
V lesoparku Dražovka provedla 
kontrolu – po výzvě nějakého ob-
čana – Česká inspekce životního 
prostředí. Stalo se tak 23. 2. 2022 za 
přítomnosti Ing. Davida Grunta, 
vedoucího odboru výstavby životní-

ho prostředí, Bc. Ondřeje Bakuleho, 
zástupce téhož odboru, Ing. Libora 
Myslivce za odborného lesního hos-
podáře z LESOSPOL Zbiroh, s. r. o., 
a Ondřeje Vaculíka, místostarosty. 
Inspekce zevrubně prošetřila ze-

jména místa, kde došlo k nějakému 
lesnickému zásahu, kácení či těžbě.

Z kontrolního zjištění ze dne 
23. 2. 2022 cituji závěr: „Na zákla-
dě zjištěných skutečností v rámci 
kontroly nebyly zjištěny nedostat-
ky v oblasti ochrany lesa. Nedošlo 
k porušení zákona č 289/1995 Sb., 
o lesích a o změně a doplnění ně-
kterých zákonů (lesní zákon) ve 
znění pozdějších předpisů. Uvede-
nými skutečnostmi nebylo ohrože-
no (poškozeno) životní prostředí 
v lesích a omezeno plnění funkcí 
lesa. Ze strany ČIŽP nebude s kon-
trolovanou osobou (tedy městem 
Hořovice – pozn. O. V.) zahájeno 
správní řízení.“

K zamýšlenému novému ryb-
níku pod nynějším Dražovákem 
vydal své stanovisko také Krajský 
úřad, oddělení posuzování vlivu 
na životní prostředí, z nějž cituji: 
„…po dokončení stavebních pra-
cí je naopak očekáván přínos pro 
zvláště chráněné organismy, neboť 
vybudovaná vodní nádrž (zejména 
její litorární pásmo) poskytne nové 
atraktivní biotopy pro řadu zvláště 
chráněných druhů, zejména oboj-
živelníků.“

Nicméně o vybudování rybníka, 
v jehož zátopové oblasti mají zůstat 
nejstarší jedinci dubu lesního a má 
být obklopen stromovou vegetací, 
se rozhodne až po letošních komu-
nálních volbách, tedy rozhodnou 
noví zastupitelé města.

Proluka v Pražské ulici 
– co s ní?

Podle informace Ing. Davida 
Grunta, vedoucího odboru výstav-
by a životního prostředí, si nový 
majitel pozemku proluky zjišťoval 
podmínky pro vybudování řádné-
ho parkoviště. Z toho lze odvodit, 
že by v nějaké - doufejme dohled-
né - době v proluce konečně mohlo 
vzniknout řádně vybavené placené 
parkoviště.

Nový plášť budovy 
Městského úřadu

Začátkem dubna t. r. má podle 
uzavřené smlouvy stavební firma 
Gemi GROUP, s. r. o., začít z celko-
vou obnovou fasádního pláště bu-
dovy Městského úřadu. Soutěžená 
cena, potvrzená usnesením Rady 
města, akce „Oprava fasády budovy 
městského úřadu – objekt čp. 640“ 
činí necelých pět milionů a devět 
set tisíc korun a akce by měla být 
dokončena nejpozději do konce říj-
na 2022. Podle slov dodavatele sta-
vebních prací se firma bude snažit 
být s pracemi hotova již v létě. Barva 
fasády bude ve dvou odstínech svět-
lé šedé, odvozené od původní podo-
by budovy. Součástí je také obnova 
všech kovových prvků a partií soklu.

Tímto také prosíme návštěvní-
ky Městského úřadu, aby tolerovali 
případně mírně zhoršené prostředí 
u vchodu do budovy a v jejím okolí.

Ondřej Vaculík, místostarosta 
Hořovic za Hnutí nezávislých

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ondřej Vaculík, starosta
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Měšťan

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

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

-gvh-

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

Setkání skautů, old skautů
a přátel Junáka Hořovice

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

Na setkání se těší Abbé, Linka a Anča.

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

Senioři tradičně zakončili rok v sále radnice

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

dokončení na 2. straně

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

Domov Na Výsluní Hořovice

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

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

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

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

Hořovický fotbal oslavil sté narozeniny
Doslova vyšňořený hořovický Městský sta-

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

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

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

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

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

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

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

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

-jb-

Dostavba kanalizační sítě
V roce 2010 byl zahájen projekt Dostav-

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

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

Hořovice(srpen2010).indd   1 7/20/10   11:06 PM

1
2012

Měsíčník Města Hořovice
4. ročník / zdarMa

Zastupitelé odhlasovali koupi Starého zámku

V novém roce 

2012
vám přejeme
co nejvíce 
pozitivního 
světla, 
zdraví a úspěchů

Zahájení výběrového 
dotačního řízení

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

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

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

Hořovice(leden2012).indd   1 20.12.11   8:33
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V lesoparku Dražovka byla inspekce

n Cenu Osobnost města Hořovice obdržel na 6. Městském plese dne 
19. března PhDr. Jiří Vlček, ředitel Gymnázia Václava Hraběte. Jak 
se vyjádřil starosta města Dr. Ing. Jiří Peřina, který ocenění předá-
val, jedná se o osobnost s velkým „O“. PhDr. Vlček je vzorem ho-
řovického patriota, který desítky let působil v radě a zastupitelstvu 
města. Právě v těchto funkcích ho pamatuje celá řada šťastných 
novomanželů v roli oddávajícího a coby ředitel gymnázia určitě 
utkvěl v paměti stovkám absolventů hořovického gymnázia jako 
vynikající profesor, psycholog i manažer. Jeho život je pevně spjat 
také s hořovickým fotbalem ať už hovoříme o jeho zkušenostech 
hráče nebo věrného fanouška. Nezbývá nám, než mu přát, aby mu 
Hořovice dělaly stejnou radost, jako dělal celá léta on jim.

Více fotografií z akce na straně 2. Foto: Pavel Paluska

Výstava Invence pro Hořovice
Ve dvou výstavních místnostech Galerie Starý zámek v Hořovi-

cích si mohli lidé po celý březen prohlížet návrhy na úpravu několika 
lokalit města Hořovice. Připravilo je osm architektů v rámci worksho-
pu Invence pro Hořovice. Architekti návštěvníkům předložili kromě 
jiného úpravu volného prostranství sídliště Višňovka, prostoru před 
vlakovým nádražím, nebo kolem Červeného potoka.

Kdo nestihl v březnu navštívit Galerii Starý zámek, nemusí být 
zklamaný. Architektonická výstava bude přemístěna do budovy Měst-
ského úřadu Hořovice, čp. 640. Od 4. dubna 2022 bude instalována 
v hale v přízemí a v 1. patře. Otevřena bude vždy v rámci úředních 
hodin úřadu až do 23. května 2022. (var)



Ve středu 2. března se v dopoledních hodi-
nách konalo na Palackého náměstí shromáždění 
na podporu Ukrajiny, o den později se uskuteč-
nila první sbírka. Pořádaly ji Eva Kaufmanová, 
Věra Veverková společně s městem Hořovice.

NABÍDKA POMOCI
Úzce s nimi spolupracovala Máša Kendero-

vá, která pochází u Ukrajiny, ale už více než 15 
let žije v Hořovicích. „Když začala válka, začala 
mne s nabídkou pomoci oslovovat spousta mých 
českých přátel. Zároveň mne o pomoc žádali 
přátele z Ukrajiny, z mé vesnice. Nejprve jsem 
přivezla z Ukrajiny svou rodinu, pak jsem začala 
hledat prostory, abych mohla zprostředkovávat 
ubytování. Během jednoho dne mne oslovila 
Eva Kaufmanová a v Hořovicích se vše rozběh-
lo. Také mne kontaktovaly organizace jako je 
Člověk v tísni a další, “ uvedla Máša Kenderová 
při nakládání tašek s lůžkovinami a drogérií pro 
potřebné.

SBÍRKA V BÝVALÉM AREÁLU AVE
Prostory pro hořovickou sbírku poskyt-

lo město v bývalém areálu AVE, Valdecká 27. 

Dary zde přijímaly Eva Kaufmanová a Věra 
Veverková, Máša Kenderová je vzápětí od-
vážela rodinám ubytovaným v Hořovicích 
a okolí. „Pomáhají nám děvčata ze sociálky, 
paní Redrová a další. V pátek máme pracovní 
schůzku, z ní vzejdou další informace,“ kon-
statovala Eva Kaufmanová.

VELKÁ SOLIDARITA LIDÍ
Věra Veverková doplnila, že se k Hořovicích 

připojují i další obce, jako je Osek, Komárov 
a další. „Dary se odvážejí přímo těm, kteří po-
moc potřebují. Kromě Máši Kenderové s námi 
spolupracuje například i Petr Tětek v rámci na-
dace Výjimeční, která poskytla 50 tisíc korun pro 
občany Ukrajiny na nákup potravin a dalších po-
třeb,“ zmínila Věra Veverková. Pořadatelé si váží 
velké solidarity lidí, všem za jejich dary děkují.

Od 2. března se uskutečnilo několik dalších 
sbírek, při kterých lidé přiváželi vše, co by moh-
lo příchozím z Ukrajiny pomoci. Pozvání na 
rozhovor přijal i ředitel nadace Výjimeční Petr 
Tětek, rozhovor připravujeme do dalšího vydá-
ní Hořovického Měšťana. (var)
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Hořovické sbírky pomáhají lidem z Ukrajiny
Tak jako lidé po celé zemi, i Hořovičtí spojili své síly, aby co nejrychleji pomohli občanům Ukrajiny. Jejich pomoc má od začát-
ku konfliktu mnoho podob, zajišťují jim odvoz od hranic, ubytování a podporují je i finančně.

6. ples města Hořovice si užili 
milovníci hudby, tance a dobré 
zábavy v sobotu 19. března v ho-
řovickém Společenském domě. 
Hrála kapela Hračky, večerem 
provázel Karel Vydra a hlavním 
hostem byl zpěvák Petr Kotvald. 
Součástí večera bylo i předání 
Ceny města Hořovice, kterou 
z rukou starosty města Hořovice 
Jiřího Peřiny převzal ředitel Gym-
názia Václava Hraběte Hořovice 
a v předchozích obdobích dlou-
holetý zastupitel města Hořovice 
Jiří Vlček. Zpestřením večera byla 
tombola i vystoupení mažoretek. 
Akci uspořádalo MKC Hořovice. 
(var), 5x foto: Pavel Paluska

6. ples města Hořovice

n Hořovické sbírky na podporu lidí z Ukrajiny 
se konají od začátku března. Foto: var
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Letos v květnu oslaví Gymná-zium Václava Hraběte Hořovice s tímto názvem své 20. narozeni-ny. Při té příležitosti se připravuje další vydání Jarního Almanachu. Letošní ročník je specifický. Od tří předchozích, které vyšly v letech 2002, 2004 a 2006 se bude lišit tím, 

n Blahopřání k životnímu jubileu

Hledáme vás, kteří darujete 
svůj čas dětem s postižením

S některými z vás jsme se po-
tkali na večerních setkáních pro zá-
jemce o hostitelství, která proběhla 
v únoru. Homesharnig rozvíjíme 
ve středních Čechách, ale první se-
tkání proběhla v Praze, kam máme 
z různých částí našeho kraje nejblí-
že. Měli jsme možnost dozvědět se, 
co všechno homesharing obnáší, 
jak to celé probíhá, zodpovědět 
všechny dotazy, které účastníky 
napadaly. Atmosféra byla příjemná 
a všichni jsme získali motivaci pro 
další pokračování.

„Nebyla jsem si jistá, jestli to je 
pro mě, ale po dnešním večeru mám 
chuť do toho jít.“

„Najednou jsme zjistili, že naše 
děti už jsou velké a svůj volný čas 
s námi tráví málo. Napadlo nás, že 
díky homesharingu se můžeme po-
tkat s někým, s kým by nás to mohlo 
společně těšit.“

(Účastníci setkání)
Pokud jste se doposud nestihli 

přihlásit, nevadí. Večerní setká-
ní pro zájemce budeme pořádat 
znovu v Praze a v dalších městech 
Středočeského kraje i v příštích 
měsících. Pokud vás cokoliv zají-

má, neváhejte se na nás obrátit (viz 
kontakty níže) a rezervovat si svůj 
termín.

Pokud jste o homesharingu ješ-
tě neslyšeli, tak určitě čtěte dál.

Homesharing je moderní a při-
rozený systém podpory rodin dětí 
s mentálním či kombinovaným 
postižením. Propojuje dlouhodobě 
pečující rodiny s rodinami či jed-
notlivci, kteří chtějí a mohou část 
svého volného času věnovat dítěti 
s postižením a pečovat o něj jako 
jeho tzv. hostitelé.

Dítě s mentálním či kombino-
vaným postižením získává nové 
sociální kontakty a dovednosti, 
jeho rodina si může vydechnout 
a nabrat nové síly a hostitel zažít 
něco nového.

Pokud do toho s námi půjdete, 
čekají vás nevšední zážitky při ak-
tivitě, co dává smysl.

