na číslo účtu 362993329/ 0800, 
VS 27972022. Bližší informace: M. Jarolímová, tel. 604 860 709.

Zájem o očkování klesá
Očkovací místo v klubu Labe otevřela Nemocnice Hořovice z 

důvodu zvýšené poptávky v polovině ledna. „Od té doby jsme zde 
oočkovali třetí dávkou přibližně 1 200 osob. Otevírací dobu přizpů-
sobujeme po celou dobu počtu registrovaných zájemců o očkování. 
Nyní evidujeme snížený zájem, kterému přizpůsobíme i další provoz 
očkovacího centra,“ sdělila tisková mluvčí Nemocnice Hořovice Petra 
Horáková. (var)
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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 12. a 26. 3. 8:00 – 11:00
n 14. 3. 2021 od 9:30
TRÉNINK PAMĚTI
Vstupné 50 Kč. Rezervace nutná na tel. č. 
603 199 304, email: knihovna1@mkc-horovice.cz
PŘIPRAVUJEME:
n 12. 4. 2022 od 17:30
KRÁSA ZVUKU TIBETSKÝCH MÍS
Rezervace na tel.: 603 199 304 nebo na emailu 
knihovna1@mkc-horovice.cz
n Vzdělávání seniorů v oblasti digitálních 
dovedností více na str. 13.

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

AKTUÁLNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST
Po – Pá   8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
So, Ne, St. svátky   9:00 – 11:00, 12:00 – 17:00

VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI:
Již zakoupené vstupenky na níže uvedená 
představení platí i v novém termínu.
4 DYMYTRY
12. 3. 2022 od 19:30, SD, cena vstupenky 490 Kč, 
platba pouze v hotovosti
4 PARTIČKA
14. 3. 2022 od 20:00, SD, cena místenky 550 Kč
4 PLES MĚSTA
19. 3. 2022 od 20:00, SD, cena místenky 200 Kč.
4 AC/DC REVIVAL ŠPEJBLS HELPRS
25. 3. 2022 od 21:00 (vstup ve 20:00), SD, cena: 
v předprodeji 250 Kč / na místě 300 Kč
4 KRÁLOVNY
29. 3. 2022 od 19:00, SD, Cena místenek 450, 
430 a 390 Kč
4 ALKEHOL + WALDA GANG
2. 4. 2022 od 19:30, SD, cena vstupenky 490 Kč, 
platba pouze v hotovosti
4 BRUTUS
14. 4. 2022, vstup: 20:00, začátek 21:00, SD, cena: 
v předprodeji 300 Kč / na místě 350 Kč
4 ČIPERKOVÉ
24. 4. 2022 od 15:00, SD, cena vstupenky 160 
Kč

n Společenský dům

Nádražní 606, Hořovice
tel.: 732 512 821

n 12. 3. 2022 od 19:30
DYMYTRY
n 14. 3. 2022 od 20:00
PARTIČKA

n Knihovna Ivana Slavíka

n Galerie Starý zámek

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

n 3. 3. 2022 od 17:00
Vernisáž výstavy architektonického 
workshopu INVENCE PRO HOŘOVICE
Otevřeno: pá - so - ne od 10:00 do 18:00
Posláním workshopu je koncepční řešení 
drobných témat v Hořovicích. Workshopu se 
zúčastnili architekti pocházející z Hořovicka, 
aby pomohli udělat naše město o kousek lepší. 
Workshop pořádá městský architekt pod zášti-
tou města Hořovice. Potrvá do 28. 3. 2022.
PŘIPRAVUJEME:
n 1. 4.–29. 5. 2022
VÝSTAVA MIROSLAV HORNÍČEK
– KOLÁŽE
Kurátor výstavy Milan Svoboda Koláže a ar-
tefakty zapůjčili Olga a Rudolf Tomšů, Milan 
Svoboda. Záštita nad výstavou: Dr. Ing. Jiří Pe-
řina, starosta města.
Otevřeno: 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

PŘIPRAVUJEME:
n 2. 4. 2022
PORTA – oblastní kolo
n 9. 4. 2022
SEDM VĚTRŮ – koncert
n 23. 4. 2022
GAIA MESIAH – koncert

Vrbnovská ul. 1138, Hořovice
Radová Lenka, tel.: 725 064 881

Nabídku letních pobytových a příměstských 
táborů a pobytů u moře s Domečkem pro šk. 
rok 2021/2022 naleznate na www.domecek-
horovice.cz.

