
Hořovice se doposud rozrůstaly 
postupně. Výstavba domů a bytů 
dosud nebyla živelná a naše město 
doposud nebylo zajímavé pro de-
velopery. S rostoucími cenami ne-
movitostí v Praze, ale i v Berouně, se 
do hledáčku developerů, kteří staví 
desítky až stovky bytů najednou, do-
stalo i naše městečko.

Tento vývoj naše koalice předpo-
kládala, a proto v září 2021 začal náš 
úřad pracovat na přípravě Zásad pro 
výstavbu na území města Hořovice. 
Smyslem těchto zásad je poskytnout 
široké veřejnosti základní informa-
ce o postoji Hořovic k podmínkám 
výstavby a majetkového uspořádání 
při rozvoji veřejné infrastruktury. 
Vše s ohledem na zásady transpa-
rentnosti a předvídatelnosti. Tím 
usnadnit stavebníkům orienta-
ci v dané problematice a urychlit 
a zjednodušit postup při přípravě 
a průběhu jednotlivých povolova-
cích procesů.

Domníváme se totiž, že zákla-
dem úspěšné strategie rozvoje města 
v oblasti výstavby je koordinovaný 
postup na celém území města Hořo-
vice, jehož cílem je v nejvyšší možné 
míře sladit různé individuální zájmy 
jednotlivých stavebníků na straně 
jedné a priority a možnosti města 
Hořovice na straně druhé. Zásady 
mají platit pro všechny budoucí de-
veloperské projekty.

Jednoduše řečeno, nechceme se 
dostat do situace, kdy developer 
nebo jiný velký stavební investor 
přijde, postaví, vydělá a veškeré 

náklady na negativní externality 
spojené s touto výstavbou ponese 
naše město. Chceme, aby se staveb-
níci podíleli na výstavbě technické 
a dopravní infrastruktury.

Zásady pro výstavbu na území 
města Hořovice jsou pomyslnou 
kuchařkou, která dá jasná pravidla 
pro výstavbu. K potřebě této ku-
chařky se přihlásila i opozice, která 
nutnost jejího přijetí připomněla na 
prosincovém zasedání zastupitelstva. 
Nesnažili jsme se vytvořit nová ho-
řovická pravidla. Inspirovali jsme se 
zásadami v okolních obcích. Napří-
klad zásadami, které jsou v platnos-
ti v Králově Dvoře, který prochází 
mohutnou developerskou výstavbou 
a díky existenci zásad získalo město 
významné finance do obecní kasy.

Zásady pro výstavbu na území 
města Hořovice projednal Kontrolní 
i finanční výbor, kde má své zástupce 
opozice a oběma výborům předse-
dají opoziční zastupitelé. Zásady 
byly oběma výbory projednány 
bez připomínek. Opakuji, že nikdo 
z opozice nevznesl žádnou námitku 
proti znění zásad nebo nenavrhl je-
jich úpravu. Přestože opoziční zastu-
pitelé o přípravě těchto zásad věděli, 
nikdo se o jejich obsah nezajímal.

Všichni zastupitelé dostali ná-
vrh Zásad 14 dnů před jednáním 
zastupitelstva. Za celou dobu se 
nikdo z opozice neozval, nezeptal, 
nezajímal, co je obsahem těch-
to Zásad pro výstavbu na území 
města Hořovice. S vědomím toho, 
že předkládáme k jednání zastupi-

telstva materiál, který je pro naše 
město velmi důležitý, který vychází 
z funkčních zásad výstavby v okol-
ních městech a opozice proti jeho 
znění neměla námitky, bylo jeho 
schválení naplánováno na zasedání 
zastupitelstva 23. března 2022. Jeho 
schválení nemělo nic bránit.

Kvůli dopravním komplikacím 
na D5 se jeden koaliční zastupitel 
nemohl dostavit na zasedání zastu-
pitelstva. Koalice tím pádem neměla 
potřebný počet zastupitelů. Nikoho 
z nás nenapadlo, že se kvůli této 
nepředvídatelné situaci nepodaří 
zásady přijmout, protože opozice 
odmítla pro tento materiál hlasovat. 
Pravidla jsou nekompromisní. Pro 
přijetí musí být nadpoloviční větši-
na přítomných zastupitelů. Myslela 
si opozice, že svým nekonstruktiv-
ním přístupem nám to zase osolí? 
Dopadlo to tak, že opozice pěkně 
zavařila celému městu. Jaké jsou 
skutečné zájmy opozice, která ne-
zvedla pro tyto zásady při hlasování 
ruku? Můžeme spekulovat.

V diskuzi z opozičních řad za-
zněl argument, že Zásady jsou špat-
ně zpracované, protože neplatí zpět-
ně pro právě probíhající výstavbu. 
Stejně jako zákony nemohou platit 
zpětně, nemohou být ani zásady pro 
výstavbu vymáhány zpětně. Tím by 
byl popřen smysl právního státu.

Faktem je, že Odbor výstavby 
a životního prostředí eviduje de-
sítky žádostí o výstavbu v našem 
městě. Tato výstavba se již mohla 
řídit pravidly, která stanovovala naše 

kuchařka. Není potřeba být ekono-
mickým expertem, aby byl důsledek 
jasný. Jsou ohroženy desítky milionů 
korun, které mělo naše město získat 
pro svůj rozvoj. Je proto nezbytné, 
aby město Hořovice mělo platné zá-
sady pro výstavbu.

Opozice se po zastupitelstvu 
snaží relativizovat svoje nehlasování 
pro Zásady a hledá, kde jsme jako 
vedení města udělali chybu. Zda 
je naší chybou to, že nelze pravidla 
uplatňovat zpětně, zda je chybou to, 
že jsme vycházeli z pravidel, která 
jsou jinde platná a funkční, zda je 
naší chybou, že se opoziční zastu-
pitelé před hlasováním neseznámili 
s obsahem dokumentu? Těch chyb 
opozice jistě vyjmenuje ještě daleko 
víc, ale jsou to jejich chyby. Naší je-
dinou chybou bylo pouze to, že jsme 
z objektivních důvodů neměli po-
třebný počet koaličních zastupitelů. 
Otázkou samozřejmě je, zda právě 
takové hlasování má být o koalič-
ních a opozičních hlasech.

Do doby, než budou Zásady pro 
výstavbu na území města Hořovice 
schváleny, požadujeme po Staveb-
ním úřadu, aby město Hořovice 
bylo účastníkem všech stavebních 
řízení, a budeme i tak vyžadovat od 
stavebníků dodržování výše uve-
dených Zásad jednotlivě. Pokud by 
byly platné, bylo by ovšem vše jed-
nodušší, přehlednější a bez zbyteč-
ných diskuzí.

S úctou
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta Hořovic
MDDr. Antonín Spal, radní Hořovic

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.
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Jaké jsou skutečné zájmy opozice?

100. narozeniny MUDr. Boženy Vyhnalové
Dne 12. dubna 2022 oslavila 100. na-

rozeniny MUDr. Božena Vyhnalová. Je 
nejstarší obyvatelkou Hořovic. Tuto mi-
lou a laskavou paní si pamatujeme jako 
dětskou a později obvodní lékařku. Vy-
chovala 4 děti a 8 vnoučat a v současné 
době jí dělá radost 8 pravnoučat. Za měs-
to Hořovice jí přišly popřát hodně zdraví, 
radosti a spokojenosti paní Jana Šrámko-
vá a Mgr. Olga Kebrlová. (var)



Koncert navštívilo sto padesát lidí, na 
dobrovolném vstupném se vybralo 13 200 
korun. Tyto finanční prostředky byly dne 
11. dubna doručeny organizaci Člověk v tís-
ni na pomoc Ukrajině.