Další informace najdete na 
našich stránkách www.cpkp.cz/
homesharing nebo na emailu: 
homesharing@cpkp.cz. Těšíme se 
na další příjemná setkání.
Petra Štěpová a Martina Macurová, 

CPKP střední Čechy

Zdeněk Samec, významná osobnost města Hořovice, oslavil na začátku le-
tošního roku 90. narozeniny. Poblahopřát mu přišli zástupci města Hořovice.

Knihovna zve na kurz Trénink paměti
Kromě besed a dalších akcí pořádá Knihovna Ivana Slavíka Hořovice 

i akci s názvem Trénink paměti. Nově byla naplánovaná na pondělí 14. břez-
na letošního roku, z provozních důvodů se v tomto termínu ale nekonala. 
Vzhledem k tomu, že je tato akce mezi lidmi oblíbená, zástupci hořovické 
knihovny se rozhodli Trénink paměti znovu nabídnout. Zájemci se mohou 
přihlásit do konce dubna, a to osobně přímo v knihovně, na telefonním čísle 
603 199 304, nebo e-mailu knihovna1@mkc-horovice.cz. Pokud se přihlásí 
dostatečný počet lidí, Trénink paměti by se mohl uskutečnit v květnu, a to 
některé dopoledne pracovního dne. Kurz povede lektorka Zdeňka Šmídová 
z Knihovny Jana Drdy v Příbrami. Cena kurzu je 50 korun. (var)

V případě zájmu napište 
na email 
msc@horovicesport.cz 
nebo volejte 
na tel.: 774 522 433

Poděkování sponzorům 6. plesu města Hořovice

Tímto bych rád poděkoval sponzorům 6.plesu města Hořo-
vice, který se uskutečnil dne 19. března 2022 ve Společenském 
domě v Hořovicích. Děkuji za finanční a věcné dary využité do 
tomboly a do losování hlavních cen v rámci programu plesu.  
Sponzoři: SORTTEAM s.r.o. Hořovice, pk.servin s.r.o. Žebrák, GEMI 
GROUP s.r.o. Praha, BM Construction, spol. s r.o. Praha, SEKYRKA 
s.r.o. Praha/Hořovice, HABAčeK s.r.o. Praskolesy, ALBIXON a.s., CK 
Osvěta Hořovice, AXA CNC stroje s.r.o. Hořovice, Weber mlýn Hořo-
vice, Štorkán Gastro s.r.o. Felbabka, Maso-uzeniny Jiří Klán Praskolesy, 
Tenisová škola Zýka, Pivovar Matuška Broumy, Drogerie – barvy – laky  
Froněk Hořovice, Hospoda Za vodou Čenkov, PetARTa – Petra Brau-
nová Záluží, FALCO - kosmetický salon Hořovice, Mobilní jeviště – Jiří 
Hasman, Město Hořovice a MKC Hořovice

Mgr. Přemysl Landa, ředitel MKC Hořovice

	

Městské	sportovní	centrum	Hořovice	hledá	na	vedlejší	pracovní	poměr	
(	DPP	)	správce	školního	hřiště	u	I.	ZŠ	Hořovice.		
V	případě	zájmu	napište	na	email	msc@horovicesport.cz	nebo	volejte	
774	522	433.	

Městské sportovní centrum Hořovice 
hledá na vedlejší pracovní poměr (DPP) 
správce školního hřiště u I. ZŠ Hořovice



zprávy

n Z malých školáků se v červnu stali čtenáři. V hořovické Galerii Starý zámek je v roli královny pasovala knihovnice Eva Kocourková.n S knihovnicí Marcelou Labskou si děti čet-ly v pohádkových knížkách.n Zubní pohotovostFotografie Aloise Crka a jeho přátelV hořovic-ké Galerii Sta-rý zámek se v posledních dvou měsících loňského roku konala výstava fotografií Aloise Crka a jeho přá-tel. Návštěvníky v galerii vítali Marie Trkovská a Jiří Kubálek (na snímku), kterého zaujaly přede-vším fotografie hor. U nich se také nechal vyfotografovat. Alois Crk a jeho přátelé, resp. Fotoklub Hořovice, vystavují i na dalších místech města. Například v prostorách radnice nebo transfúzní stanice. (var)

Aby prostor v kontejnerech stačil pro všechny, je třeba PET lahve a krabice ukládat správně. Tady je názorný příklad. Všichni si přejeme čisté Hořovice!ŠLÁPNI NA TO!!!
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Jaká je historie Domova Na Výsluní?
V sobotu 2. července 2022 oslaví Domov Na 

Výsluní 22. výročí založení. Zřizovatelem je Měs-
to Hořovice a klienty poskytovaných služeb jsou 
občané Hořovic a blízkého okolí. Domov Na Vý-
sluní byl stavěn spolu s Domovem V Zahradách 
ve Zdicích jako náhrada za restituci zámečku 
v Osově, který byl do té doby využíván jako do-
mov seniorů.

Posláním Domova je poskytování podpory, 
pomoci a péče seniorům, kteří z důvodu věku, 
zdraví a sociální situace potřebují pravidelnou 
pomoc druhého člověka, a ani za pomoci rodiny, 
přátel a terénních sociálních služeb nezvládají 
život v domácnosti. Klientům poskytujeme kom-
plex činností „šitých na míru“ podle aktuálních 
schopností sebeobsluhy ve třech druzích poby-
tových sociálních služeb: domov pro seniory, do-
mov se zvláštním režimem a odlehčovací služba. 
Posláním pobytové odlehčovací služby je poskyt-
nout pečujícím osobám nezbytný odpočinek tím, 
že klientům poskytneme na dobu nezbytně nut-
nou komplex služeb podle jejich individuálních 
potřeb. Maximální okamžitá kapacita poskytova-
né pobytové služby je 75 klientů. Jeden klient žije 
v Domově od jeho založení.

K Domovu Na Výsluní patří také Dům s pe-
čovatelskou službou, kde našlo svůj domov 43 
klientů. O dalších 260 seniorů se zaměstnanci 
starají v jejich domácím prostředí prostřednic-
tvím terénní pečovatelské služby.

Život a péče v Domově není jen o číslech, fi-
nancích a hospodaření, ale hlavně o poskytnutí 
domova, o důstojném stáří, o každodenním spo-
kojeném životě. Vždy je na prvním místě člověk. 
Spokojenost klienta je naší prioritou.

V Domově Na Výsluní našlo mnoho lidí svůj 
nový domov. Jakou péči svým klientům na-
bízíte?

Snažíme se zpříjemnit život klientů našeho 
domova širokou škálou služeb. Každý člověk má 
svůj jedinečný životní příběh a ten je dobré znát, 
abychom pochopili člověka před sebou, abychom 
jej s úctou a respektem vnímali a přijímali.

A to zvláště, když se sám ztrácí v čase, pro-
storu i ve společnosti. I když člověku do života 
vstoupí nemoc jako demence, zůstává osobností, 
protože srdce nezapomíná. Individuální přístup 
ke klientům, jejich vlastní rozhodnutí a spolu-
práci s rodinnými příslušníky pokládám za jednu 
ze zásad a priorit poskytovaných služeb v našem 
Domově.

Máme za sebou velice těžké období tzv. ko-
ronavirové krize, které zasáhlo všechny oblasti 
našeho života. Období, na které jsme nikdo nebyl 
připraven, a se kterým nikdo nepočítal.

Úsek aktivizace zajišťoval klientům činnosti, 
které jim pomáhaly co nejdéle udržet si soběstač-
nost nebo jejich soběstačnost rozvíjet a hlavně 
překonat to velmi složité období. Tyto činnosti 

vychází z ergoterapie (léčba prací) – pojí se s na-
plněním volného času, kdy aktivity mohou zlep-
šovat soběstačnost klientů, posílit jejich psychic-
kou i fyzickou kondici.

Aktivizační činnosti jsou zaměřeny jak sku-
pinově, tak i individuálně, a to u těch klientů, 
kteří se nemohou nebo nechtějí z různých dů-
vodů (zpravidla zdravotních) zúčastnit aktivit 
ve skupině. Nabízené aktivizační činnosti: ranní 
kondiční cvičení, aktivity zaměřené na hudbu, 
trénink paměti, reminiscenční aktivity, přednáš-
ky a besedy na různá témata, promítání filmů, 
vaření a pečení, výtvarné činnosti, ruční práce, 
společenské a deskové hry, vědomostní soutěže, 
sportovní aktivity, procházky a řada dalších. Kaž-
dé čtvrtletí vychází časopis „Zpravodaj“. Svůj vol-
ný čas mohou klienti trávit podle svých představ 
nebo využít některou z námi nabízených aktivit.
Všem klientům je k dispozici klubovna s knihov-
nou. Duchovní služba byla v období zhoršené 
epidemiologické situace poskytována individuál-
ně, v současné době dochází pan farář pravidelně 
vždy ve středu, každý lichý týden.

Zdravotnický a ošetřovatelský personál zajiš-
ťuje všestrannou péči o individuální potřeby kli-
entů v souladu s nejnovějšími zásadami a odbor-
nými poznatky komplexní ošetřovatelské péče. 
Lékařskou péči zajišťuje praktická lékařka, která 
ordinuje pravidelně 1x týdně přímo v zařízení, 
akutní případy jsou řešené návštěvou klienta dle 
potřeby. Další odborná péče je zajišťována do-
vozem klientů do odborných ambulancí, akutní 
stavy jsou řešeny přivoláním RZP.

Domov disponuje vlastní kuchyní, která zajiš-
ťuje pestrou a kvalitní stravu pro klienty i perso-
nál. Ve všední den je možnost výběru oběda ze 
dvou variant. Každý klient má možnost si zvolit 
menu dle své chuti a předepsané diety. Volba jíd-
la je tedy výhradně záležitostí strávníka. Kvalita 
a pestrost stravy je hodnocena stravovací komi-
sí a výborem obyvatel. Pro zkvalitnění v oblasti 
nutriční péče využíváme odborné podpory nu-
triční terapeutky, která sleduje klienty, u kterých 
by mohlo dojít k projevům malnutrice. Pokud 
to klientům zdravotní stav dovolí, mohou též dle 
libosti využívat samostatných kuchyněk vybave-
ných různými spotřebiči. K dispozici je klientům 
prodejna potravin a smíšeného zboží.

Na spokojenosti našich klientů a na kvali-
tě poskytovaných služeb nám velice záleží. Při 
poskytování služby chceme nabídnout lidský 
přístup, pohodovou a přátelskou atmosféru. Za-
městnanci domova se snaží poskytovat podporu 
a péči s ochotou, lidskostí, s partnerským a osob-
ním přístupem. Velmi nás těší, že Domov má 
mnoho příznivců, kteří sledují a podporují naši 
práci.

Bohužel stále přetrvává a pokračuje současná 
demografická situace, krize tradičního rodinného 
modelu a narůstající důsledky civilizačních one-
mocnění, které vedou k tomu, že jsou přijímání 

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 ředitelka Domova Na Výsluní Drahomíra Boubínová.
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klienti s výrazně omezenou mobi-
litou, dekubity, různými formami 
demence, osamocení, bez zázemí, 
bez rodin či s komplikovanými ro-
dinnými vztahy. Tyto okolnosti se 
odrážejí na zvyšujících se nárocích 
na materiální i prostorové vybavení 
a také na personál a rozsah jím po-
skytované pomoci a péče. V souladu 
s výše uvedenými nároky průběžně 
zkvalitňujeme vybavenost, která 
odpovídá potřebám klientů a na-
pomáhá zlepšit náročné pracovní 
podmínky.

Všem pracovníkům Domova 

Na Výsluní patří velké poděkování 
za práci pro organizaci, ve prospěch 
našich klientů. Zvládli jsme společ-
ně postavit tým pracovníků přímé 
péče, kteří se pečlivě starají o kom-
fort a zdraví našich klientů. V Do-
mově funguje kvalitní provozní 
servis a práci plánují a řídí schopní 
vedoucí pracovníci, kteří za ni nesou 
plnou odpovědnost.

Jak organizace využívá příspě-
vek města?

Stejně jako ostatní příspěvko-
vé organizace Města je Domov 

Zámek Hořovice v letošním 
roce zahájí návštěvnickou sezo-
nu v sobotu 2. dubna v 10 hodin. 
Po dvou letech si navíc zámek 
budou moci návštěvníci prohléd-
nout bez roušek či respirátorů!

V dubnu bude zámek otevřen 
každý víkend od 10:00 do 1600. 

V průběhu Velikonočních prázd-
nin bude zámek mimořádně 
otevřen už od čtvrtka 14. dubna 
až do Velikonočního pondělí 
18. dubna od 10:00 do 16:00.

Návštěvníkům budou zpří-
stupněny všechny prohlídkové 
trasy, tedy Reprezentační prosto-

ry, Soukromá apartmá a Výstava 
her a hraček. Reprezentační pro-
story zámku je seznámí se starší 
historií, kdy zámek vlastnili páni 
z Vrbna, a představí dobu, kdy 
zámek koupil hesenský kurfiřt 
Friedrich Wilhelm I. z Hanau 
pro svou milovanou manželku 

Gertrudu. Druhý okruh, Sou-
kromá apartmá, se pak věnuje 
posledním majitelům zámku, 
knížeti Jindřichovi ze Schaum-
burku a jeho rodině. Otevřený 
bude samozřejmě i oblíbený 
okruh Her a hraček malých aris-
tokratů.