4 7., 14., 21., 28. 3. od 9:00 – 10:00
CVIČENÍ PRO SENIORY
Pondělní cvičení pro radost z pohybu s Mile-
nou Braunovou, poplatek 50 Kč
4 7., 14., 21., 28. 3. od 17:30 – 18:45
CVIČENÍ TAI CHI
Cvičení pro zdraví a zlepšení kvality života 
s Danou Weissovou, poplatek 100 Kč
4 7., 14., 21., 28. 3. od 19:00 – 20:15
CVIČENÍ Cchi- kung
Cvičení pro pěstování vitální energie s Danou 
Weissovou, poplatek 100 Kč
4 9., 16., 23., 30. 3. od 17:45 – 18:45
KRUHOVÝ TRÉNINK
Skupinové cvičení pro dospělé, posilující kom-
plet celé tělo, poplatek 70 Kč
Hrdličková Romana, Tel.: 602 664 650
4 RC Kaleidoskop, Starý zámek Hořovice
HERNIČKA KAŽDÝ PÁTEK, volný vstup, 
otevřeno od 9:00- 12:00. Poplatek: 30 Kč, Jí-
chová Kamila, Tel.: 721 274 43
4 DĚTSKÝ KLUB na Starém zámku 1. patro
Čtvrtek 10. března, od 16:00 – 18:00
STROMEČEK Z RŮŽIČEK
Veřejná kreativní dílna. Přijďte si společně 
s námi vytvořit celoroční dekoraci. Rezervace 
nutná: Potužníková Kateřina, tel. 775 636 330, 
e-mailem: klub@domecekhorovice.cz.

n Domeček Hořovice

n Informační centrum

n Sedmikráska o.s.

Klubovna spolku Sedmikráska
Společenský dům Hořovice

KLUBOVNA SPOLKU SEDMIKRÁSKA  – 
SPOLEČENSKÝ DŮM HOŘOVICE
Můžete si rezervovat pro Vaši akci, setkání. Max. 
8 osob, přizpůsobujeme se, aktuální informace na 
webu https://www.sedmikraska-horovice.cz/
4 HOMEOPATICKÉ MINIKURZY A PO-
RADNA – schůzky nepravidelné, po telefonické 
domluvě, setkání v malé skupině i jednotlivci. 
Naučíte se samotné homeopatické první pomoci 
- jak rozeznat léky a podat ten správný, a jaká psy-
chosomatická příčina se k dané nemoci vztahuje. 
Podrobné informace na www.homeopaticka-po-
radna-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. Podrobné informa-

n 19. 3. 2022 od 20:00
PLES MĚSTA
Hraje skupina Hračky. Hlavní host programu 
Petr Kotvald.
n 20. 3. 2022 od 18:00 do 22:00
HOŘOVICKÁ TANČÍRNA
Vstupné 150 Kč.
n 25. 3. 2022 od 21:00
AC/DC REVIVAL ŠPEJBLS HELPRS
n 29. 3. 2022 od 19:00
KRÁLOVNY
PŘIPRAVUJEME:
n 2. 4. 2022 od 19:30
ALKEHOL + WALDA GANG
n 14. 4. 2022 vstup: 20:00, začátek 21:00
BRUTUS
n 24. 4. 2022 od 15:00
ČIPERKOVÉ

TANEČNÍ PODZIM 2022
SD Hořovice
Pátky od 2. 9. 2022 
Mládež - Začátečníci (H7), 20:15 – 22:15 
15 večerů (12 lekcí, 2 prodloužené a 1 ples).
Pátky od 9. 9. 2022
Dospělí - Více pokročilí (H4), 18:20 – 19:55
Pondělky od 3. 10. 2022
Dospělí  - Začátečníci H1 , 21:10 – 22:40
Dospělí  - Mírně pokročilí (H2), 19:35 – 21:05
Dospělí  - Středně pokročilí (H3), 18:00 – 19:30
V ceně je 11 večerů.
Blanka Vášová, tel.603 238 090
www.tanecni.net