Moderování se ujaly zastupitelky Věra 
Veverková a Eva Kaufmanová, které po 
vypuknutí konfliktu začaly ve městě po-
řádat sbírky. Jsou tak v přímém kontaktu 
nejen s těmi, kteří pomoc poskytují, ale 
i s lidmi, kteří pomoc potřebují. Moderá-

torky ocenily vstřícnost lidí, kteří pomoc 
nabízejí a statečnost těch, kteří ze dne na 
den přišli o všechno.

Pořadatelem akce bylo Městské kul-
turní centrum Hořovice. Ředitel Přemysl 
Landa děkuje všem účinkujícím za jejich 
bezplatná vystoupení. Poděkování patří 
Martinu Holému za ozvučení koncertu 
a Jiřímu Hasmanovi za zajištění světel-
ných efektů. I tato technická část koncertu 
se uskutečnila zdarma. (var)
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Hořovický koncert pro Ukrajinu
Hořovický koncert pro Ukrajinu se uskutečnil ve středu 6. dubna 2022 ve 
Společenském domě. Začal v 18 hodin a po úvodním zahájení se na pódiu 
vystřídalo několik regionálních kapel. Návštěvníkům zahrály skupiny Hor-
band, EKG-M, La Fanka i Akrobat. Všechny hudební skupiny se vzdaly svého 
honoráře, a to ve prospěch Ukrajiny.

n Všechny hudební skupiny se vzdaly svého honoráře, a to ve prospěch 
Ukrajiny. Na snímku kapela EKG-M.

n Hořovický koncert pro Ukrajinu se uskutečnil 6. dubna ve Společenském 
domě. Jako první zahrála kapela ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice Horband.

n Moderování se ujaly zastupitelky Věra Veverková 
a Eva Kaufmanová, které po vypuknutí konfliktu zača-
ly ve městě pořádat sbírky. Jsou tak v přímém kontaktu 
nejen s těmi, kteří pomoc poskytují, ale i s lidmi, kteří 
pomoc potřebují. 3x foto: Radka Vaculíková

Rád bych se naposledy 
vyjádřil ke stále živému té-
matu, kterým je Dražovka 
a plánovaná výstavba ryb-
níka. Vrátím se na počátek 
celé myšlenky, a to do roku 
2018.

Jak si jistě všichni pamatuje-
me, tak i v tomto roce panovalo 
obrovské sucho s extrémními 
teplotami, které mimo jinézpů-
sobily uschnutí 80% nové vý-
sadby stromů podél cesty do 
Bažantnice. Jednak je nebylo 
z čeho zalévat, protože voda ne-
byla, a jednak byl vyhlášen vše-
obecný zákaz odebírání vody 
zejména pro zalévání zahrad, 
napouštění bazénů, mytí aut 
atd. I k dnešnímu datu již chybí 
na území Hořovic cca 170 mm 
srážek, které běžně spadnou, 
a sucho pokračuje.

Ohledně tohoto problému 

jsme jednali se zástupci města 
a dospěli k závěru, že pokud by-
chom na území zvýšili akumu-
lační prostor pro vodu, bylo by 
možné úřadem povolit zalévání 
veřejné zeleně včetně krope-
ní komunikací vodou v těchto 
extrémních obdobích. Zadána 
tak byla projektová dokumen-
tace pro tyto stavby: Odbahně-
ní Lázeňského rybníka, obnova 
rybníka nad Bažantnicí, bioto-
pové koupaliště v Hořovicích 
a nový rybník mezi současnými 
„Dražováky“. Cíl byl tedy jasný, 
zvýšit prostor pro vodu jako 
jednu z celorepublikových prio-
rit a vytvořit tak podmínky pro 
zavlažování, mimo jiné také pro 
odběr vody pro potřebu veřejné 
zeleně.

Argumenty, které čteme na 
sociálních sítích, jsou již oprav-
du přehnané. Za celou dobu se 

Hořovická „ekologie“ nikdo nepřišel podívat, jak má 
projekt vypadat, a přesto čteme 
zaručené zprávy o betonovém 
monstru typu Záskalské nádr-
že, ztrátě památných stromů, 
les zadrží více vody než rybník, 
atd. Copak tito pisatelé vědí, 
jak je vysoká hráz a jaký ob-
jem má mít nádrž, kterou pak 
porovnávají se schopností lesa 
zadržet vodu? Ano, schopnost 
lesa zadržet povrchovou vodu 
je cca 70% z povrchového odto-
ku, ale tento by jistě nebyl bez 
vody. Dozvídáme se o ochraně 
jedinečného potoka, který se 
přirovnává k potokům na Mod-
ravě. Byl se na tom toku vůbec 
někdo podívat? Stav tohoto 
potoka velmi dobře znám, v po-
toce teče voda cca od listopadu 
do dubna, a to ještě při dobré 
hydrologické situaci, jinak je 
suchý. Potok měl permanentní 
průtoky naposledy před dvaceti 
lety. A právě proto se na těchto 
vyschlých tocích staví rybní-
ky, aby v době sucha zlepšova-

ly průtoky. Hodnotné stromy, 
o kterých se píše, jsou z 90% 
olše, topoly a vrby. Pokud by se 
někteří podívali do projektu, tak 
by viděli, že většina hodnotných 
dubů a buků bude v zátopě ryb-
níka ponechána s vytvořením 
vhodného litorálu. Nakonec by 
třeba pochopili, že u projektu 
někdo přemýšlel a věc by se ne-
nazývala devastací přírody, jak 
můžeme nyní sledovat v tisku.

V prosinci roku 2021 zastu-
pitelstvo neschválilo na návrh 
úřadu územního plánování nové 
haly pod Cintlovkou na ploše 
několika hektarů. Proč autoři 
petice neřešili tento záměr, který 
téměř prošel? Pravděpodobně 
výstavba nových hal o ploše ti-
síců m2 není pro krajinu a eko-
logii negativní, v Hořovicích je 
takovou ekologickou katastro-
fou rybník.

Ing. David Grunt
vedoucí Odboru výstavby a ži-

votního prostředí
MěÚ Hořovice
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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, 

Co naše škola nabízí, čemu se věnuje?
Nabízí radost, přátelství, porozumění a re-

spekt k individualitě každého jedince. Motivaci 
a inspiraci k rozvoji. Každému možnost zažít 
úspěch a být platnou součástí týmu. Nejen pro 
děti, ale i pro nás dospěláky, kteří se o ně staráme.

Pomáháme dětem objevovat svět tím, že jim 
nabízíme podněty a vyzýváme je k aktivnímu 
hledání. Pracují ve skupinkách, činnosti jsou 
různorodé, založené na principech programu 
Začít spolu. Děti při nich zapojují nejen své 
hlavičky, ale i smysly, využívají předchozí zkuše-
nosti, nebojí se zkoušet nové a třeba i chybovat. 
Posilují tím své sebevědomí, touhu po poznání, 
nebojí se neznámého.

Jaká je historie Městské mateřské školy 
Hořovice?