Začátek sezóny na hořovickém zámku

financován vícezdrojově. Příspě-
vek města je částečně využíván 
na opravy a udržování majetku 
Domova. Týká se to především 
průmyslového zařízení v kuchy-
ni, prádelně a opravy související 
s vytápěním v Domově. K tomu 
patří také nemalé množství pro-
váděných revizí. Právě problémy 
s vytápěním a výrobou teplé vody 
budou tento rok předmětem jed-
nání se zřizovatelem.

Největší část příspěvku slouží 
k dofinancování platů, především 
zdravotnického personálu, na 

které není možné čerpat ostatní 
dotace. Úhrady zdravotních po-
jišťoven za poskytnuté zdravotní 
úkony jsou bohužel nedostačující. 
V neposlední řadě Domov využí-
vá příspěvek na úhradu nákladů 
na energie.

Poslední dva roky se výrazně 
v nákladech projevila i covido-
vá epidemie (nákup ochranných 
prostředků – respirátory, rukavice, 
pláště apod.). Tyto náklady byly 
částečně hrazeny z dotací MPSV, 
darů obcí mikroregionu Hořovice 
a nadačního příspěvku. (var)

Nízkoprahové centrum
V únorovém vydání Hořovického Měš-
ťana nám Martina Prýmová poskytla 
řadu informací o působení Charity 
Starý Knín ve městě. Zmínila i nízko-
prahové centrum pro věkovou skupi-
nu 6 až 26 let, jehož je vedoucí. Dnes 
se tomuto místu budeme věnovat po-
drobněji, Martina Prýmová nás pozva-
la na návštěvu.

Hořovické nízkoprahové centrum Charity 
Starý Knín se nachází v budově evangelického 
kostela, v bývalé synagoze, v ulici Valdecká. Vy-
pravili jsme se sem jedno únorové dopoledne. 
Martina Prýmová nás zavedla do prvního patra, 
kde se centrum nachází. „Vzhledem k tomu, že 
obýváme prostory dřívějšího bytu, klienti zde 
mohou získat řadu poznatků, jak by mohl fun-
govat život v jejich domově,“ uvedla Martina 
Prýmová.

Prohlédli jsme si odpočinkovou místnost, 
ve které jsou k dispozici hry, knihy nebo i počí-
tač. „Ten je využívaný především v rámci školní 
výuky. Velmi se osvědčil i v době pandemie, ne 
všichni mají doma počítač,“ poznamenala ve-
doucí hořovického nízkoprahového centra.

Další místnosti jsou určené volnočasovým 
a sportovním aktivitám a nechybí kuchyň-
ka, kancelář a sociální zařízení. Nízkoprahové 
centrum se nejprve nacházelo v budově kina, 
přibližně před třemi lety se přesunulo do bytu 
evangelického kostela. Podle sociálních pracov-
níků současné místo nabízí více možností, je zde 
více světla a součástí budovy je i zahrada, na kte-
ré je nyní často živo, klienti ji rádi využívají.

Centrum je otevřené od pondělí do čtvrtka 
v době od 12:30 do 17:30 hodin. Děti sem bě-
hem odpoledne přicházejí a odcházejí, za jeden 
den se jich zde vystřídá přibližně třicet.

Do centra může přijít kdokoliv. „Jsme zde pro 
všechny, kteří se nacházejí v nepříznivé životní 
situaci. Klienti zde najdou bezpečný prostor, 
ve kterém mohou trávit čas. Nabídka pomoci 
je široká, od pomoci se školou, doprovodem 

na úřady až po řešení jakýchkoliv obtížných 
životních situací. Vše se řeší prostřednictvím 
volnočasových aktivit a vše je anonymní. Důle-
žitá je i preventivní práce, kdy se zaměřujeme na 
finanční gramotnost, nemoci, závislosti, zaměst-
nání, budoucnost,“ vysvětlila Martina Prýmová 
s tím, že v centru působí celkem pět sociálních 
pracovníků.

Kromě ambulantní služby nízkoprahového 
centra je zavedená i služba terénní, která byla 

využívána hlavně v době pandemie. Působení 
v terénu může také otevřít cestu do centra dal-
ším dětem.

Charita Starý Knín působí v Hořovicích 
dlouhodobě. Nejprve v rámci pečovatelské služ-
by, aktivity v nízkoprahovém centru vznikly 
později. Její zástupci se věnují i klientům v pro-
baci nebo mladistvým, kteří kvůli nedostateč-
nému vzdělání obtížně hledají práci. Pracovní 

návyky se snaží přiblížit i klientům nízkopraho-
vého centra. Například se spojili s Technickými 
službami města a jednají o tom, že by se klienti 
mohli podílet na údržbě zeleně ve městě.

Martina Prýmová uzavřela návštěvu slovy 
o dobré spolupráci s ostatními službami a so-
ciálním odborem městského úřadu: „Je třeba 
mít návaznost na ostatní sociální služby, vědět 
o sobě a případně si dokázat klienty přeposlat. 
Je to fajn, funguje to.“ (var)

n Taneční kroužek hořovického nízkoprahového centra. Foto: archiv
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Městská policie Hořovice

8 4. 2. 2022 v 18:30 hlídka MP 
přijala oznámení o napadení 
vlakvedoucího z vlaku, který 
právě přijel do stanice Hořovi-
ce. Na místě se strážníci spojili 
s oznamovatelem, který uvedl, 
že ho napadl podnapilý cestující, 
kterého chtěl vykázat z vlaku. Po 
identifikování byl pasažér stráž-
níky vyzván, aby je následoval 
na nástupiště, což učinil. Stráž-
níci celou věc sepsali a předali ke 
správnímu orgánu k dořešení.
8 11. 2. 2022 v 10:15 hlídka 
Městské policie Hořovice v ulici 
Palachova zastavila řidiče osob-
ního vozidla, který měl platný 
zákaz řízení všech motorových 
vozidel a byl v pátrání PČR. Při 
kontrole bylo dále zjištěno, že vo-
zidlo nemá platnou technickou 
kontrolu a zaplacené povinné 
ručení. Z důvodu podezření ze 
spáchání trestného činu si ce-
lou věc převzala státní policie. 
V 11:15 hodin téhož dne hlídka 
MP Hořovice znovu zastavila 
stejné vozidlo, které řídila ale 
jiná osoba. Hlídka MP vyzvala 
řidiče k předložení dokladů po-
třebných k řízení motorového 
vozidla. Řidič sdělil, že řidičské 
oprávnění nevlastní. Dále byla 
u řidiče provedena dechová 
zkouška na zjištění alkoholu 
v dechu s pozitivním výsledkem. 
Z tohoto důvodu byla na místo 
opět přivolána hlídka PČR, která 
si celou věc převzala.
8 15. 2. 2022 v 14:30 požádal 
operační důstojník PČR o sou-
činnost s posádkou RZS v ulici 
Podlužská, kde mělo dojít k do-
mácímu násilí a kde byla zraněná 
žena. Žena byla převezena a ošet-
řena v místní nemocnici. Po pr-

votních úkonech strážníci celou 
věc předali PČR s podezřením 
na trestný čin.
8 18. 2. 2022 v 4:35 bylo přija-
to oznámení z bytového domu 
v ulici Smetanova, že tam na 
chodbě na zemi spí cizí člověk – 
zřejmě bezdomovec. Strážníci 
muže vzbudili a vyzvali, aby dům 
opustil. Což za opakovaných slov-
ních ataků vůči hlídce MP učinil. 
18. 2. 2022 v 6:20 tento muž vo-
lal na tísňovou linku MP, že stojí 
před jejich služebnou, a ať hned 
přijedou, že chce podat trestní 
oznámení na krádež piva, které 
mu bylo v domě, kde spal, odcize-
no. Strážníci celou věc s mužem 
sepsali. V odpoledních hodinách 
muž opět kontaktoval hlídku MP 
a oznámil jim, že pivo mu nikdo 
neodcizil, a že nic hlásit nechce.
8 18. 2. 2022 v 15:05 tel. požáda-
la hlídka PČR o součinnost na 
autobusovém nádraží v Hořovi-
cích, kde se měl pohybovat pod-
napilý muž, který zde obtěžoval 
přítomné osoby. Na místě zjištěn 
muž – znám z místní znalosti. 
Strážníky byl upozorněn na své 
nevhodné chování. Přislíbil, že se 
zklidní a odebere k domovu, což 
učinil, ale cca po 10 minutách se 
vrátil zpět. Byl proto opakovaně 
vyzván, aby zanechal svého pro-
tiprávního jednání, ale bezúspěš-
ně. Z tohoto důvodu byl hlídkou 
PČR zajištěn a převezen k další-
mu řešení.
8 Během měsíce února hlídky 
Městské policie Hořovice ně-
kolikrát řešily drobné krádeže 
v obchodech. V jednom případě 
byla zjištěna osoba procházející 
v pátrání PČR.

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. 2. do 15. 3. hasiči ze 
stanice Hořovice vyjížděli k 51 
událostem, z toho k 17 požárům, 
k 17 technickým událostem typu 
čerpání vody, padlý strom, k 9 do-
pravním nehodám, k 1 události 
typu únik nebezpečných látek 
a k šesti záchranám osob. V jed-
nom případě šlo o planý poplach, 
poruchu EPS či neohlášené pále-
ní. Při událostech spolupracovali 
se zdravotnickou záchrannou 
službou, policií ČR a ostatními 
složkami IZS. Při událostech do-
šlo ke zranění 18 osob a 6 osob 
bylo přímo zachráněno. Ve dvou 
případech došlo k lehkému pora-
nění zasahujících hasičů.
8 Ve dnech 17. 2. a 18. 2. bylo na 
území ORP Hořovice evidováno 
28 výjezdů v souvislosti se silným 
větrem. Hasiči převážně likvido-
vali padlé stromy na komunikaci 
a uvolněné střešní konstrukce 
a krytiny na objektech.
8 22. 2. v 13:32 byla jednotka HZS 
Středočeského kraje ze stanice 
Hořovice společně s jednotkou 
SDH Zdice vyslána k dopravní 
nehodě do katastru obce Libomy-
šl. Jednalo se o dopravní nehodu 

3 osobních vozidel s třemi zraně-
nými, z toho 2 osoby bylo nutné 
vyprostit z jednoho vozidla. Po 
zajištění zraněných osob bylo 
provedeno protipožární opatření, 
posyp uniklých provozních ná-
plní a následné byly odstraněny 
následky dopravní nehody.
8 Ve dnech 12. 3. a 13. 3. byla 
jednotka HZS Středočeského 
kraje ze stanice Hořovice spo-
lečně s příslušnými jednotkami 
SDH obcí vyslána k 5 požárům 
přírodního prostředí v souvislos-
ti se suchým počasím. Ve většině 
požárů se jednalo o louky, traviny, 
křoví a části lesních porostů. Za 
většinou požárů stojí nedbalost 
občanů, kteří přes zákaz provádějí 
vypalování travních porostů.
8 13. 3. ve večerních hodinách 
byla jednotka HZS Středočes-
kého kraje ze stanice Hořovice 
a Příbram společně s jednotkami 
SDH Jince, Ohrazenice, Čenkov, 
Hostomice, Lochovice a Běštín 
vyslána k požáru lesního porostu 
do CHKO Brdy katastr obce Kře-
šín. Vzhledem k většímu rozsahu 
a šíření požáru byl vyhlášen II. 
stupeň požárního poplachu. Na 
místě byla zřízena kyvadlová do-
prava vody pomocí cisteren na 
místo zásahu.

HZS Středočeského kraje
ze stanice Hořovice

Organizace Svazu tělesně postižených 
Hořovice připravuje pro rok 2022:

n Zájezd do Vinohradského divadla, 6. 4. 2022 na představení „Slaměný 
klobouk“. Herecké obsazení Ondřej Brousek, Václav Vydra, Naďa Kon-
valinková aj. Cena vstupenky: 580 Kč, doprava zdarma.
n Celotýdenní ozdravný pobyt do Interhotelu 
Písek. Co nás čeká? Samozřejmě výlety po na-
šich zámcích, Hluboká Nad Vltavou, zámek Or-
lík, zámek Loučeň, Wellness služby, polopenze 
a hudební večer.
n Celotýdenní ozdravný pobyt v hote-
lu Lužec v Krušných horách, výlety po 
našich lázních: Karlovy Vary, Františ-
kovy lázně, Konstantinovy lázně, lázně 
Kynžvart, polopenze, bazén, vířivka aj.
n Na srpen připravujeme jednodenní zájezd na zámek Zbiroh, doprava 
zdarma.

n V říjnu se budou konat dva týdenní 
rehabilitační pobyty v hotelu Conti-
nental, Mariánské lázně, nebudou chy-
bět procedury, polopenze, výlety, volný 
vstup do bazénu aj.
n V listopadu se budeme těšit na AD-
VENT se seniory, k poslechu bude hrát 
skupina Třehusk ze Zadní Třebaně.

n Informace ke všem akcím podá předsedkyně Jarmila Gruntová na 
telefonu: 605 503 281
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čeká?	Samozřejmě	výlety	po	
našich	zámcích,	Hluboká	Nad	
Vltavou,	zámek	Orlík,	zámek	
Loučeň,	Wellness	služby,	
polopenze	a	hudební	večer.	