4 TŘI V HÁJI
22. 7. 2022 od 20:00, Starý zámek Hořovice - 
nádvoří, cena vstupenky: 390 Kč
4 KAFE u OSMANYHO
20. 9. 2022 od 19:00, SD, cena místenky: 350 Kč
4 4 TENOŘI
23. 11. 2022 od 19:00 SD, cena místenky: 690 Kč
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MUZEUM J. V. SLÁDKA A MĚSTSKÉ 
MUZEUM ZBIROH
4 Od 15. 3. do 22. 8. 2022, výstavní síň 
Zbirožského muzea
OD VELIKONOC K POUTÍM
Výstava velikonočních zvyků a poutí ze sbírek 
PhDr. Jiřiny Hánové. Dříve lidé putovali dale-

n Zbiroh

n 5. – 6. 3. MUDr. Danyliuk Bohdan, Beroun, 
Talichova 825, tel.: 311 624 375, 777 015 107
n 12. – 13. 3. MUDr. Hentsch František, Zdice, 
Palackého nám. 21, tel.: 608 020 878
n 19. – 20. 3. MUDr. Joukl Jan, Králův Dvůr, 
Průmyslová 614, tel.: 728 349 403
n 26. – 27. 3. MUDr. Holmanová Jarmila, Ho-
řovice, Komenského 49, tel.: 311 516 660

Pohotovostní hodiny od 8:00 do 11:00.

n Zubní pohotovost

ce na výše uvedené kurzy na webu https://www.
cestazazivotem.cz/
4 RELAXACE S KAMČOU – nutná rezer-
vace: tel. 607 185 016 nebo e-mail: info@brdsk-
eslunce.cz
4 HRAVÉ RELAXAČNÍ KRESLENÍ - kroužek 
pro děti ZŠ 1. stupeň. Středa, liché týdny od 15:00 
do 16:30. Vaše dítka formou hry a výtvarného 
vyjádření poznávají sebe sama a své místo ve 
světě. Po domluvě lze dítě vyzvednout ze školky, 
či družiny.
4 VÝTVARNÉ KURZY – olejomalba, malba 
na plátno, kreslení pravou hemisférou, tečkovaná 
mandala. 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. Informace a termíny na výše uvedené 
kurzy na webu www.brdskeslunce.cz/
PŘIPRAVUJEME:
4 VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNÍČKY
9. 4. 2022 od 8:30 do 12:30, vestibul 2. bu-
dovy MěÚ. Součástí akce je stezka v lesoparku 
Dražovka.

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.
4 12. 3. 2022 od 9:20
PĚŠÍ KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA
S PRŮVODCEM DO BRD
Sraz bude v Komárově na náměstí. Dozvíte 
se nejen o historii, ale také o výrazných osob-
nostech tohoto místa, spojeného od dávných 
dob se zpracováním železa. Náročnost středně 
těžká, vhodné i pro děti starší 10 ti let. Délka cca 
12 km. Návrat mezi 13:00 – 14:00 hodin.
4 15. 3. 2022 v 17:00
PŘEDNÁŠKA NA TÉMA, JAKÉ BARVY
MAJÍ ČÍSLA NAROZENÍ
Na přednášce si povíme, jaké barvy jsme dostali 
do vínku a které nám chybí. Jak si kterou barvu 
doplnit, nebo která barva nám pomůže se lépe 
soustředit. Přijďte a dozvíte se, jak si barvy vy-
bírat, aby nám podpořili zdraví. Přednáška se 
koná na adrese Cvočkařská 286/1, Hořovice, 
vchod z ulice Jungmannova.
4 Každé pondělí a středa
Cvičení WYDY – Keltské jógy. Cvičení pro 
všechny, kdo chtějí posílit své zdraví. Prota-
hování, posilování i udržení energie, tj. keltská 
jóga.
Cvičení Gravid jógy – pro maminky, které chtějí 
navázat spojení se svým miminkem, protáhnout 
si tělo i popovídat, co je v těhotenství trápí.

n Syringa

ko, aby po modlitbě jako vzpomínku nakoupili 
malý dárek domů i sobě na památku. K pouti 
na svaté místo se přidaly později kolotoče, 
střelnice, návštěva s pohoštěním u příbuzných 
- celý rok bylo nač vzpomínat. Výstava bude 
malým nahlédnutím do minulosti. Muzeum J. 
V. Sládka a Městské muzeum Zbiroh Vás tímto 
zve na zahájení výstavy 15. března v 17.00 ho-
din do výstavní síně.
4 Zájezd do Obecního domu na iMuchu
Zbirožské muzeum pořádá 17. března 2022 
zájezd do Obecního domu v Praze na unikát-
ní výstavu iMucha - slavná sbírka v pohybu. 
Unikátní výstava nabízí zcela nový a tech-
nologiím 21. století odpovídající pohled na 
celosvětově nejkomplexnější sbírku českého 
secesního mistra. V Obecním domě, Národní 
kulturní památce v historickém centru města 
využijeme možnosti poutavě komentované 
prohlídky touto jednou z nejvýznamnějších 
secesních staveb v Praze, při níž navštívíme 
Primátorský sál s vypodobněnými postavami 
Zbirožáků. Bližší informace získáte v Muzeu J. 
V. Sládka a Městském muzeu Zbiroh na tel. č. 
723 116 011.
ZÁMEK ZBIROH
4 Zámecká expozice otevřena úterý – neděle 
10:00 -17:00
Tel.: 371 784 598; e-mail: info@zbiroh.com
4 Zámecká krčma U Rudolfovy kratochvíle 
otevřena denně 11:00 -23:00
Tel.: 606 719 629; e-mail: krcma@zbiroh.com
Více informací na www.zbiroh.com