Budova v Jiráskově ulici má dlouholetou his-
torii. První paměti spadají až do roku 1928, kdy 
městská spořitelna darovala 100 000 Kč a sleč-
na Anežka Erbenová 40 000 Kč na stavbu nové 
mateřské školy. V Hořovicích byly v provozu do 
roku 1995 tři mateřské školy. V srpnu 1995 byly 
školky sloučeny a vznikla příspěvková organiza-

ce Městská mateřská škola. K 1. září 2006 byla 
z důvodů velkého počtu dětí předškolního věku 
navýšena kapacita na 200 dětí. Součástí školy se 
stala speciální třída se 14 dětmi a školní jídelna 
ve Větrné.

Od 13. dubna 2009 probíhala za plného 
provozu nástavba pavilonu B a C. První etapa 
nástavby byla úspěšně ukončena a slavnostně 
zprovozněna 13. dubna 2009.

Budova ve Větrné je pavilónového typu a do-
končením 2. etapy nástavby se kapacita navýšila 
na 212 dětí. Celková kapacita MMŠ Hořovice 
je 242 dětí. Slavnostní otevření se uskutečnilo 
6. září 2011.

Jak organizace využívá příspěvek města?
Z příspěvku zajišťujeme provoz MŠ: ener-

gie, opravy a údržbu, vybavení tříd a školní ku-
chyně, čisticí prostředky, preventivní prohlídky 
a ochranné pomůcky, semináře a v neposlední 
řadě poštovné a bankovní poplatky. Je škoda, 
že nemůžeme využívat dotační programy, např. 
na revitalizaci zahrady a na rekonstrukci 4. pa-
vilonu z důvodu nedořešené otázky vlastnictví 
objektu Větrná.

n Tři otázky pro…

ředitele příspěvkových organizací města Hořovice
V letošním roce představujeme příspěvkové organizace města Hořovice, a to prostřednictvím ředitelů jednotlivých organizací. Na do-
tazy nyní odpovídá ředitelka Městské mateřské školy Hořovice Helena Nesnídalová.

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

Mezinárodní den mateřského jazyka v ZŠ Hořovice
21. únor je celosvětovým dnem mateřského jazyka. Na světě existuje kolem 7 tisíc různých 

jazyků a v naší škole proběhl projekt na toto téma. Žáci ZŠ Hořovice byli rozděleni do několika 
smíšených skupin, ve kterých plnili úkoly vztahující se k mateřskému jazyku. Informace zjišťovali 
na internetu, hráli pexeso a jiné společenské hry, brousili si své jazýčky na jazykolamech, vyráběli 
masky. Na konci projektu jsme došli k závěru, že náš český jazyk je opravdu ze všech nejkrásnější, 
nejkvětnatější a určitě i nejtěžší. Jsme hrdí na to, že jsme Češi.

Jaroslava Macková, ZŠ Hořovice, příspěvková organizace kraje
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Na konci letošního února poznáváme zcela 
jinou podobu Petra Tětka. Jako ředitel nadace 
Výjimeční převáží ukrajinské děti i dospělé do 
bezpečí, zajišťuje jim potřebné věci k přežití 
a hlavně, dává jim naději. Podrobnosti nám 
Petr Tětek prozradil v rozhovoru.

Nejprve bychom se rádi zeptali, kdy na-
dace Výjimeční vznikla a kdo je jejím zakla-
datelem?

Nadace Výjimeční vznikla v roce 2020 
s myšlenkou pomáhat hendikepovaným dě-
tem i dospělým. Také zvířátkům a malým 
farmám, které se starají o opuštěná zvířata, 
sportovce a organizace podobné Srdíčku Žeb-
rák. Od většiny nadací se lišíme tím, že máme 
všeobecné zaměření a jsme nepříspěvkovou 
organizací. Zakladatelem nadace je Petr Zdrá-
hal, €FA, MBA, který přišel s touto myšlenkou 
již před pěti lety z kočárkárny bytovky, kde by-
dlel - ŠÍŘIT RADOST A ÚSMĚV

Čemu se jako ředitel nadace běžně věnu-
jete?

Mým úkolem je z osobních schůzek z celé 
ČR připravovat nadační projekty, které násled-
ně schvaluje nadační rada.

Kdy jste se poprvé vypravili na Ukrajinu?
V pondělí 28. února. S konvojem čtyř aut – 

se třemi nadačními a jedním od paní Marie 
Synkové – organizace ROTARY, se kterou 
jsme koordinovali první výjezd. Mířili jsme 
k polsko-ukrajinskému přechodu Medyka. 
Naším cílem bylo nakonec město 
Przemyśl, které se nachází dva-
náct kilometrů od hranic s Ukra-
jinou. Přijeli jsme na parkoviště, 
kde byl přistavený autobus, který 
jsme celý naplnili vším, co jsme 
přivezli. Šlo především o léčiva, 
oblečení, karimatky a jídlo. Ještě 
s dalším řidičem jsme přijeli s os-
mimístným vozem, díky tomu 
jsme mohli vzít do bezpečí šest 
osob. Přejeli jsme jen pár metrů 
na Červeným křížem vybudova-
né záchytné stanoviště, kde jsme 
čekali asi 20 minut a mohli jsme 
odjet. Šlo to rychle. Odvezli jsme 
paní, spolu s maminkou (babič-
kou) a třemi dětmi, poslední mís-
to jsme obsadili starší paní, která cestovala do 
Prahy za její známou.

Jaká byla atmosféra v autě při první cestě?
Maminka dětí, která už několik měsíců 

v Čechách pracovala, uměla česky. Jako je-
diná z auta nám mohla říct, co se stalo. Děti 
s babičkou bydlely přibližně sto kilometrů 
pod Kyjevem. Čtyři dny byly zavření ve skle-
pě a poslouchaly dopadání bomb. Když jsem 
se ohlédl na děti, tak větší dvanáctiletý syn 
byl docela v pohodě, ale menší sedmiletý byl 
úplně bílý kvůli tomu, že se musel rozloučit se 
svým tátou, který mu řekl: „Musím zde zůstat, 
jdu do války.“ To bylo HODNĚ těžké.

Kolikrát jste takto vyjel?
Dvakrát. O druhou jízdu nás poprosila kli-

entka naší nadace, která má hendikepovanou 
dceru. Její známá ji požádala, jestli neví o ně-
kom, kdo by mohl přivézt osm dětí a tři do-
spělé osoby. První rodinu jsem přivezl v úterý 
večer a ve čtvrtek ráno ve 4 jsem jel zpátky do 
polského Krakova, kousek za česko-polské 
hranice. Tam bylo opravdu osm dětí a tři do-
spělí.

Spolupracujete i s lidmi z Hořovic.
Ano, jsem v kontaktu s Mášou Kendero-

vou, která koordinuje příjezd lidí z Ukrajiny, 
kteří se jí ozývají. Pokaždé, když někdo do 
Hořovic přijede, tak mi Máša volá, jestli bych 
jí nemohl pomoci sehnat věci, které nejsou na 
skladě v Hořovicích. Kromě jiného šlo napří-
klad o dvě palandy, které jsem obratem sehnal 
díky ochotě zástupců lochovického azylového 
domu. V loňském roce mu naše nadace po-
skytla pět paland, dvě z nich nám okamžitě 
půjčili. Už v prvních týdnech jsem v rámci 

tohoto neštěstí poznal spoustu úžasných lidí, 
kteří sedají za volant a jedou tam, kde je třeba 
pomoci. Ve všem mi pomáhala neuvěřitelná 
spousta lidí, bez nich by to nešlo.