	

	

	

	

Celotýdenní	ozdravný	pobyt		
v		hotelu	Lužec	v	Krušných	
horách,	výlety	po	našich	
lázních:	Karlovy	Vary	,	
Františkovy	lázně,	
Konstantinovy	lázně,	lázně	
Kynžvart,	polopenze,	bazén,	
vířivka	aj.  	

	

Na	srpen	připravujeme	jednodenní	zájezd	na	zámek	Zbiroh,	doprava	zdarma.	

V	říjnu	se	budou	konat	dva	týdenní	rehabilitační	pobyty	v	hotelu	Continental,	Mariánské	lázně,	
nebudou	chybět	procedury,	polopenze,	výlety,	volný	vstup	do	bazénu	aj.  

	

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.

ZÁPIS
MĚSTSKÁ MATEŘSKÁ

ŠKOLA HOŘOVICE
ve čtvrtek 5. 5. 2022
od 16 do 18 hodin

S sebou: přihláška, občanský průkaz, 
potvrzení o pobytu dítěte, rodný list, 

povrzení o očkování.
Tiskopisy ke stažení a další informace 
na: www.mmshorovice.cz
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Poplatek za obecní systém
odpadového hospodářství:
Poplatníkem poplatku je:
a) fyzická osoba přihlášená v obci
b) vlastník nemovité věci zahrnu-
jící byt, rodinný dům nebo stavbu 
pro rodinnou rekreaci, ve které 
není přihlášená žádná fyzická oso-
ba akterá je umístěna na území 
obce.

Sazba poplatku: 700,– Kč
Splatnost poplatku: jednorázově 
nejpozději do 31. 5. 2022

Způsoby úhrady poplatku:
a) v hotovosti nebo platební kar-
tou přímo na odboru finančním 
MěÚ Hořovice
b) bezhotovostně na číslo účtu
19-363886349/0800
Každá fyzická osoba přihlášená 
v obci má přidělený svůj variabilní 
symbol, který zůstává pořád stejný, 
jež si může vyžádat na e-mailové 
adrese: plat@mesto-horovice.cz, 
tel. 311 545 312.
nebo lze uvádět variabilní symboly 
tímto způsobem:
Fyzické osobypřihlášenév bytové 
jednotce použijí variabilní symbol:
1340 + datum narození (ve tva-
ru DDMMRR–poslední dvojčíslí 
roku) a specifický symbol: číslo 
popisné (přihlášení k pobytu).

Fyzická osobapřihlášenáv rodin-
ném domě, pokud hradí poplatek 
za všechny přihlášené osoby v ro-
dinném domě, může použit varia-
bilní symbol: 1340 + číslopopisné.

Vlastníkovi nemovité věci zahrnu-
jící byt, rodinný dům nebo stavbu 
pro rodinnou rekreaci, ve které 
není přihlášená žádná fyzická oso-
ba a která je umístěna na území 
obce, bude nazákladě ohlašova-
cí povinnosti přidělen variabilní 
symbol.

Osvobození a úlevy od poplatku:
Od poplatku je osvobozena oso-
ba, které poplatková povinnost 
vznikla z důvodu přihlášení v obci 
a která je
a) poplatníkem poplatku za odklá-
dání komunálního odpadu z ne-
movité věci v jiné obci a má v této 
jiné obci bydliště
b) umístěna do dětského domova 
pro děti do 3 let věku, školského 
zařízení pro výkon ústavnínebo 
ochranné výchovy nebo školského 

zařízení pro preventivně výchov-
nou
péčina základě rozhodnutí soudu 
nebo smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc na 
základě rozhodnutí soudu, na žá-
dost obecního úřadu obce s roz-
šířenou působností, zákonného 
zástupce dítětenebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby 
se zdravotním postižením, domo-
vě pro seniory, domově sezvlášt-
ním režimem nebo chráněném 
bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na 
osobní svobodě s výjimkou osoby 
vykonávající trest domácího vě-
zení
f) držitelem průkazu ZTP/P
g) dlouhodobě pobývá v cizině

Úleva se poskytuje osobě, kte-
ré poplatková povinnost vznikla 
z důvodu přihlášení v obci a která 
v daném roce dosáhla věku ale-
spoň 70 let, a to ve výši 100,– Kč, 
tzn.: 600,– Kč

Poplatník je povinen prokázat 
všechny ohlášené skutečnosti, jež 
mu zakládají nárok na osvobození 
nebo úlevu od poplatku.

Ohlašovací povinnost:
Poplatník je povinen nejpozději 
do 15 dnů podat správci poplatku 
ohlášení vzniku své poplatkové po-
vinnosti a dojde-li ke změně údajů 
uvedených v ohlášení, je poplatník 
povinen tuto změnu oznámit do 15 
dnů ode dne, kdy nastala.

Poplatek ze psů:
Poplatek ze psů platí držitel psa. 
Držitelem je osoba, která je přihlá-
šena nebo má sídlo naúzemí města 
Hořovice.
Poplatek se platí ze psů starších tří 
měsíců.
Sazba poplatku za kalendářní 
rok činí:
a) Kč 200,– za prvního psa chova-
ného v rodinném domě
Kč 300,– za druhého a každého 
dalšího psa téhož držitele, v rodin-
ném domě
b) Kč 800,– za psa chovaného 
v bytovém domě nebo jinde
Kč 1 200,– za druhého a každého 
dalšího psa téhož držitele, chova-
ného v bytovém domě nebo jinde
c) Kč 200,– za psa, jehož držitelem 
je osoba starší 65 let

Upozornění na blížící se splatnost místních poplatků na rok 2022 
za obecní systém odpadového hospodářství a poplatku ze psů

Kč 300,– za druhého a každého dal-
šího psa téhož držitele staršího 65 let
d) Kč 1 500,– za psa chovaného 
právnickými osobami za každého 
psa
Splatnost poplatku:
a) Nečíní-li poplatek více než 
200,– Kč ročně – nejpozději do 
31. 5. 2022
b) Číní-li poplatek více ne 200,– Kč 
ročně – možnost ve dvou stejných 
splátkách nejpozději do 31. 5. 2022 
a 30. 9. 2022.

Způsob úhrady poplatku:
Psi, kteří jsou přihlášeni na základě 
ohlašovací povinnosti lze platit po-
platky:
a)v hotovosti nebo platební kartou 
přímo na odboru finančním MěÚ 
Hořovice
b)bezhotovostně na číslo účtu
19-363886349/0800
Každý držitel přihlášeného psa na 
základě ohlašovací povinnosti má 
přidělený variabilní symbol, jež si 
může vyžádat na e-mailové adrese:
plat@mesto-horovice.cz,
tel. 311 545 312,
nebo uvést variabilní symbol:
1341 + datum narození držitele 
psa (ve tvaru DDMMRR-poslední 
dvojčíslí roku)
specifický symbol: číslo popisné 
(přihlášený pobyt držitele psa)

Osvobození od poplatku:
1)Držitel psa, kterým je osoba nevi-
dová, osoba, která je považována za 
závislou na pomoci jiné fyzické oso-
by podle zákona upravujícího soci-
ální služby, osoba, která je držitelem 
průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba 
provádějící výcvik psů určených 
k doprovodu těchto osob, osoba 
provozující útulek pro zvířata nebo 
osoba, které stanoví povinnost dr-
žení a používání psa zvláštní právní 
předpis.

2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) Město Hořovice
b) držitel psa pocházejícího z útulku 
po dobu tří let ode dne pořízení psa

Ohlašovací povinnost:
Poplatník je povinen ohlásit správci 
poplatku vznik své poplatkové po-
vinnosti do 15 dnů ode dne, kdy se 
pes stal starším tří měsíců, nebo ode 
dne, kdy nabyl psa staršího tří měsí-
ců. Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlá-
sit také zánik své poplatkové povin-
nosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, 

darování nebo prodej). Povinnost 
ohlásit držení psa má i osoba, která 
je od poplatku osvobozena.

Navýšení poplatků:
Nebudou-li poplatky zaplaceny 
poplatníkem včas nebo ve správné 
výši, vyměří mu správce poplatku 
poplatek platebním výměrem nebo 
hromadným předpisným sezna-
mem.
Včas nezaplacené poplatky nebo 
část těchto poplatků může správce 
poplatku zvýšit až na trojnásobek; 
toto zvýšení je příslušenstvím po-
platku sledujícím jeho osud.

MěÚ Hořovice, odbor finanční

Diakonie Broumov,
sociální družstvo

www: diakoniebroumov.cz
www.facebook.com/

broumovdiakonie

11.–15. 4. 2022
(v pátek svátek)

Seznam věcí,
které můžete dát do sbírek

PROSÍME VŠE ZABALENÉ
V IGELITOVÝCH PYTLÍCH
Nádobí do krabic, knihy v sou-
časné době nepřijímáme, jelikož 
jich máme nadbytek

➤ Veškeré letní a zimní oblečení 
(dámské, pánské, dětské)
➤ Lůžkoviny, prostěradla, ruční-
ky, utěrky, záclony
➤ Látky (minimálně 1 m2, pro-
síme, nedávejte nám odřezky 
a zbytky látek)
➤ Domácí potřeby (nádobí bílé 
i černé, skleničky) zabalené 
v krabici
➤ Vatované a péřové přikrývky, 
polštáře a deky, peří
➤ Obuv – nepoškozená a v pá-
rech (svázaných gumičkou)
➤ Kabelky, batohy, drobné před-
měty z domácnosti (dekorace, 
bižuterie…)
➤ Čisté koberce, předložky…
➤ Hračky – nepoškozené 
a kompletní, také plyšové
➤ Menší elektrospotřebiče
➤ Hygienické potřeby, drogistic-
ké zboží
➤ Dětské potřeby (lahvičky, dud-
líky…)

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
➤ ledničky, televize, počítače, 
matrace, koberce – z ekologic-
kých důvodů
➤ nábytek
➤ znečištěný a vlhký textil
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z usnesení rady města

Z Rady města
Hořovice

ze dne 16. února 2022

n Rada města Hořovice schvaluje 
program jednání uvedený na po-
zvánce.
n Rada města projednala principy 
možného stanoviska města vůči 
požadavku společnosti ES Projekt, 
s.r.o. na vyjádření ke stavbě tra-
fostanice a kabelových rozvodů 
v ulicích Smetanově a Zámecké, 
a z hlediska zásahů do povrchů 
komunikací souhlasí s uplatněním 
standartních podmínek vůči inves-
torům stavby.
n Rada města Hořovice schvaluje 
pořadník žadatelů pro přidělení 
malometrážních bytů a pořadník 
žadatelů pro přidělení sociálních 
bytů, a to dle nedílné přílohy tohoto 
podání.
n Rada města Hořovice souhla-
sí s žádostí paní Andrey Zýkové 
o odkoupení pozemků parc. č. 
1539/1 o výměře 221 m2 a 1539/4 
o výměře 184 m2 v k.ú. Hořovice 
a doporučuje Zastupitelstvu měs-
ta Hořovice tento prodej schválit. 
V případě schválení Rada města 
Hořovice zároveň pověřuje odbor 
vnitřních věcí a právní zveřejněním 
záměru prodeje pozemků na úřední 
desce města, zajištěním znaleckého 
posudku dle ceny obvyklé, dle kte-
rého bude určena prodejní cena 
pozemků a informováním vlastní-
ků okolních dotčených pozemků 
o připravovaném záměru prodeje 
pro možnost zajištění jejich práv 
věcným břemenem.
n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohody o umístění stavby č. IV-
12-6029318, Hořovice, ul. Na Tržišti, 
parc. č. 730/2, pro společnost ČEZ 
Distribuce, a. s., spočívající ve stavbě 
zařízení distribuční soustavy na po-
zemku parc. č. 730/1 a 730/6 v k.ú. 
Hořovice. Předpokládaný rozsah 
věcného břemene bude cca 92 bm 
za jednorázovou náhradu ve výši 
34.296 Kč včetně DPH. K podpisu 
smlouvy je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice schvaluje 
navýšení peněžních prostředků po-
skytovaných z rozpočtu zřizovatele 
pro příspěvkovou organizaci Měst-
ská správa bytového a nebytového 
fondu Hořovice ve výši 450.000 Kč, 
a to za účelem úhrady nákladů spo-
jených se zajištěním ročního vyúč-
tování nájemného v městských by-
tech a rovněž provedení oprav bytů 
v 1. čtvrtletí dle objednávky města. 
Navýšení prostředků bude realizo-
váno po schválení příslušného roz-
počtového opatření.