n Žebrák

KULTURNÍ KLUB
4 9. 3. od 16:00 na velkém sále KK
JARNÍ SETKÁNÍ S DŮCHODCI města 
a okolí. Bude se hrát, zpívat a možná i tančit! 
Jste srdečně zváni!
4 12. 3. od 21:00 na velkém sále KK
LEGENDARIO PARTY a DJ John Ring. Dis-
co.
4 15. 3. od 18:00
VALNÁ HROMADA SOKOLA ŽEBRÁK
4 18. 3. od 19:00
MATURITNÍ PLES STŘEDNÍ
ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY BEROUN

4 9. 4. sobota od 9:00 do 15:00
TETÍNSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
– VELIKONOCE
Přijďte navštívit třetí Tetínské farmářské trhy na 
Koledníku u Berouna! V krásném malebném 
prostředí uprostřed neporušené přírody. Přijďte 
prožít příjemný den a oslavme společně Veliko-
noce. Zajistíme celodenní dětský program, tom-
bolu, živou hudbu, různé stánky s občerstvením 
a s regionálními produkty. Neváhejte, vezměte 
rodinu a přijďte podpořit naše místní farmáře 
a prodejce. Již nyní se na vás těšíme!
Pokud nám to vládní opatření nedovolí, 
přizpůsobíme náš koncept nebo odložíme naše 
farmářské trhy na jindy. Sledujte proto náš 
web a facebook, kde budou případné změny 
zveřejněny. www.trhytetin.cz

n Tetín

4 26. 3. od 10:00 do 14:00
VELIKONOČNÍ JARMARK
PŘIPRAVUJEME:
4 9. 4. od 15:00 se na malém divadelním sále 
odehraje představení „Na kouzelném palouč-
ku“. Krásné animace černého divadla a posta-
vičky Jů a Hele. Představení, které svou do-
konalostí triků nechá v úžasu nejen děti, ale 
nadchne i dospělého diváka. Vstupné 120,– 
Kč.
4 27. 4. od 19:00 Vás zveme na divadelní před-
stavení „Kšanda“. Komedie, při které se budete 
smát od začátku do konce. Hrají herci Jaroslav 
Sypal, Eva Hráská, Martin Maxa, Heidy Janků, 
Petr Jančařík, Jarka Stránská a Milan Pitkin. 
Vstupné 220,– Kč.

Hořovické 
rybí slavnosti 
Český rybářský svaz, místní organizace Hořovice, zve všechny občany 
na Hořovické rybí slavnosti, které se budou konat 
v sobotu 9. 4. od 9:00 do 15:00 u Lázeňského rybníka v Hořovicích.

Prodej živých ryb (pstruh, sumec, kapr, amur). 
Uzené ryby, kapří hranolky, občerstvení. 
Doprovodný program pro děti. 
Přijďte si zakoupit živou rybu, kterou Vám na místě 
zpracujeme, případně ochutnejte výrobky z našich ryb.
Parkování doporučujeme před mostem u Společenského domu.

Český rybářský svaz, místní organizace Hořovice, zve všechny občany na
hořovické rybí slavnosti, které se budou konat v sobotu 9. 4. u Lázeňského
rybníka v Hořovicích.

Prodej živých ryb (pstruh, sumec, kapr, amur).
Uzené ryby, kapří hranolky, občerstvení. Doprovodný program pro děti.
Od 9:00 do 15:00.
Přijďte si zakoupit živou ryby, kterou Vám na místě zpracujeme, případně
ochutnejte výrobky z našich ryb.

Hořovické rybí slavnosti

Parkování doporučujeme před mostem u Společenského domu.



Kopaná se v Hořovicích hraje od roku 
1910. Tehdy se ve městě vytvořilo dokonce 
několik kroužků provozujících toto sportov-
ní odvětví. Byla to například Čechie, Vikto-
rie, Český lev, ale i kroužek s poněkud zápas-

nickým názvem 
Bivoj.