Byl jste pozván i do hořovické pracovní 
skupiny.

Toho si také moc cením. Pomoc lidem, kte-
ří k nám přicházejí, je velmi dobře nastavená. 
A to v rámci komunikace s městem, se sociál-

ní správou i se zmíněnou Mášou Kenderovu. 
Díky tomu, že se vše řeší operativně a dostá-
vají se k nám včas potřebné informace, může 
v Hořovicích operativně pomoci i naše nadace 
Výjimeční.

Jak vznikl název Výjimeční?
Výjimečná je myšlenka zakladatele Petra 

Zdráhala získávat finanční prostředky pro-
střednictvím zmíněné investiční skupiny. 
Pomáhat tam, kam státní sociální systém ne-
dosáhne. Když jsem se pak setkával s mamin-
kami hendikepovaných dětí, tak i ony toto 
slovo hodně používají. Neříkají svým dětem, 
že jsou nemocní, ale že jsou výjimeční. Naučíš 
se vše, co budeš chtít, ale naučíš se to za delší 
dobu.

Nadace zveřejnila své facebookové strán-
ky v době vypuknutí konfliktu na Ukrajině, 
jsou k dispozici i webové stránky nadace?

Kontakt na sociálních sítích nám velmi po-
mohl při komunikaci, mohli jsme v krátkém 
čase reagovat na konkrétní potřeby uprchlíků. 
Webové stránky nadace jsou zatím vypnuté, 
jejich spuštění plánujeme na 9. září 2022. Vše 
je v přípravách.

Jaká je aktuální situace?
Aktuálně, 7. 4. 2022 Nadace Výjimeční 

zastavila finanční pomoc na projekt Pomoc 
Ukrajině. Vynaložili jsme prostředky ve výši 
1.6 mil Kč. Nadále jsme v kontaktu s paní Ken-
derovou a snažíme se pomáhat, shánět potřeb-
né věci pro nově příchozí anebo zpříjemnit 
pobyt dětem a maminkám dorty, koláči, které 
pro ně peče manželka zakladatele, Kristýna 
Zdráhalová.

Děkujeme za rozhovor. (var)

Petr Tětek: Už v prvním týdnu jsem poznal spoustu úžasných lidí
Pokud jste aspoň jednou navštívili kulturní akci na nádvoří hořovického Starého zámku, nejspíš si kromě programu akce 
vybavíte i nenápadný stánek v rohu nádvoří, ve kterém si můžete u dvou nenápadných prodejců zakoupit pivo s klobásou. 
Jeden z nich se jmenuje Petr Tětek.

n Nadace Výjimeční vznikla v roce 2020.

n Při druhé cestě se do bezpečí dostalo osm dětí 
a tři dospělí.  Petr Tětek zcela vzadu.

n První cesta z polského města Przemyśl.
3 x foto: archiv Petra Tětka
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Těsně před Velikonocemi, ve 
čtvrtek 14. dubna, bylo na zahradě 
Domečku Hořovice opravdu živo. 
Děti si hrály s barevnými kostkami, 
dospělí opékali špekáčky, pletly se 
zde pomlázky a kromě toho všeho 
se zde podávalo voňavé ukrajinské 
jídlo zvané holubce, napečené byly 
i velikonoční jidáše.

Podrobnosti k akci prozradil 
Tomáš Klokočník, zástupce ředitele 
Domečku Hořovice. „Opékání špe-
káčků pořádáme každým rokem. 
Letošní ročník se koná v době, kdy 
je v Hořovicích spousta lidí z Ukra-
jiny, kteří se navzájem neznají. Zku-
sili jsme na akci pozvat i je, a ono to 
vyšlo. Je to první akce, kde se potka-
la česká komunita s ukrajinskou,“ 
uvedl Tomáš Klokočník s tím, že 
ochutnávku ukrajinského jídla při-
pravily babičky z Ukrajiny.

S Tomášem Klokočníkem jsme 
si povídali v recepci Domečku Ho-
řovice. Při rozhovoru stačil prohodit 
pár slov i se svou novou kolegyní. 
„To byla Nataša, pod Domečkem 
vede dětskou skupinu pro mamin-
ky a děti z Ukrajiny. Schází se každé 
pondělí a pátek a v sobotu mají cvi-
čení pro dospělé,“ upřesnil Tomáš 
Klokočník.

V recepci Domečku Hořovice 
jsme stáli vedle stolku s řadou for-
mulářů, nad kterými visí logo UA 
POINT HOŘOVICE. V den akce 
zde byl totiž otevřený ukrajinský 
Infopoint. „Vznikl ve spolupráci se 
zástupci města Hořovice a sociální-
ho odboru městského úřadu. Lidem 
z Ukrajiny bychom zde chtěli zpro-
středkovávat informace a odpovídat 
na jejich dotazy,“ vysvětlil Tomáš 
Klokočník a připomněl, že těmi 

prvními, kteří lidem z Ukrajiny za-
čali pomáhat, byly Máša Kenderová 
a zastupitelky města Eva Kaufma-
nová a Věra Veverková. S pomocí 
dalších dobrovolníků zajišťovaly bě-
žencům ubytování a v rámci sbírek 
materiální a finanční podporu.

Hořovičtí začali lidem z Ukra-
jiny pomáhat hned po vypuknu-
tí konfliktu. Na začátku března 
vznikla pracovní skupina, která 
pomoc uprchlíkům ve městě ko-
ordinuje. „Zpočátku jsme řešili 
zmíněné ubytování, sbírky a fi-
nanční prostředky. Nyní jsme se 
dohodli na zavedení ukrajinského 
Infopointu a věnujeme se i dalším 
zásadním tématům. V Hořovicích 
máme sedm procent populace lidí 
z Ukrajiny. Místní školy jsou již na-
plněné, proto jsme o umístění dětí 
do základních a mateřských škol 

jednali se starosty i s řediteli zá-
kladních škol ORP Hořovice. Sys-
tém je nastavený tak, že pokud se 
nám všechny děti umístit nepodaří, 
můžeme situaci řešit i s Krajským 
úřadem Středočeského kraje,“ vy-
světlila koordinátorka krizového 
řízení při Městském úřadě v Hořo-
vicích Lenka Redrová.

Zastupitelka města Hořovice 
Eva Kaufmanová k tomu doplnila, 
že město Hořovice vyčlenilo půl 
milionu korun na pomoc Ukra-
jině. Dále se projednávají dotační 
možnosti. V dubnu pokračovaly 
i sbírky. „Uskuteční se tak jedna 
do týdne, podle toho, co maminky 
a děti potřebují. Podrobnosti lidé 
získají na facebooku města Hořovi-
ce i Otevřeného fora rodáků a přá-
tel Hořovic,“ uzavřela Eva Kaufma-
nová. (var)

Hořovičtí jsou o krok napřed, otevřeli ukrajinský Infopoint
Lidem z Ukrajiny začali Hořovičtí pomáhat hned po vypuknutí konfliktu. V první fázi bylo třeba zajistit ubytování a mate-
riální pomoc. V dubnu byl otevřený ukrajinský Infopoint, nachází se v Domečku Hořovice a jeho otevírací doba bude vždy 
v pondělí 11:00 – 13:00 a ve čtvrtek 16:00 – 18:00. Hořovice jsou tak o krok napřed před organizovanou státní pomocí.

n Součástí dubnové akce Domečku Hořovice byla i ochutnávka ukrajin-
ského jídla. 2x foto: var

n Jaroslava Kalátová přinesla na akci velikonoční jidáše, na místě pletla 
pomlázky.