n Rada města Hořovice schvaluje 
bezplatný zábor Palackého náměstí 
dne 27. 02. 2022 od 12 do 20 hodin, 
a to pro Městské kulturní centrum 
Hořovice v rámci pořádání kulturní 
akce Masopust zajišťované spolkem 
Horovize z.s. Zároveň rada města 
Hořovice souhlasí s bezplatným 
pronájmem sálu budovy radnice ka-
ždý čtvrtek od 19 do 21 hodin a ka-
ždou sobotu od 9 do 12 hodin do 
doby fungování očkovacího centra 
v Klubu Labe Hořovice, a to za úče-
lem zkoušek divadla Na Holou vy-
konávaného v rámci činnosti Měst-
ského kulturního centra Hořovice.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh včetně Smlouvy 
o dílo, pro veřejnou zakázku s ná-
zvem „Dopravní studie prostupnos-
ti území“ zadávanou dle vnitřního 
předpisu č. 3/2016, zásad pro za-
dávání veřejných zakázek malého 
rozsahu pro veřejného zadavatele, 
v platném znění. Do komise pro 
otevírání obálek, komise pro po-
souzení kvalifikace a hodnotící ko-
mise jsou tímto radou jmenování 
následující členové, resp. i jejich ná-
hradníci v tomto složení: členové – 
Ing. David Grunt, Ondřej Vaculík, 
Ing. Milan Šnajdr, náhradníci – 1. 
náhradník Bc. Ondřej Bakule, 2. ná-
hradník Bc. Aleš Trojan, MPA 3. ná-
hradník Bc. Michal Hasman, MPA.
Rada města Hořovice rozhodla 
o zrušení zadávacího řízení na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu 
s názvem „Veřejná infrastruktura 
Nad Statkem“ a pověřuje staros-
tu města podpisem Rozhodnutí 
o zrušení zadávacího řízení. Záro-
veň Rada města Hořovice schvaluje 
opakování této veřejné zakázky, a to 
za stejných podmínek s tím, že se 
bude jednat o veřejnou výzvu. Rov-
něž komise pro otevírání obálek, 
komise pro posouzení kvalifikace 
a hodnotící komise je jmenována 
v původním složení.
n Rada města Hořovice schvalu-
je krátkodobou výpůjčku areálu 
restaurace Florida, č. p. 1254, Ho-
řovice, za cenu ve výši 1.000,– Kč, 
a to panu Václavu Liprtovi na po-
řádání soukromé kulturní akce dne 
11. 3. 2022.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s návrhem likvidační komise na 
likvidaci nepotřebného a neupotře-
bitelného majetku viz příloha.
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí Akční plán sociálních služeb 
na roky 2022-2023 a doporučuje 
zastupitelstvu města dokument 
schválit.
n Rada města Hořovice schvaluje 
Smlouvu o spolupráci na realizaci 
aktivity Revolutinon train pro žáky 
a studenty hořovických škol v rám-
ci programů prevence kriminality 
realizovanou městem Hořovice.

n Rada města souhlasí s návrhem 
přemístit parkovací platební au-
tomat, umístěný v Pražské ulici 
k parkovišti ve Fügnerově ulici. 
Přemístění je podmíněno změnou 
dopravního značení v lokalitě a se 
změnou přílohy č. 1 k Nařízení 
města Hořovice č. 1/2021.

Z Rady města
Hořovice

ze dne 2. března 2022

n Rada města Hořovice schvaluje 
program jednání uvedený na po-
zvánce.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlou-
vy o dotaci / příspěvku, včetně Pří-
lohy č. 1 na poskytování sociální 
služby, tedy činnosti nebo souboru 
činností podle zákona č. 108/2006 
Sb., zajišťujících pomoc a podporu 
osobám za účelem sociálního za-
členění nebo prevence sociálního 
vyloučení, na rok 2022, č.S-0367/
SOC/2022, a to mezi příspěvko-
vou organizací Domov Na Výsluní 
Hořovice a Středočeským krajem, 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
n Rada města Hořovice schvaluje 
Smlouvy o dodávkách vody a od-
vádění odpadních vod č. 21120734, 
21120735, 21120736 se společností 
Vodovody a kanalizace Beroun, 
a.s., IČ: 46356975, a to za účelem 
zajištění dodávek vody a odvádě-
ní odpadních vod u nemovitostí 
Podlužská č. p. 796, 1. máje č. p. 
1121 a Masarykova č. p. 1514/4 
v městě Hořovice. K podpisu smluv 
je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s dodatky příloh ke smlouvám č. 
7/2013, 8/2018 a 34/2018 a s přílo-
hami č. 2 ke smlouvám č. 18/2022 
a 22/2022 se společností HOŘO-
VICKÁ TEPLÁRENSKÁ, s.r.o., 
IČO: 25793187, a to ve věci stano-
vení nových cenových ujednání pro 
rok 2022 k dodávkám tepelné ener-
gie. K podpisu těchto cenových 
ujednání je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice bere na 
vědomí sdělení ředitelů Městské 
mateřské školy Hořovice, 1. zá-
kladní školy Hořovice a 2. základní 
školy Hořovice o kapacitě těchto 
školských zařízení limitně blížící 
se jejich maximální naplněnosti 
a pověřuje odbor vnitřních věcí 
a právní zpracovat a doručit sděle-
ní pro zdejší stavební úřad s cílem, 
aby při povolování dalších staveb 
všech bytových jednotek byl na 
tuto skutečnost brán zřetel a město 
bylo v tomto smyslu považováno za 
účastníka stavebního řízení.
n Rada města Hořovice sou-
hlasí s aktualizací smlouvy č. 

2019/2872/10049/02 se společností 
Česká agentura pro standardizaci, 
IČO: 06578705, podle které je měs-
tu Hořovice umožněn online pří-
stup k technickým normám (ČSN) 
pro rok 2022, a to v rozsahu 300 
stran za cenu ve výši 6.000 Kč.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením dodatku k Příkaz-
ní smlouvě uzavřené mezi měs-
tem Hořovice a společností Loca 
Plan s.r.o., IČO: 055 94 189, dne 
10. 02. 2020, pro předmět výkonu 
městského architekta města Ho-
řovice, kdy předmětem dodatku 
je úprava trvání smlouvy, a to do 
31. 8. 2022.
n Rada města Hořovice schva-
luje Dodatek č. 3 ke Smlouvě 
o lesnickém pachtu uzavřené dne 
10. 01. 2019 mezi městem Hořovi-
ce, jako propachtovatelem, a LE-
SOSPOLEM Zbiroh s.r.o., jako 
pachtýřem, spočívající v rozhod-
nutí o výši pachtovného na rok 
2022 ve výši 77.696 Kč. K podpisu 
tohoto dodatku smlouvy je pověřen 
starosta města.
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí Zásady pro výstavbu na úze-
mí města Hořovice a doporučuje 
Zastupitelstvu města Hořovice je-
jich schválení, a to v souladu s § 84, 
odst. 4 a v kontextu § 85, písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů.
n Rada města Hořovice schvaluje 
Smlouvu o postupu zadavatelů č. 
E618-S-4505/2021 se společností 
Správa železnic, státní organizace, 
IČ: 70994234, a to za účelem spo-
lečného postupu při zadání podli-
mitní veřejné zakázky na provedení 
stavebních prací s názvem „Pro-
dloužení podchodu v ŽST Hořovi-
ce“. K podpisu smlouvy je pověřen 
starosta města.
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí předložené rozpočtové opat-
ření č. 1 ke schválenému rozpočtu 
města Hořovice na rok 2022, a s do-
poručením jej schválit ho předklá-
dá Zastupitelstvu města Hořovice 
k projednání na základě § 84 odst. 
2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v plat-
ném znění.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s návrhy Hodnotících komisí pro 
rozdělení finančních prostředků 
v rámci Programu pro poskyto-
vání dotací z rozpočtu města Ho-
řovice v roce 2022 a doporučuje 
Zastupitelstvu města Hořovice 
schválit poskytnutí dotací žada-
telům uvedeným v příloze č. 1 
a v příloze č. 2 tohoto usnesení, 
a zároveň neschválit poskytnutí do-
tací žadatelům uvedeným v příloze 
č. 3 tohoto usnesení.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
záborem cca 2 m2 pozemku před 
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n Rada města Hořovice schvaluje 
smlouvu s Potravinovou bankou 
Central z.s., Modletice o poskyto-
vání potravinové pomoci klientům 
odboru sociálních věcí, zdravot-
nictví a školství a souhlasí s uhra-
zením ročního poplatku za tuto 
službu ve výši 3.000,– Kč.

budovou radnice na Palackého ná-
městí č. p. 640 (roh náměstí před 
hotelem) politické straně ODS pro 
účely umístění jejich reklamního 
poutače v rámci volební kampa-
ně v termínu od 20. 08. 2022 do 
30. 9. 2022, a to za cenu stanove-
nou v souladu s příslušnou místní 
vyhláškou.
n Rada města Hořovice rozhodla 
o zrušení zadávacího řízení na ve-
řejnou zakázku s názvem „Pořízení 
měřících zařízeních pro měření 
rychlosti ve městě Hořovice“ a po-
věřuje starostu města podpisem 
Rozhodnutí o zrušení zadávací-
ho řízení. Zároveň rada schvaluje 
opakování této veřejné zakázky, 
a to za stejných podmínek s tím, že 
výběrové řízení bude realizováno 
dle § 63 odst. 1 písm. a) ZZVZ tzv. 
v rámci jednacího řízení bez uve-
řejnění. Rovněž komise pro oteví-
rání obálek, komise pro posouzení 
kvalifikace a hodnotící komise je 
jmenována v původním složení.
n Rada města Hořovice ostře odsu-
zuje nepřijatelný akt agrese Ruské 
federace vůči Ukrajině a vyjadřuje 
plnou solidaritu Ukrajině a jejímu 
lidu. Současně doporučuje Zastu-
pitelstvu města Hořovice schválit 
dar ve výši 100.000 Kč, který věnuje 
ukrajinskému lidu prostřednictvím 
Českého červeného kříže na huma-
nitární účely.
n Rada města Hořovice souhlasí 
z hlediska vlastníka pozemku p. č. 
1112/42 v k. ú. Hořovice, se stavbou 
lávky vedoucí z bytu, umístěného 
v 1. NP domu č. p. 744 v ulici Na 
Radosti, na pozemek p. č. 1112/42 
v k. ú. Hořovice, a tedy s případnou 
legalizací již provedené stavby
n Rada města Hořovice souhlasí 
s bezplatným pronájmem sálu rad-
nice dne 23. 04. 2022 od 13:30 hod. 
do 14:30 hod. pro vyhodnocení če-
katelského kurzu, který organizuje 
Brdská lesní škola ve spolupráci se 
střediskem Skaut-Junák Beroun, 
oddíl oldskautů Hořovice.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s bezplatným pronájmem vesti-
bulu budovy MěÚ Hořovice č. p. 
640 dne 09. 04. 2022 od 08:00 do 
13:00 hodin spolku Sedmikráska – 
sdružení osobního rozvoje, z.s. pro 
uspořádání velikonočních tvoři-
vých dílniček.
n Rada města Hořovice souhlasí s bez-
platným užitím vestibulu v 1. patře bu-
dovy městského úřadu č. p. 640 v ob-
dobí od 26. 05. 2022 do 16. 06. 2022 
včetně bezplatného zapůjčení tzv. 
drátěného programu za účelem rea-
lizace výstavy výtvarného oboru Zá-
kladní umělecké školy Josefa Slavíka 
v Hořovicích.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s návrhem likvidační komise na li-
kvidaci nepotřebného a neupotře-
bitelného majetku viz příloha.

Z Rady města
Hořovice

ze dne 16. března 2022

n Rada města Hořovice schvaluje 
program jednání uvedený na po-
zvánce.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene 
s paní Kaňkovou a panem Melmu-
kem, spočívající v povolení stavby 
kanalizační a vodovodní přípojky na 
pozemku ve vlastnictví města parc. č. 
286/3 v k.ú. Hořovice, a to v rozsahu 
celkem cca 17,91 bm za úplatu ve výši 
10.836 Kč včetně DPH. K podpisu 
smlouvy je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene 
a dohody o umístění stavby IV-12-
6028839, ul. Zámecká, parc. č. 48/1, 
pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 
spočívající ve stavbě zařízení distri-
buční soustavy na pozemcích parc. 
č. 45/2, 44/1, 44/5, 75/2, 75/3 a 92/1 
v k. ú. Hořovice. Předpokládaný roz-
sah věcného břemene bude cca 222 
bm za jednorázovou náhradu ve výši 
51.654 Kč včetně DPH. K podpisu 
smlouvy je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice schvalu-
je Smlouvy o sdružených službách 
dodávky elektřiny ze sítí NN č. 
0203218118 a č. 0203218067, včetně 
zmocnění pro společnost ČEZ Pro-
dej, a.s. ke všem úkonům směřujícím 
k zajištění dodávek, a to se společ-
ností ČEZ Prodej, a.s., IČ: 27232433 
ve věci zajištění dodávek energie 
u nemovitosti Podlužská č. p. 585/4. 
Rada města Hořovice zároveň pově-
řuje starostu města k uzavírání smluv 
tohoto typu u dané nemovitosti bez 
dalšího schvalování prostřednictvím 
rady města.
n Rada města Hořovice uděluje 
souhlas s uzavřením Dohody všech 
vlastníků jednotek o změně jejich 
práv a povinností v souvislosti se 
změnou prohlášení vlastníka z po-
zice jednoho z výlučných vlastníků 
bytových jednotek č. 713/2 a 715/5 
na adrese Obránců míru 715 v Ho-
řovicích, které jsou ve vlastnictví 
města Hořovice, a to v souvislosti se 
změnou podlahové plochy bytových 
jednotek č. 715/2 a 715/3. K podpisu 
uvedené dohody je pověřen starosta 
města.