V roce 1914 
vzniká také Spor-
tovní kroužek Ho-
řovice, jehož hráči 
již měli černobílé 
pruhované dre-
sy, černé trenýr-
ky, stulpny a také 
opravdové kopač-
ky. Dobře se roz-
víjející sportovní 
činnost byla naru-
šena válkou a ob-
novila se v roce 
1917. Na počát-
ku roku 1919 se 
všechny až dosud 

existující kroužky spojily a byl ustanoven 
společný Sportovní klub SK Hořovice.

Již o rok později, když byla v Hořovicích 
ustanovena Podbrdská župa fotbalová, se 
fotbalisté Hořovic stali jejími mistry. Žup-
ní mistrovství hrál SK Hořovice až do roku 
1934, kdy postoupil do tehdy zřízené Divize 
českého venkova. V této soutěži hráče čekali 
silní soupeři, například SK České Budějovi-
ce, SK Hradec Králové, SK Rakovník, Mla-
doboleslavský SK, SK Pardubice atd. a tak se 
vrátili do župního mistrovství. Tam však po-
byli jen jeden rok a naskočili zpět do divize. 
Zde SK hrál až do roku 1948, i když soutěž 
byla poznamenána válečnými událostmi.

Na základě velice dobrého umístění v zá-
věrečné tabulce byl SK Hořovice zařazen do 
tzv. Zemské ligy (dnešní 2. liga). I když v ní 
pod názvem ALBA Hořovice hrál pouze 
jednu sezónu, bylo toto období patrně nejú-
spěšnějším v celé historii hořovické kopané. 
Vedle A mužstva hrajícího Českou Zemskou 
ligu, se vyznamenali také fotbaloví dorosten-
ci. Ti se po výborných výkonech stali v roce 
1949 mistry Čech a v celostátní závěrečné 
soutěži o titul mistra Československa obsa-
dili třetí místo za Slovanem Bratislava a SK 
Lanžhot.

V letech 1950 a 1954 hráli hořovičtí fot-
balisté Krajský přebor (od roku 1953 pod 
názvem Spartak). V roce 1951 došlo k ne-
smyslné reorganizaci soutěží a tak si ALBA 
Hořovice jeden rok zahrála Okresní přebor.

V období 1955 – 1958 hrál Spartak znovu 
Českou divizi. V té době také došlo k pře-

stavbě starého fotbalového hřiště do dnešní 
podoby. Od roku 1958 hrál Spartak pouze 
v krajských soutěžích. Na počátku 70. let do-
šlo k zatravnění hrací plochy a k vybudování 
tréninkového hřiště. V roce 1982, po dlou-
hých 24 letech, postoupil Spartak do divize 
a hrál ji velice úspěšně do léta 1989. Tehdy 
sestoupil do krajského přeboru.

Od roku 1993 vystupuje znovu pod ná-
zvem SK Hořovice v krajských soutěžích, 
až do roku 2003, kdy se vrátil do divize a po 
třech letech sestoupil zpět do krajských sou-

těží. Po následujících dvou letech, před zahá-
jením ročníku 2008/09 se SK Hořovice spojil 
s 10 km vzdálenou FC Bzovou a vznikl klub 
FK Hořovicko. Klub hrál divizní soutěže 
s výjimkou sezóny 2015/16 kdy hrál nejvyšší 
soutěž ČFL.

Od sezóny 2020/21 se klub přejmenoval 
zpět na původní SK Hořovice a pokračuje 
v divizní soutěži. Oddíl má v současné době 
v soutěžích kromě A a B mužstva také druž-
stva dorostenců, žáků a přípravek.

Zdroj: Bohemians Praha
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vzniká také Spor-

již měli černobílé 

Bohemians Praha představuje partnerský klub SK Hořovice

Domov Na výsluní, Hořovice

Pražská 932

Centrum denních služeb 

- Digitus Mise, z.ú.

Pražská 904/28

 

Podpůrné centrum pro pečující a osoby

s demencí - Kavárna Včera

9. května 224

Denní centrum pro osoby bez přístřeší

- Charita Beroun

Kontaktní místo pro terénní programy

- Magdaléna, o.p.s. 

- Lomikámen z.ú.

Plzeňská 1641 

Nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež - Charita Starý Knín

Valdecká 408

Ambulantní a pobytové

služby v Hořovicích

Denní stacionář pro osoby 

se zdravotním postižením 

- Dobromysl, z.ú.

Nádražní 606