Výstavu s názvem Miroslav Horníček – KOLÁŽE si můžete v Galerii 
Starý zámek Hořovice pohlédnout až do konce května. Vernisáž výstavy 
se uskutečnila v pátek 1. dubna. Společně ji zahájili starosta města Hořo-
vice Jiří Peřina, ředitel Městského kulturního centra Přemysl Landa a ku-
rátor výstavy Milan Svoboda. Přítomni byli i Olga a Rudolf Tomšů, kteří 
zapůjčili koláže a artefakty nebo i autorka panelů Vladimíra Šplíchalová.

Vystavené koláže Miroslava Horníčka doplňuje řada dalších artefaktů 
jeho života. Připomínají, kým vším byl - hercem, humoristou, divadelní-
kem, ale také spisovatelem a dramatikem. Svá výtvarná díla nazýval hrou 
a zajímavou hrou je i celá výstava, která je v hořovické Galerii Starý zá-
mek otevřená vždy v pátek, sobotu a neděli od 10 do 18 hodin. (var)

Koláže Miroslava Horníčka v Galerii Starý zámek

n Vernisáž výstavy se uskutečnila v pátek 1. dubna. Na snímku (zleva)
Rudolf Tomšů, ředitel Městského kulturního centra Hořovice Přemysl 
Landa a starosta města Hořovice Jiří Peřina. Výstava je přístupná každý 
pátek, sobotu a neděli. Foto: Radka Vaculíková
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ŠKOLÁCI V KNIHOVNĚ
Velikonoce, informatika, nebo setkání se spisovatelem. To byla téma-

ta dubnových akcí, které pro školáky připravili zástupci Knihovny Ivana 
Slavíka Hořovice. Na snímku jsou žáci 4.A 1. základní školy Hořovice, se 
kterými si o velikonočních zvycích a tradicích ve středu 6. dubna poví-
dala vedoucí knihovny Martina Stelšovská. Spisovatel Jiří W. Procházka 
děti navštívil ve středu 13. dubna. (var)

CESTOVATELSKÁ BESEDA
Chtěli byste se vypravit na cestu do Ameriky? Můžete se na ni vydat 

v úterý 24. května od 17:30 hodin prostřednictvím besedy s cestova-
telem a fotografem s handicapem Jakubem Greschlem. Svou cestu do 
Ameriky považuje za cestu za své vlastní hranice a jeho motto je: Cesto-
vání s handicapem aneb Nic Není Nemožné. Na toto výjimečné setkání, 
které se uskuteční v hořovické Knihovně Ivana Slavíka, si můžete zajistit 
rezervaci. Kontakty viz níže.

Cestovatelsko fotografickou přednášku si mohou užít i školáci, a to 
v ten samý den, v úterý 24. května v dopoledních hodinách v hořovic-
kém klubu Labe. Zástupci škol mohou třídy přihlásit na telefonním čísle 
603 199 304, nebo na e-mailu: knihovna1@mkc-horovice.cz. (var)

Krátce z Městské knihovny Ivana Slavíka

Knihovnou zněly harmonizační zvuky tibetských mís
V úterý 12. dubna se v pro-

storách Knihovny Ivana Slavíka 
konala dlouho odkládaná před-
náška spojená s poslechovým 
koncertem Krása zvuku tibet-
ských mís. Celým programem 

nás provázela paní Lada Čubová, 
kterou tibetské mísy okouzlily 
před patnácti lety. Seznámila nás 
s jejich historií a způsobem pou-
žití. Tibetské mísy jsou tradiční 
meditační pomůckou, mají tera-

peutický a harmonizující účinek. 
Učí nás naslouchat, uvolnit svoji 
netrpělivost, zklidnit a spočinout 
ve svém těle. Vybrat si můžete 
z ručně tepaných nebo strojově 
vyrobených nástrojů. Každá mísa 
má své kouzlo, příběh a je plná 
alikvotních tónů, kte-
ré stačí jen rozeznít.

Závěr přednášky 
patřil už jen harmo-
nizačním zvukům 
zpívajících tibetských 
mís. Každý z návštěv-
níků a posluchačů 
tak měl příležitost 
nechat na sebe, tady 
a teď, působit blaho-
dárné tóny a okusit 
kouzlo tibetských 
mís. Ti, kteří by se 
chtěli v nejbližší době 
znovu vyladit a zrela-
xovat a s paní Ladou 
Čubovou se setkat, se 
mohou inspirovat na 

jejich stránkách www.nechsero-
zeznit.cz.

V nejbližší době můžete tibet-
ské mísy slyšet v Ohrazenici - v pá-
tek 13. května 2022 od 17:00 hodin 
(nutná předchozí rezervace místa 
na info@nechserozeznit.cz). (ek)

n Tibetské mísy okouzlily Ladu Čubovou před 
patnácti lety, v dubnu je přivezla do hořovické 
knihovny a přiblížila jejich historii i použití. 
Foto: Eva Kocourková

Ve dvou výstavních místnos-
tech Galerie Starý zámek si mohli 
lidé po celý březen prohlížet ná-
vrhy na úpravu několika lokalit 
města Hořovice. Připravilo je osm 
architektů v rámci workshopu In-
vence pro Hořovice. Architekti 
návštěvníkům předložili kromě 
jiného úpravu volného prostran-
ství sídliště Višňovka, prostoru 
před vlakovým nádražím, nebo 

kolem Červeného potoka. Kdo 
nestihl v březnu navštívit Galerii 
Starý zámek, nemusí být zklama-
ný. Architektonická výstava bude 
přemístěna do budovy Městské-
ho úřadu Hořovice. Od 4. dub-
na 2022 bude instalována v hale 
v přízemí a v 1. patře. Otevřena 
bude vždy v rámci úředních ho-
din úřadu až do 23. května 2022. 
(var)

Výstava Invence pro Hořovice
HOŘOVICE
23. 5. 2022
vlaková stanice Hořovice, VSTUP ZDARMA

REVOLUTION 
TRAIN

FUNKČNÍ INTERAKTIVNÍ UNIKÁTNÍ

WWW.REVOLUTIONTRAIN.CZ RECEPCE: +420 774 724 757 FACEBOOK.COM/ REVOLUTIONTRAIN

ČESKÁ TOURNOVÉ ČESKO

program pro veřejnost od 15:30 do 18:00 hod.,

doporučujeme rezervaci na: rajnochova@revolutiontrain.cz,  
nebo tel.: + 420 608 405 080

6 VAGÓNŮ, 4 KINOSÁLY, 8 INTERAKTIVNÍCH MÍSTNOSTÍ
A SKUTEČNÝ PŘÍBĚH O DROGOVÉ ZÁVISLOSTI.
VSTUP OD 10 LET VĚKU.
DĚTI VE VĚKU 10 - 12 LET V DOPROVODU DOSPĚLÉ OSOBY. 