n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením Koordinační dohody 
o vzájemné spolupráci za účelem 
stanovení společného postupu při 
zabezpečování veřejného pořádku 
a bezpečnosti na území města Hořo-
vice mezi městem Hořovice a Policií 
České republiky, Krajským ředitel-
stvím Středočeského kraje, a to ve 
věci spolupráce při řešení problema-
tiky bezpečnosti ve vymezených ob-
lastech stanovených v dohodě k za-
jištění veřejného pořádku. K podpisu 
Koordinační dohody je pověřen sta-
rosta města.
n Rada města Hořovice na základě 
výběrového řízení „Dopravní stu-
die prostupnosti území“ projednala 
závěry hodnotící komise a rozhod-
la o výběru nejvýhodnější nabídky 
uchazeče Spektra PRO spol. s r.o., 
V Hlinkách 1548, 266 01 Beroun, IČ: 
094 86 429, jehož tímto vybírá jako 
dodavatele a souhlasí s podpisem 
Rozhodnutí o výběru dodavatele. 
Společnost požaduje za provedení 
díla částku ve výši 968.500 Kč bez 
DPH. Rada města Hořovice pověřu-
je pana starostu podpisem příslušné 
Smlouvy o dílo.
n Rada města Hořovice na základě 
výběrového řízení „Veřejná infra-
struktura – Nad Statkem“ projednala 
závěry hodnotící komise a rozhod-
la o výběru nejvýhodnější nabídky 
uchazeče: Dopravně inženýrská kan-
celář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 
Hradec Králové, IČ: 274 66 868, kdy 
tato společnost požaduje za prove-
dení díla částku ve výši 1.778.000 
Kč bez DPH. Rada tuto společnost 
vybírá jako dodavatele a souhlasí 
s podpisem Rozhodnutí o výběru 
dodavatele. Rada města Hořovice 
pověřuje pana starostu podpisem 
příslušné Smlouvy o dílo. ZDRŽEL 
SE: 2 PRO: 4 PROTI: 0
n Rada města Hořovice schvaluje 
pro Městské kulturní centrum Ho-
řovice zábor veřejného prostranství 
dne 09. 04. 2022 v době od 5 do 20 
hodin, a to na Palackého náměstí 
před kostelem Nejsvětější trojice, 
a v případě kladného stanoviska sil-
ničního správního úřadu rovněž na 
komunikaci a parkovišti v úseku od 
ulice 9. května k ulici Žižkova a tra-
se od Komerční banky ke křižovatce 
u Coopu. Důvodem záboru je pořá-
dání Velikonočních trhů spojených 
s vítáním jara pořádané ve spoluprá-
ci se spolkem Horovize z.s.
Rada města Hořovice schvaluje pro-
jekt Hořovice – Obnova MKDS – 
2022 a souhlasí s podáním žádos-
ti o dotaci z Programu prevence 
kriminality na místní úrovni 2022 
s minimální finanční spoluúčastí 
města 10 % z celkových uznatelných 
nákladů.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s podáním žádosti o odnětí pozem-
ků určených k plnění funkcí lesa pro 

části parcel p. č. 207/2, 211, 207/6, 
214/1 a 213 v k. ú. Podluhy, za úče-
lem zajištění podkladů pro výstavbu 
Dražovského prostředního rybníka.
n Rada města Hořovice se sezná-
mila s dokumentací pro společné 
povolení stavby, podle které bude 
probíhat výstavba bytových domů 
v lokalitě ulice U Školky (poz. p. č. 
2282/1, 2282/94, 2282/113, 282/189, 
2282/190, 2282/195, 2282/252, 
2282/261, 2282/272, 2282/273, 
2282/279, 2282/280, 282/281, 
282/282, 2282/283, 2282/284, 
2282/285, 2282/286, 2282/287, 
2282/288, 2282/289, 2282/290, 
2282/291, 2282/292, 2282/293 v k. ú. 
Hořovice) a souhlasí se stavbou BD 
za podmínky vyřešení obslužnosti 
celé lokality sídliště v okolí MMŠ.
n Rada města Hořovice na zákla-
dě žádosti souhlasí s dlouhodobým 
záborem části pozemku p. č. 1716/1 
v k. ú. Hořovice o rozměrech 1,57 x 
1,31 m. Zabraná část pozemku bude 
umístěna vedle vchodu do domu č. p. 
688 na sídlišti Sklenářka za účelem 
zřízení exteriérového výtahu. Ozná-
mit usnesení rady žadatelce.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s provedením zateplovacího systému 
v tl. max. 10 cm, na domě č. p. 13/27 
v Pražské ulici, na jižní straně domu, 
tj. na straně, po které je souběžně 
s domem veden chodník. Oznámit 
usnesení rady žadateli.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s bezplatným pronájmem sálu rad-
nice dne 01. 04. 2022 od 17:00 hodin 
za účelem pořádání Výroční členské 
schůze členů MO Český rybářský 
svaz Hořovice.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s návrhem likvidační komise na li-
kvidaci nepotřebného a neupotřebi-
telného majetku viz příloha.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Veřejnoprávní smlouvy č. 
4/2021 o poskytnutí dotace z roz-
počtu obce Bzová (viz příloha) v cel-
kové hodnotě Kč 5.000,– ve prospěch 
Domova Na Výsluní, Hořovice.

Kontakty pro ty, kteří by rádi 
zveřejnili vzpomínku na
svého zesnulého (místo PN)

Berounský deník
Dana Pecinová
referentka
Mobil: +420 725 501 974
Email: dana.pecinova@denik.cz

Náš REGION
Julius Korec
Mobil: +420 777 607 861
Email: julius.korec@a11.cz
http://www.nasregion.cz/
A 11 s.r.o. | www.A11.cz
Redakce: Ortenovo nám. 36,
170 00 Praha 7-Holešovice
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zprávy

Žáci ZUŠ Josefa Slavíka Hořovi-
ce z klavírní a pěvecké třídy Květu-
še Ernestové vstoupili po úspěšném 
podzimu vítězně do dalšího roční-
ku klavírních a pěveckých soutěží. 
O předposledním letošním ledno-
vém víkendu se již po desáté zú-
častnili prestižní umělecké soutěže 
s mezinárodní účastí ALLEGRO 
2022, tentokrát v sálech Domu dětí 
a mládeže hlavního města Prahy 
Spektrum v Karlíně. Ve svých ka-
tegoriích hlavní ceny získali Simon 
Rosenbaum, Tobias Rosenbaum, 
Martin Jirák, Theodora Havlíčko-
vá, Erika Řechtáčková, Filip Strejc, 
Originální pěvecké duo MAFI, 
pěvecké trio MATODOR, pánská 
sestava FOUR100%MEN i nemo-
cemi a karanténami oslabený Ko-
morní pěvecký soubor Základní 
umělecké školy Josefa Slavíka Ho-
řovice.

Významného úspěchu dosáhli 
Tobias Rosenbaum a Martin Jirák, 
když uspěli v krajském kole a po-
stoupili do celostátního kola reno-
mované soutěže KARLOVARSKÝ 
SKŘIVÁNEK 2022.

Vítězové okresního kola soutěže 
žáků ZUŠ absolvovali 9. až 11. břez-
na 2022 krajské kolo této soutěže 
v Benátkách nad Jizerou. Theodora 
Havlíčková získala Čestné uznání 
I. stupně, v nepostupové, ale silně 

obsazené kategorii do 10 let zvítě-
zil Tobias Rosenbaum, a Filip Strejc 
v kategorii do 20 let vyzpíval III. 
cenu. Pro ZUŠ Josefa Slavíka Hořo-
vice dosáhli historického úspěchu 
Martin Jirák a Originální pěvecké 
duo MAFI, kteří ve svých kategori-
ích zvítězili a zajistili poprvé v his-
torii školy účast hořovických pěvců 
v ústředním kole soutěže, které se 
uskuteční v závěru dubna 2022 
v Turnově.

Komorní pěvecký soubor ZUŠ 
Josefa Slavíka Hořovice obnovil 
po nucené pauze svou koncertní 
činnost již v říjnu 2021 koncertem 
duchovní hudby SALVE REGINA 
v kostele sv. Petra a Pavla v Neu-
mětelích, pro hořovické publikum 
zpíval na dvou koncertech v kláš-
terním kostele Nejsvětější Trojice 
na Palackého náměstí v Hořovi-
cích a 13. dubna 2022 od 17:30 
hodin uskuteční koncert STABAT 
MATER v kostele sv. Jana Křtitele 
v Osově. Spoluúčinkovat bude lau-
reát soutěže G. Taddeiho v Neapoli 
Andrej Beneš, maestrem di cappe-
lla bude vítěz Mezinárodní varhan-
ní soutěže v Magdeburgu a var-
haník kostela Nanebevzetí Panny 
Marie a sv. Karla Velikého v Praze 
Drahoslav Gric.

Srdečně zveme.
Květuše Ernestová

Hořovičtí pěvci opět vítězní

TOM	Vlaštovka	Hořovice	ve	spolupráci		
s	2.	ZŠ	Hořovice	pořádá	autobusový	zájezd	do	

SAFARI	PARKU	DVŮR	KRÁLOVÉ	
Sobota	14.	5.	2022	
Vstupné:	do	3	let	zdarma;	3-15	let	850	Kč;	
dospělí	900	Kč;	senioři	850	Kč	
V	ceně	je	zahrnutá	autobusová	doprava,	vstupné		
do	ZOO,	afrika	truck	(speciální	vozidlo	s	přívěsem,	do	Afrického	a	Lvího	safari,	doplněné	o	odborný	komentář.	
Doba	jízdy	30-90	minut).	Zájemci	se	mohou	přihlásit	do	30.	4.	2022	na	emailu:	VrbovaAneta@email.cz		
(jméno,	příjmení,	bydliště)	nebo	telefonicky	na	tel.	čísle	720	236	746,	A.	Jarolímová	

      Letní tábor Olšina 

    Dračí doupě 
       23. 7.– 6. 8. 2022        Cena:	4	400Kč	(členové	TOM	Vlaštovka) 

5	150	Kč	(nečlenové)	

	 	 	 Přihlásit	se	můžete	spolu	se	zaplacením	zálohy	na	účet	3	000	Kč	do	15.	4.	2022	

																																																																																																																				Číslo	účtu	362993329/0800,	
VS	237682022,	do	poznámky	jméno.	

Kapacita	je	omezena,	takže	kdo	se	přihlásídříve,	pojede.	

	Bližší	informace	podá	Miluška	Jarolímová	(miluska.jarolimova@seznam.cz)	

																																																																																																																																Hlavní	vedoucí	Věra	
Eschnerová	(vera.eschnerova@seznam.cz)	

	nebo	Vojtěch	Šlosar	(vojtaslosar@gmail.com)	za	kolektiv	vedoucích.	

 

1. základní	škola	Hořovice	
zřizuje	ve	školním	roce	2022/2023	

PŘÍPRAVNOU	TŘÍDU		
• Pro	děti	v	posledním	roce	před	

zahájením	školní	docházky,	u	kterých	
je	předpoklad,	že	zařazení	do	
přípravné	třídy	vyrovná	jejich	vývoj.	
Přednostně	děti	s	odkladem	školní	
docházky.	
	

• Pro	děti	se	sníženou	koncentrací	pozornosti	(hravější),	se	sníženými	
grafomotorickými	obtížemi,	děti	s	vadami	řeči	(s	dětmi	pracuje	školní	
logoped).	
	

• Děti	si	zlepší	řečové,	motorické,	sociální	a	komunikační	dovednosti,	
znalosti	a	návyky	sebeobsluhy	před	vstupem	do	1.	třídy	v	prostředí	školy.	
	

• Děti	poznají	běžný	život	ve	škole	ve	velmi	malém	kolektivu	
10	-15	dětí	(individuální	přístup	k	dětem).	
	

• Děti	mohou	navštěvovat	školní	družinu.	Do	vyučování	je	zařazena	výuka	
plavání	ve	školním	bazénu.	
	

• Výuka	je	bezplatná,	rodiče	hradí	pouze	stravné	v	jídelně	a	poplatek	za	
školní	družinu.	
	

• Výuka	v	přípravné	třídě	nemá	vliv	na	budoucí	výběr	základní	
školy	
Další	informace:	
1.	základní	škola	Hořovice	
ředitel	školy:	Mgr.	Radek	Šumera	
tel.	č.	311	513	092;	739	055	469		
V	případě	zájmu	kontaktujte	školu	nejpozději	do	15.	4.	2022.	

Přípravná	třída	bude	otevřena	pouze	při	dostatečném	počtu	žáků.	
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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 9. a 23. 4. 8:00 – 11:00
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 21. 4. 2022 od 17:30
O HOUBÁCH A VAŘENÍ
S Oldřichem Jindřichem Rezervace na tel.: 
603 199 304 nebo na emailu knihovna1@mkc-
horovice.cz Vstupné dobrovolné.