NÁRODNÍ
PROTIDROGOVÁ
CENTRÁLA

NOVÉ ČESKO
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V rámci celorepublikové akce 
UKLIĎME ČESKO se v sobotu 
2. 4. 2022 sešli členové dětského 
rybářského kroužku v Hořovi-
cích, aby uklidili pravý břeh Čer-
veného potoka. Díky sponzorům 
této akce a Středočeskému územ-
nímu svazu jsme byli schopni za-
jistit dostatečné množství rukavic 
a pytlů na odpadky. Uklízelo se 
od Společenského domu smě-
rem k mostu pod Svatým Janem. 
Počasí nám sice příliš nepřálo, 
ale i přes chlad a drobné sněžení 
se 20 dobrovolníkům podařilo 
naplnit zhruba 9 pytlů různého 
vyhozeného odpadu. Děti slézaly 
strmé břehy potoka doslova pro 
každý papírek či plechovku od 
piva. Tato akce měla hned dvojí 
význam, pomohla vyčistit pří-
rodu v našem městě a zároveň 
ukázala dětem, že vyhazovat od-

pad mimo určená místa je tres-
tuhodná nezodpovědnost. Čistá 
příroda a čisté prostředí kolem 
potoků, řek a rybníků by pro ně, 
jako pro začínající rybáře, mělo 
být naprostou samozřejmostí. Po 
takovém výkonu si děti zasloužily 
nějaké to občerstvení, a tak jsme 
pro ně připravili opékání špekáč-
ků, limonádu a něco sladkého. 
Sobotní úklid se zkrátka opravdu 
vydařil a s dětmi jsme během něj 
zažili i spoustu legrace. Za to bych 
jim rád touto cestou moc podě-
koval a samozřejmě i všem rodi-
čům, kteří se akce zúčastnili. Mé 
poděkování patří i všem sponzo-
rům, SÚS a městu Hořovice, které 
prostřednictvím ředitele MSBNF 
pana Pelána zajistilo odvoz nasbí-
raných odpadků.

Jan Rogos,
jednatel MO ČRS Hořovice

Výlet se čtyřnohými kamarády
Po roční odmlce se opět konal výlet se psy pro kurzisty a členy ZKO 

Hořovice. Letos se šel okruh z Líšné nad Bzovou a zpět do Líšné. Počasí 
nám vyšlo jako na objednávku.

V polovině trasy jsme si se čtyřnohými kamarády zahráli různé soci-
alizační hry. Jako například na výměnu pána, kdy se zúčastnění přiřadí 
k sousednímu psu. Díky hravé formě probíhal výlet v uvolněné atmo-
sféře.

Jako tečka na závěr pěkného dne se uskutečnilo společné focení na 
návsi v Líšné. Jestli nám situace dovolí, budeme se snažit naplánovat 
další výlet na podzim. Informace o kursech a dalších akcí najdete na 
naší www.zkohorovice nebo facebooku ZKO Hořovice.

Marcela Matějková

Děti z rybářského kroužku uklízely v Hořovicích

21. 3. je každoročně vyhlášen jako SVĚTOVÝ DEN DOWNOVA 
SYNDROMU – NEBOLI PONOŽKOVÝ DEN.

Tento den se na znamení oslavy lidské jedinečnosti nosí dvě 
různé ponožky. I my jsme se do této ponožkové výzvy zapojili 
a nasadili na nohy každou jinou ponožku. V rámci projektového 
dne jsme se seznámili s životy lidí, kteří mají Downův syndrom. 
Kromě informací jsme malovali ponožky, které jsme si vystavili 
na chodbě školy.

1. duben 2022 byl pro nás ve znamení Modré barvy.
Proč? Protože 2. duben je vyhlášen jako celosvětový den Auti-

smu. Do této akce se pravidelně zapojujeme již 6 let. Dá se říci, že 
tento den je pro nás obzvláště blízký, protože součástí naší školy 
jsou i děti s poruchou autistického spektra.

Proto jsem se rádi oblékli do modré barvy a vyzkoušeli jsme si jak 
komunikují naši 
kamarádi s au-
tismem – hráli 
jsme pantomi-
mu, obtiskovali 
si ruce, komu-
nikovali pomo-
cí obrázků… 
a společný den 
jsme ukončili 
písničkou Mod-
rá je dobrá od 
Žlutého psa.

Zjistili jsme 
jak důležité je 
informovat se 
o těchto výji-
mečných lidech.

Věra Anežka 
Vondrášková

V Základní škole Hořovice, Svatopluka 
Čecha 455, podporujeme výjimečné lidi
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ponožky.	I	my	jsme	se	do	této	ponožkové	výzvy	zapojili	a	nasadili	na	nohy	každou	jinou	
ponožku.	V	rámci	projektového	dne	jsme	se	seznámili	s	životy	lidí,	kteří	mají	Downův	
syndrom.	Kromě	informací	jsme	malovali	ponožky,	které	jsme	si	vystavili	na	chodbě	
školy.		
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

1.	duben	2022	byl	pro	nás	ve	znamení	
Modré	barvy.		

Proč?	Protože	2.	duben	je	vyhlášen	jako	
celosvětový	den	Autismu.	Do	této	akce	se	
pravidelně	zapojujeme	již	6	let.	Dá	se	říci,	
že	tento	den	je	pro	nás	obzvláště	blízký,	
protože	součástí	naší	školy	jsou	i	děti	
s	poruchou	autistického	spektra.		

Proto	jsem	se	rádi	oblékli	do	modré	
barvy	a	vyzkoušeli	jsme	si	jak	
komunikují	naši	kamarádi	s	autismem	–	
hráli	jsme	pantomimu,	obtiskovali	si	
ruce,	komunikovali	pomocí	obrázků	…	a	
společný	den	jsme	ukončili	písničkou	
Modrá	je	dobrá	od	Žlutého	psa.		

Zjistili	jsme	jak	důležité	je	informovat	se	
o	těchto	výjimečných	lidech.		

Věra	Anežka	Vondrášková	

	



www.mesto-horovice.eu8

zprávy

Zážitkovou hru DEMETRIX připravovala nezisková organizace De-
mentia více než dva roky. Důvody vzniku vysvětluje ředitelka této orga-
nizace Veronika Maslíková: „Jedním z častých problémů lidí s demencí 
je velké nepochopení ze strany společnosti, která tuto nemoc mnohdy 
vnímá jako stigma. Hledali jsme projekt, který by široké veřejnosti při-
blížil, co prožívají a jak se cítí lidé s demencí a Alzheimerovou nemocí.“ 
Děje se tak formou, která je blízká oblíbeným únikovým hrám, ale kro-
mě zábavy je to zároveň i silný emoční zážitek a účastníci se dozvědí 
i zajímavé faktické informace.

Hráči si v průběhu 90 herních minut na vlastní kůži vyzkoušejí, jak 
vypadá běžný den člověka trpícího Alzheimerovou nemocí. „Na konci 
DEMETRIXu si účastníci mohou o svých pocitech a zážitcích popoví-
dat s proškoleným odborníkem, který jim pomůže lépe pochopit a za-
sadit do kontextu to, co si mohli na vlastní kůži vyzkoušet. A případně 
zodpoví dotazy, které jim jednotlivé situace během hry přinesly,“ dopl-
ňuje Veronika Maslíková.

„Osobně jsem byla překvapená, jak rychle jsme se vcítili do kůže lidí 
s Alzheimerovou nemocí. Vše v okolí působilo naprosto běžně, ale přes-
to jsme vnímali narůstající zmatek. Zážitek byl opravdu velmi intenziv-
ní a pomohl mi podívat se na lidi s touto nemocí novým pohledem,“ 
přibližuje další účastnice DEMETRIXu Kateřina Vaňková.

Hra je určena pro 2–6 hráčů a trvá 90 minut. Zážitek stojí 1600 ko-
run bez ohledu na počet hráčů. Dětem mladším 15 let doporučujeme 

účast pouze s doprovodem rodičů. Volné termíny a rezervaci vstupenek 
najdete na webových stránkách www.demetrix.cz.
UNIKÁTNÍ ZÁŽITKOVÁ HRA DEMETRIX
Adresa: 9. května 244/8, 268 01 Hořovice
Objednání vstupenek: www.demetrix.cz
E-mail: vzdelavani@dementia.cz, Telefon 604 319 174 / 739 429 561

Jeden den v kůži člověka s demencí: Organizace Dementia 
otevírá unikátní zážitkovou hru DEMETRIX

Jak se cítí lidé s Alzheimerovou nemocí? Uvědomují si realitu, nebo jde vše mimo jejich chápání? A proč občas jednají tak „ne-
smyslně“? Nemocných s demencí a Alzheimerovou nemocí každý rok přibývá a spousta rodin se o své nemocné stará doma. 
Organizace Dementia proto otevírá v Hořovicích ve Středočeském kraji zážitkovou hru DEMETRIX. V ní si účastníci vyzkoušejí 
některé situace a emoce, které běžně zažívají lidé s Alzheimerovou nemocí. Organizátoři věří, že návštěva světa lidí trpících 
demencí může přispět ke zvyšování povědomí o konkrétních projevech tohoto onemocnění, k většímu pochopení a možná 
i k vyšší míře včasné diagnózy. Vstupenky se objednávají přes webové stránky www.demetrix.cz.

Koho se tato problematika týká?
Člověk, jejž např. v důsledku Alzheimerovy 

nemoci postihla demence, ztrácí paměť, orien-
taci i v okolí, které dřív dobře znal, vytrácejí se 
mu společenské návyky, proto si neuvědomí, že 
svým chováním může někoho vylekat či ura-
zit, a často třeba zapomene, kam vlastně jde. 
Výskyt demence ve společnosti přitom rychle 
narůstá a riziko onemocnění se týká každého 
z nás, (nejen seniorů, demence se může proje-
vit dokonce i kolem 30. roku života) – proto je 
proměna společnosti na „dementia-friendly“ 
komunitu doslova v zájmu všech.

A jak má taková komunita fungovat?
„Dementia-friendly“ je původně anglický 

termín, který lze přeložit jako „vstřícný vůči 
lidem s demencí“. Jednoduše řečeno jde o to, 
abychom se naučili upravit prostředí svého 
regionu tak, že se tu lidé s demencí budou cí-
tit bezpečně a déle zvládnou normálně „fun-
govat“ ve svém domácím prostředí; pečující 
rodiny budou mít v komunitě větší podporu. 
Prvním krokem je zvýšení obecného povědo-
mí o demenci. V této oblasti bychom si chtěli 

vzít příklad ze zahraničí a kromě osvětových 
akcí pro širokou veřejnost se zaměřit na nej-
exponovanější profese a zaměstnání, ale i na 
osvětu dětí a mládeže ve školách. Firmy i stu-
denti mohou absolvovat školení, které jim in-
teraktivní a pokud možno zábavnou formou 
přiblíží, co vůbec demence je a jak se projevuje. 
Je dobré vědět, že pokud s námi někdo jedná 
hrubě, nemusí to být v důsledku jeho zlé vůle, 
ale třeba bezradnosti a úzkosti; pokud se zma-
teně působící člověk pokusí odnést z obchodu 
zboží bez zaplacení, nemusí jít o zloděje – třeba 
jen zapomněl, že normální je zaplatit.

Může nastat mnoho podobných situací, 
které jsou náročné a bez dobré informova-
nosti a přípravy je lze jen těžko uspokojivě 
vyřešit. Druhým krokem je proto nácvik, kte-
rý nám přiblíží, jak nejlépe jednat s člověkem, 
trpícím demencí.

V komunitě, která odpovídá „dementia-
-friendly“ standardům, nedochází díky in-
formovanosti a přípravě občanů tak často ke 
konfliktním situacím, způsobeným projevy 
demence; lidé s demencí se tu cítí bezpečněji, 

mohou se ve větší míře podílet na životě ko-
munity a podle svých možností i podstatně 
déle pracovat a starat se o sebe. To je samo-
zřejmě prospěšné pro celou komunitu, proto 
význam této Strategie přesahuje oblast péče 
o naše nemocné spoluobčany.

Dotazník
Na závěr bychom chtěli představit jeden 

z praktických kroků Strategie - Dotazník, kte-
rý lze využít v případě hospitalizace člověka 
s demencí v nemocnici. Účelem dotazníku je, 
aby měl personál nemocnice k dispozici veš-
keré potřebné informace o nemocném, který 
vlivem demence nedokáže o své anamnéze či 
problémech realisticky komunikovat. Pokud 
bude váš blízký potřebovat hospitalizaci v ne-
mocnici, dotazník vyplňte a odevzdejte do 
nemocnice. Zajistíte tak zdravotnickému per-
sonálu důležité informace a svému blízkému 
ještě lepší péči. Dotazníky je možné stáhnout 
si na stránkách města Hořovice, nebo si je 
vyzvednout u svého praktického lékaře. Více 
naleznete také na www. dementia.cz.

Veronika Maslíková

Berounsko a Hořovicko má novou strategii
Dne 8. března 2022 došlo v berounské radnici k slavnostnímu podpisu přelomového dokumentu, který si klade za cíl pro-
měnit celý region Berounsko-Hořovicko na dementia-friendly komunitu. Tato událost je plodem spolupráce odborníků 
našeho regionu z oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, veřejné správy a školství, kteří se sešli u kulatého stolu a společ-
ně zformovali Strategii péče o lidi s demencí v regionu Berounsko-Hořovicko.
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Ze zastupitelstva 
města Hořovice

ze dne 23. března 2022

Zastupitelstvo města Hořovice 
po projednání na základě zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění
n USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje program zasedání za-
stupitelstva města Hořovice.
Výsledek hlasování:
PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo města Hořovice po 
projednání na základě zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), v platném znění podle § 84 
odst. 2, písm. b) bere na vědomí 
rozpočtové opatření č. 5 ke schvá-
lenému rozpočtu města Hořovice 
na rok 2021 ve znění rozpočtového 
opatření č. 4, a zároveň schvaluje 
rozpočtové opatření č. 1 ke schvá-
lenému rozpočtu města Hořovice 
na rok 2022.
Výsledek hlasování:
PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2
Usnesení č. 2 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo města Hořovice 
po projednání na základě zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění podle 
§ 85, písm. c) v souladu s § 10a 
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpoč-
tových pravidlech územních roz-
počtu, ve znění pozdějších před-
pisů, schvaluje poskytnutí dotací 
jednotlivým žadatelům uvedeným 
v příloze č. 1 a v příloze č. 2 toho-
to usnesení, a zároveň neschvaluje 
poskytnutí dotací jednotlivým 
žadatelům uvedeným v příloze č. 
3 tohoto usnesení. Zastupitelstvo 
rovněž schvaluje uzavření přísluš-
ných veřejnoprávních smluv o po-
skytnutí těchto dotací a pověřuje 
starostu města k jejich podpisu.
Výsledek hlasování:
PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo města Hořovice 
ostře odsuzuje nepřijatelný akt 
agrese Ruské federace vůči Ukra-
jině a vyjadřuje plnou solidaritu 
Ukrajině a jejímu lidu a současně 
po projednání na základě § 85 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v plat-
ném znění, schvaluje poskytnutí 
daru ve výši 100.000 Kč Českému 
červenému kříži, a to prostřed-
nictvím čísla účtu 333999/2700, 