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:
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 GAIA MESIAH
23. 4. od 21:00, KL. cena vstupenky 300 Kč
4 ČIPERKOVÉ
24. 4. 2022 od 15:00, SD, cena vstupenky 160 Kč
4 ŠEST V TOM
25. 5.2022 od 19:00, SD, cena místenky 290, 
250 Kč
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

n Společenský dům

Nádražní 606, Hořovice
tel.: 732 512 821

n 2. 4. 2022 od 19:30
ALKEHOL + WALDA GANG
n 6. 4. 2022 od 18:00
KONCERT PRO UKRAJINU
– HORBAND, EKG-M, LA-FANKA,
AKROBAT

n Knihovna Ivana Slavíka

n Galerie Starý zámek

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

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

n 1. 4. od 20:00
THE AGIES – koncert
n 2. 4. od 13:00
PORTA – oblastní kolo
n 9. 4. od 20:00
SEDM VĚTRŮ – koncert
n 23. 4. od 21:00
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 4., 11., 25. dubna 9:00 – 10:00
CVIČENÍ PRO SENIORY
Pondělní cvičení pro radost z pohybu s Mile-
nou Braunovou, poplatek 50 Kč
4 4., 11., 25. dubna 17:30 – 18:45
CVIČENÍ TAI CHI
Cvičení pro zdraví a zlepšení kvality života 
s Danou Weissovou, poplatek 100 Kč
4 4., 11., 25. dubna 19:00 – 20:15
CVIČENÍ Cchi- kung
Cvičení pro pěstování vitální energie s Danou 
Weissovou, poplatek 100 Kč
4 6., 13., 20., 24. dubna 17:45 – 18:45
KRUHOVÝ TRÉNINK
Skupinové cvičení pro dospělé, posilující kom-
plet celé tělo, poplatek 70 Kč. Hrdličková Ro-
mana, Tel.: 602 664 650
RC Kaleidoskop, Starý zámek Hořovice, ote-
vřeno od 9:00- 12:00
4 HERNIČKA – Není nutná rezervace
KAŽDÝ PÁTEK s Kamilou Jíchovou, Tel.: 
721 274 43, Poplatek: 30 Kč
KAŽDOU STŘEDU s Romanou Hrdličkovou, 
Tel.: 602 664 650, Poplatek: 30 Kč
KAŽDÉ PONDĚLÍ s Romanou Hrdličko-
vou – UA, Tel.: 602 664 650, vstup volný
4 6. dubna 11:00 – 12:30
Na kávičku do Domečku – VĚNEČEK Z PA-
PÍROVÝCH RULIČEK
Starý zámek, klubovna 1. patro. Tvořivé dopo-
ledne pro seniory – výroba jarní dekorace. Lek-
torka kurzu: Milena Braunová, Poplatek 180 Kč. 
Rezervace nutná, Radová Lenka, tel. 725 064 881, 
e-mail: recepce@domecekhorovice.cz.
4 7. dubna 16:00 – 18:00
Seminář DRÁTOVANÁ VAJÍČKA
Starý zámek, klubovna 1. patro. Technikou drá-
tování si vytvoříme velikonoční dekoraci, od-
rátkujeme vyfouklá vajíčka. Poplatek 260 Kč. 
Rezervace nutná: Jíchová Kamila, Tel.: 721 274 
43, e-mail: kjichova@domecekhorovice.cz
4 9. dubna 8:30 – 12:00, Lesopark Dražovka
35. ROČNÍK JARNÍHO BĚHU DRAŽOVKOU
Oblíbený běžecký závod pro děti i dospělé. 
Propozice, registrace a další info na www.brd-
skypohar.cz. Poplatek dospělí 100 Kč, děti 50 
Kč. Podrobnosti na www.domecekhorovice.cz
Kalátová Jarka, Tel.: 739 633 517, e-mail: jkala-
tova@domecekhorovice.cz.
4 13. dubna 7:30 – 16:00
Velikonoční výlet, akce pro seniory,
SVATÝ JAN POD SKALOU
Návštěva muzea s výstavou fotografií, ko-
mentovaná prohlídka místních památek; pěší 
procházka 5 km do Srbska. Cena: 180 Kč. Re-
zervace nutná. Radová Lenka, tel. 725 064 881, 
e-mail: recepce@domecekhorovice.cz
4 14. dubna 8:00 – 16:00
Velikonoční prázdniny s Domečkem
Výlet do Prahy – MAJALAND

n Domeček Hořovice

n Informační centrum

n Galerie Nádraží Hořovice

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

n 21. 4. čtvrtek od 17:00
FOTOKLUB HOŘOVICE
Jarní vernisáž nových fotografií Fotoklubu Ho-
řovice.

Starý zámek Hořovice
Vrbnovská 27

n 2. 4.–29. 5. 2022
HOŘOVICE NA STARÝCH
POHLEDNICÍCH A FOTOGRAFIÍCH
Stálá expozice je doplněna komorní výstavou 
fotografií a pohlednic zachycujících město 
Hořovice a jeho památky na počátku 20. století. 
Fotografie pocházejí ze sbírek Muzea Českého 
krasu a dokumentují především zajímavé místní 
události, Pohlednice jsou zapůjčeny sběratelkou 
Ilonou Voráčkovou a přibližují město jako 
oblíbený výletní cíl včetně dochovaných osob-
ních pozdravů návštěvníků. Otevřeno o víken-
dech a svátcích 9:00 -12:00 a 12:30-17:00.

n Muzeum Hořovicka

n 14. 4. 2022 vstup: 20:00, začátek 21:00
BRUTUS
n 24. 4. 2022 od 15:00
ČIPERKOVÉ
PŘIPRAVUJEME:
4 25. 5. 2022 od 19:00
ŠEST V TOM  - divadlo
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. www.tanecni.net
Blanka Vášová, tel.603 238 090
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MUZEUM J. V. SLÁDKA
A MĚSTSKÉ MUZEUM ZBIROH
4 do 22. 8. 2022, výstavní síň muzea
OD VELIKONOC K POUTÍM
“Trubka troubí, Katka skáče, pozveme vás na 
koláče. Bude husa zabitá, jitrnice, jelita.” Takhle 
zval básník Josef Václav Sládek do Zbiroha na 
pouť nebo na posvícení. Zbirožské muzeum se 
přidává pozvánkou na výstavu velikonočních 
zvyků a poutí ze sbírek PhDr. Jiřiny Hánové.
ZÁMEK ZBIROH
4 16. 4. od 11:00
VELIKONOČNÍ JARMARK
Oslavy svátků jara ozdobí na nádvoří zámku 
tradiční Velikonoční jarmark. Na návštěvníky 
budou čekat stylové stánky s velikonočním 
zbožím, ukázky tradičních řemesel a zvyků, 
lidová hudba či staročeské velikonoční spe-
ciality v zámecké krčmě. Zájemci rovněž mo-
hou po celý den navštívit prohlídky zámku či 
speciální prohlídku hradního nádvoří spoj-
enou s výstupem na věž.

n Zbiroh

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 Každé pondělí a středa
Cvičení WYDY – Keltské jógy. Cvičení pro 
všechny, kdo chtějí posílit své zdraví. Protahování, 
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.
12. 4. 2022 v 17:00
ESENCIÁLNÍ OLEJE
PRO EMOČNÍ ROVNOVÁHU
Na přednášce si povíme, jak zvládat stres 
s použitím esenciálních olejů v této nelehké 
době, kdy doznívá epidemie covidu a doléhá na 
nás válečný konflikt na Ukrajině. Cvočkařská 
286/1, Hořovice, vchod z ulice Jungmannova.
4 16. 4. 2022v 9:20
PĚŠÍ KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA
S PRŮVODCEM DO BRD
Vypravíme se za historií pánů z Valdeka a jejich 
panství. Sraz v 9:20 v Neřežíně na parkovišti 
za vodní nádrží Záskalská. Náročnost středně 
těžká, vhodné i pro děti starší 10 ti let. Návrat 
mezi 13:00 a 14:00.
4 30. 4. 2022 od 13:00
KOLO ROKU - BELTINE - UCTĚNÍ LÁSKY
Odpolední setkání v kruhu žen, kdy nahléd-
neme na náš vztah k sobě samé, svému tělu 
i partnerovi. Na podporu naši přitažlivosti si 
vytvoříme svůj individuální nezaměnitelný 
parfém z přírodních olejů. Cvočkařská 286/1, 
Hořovice, vchod z Jungmannovy ulice.

n Syringa

n Žebrák

KULTURNÍ KLUB
4 3. 4. od 15:00
Dětské maškarní odpoledne. Vstup 50,– Kč.
4 9. 4. od 15:00
NA KOUZELNÉM PALOUČKU
Představení Krásné scény černého divadla 
v podání loutkoherecké skupiny Loudadlo 
okouzlí nejen malé děti, ale nadchne i dospělé. 
Vstupné děti 70,– Kč, dospělí 100,– Kč.
4 27. 4. od 19:00, Velký sál KK
KŠANDA
Herci Jaroslav Sypal, Eva Hráská, Tomáš Janča-
řík, Jarka Stránská, Milan Pitkin, Heidy Janků 
a Martin Maxa v komedii ze života. Legrace od 
začátku do konce. Vstupenky za 220 Kč. Vstu-
penky je možné rezervovat na tel. 774 428 312.
HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK
4 7. 4. od 18:00 Vesmír - setkání s astrono-
mem Ervínem Wollerem
4 23. 4. Žebrácký vandr letos okolo hvězdár-
ny a po stopách meteoritu

Pro děti ZŠ, výlet do největšího krytého zábav-
ního parku v Česku. Cena: 450 Kč. Rezervace 
nutná. Hrdličková Romana, Tel.: 602 664 650
4 14. dubna 16:00 – 18:00, Vrbnovská 1138, 
Hořovice, zahrada Domečku
VELIKONOČNÍ OPÉKÁNÍ BUŘTŮ
S kytarami a zpíváním, tvoření pro děti, občerst-
vení, buřtíky možno zakoupit na místě. Vstupné 
dobrovolné. Tomáš Klokočník, Tel.: 739 633 519, 
e-mail: tklokocnik@domecekhorovice.cz
4 20. dubna 16:00 – 18:00
Seminář TEČKOVANÉ MANDALY
Starý zámek, klub 1. p. Přijďte si společně s námi 
užít středeční relaxační podvečer a vytvořit si 
tečkovanou mandalku. Poplatek 260 Kč. Re-
zervace nutná: tel. 725 443 690 Šmídová Han-
ka, e-mail: hsmidova@domecekhorovice.cz.
4 29. dubna 16:00 – 18:00
ČARODKY NA ZÁMKU HOŘOVICE
Čarodějnické odpoledne v Zámeckém parku, 
masky vítány! Zajícová Kateřina, tel.: 739 633 518, 
e-mail: kzajicova@domecekhorovice.cz
4 30. dubna 15:00 – 17:00, Komárov
BLUDNÉ KOŠTĚ
Rodinné odpoledne spojené s vycházkou za 
čarodějnicemi, masky vítány! Start od pošty, 
opékání špekáčků, soutěže. Vstupné dobro-
volné. Šmídová Hanka, e-mailem hsmidova@
domecekhorovice.cz, tel. 725 443 690.

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-
ce na webu https://www.cestazazivotem.cz/
4 RELAXACE S KAMČOU – nutná rezervace: 
tel. 607 185 016 nebo e-mail: info@brdskeslunce.cz
4 HRAVÉ RELAXAČNÍ KRESLENÍ - kroužek 
pro děti ZŠ 1. st. Středa, liché týdny od 15:00 do 
16:30. Děti 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/

4 VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNÍČKY
9. 4. 2022 sobota od 8:30 do 12:30, vestibul 2. 
budovy MěÚ. Tvořivé dílny s jarní a velikonoční 
tématikou jsou určeny pro širokou veřejnost 
od malých dětí až po seniory. Součástí akce 
je stezka v lesoparku Dražovka. 10 zastavení 
připomene dřívější tradice a zkrátí čekání 
na Velikonoce. O jarní trhy se na Palackém 
náměstí postará spolek Horovize.

n HOROVIZE, z.s.

n 9. 4. 2022 od 8:00
JARNÍ TRHY V HOŘOVICÍCH
Zveme Vás na Jarní trhy, které se konají v so-
botu 9. dubna 2022 od 8:00 do 13:00 hodin 
na Palackého náměstí v Hořovicích. Přijďte si 
koupit něco nového, aby vás nepokakal beránek. 
Můžete mít „něco na sebe“ a „něco na zub“. 
Třeba krásné šperky, pletená zvířátka, košíkářské 
zboží, velikonoční zajíci ze sena, sazenice i jiné 
velikonoční zboží. Výborné dortíky, perníčky, 
koření a jiné pochutiny. Více na www.horovize.cz.

n Církve

Českobratrská církev evangelická
Valdecká 408, Hořovice
horovice.evangnet.cz

4 Bohoslužby se konají každou neděli od 8:30. 

Sledujte i online na https://meet.jit.si/ccedobris. 
Aktuálně probíhají 2 sbírky - peněžní na po-
moc Ukrajině od Diakonie ČCE (více na diako-
niespolu.cz). Druhá sbírka je pro bezdomovce 
v Hořovicích, přímo v kostele přijímáme po 
předchozí domluvě na tel.: 730 166 327 oblečení 
větších velikostí, spacáky, boty, termosky aj. viz 
informace na našich webových stránkách.
4 15. dubna od 17:00
Večerní bohoslužby na Velký pátek
4 17. dubna od 8:30
Slavnostní bohoslužby na Velikonoční neděli
4 Noc kostelů je plánovaná na pátek 10. 6.
Sbor plného evangelia Hořovice
Pražská 12 / 25, Hořovice
VELIKONOČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
17. 4. 2022 od 10:00
Skutečný velikonoční příběh, který po celém 
světě plní životy lidí věčnou nadějí, nekonečnou 
láskou, vírou a pevnou jistotou spasení.
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Připojte	se	k	akci,	která	běží	po	celé	republice	o	

		Velikonoční	KUŘÁTKOV	2022!	
1. Vyrobte	alespoň	jedno	kuřátkoo	velikosti	minimálně		

30	cm/materiál	a	pracovní	postup	je	na	Vás/.		
2. Vystavte	ho	do	okna,	na	zahradu,	kamkoli….	
3. Vyfoťte	ho	a	pošlete	Obecní	kvočně	Tomášovi		

Klokočníkovi	na	email	tklokocnik@domecekhorovice.cz	
4. Vaše	kuřátko	bude	započítáno	do	soutěže	měst	a	obcí			

o	titul	KUŘÁTKOV	2022.	
5. Na	FB	se	můžete	připojit	do	skupiny	„Neposedná	

kuřátka	2022“	a	vložit	své	fotografie	pro	inspiraci		
nebo	pro	radost	ostatním.	

6. Fota	zasílejte	do	Velikonočního	pondělí	18.	dubna	2022.	
	

					22.	DUBNA	BUDE	VYHLÁŠEN	KUŘÁTKOV	2022!		
	

					STANOU	SE	JÍM	HOŘOVICE?	
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Ve dnech 26.–27. 2. 2022 se část našeho muž-
stva zúčastnila zahraničního turnaje v Polsku, 
Wroclaw Winter Cup 2022, a to pod hlavičkou 
týmu ČLU Beroun, který společně s našimi bor-
ci vytvořili jakýsi „Výběr okresu Beroun“. Jak 
název turnaje napovídá, celý se odehrál ve městě 
Wroclaw (Vratislav). Na místo určení jsme všichni 
společně dorazili již v pátek podvečer. V trénin-

kovém areálu klubu Slask Wroclav jsme provedli 
akreditaci a následně jsme se přesunuli do hotelu.

V sobotu nás čekal vstup do turnaje. Byli jsme 
nalosováni do „skupiny 2“. Základní skupina se 
odehrávala v areálu „Stadion Sportowy Olawka“. 
Každé utkání se hrálo na 40 min. První soupeř, na 
kterého jsme narazili, byl polský KP Calisia Ka-
lisz. Do zápasu jsme vstoupili z počátku nervózně 
a bylo vidět, že tým se teprve sehrává. Nakonec se 
nám ale podařilo zvítězit v poměru 5:1, kdy o naše 
branky se postaral Víťa Průša 3x, Michal Zoubek 
a Milan Průša.

Ve druhém utkání jsme narazili na soupe-
ře z Ukrajiny a sice FC Darnytsia Kyiv. V tomto 
utkání se již naplno ukázala kvalita čerstvě posklá-
daného kádru a soupeře jsme doslova deklasovali 
v poměru 7:0. O branky se tentokrát postarali Víťa 
Průša 2x (Hořovice), Lukáš Krob 2x, Petr Chalu-
pecký, Patrik Novák a Matěj Škrland (všichni Be-
roun). Nálada v mužstvu byla výborná a na třetí-
ho soupeře ze sobotního programu jsme se těšili. 
Jednalo se opět o tým z Ukrajiny a to FC Dobro 
Kyiv. Toto mužstvo již bylo o poznání kvalitnější, 

nicméně jsme se opět dokázali brankově prosadit 
a utkání nakonec zvládli vítězně 4:0. Branky vstře-
lili bratři Vít (3x) a Milan Průšovi (1x) z Hořovic. 
Nutno poznamenat, že mladší z dvojice, Milan, je 
ročník 2010, což je stále o dva roky méně, než vě-
ková kategorie daného turnaje.

Všichni vyčerpaní a unavení jsme se odebrali 
zpět na hotel, kde jsme potřebovali nabrat síly na 

závěrečný den turnaje. Hned ráno nás čekal nej-
těžší soupeř naší skupiny a sice místní WKS Slask 
Wroclav. Od počátku bylo jasné, že se nebude jed-
nat o snadné utkání. Soupeř byl houževnatý a vel-
mi důrazný. Naším přičiněním jsme mu darovali 
standardní situace, ze kterých i se štěstím dokázali 
vstřelit dvě branky. I my měli několik slibných 
příležitostí, ale kýžený gól se nám vstřelit nepoda-
řilo. Na závěr základní skupiny jsme poměřili síly 
s týmem Juventus Academy Legnica (mateřská 
akademie Juventusu Turýn). Bylo velmi zajímavé 
a nevšední nastoupit proti mužstvu v tradičních 
černo-bílých dresech, nicméně náš výkon nebyl 
optimální a dlouho se nám nepodařilo v zápase 
vstřelit branku. Nakonec se nám to však podařilo 
a vyhráli jsme 3:0. O branky se postarali hořovičtí 
Víťa Průša 2x a David Dostál. Na základě výsled-
ků obou skupin jsme se probojovali k zápasu o 3. 
místo.

Závěrečné zápasy o umístění se odehrávaly 
v krásném moderním fotbalovém centru Slask 
Wroclaw. V boji o medaili nás vyzval opět tým 
z Ukrajiny, KDYSH Champion Kyiv. Již v průbě-

hu základních skupin jsme tento tým pozorovali 
a nebylo pochyb o jeho kvalitě. Velmi důrazný 
a rychlý tým, který nejvíce sázel na svého útoč-
níka, který vynikal nad ostatními svou rychlostí 
a fotbalovostí. Od počátku utkání bylo jasné, že 
nás to bude tentokrát bolet. A také bolelo. Kluci 
posbírali poslední síly, které jim ještě zůstaly, a do 
soupeře se zakousli nebojácně. Brzy jsme ale po 
naší chybě inkasovali. Následně pak soupeř zahrá-
val dva pokutové kopy, kdy jeden z nich bravurně 
lapil brankář Berouna Jan Kružliak, na ten druhý 
však nedosáhl. I my jsme zahrávali pokutový kop, 
ale berounský Lukáš Krob jej bohužel nepromě-
nil. V závěru utkání jsme pak inkasovali ještě do 
třetice a naděje na medaili byly pryč.

Smutek však trval jen chvilku. Se soupeřem 
z Ukrajiny, která aktuálně prožívá nejtěžší období 
v její historii, jsme si podali ruce, popřáli mnoho 
sil do dalších dnů a nakonec se společně vyfotili 
s fotbalovou šálou s nápisem „UKRAINE“, kterou 
chlapci společně drželi. Silný moment proběhl 
i během závěrečného ceremoniálu, kdy všichni 
vyjádřili obrovskou solidaritu Ukrajině a hráčům, 
kteří ji na turnaji reprezentovali.

Individuálního úspěchu se podařilo dosáh-
nout hořovickému Víťovi Průšovi, který s 10 
vstřelenými brankami obsadil 1. místo mezi střelci 
všech 12 mužstev naší kategorie.

Závěrem se sluší také poděkovat realizačnímu 
týmu ČLU Beroun, Jakubovi Krobovi a Michaelu 
Huttrovi, kteří nás oslovili a díky nim máme na co 
vzpomínat. Není zrovna zvykem, aby dva týmy, 
které proti sobě „bojují“ v krajském přeboru, vy-
tvořili tak skvělou partu, která fungovala jak na 
hřišti, tak mimo něj. Také děkujeme Výboru SK 
Hořovice, který nám finančně přispěl. Další podě-
kování patří sponzorům Forte Beroun, Freyburg 
stavebniny a ČLU Beroun.

Za SK Hořovice se turnaje zúčastnili: David 
DOSTÁL, Michal ZOUBEK, Jakub FRÜHAUF, 
Patrik ŠTĚŇO, Martin KREJČÍ, Milan PRŮŠA 
a Vít PRŮŠA. Trenéři: Oldřich DOSTÁL, Jindřich 
NOVOTNÝ, Milan PRŮŠA.

Milan Průša a Jakub Krob

Mladí fotbalisté ve výběru okresu na turnaji v Polsku

I. ročník Zimního turnaje
V sobotu 26. února 2022 skončil I. ročník Zimní turnaje mužů 

v Hořovicích, memoriál Luboše Bureše, pod záštitou starosty města 
Hořovice Dr. Ing. Jiřího Peřiny. Předání cen se zúčastnili předseda SK 
Hořovice Karel Pelikán, starosta Města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina, 
vdova po bývalém dlouholetém předsedovi FK Hořovicko a SK Ho-

řovice Lubošovi Burešovi 
paní Marcela Beníšková 
a hlavní pořadatel turnaje 
Jaroslav Kuchař. Vítězem 
turnaje se stal klub SK 
Příbram, druhý skončil 
klub ČAFC Praha, na 
třetím místě se umístil 
domácí klub SK Hořovice 
a čtvrtý skončil klub FC 
Přední Kopanina.

Děkujeme všem po-
řadatelům celého turnaje, 
zvláště hlavnímu organizá-
torovi turnaje panu Jarosla-
vu Kuchařovi, který si vzal 
na starosti zajištění všech 
klubů v tomto turnaji.

Členové SK Hořovice
n Předání za třetí místo kapitánovi SK 
Hořovice Lukáši Puchmeltrovi.n Mužstvo SK Hořovice, které vybojovalo třetí místo.



Děti z rybářského krouž-
ku v Hořovicích se v neděli 
06. 03. 2022 zúčastnily halových 
závodů v rybolovné technice 
v Příbrami. Přítomno bylo cel-
kem 36 dětí z Rožmitálu, Pří-
brami, Mladé Boleslavi, Sedlčan 
a Hořovic. Vše bylo perfektně 
zajištěno včetně zázemí a občer-
stvení, přičemž závodníci se rvali 
doslova o každý bod. V mladších 
žácích se na prvním místě umís-

til Matěj Dvořák z MO Sedlča-
ny a v mladších žákyních Mirka 
Fruhaufová z MO Rožmitál pod 
Třemšínem. Evelin Farářová 
z MO Hořovice obsadila krás-
né třetí místo. Ve starších žácích 
se na prvním místě umístil Mi-
chal Čížek z MO Příbram a ve 
starších žákyních obsadila první 
místo Bára Svitáková také z MO 
Příbram. Noemi Julii Pastuchové 
z MO Hořovice uteklo místo na 

bedně jen o kousek a umístila se 
v této kategorii na čtvrtém místě. 
Ceny závodníkům pak nepředá-
val nikdo jiný než starosta měs-
ta Příbrami pan Jan Konvalinka. 
Ceny však neobdrželi jen vítězo-
vé klání, ale drobné rybářské vy-
bavení dostali jako motivaci do 

dalšího závodění všichni účastní-
ci soutěže. No a nám nezbývá než 
všem sponzorům a pořadatelům 
upřímně poděkovat a mladým 
závodníkům popřát mnoho úspě-
chů v další činnosti.

Jan Rogos
jednatel MO ČRS Hořovice
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Děti rybářského kroužku z Hořovic závodily v Příbrami

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.

Město Hořovice zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
ZÁMĚR PRONÁJMU NEMOVITOSTI pozemku s objektem občanské vybavenosti v Hořo-
vicích – RESTAURACE FLORIDA.
Jedná o pronájem pozemku, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č. p. 723 označovaný jako restaurace Florida, a pronájem části pozemku, 
sportoviště a rekreační plocha. Podmínkou nájmu je zajištění hostinské činnosti v restauraci alespoň 3 dny v týdnu po celý kalendářní rok a každodenně při 
otevření přilehlého aquaparku, a to minimálně v rozsahu běžně dostupného občerstvení nápoji i základními produkty studené či teplé kuchyně. Výhodou 
pro získání nájmu je krom komplexního provozního zajištění celého areálu zřízení zázemí pro děti a rovněž rozšíření možností tamních sportovních aktivit. 
Při posouzení případných nabídek přihlédne pronajímatel k nabízené ceně nájemného, kterou musí zájemce vyplnit do návrhu nájemní smlouvy, a to oddě-
leně pro letní měsíce a ostatní měsíce v kalendářním roce. Zájemce pak podáním nabídky vyjadřuje svůj souhlas s celou navrhovanou nájemní smlouvou. 
Zveřejněný záměr podléhá schválení Radou města Hořovice. Občané mají právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky prostřednictvím datové 
schrány či písemně na podatelnu Městského úřadu Hořovice. Termín pro podání nabídek je stanoven do 30. 4. 2022. Další informace poskytne Odbor 
vnitřních věcí a právní MěÚ Hořovice – tel.: 311 545 314. Více na https://www.mesto-horovice.eu/mestsky-urad/uredni-deska/, v části záměr města.

RANCH Hořovice
15.–17. 4. 2022

JARNÍ JEZDECKÉ ZÁVODY 
Hořovice

23.–24. 4. 2022

AMATEUR JUMP TOUR - ná-
rodní parukový seriál pro ama-
térské jezdce

27. 4.–1. 5. 2022

Velká cena RANCH Hořovice 
- 1. kolo extraligy parukového 
skákání Český skokový pohár 
2022