variabilní symbol 1502, v rámci 
Veřejné finanční sbírky na pomoc 
Ukrajině.
Výsledek hlasování:
PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo města Hořovice 
neschvaluje dle ustanovení § 85 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. 
zákon o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, pro-
dej části pozemku parc. č. 2331/19 
o výměře cca 40 m2 v k.ú. Hořo-
vice žadateli panu Danielu Rych-
valskému.
Výsledek hlasování:
PRO: 14 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. 5 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo města Hořovi-
ce schvaluje dle ustanovení § 85 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. 
zákon o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, 
prodej části pozemku parc. č. 44/1 
k.ú. Hořovice, o výměře 13 m2, ve 
vlastnictví města Hořovice, man-
želům Jeřábkovým, a to za úče-
lem rekonstrukce a následného 
udržování pozemku. Kupní cena 
je stanovena dle znaleckého po-
sudku ve výši 6.000 Kč. K podpisu 
příslušné smlouvy je pověřen sta-
rosta města.
Výsledek hlasování:
PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 7 STAŽENO 
Z PROGRAMU
n USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje dle ustanovení § 84 odst. 
4 a v kontextu § 85 písm. a) záko-
na č. 128/2000 Sb. zákon o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, Zásady pro výstav-
bu na území města Hořovice
Výsledek hlasování:
PRO: 10 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 7
Usnesení č. 8 nebylo schváleno
n USNESENÍ č. 9
Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje dokument Program pre-
vence kriminality města Hořovice 
na r. 2022 a dokument Strategie 
prevence kriminality města Hořo-
vice na období 2022 - 2023.
Výsledek hlasování:
PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 10
Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje dokument Akční plán 
sociálních služeb na roky 2022 - 
2023.
Výsledek hlasování:
PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno

Z Rady města
Hořovice

ze dne 30. března 2022

n Rada města Hořovice schvaluje 
program jednání uvedený na po-
zvánce.
n Informace o parkovacích auto-
matech - bez usnesení 
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Smlouvy o zřízení věc-
ného břemene – služebnosti s paní 
Hamerníkovou, týkající se stavby 
kanalizační a vodovodní přípojky 
na služebném pozemku parc. č. 815 
v k. ú. Velká Víska pro rodinný dům 
č. p. 1064 na pozemku parc. č. 816, 
a to za cenu 2.396,– Kč včetně DPH. 
K podpisu smlouvy je pověřen sta-
rosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Smlouvy o zřízení služeb-
nosti stezky a cesty k tíži pozemku 
parc. č. 507/5 v k. ú. Hořovice, ve 
vlastnictví města Hořovice, ve pro-
spěch pozemku parc. č. 507/4 v k. 
ú. Hořovice, ve vlastnictví Michala 
Fajrajzla. Věcné břemeno se zřizuje 
úplatně na dobu neurčitou za cenu 
10.000,– Kč. K podpisu smlouvy je 
pověřen starosta města
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Smlouvy o uzavření bu-
doucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění stav-
by č. IE-12-6010941/SOBS VB/31 
a č. IE-12-6010941/SOBS VB/32 
Hořovice, ul. Vilová a Lesní – ob-
nova NN, pro společnost ČEZ Dis-
tribuce, a. s., spočívající ve stavbě 
zařízení distribuční soustavy na po-
zemcích parc. č. 454/4, 454/5, 468, 
517 a 800/1 v k.ú. Hořovice. Před-
pokládaný rozsah věcného břeme-
ne bude cca 617,2 bm za jednorá-
zovou náhradu ve výši 89.298,– Kč 
včetně DPH. K podpisu smlouvy je 
pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne a dohody o umístění stavby č. 
IE-12-6010843/VB/1 Hořovice, 
ul. Klostermannova a okolí, pro 
společnost ČEZ Distribuce, a. s., 
spočívající ve stavbě zařízení distri-
buční soustavy na pozemcích parc. 
1968/3, 2053/3, 1825/5, 1828/10, 
2114, 2028/6, 2035/1, 2039/2, 
2039/3, 2053/7, 2053/1, 2061/9, 
2061/8, 2061/4, 2061/1, 1828/9, 
2072/2, 2063, 2070/2, 2063, 2070/2, 
2074, 1856/2, 1856/1, 1856/9, 
1856/8, 1856/7, 1899/1, 1898/3, 
1898/2, 1570/23 a 1898/1 v k.ú. 
Hořovice. Předpokládaný rozsah 
věcného břemene bude cca 720 bm 

za jednorázovou náhradu ve výši 
148.225,– Kč včetně DPH. K pod-
pisu smlouvy je pověřen starosta 
města.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlou-
vě o dílo na zabezpečení přípravy 
projektové dokumentace včetně 
zpracování a podání žádosti o do-
taci na projekt: „Rozšíření MŠ ve 
městě Hořovice“ uzavřené mezi 
městem Hořovice a společností 
ARTENDR s.r.o., IČO: 241 90 853, 
dne 02. 02. 2022. Předmětem dodat-
ku je prodloužení doby plnění do 
30. 06. 2022 a termínu zpracování 
studie proveditelnosti a podání žá-
dosti o dotaci do 1 měsíce od vyhlá-
šení příslušné výzvy, a dále změny 
v oblasti úhrady jednotlivých částí 
plnění v návaznosti na provedené 
úkony. K podpisu dodatku je pově-
řen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením dohody o ukončení 
Smlouvy o dílo „Cyklostezka Ho-
řovice-Kotopeky“ uzavřené mezi 
městem Hořovice, jakožto objed-
natelem, a společností WALCO CZ 
spol. s r.o., IČ 256 40 623, jakožto 
zhotovitelem, ze dne 27. 11. 2020, 
a to ke dni 31. 03. 2022. Důvodem 
ukončení smluvního vztahu je zvý-
šení ceny díla s ohledem na enorm-
ní nárůst cen stavebních materiálu 
nad rámec stanovený jakožto limit 
pro realizaci veřejné zakázky malé-
ho rozsahu dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek. K podpisu do-
hody je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s žádostí o pronájem části pozemku 
parc. č. 1755 o rozměru 50 m2 za 
účelem umístění mobilní váhy ná-
kladních automobilů, a to na úrovni 
pozemku parc. č. 1782/3 s podmín-
kou, že zůstane zachován průjezd 
po tamní komunikaci. Cena proná-
jmu se stanovuje na částku ve výši 
5.000,– Kč bez DPH ročně. Rada 
města pověřuje odbor vnitřních 
věcí a právní zveřejněním zámě-
ru pronájmu pozemku na úřední 
desce a dále zpracováním příslušné 
nájemní smlouvy s žadatelem pa-
nem Milanem Vyštejnem, bytem 
Masarykova 161, 268 01 Hořovice. 
Po splnění zákonných podmínek je 
k podpisu příslušné smlouvy pově-
řen starosta města.
n Rada města Hořovice schvalu-
je pořadník žadatelů pro přidělení 
bytů ve vlastnictví města pořadník, 
a to dle nedílné přílohy tohoto po-
dání.
n Rada města Hořovice v soula-
du s ustanovením § 11, § 61 odst. 
2 písm. a) a § 102 odst. 2 písm. d) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozděj-
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z usnesení rady města

Převrátilská 330/15, 390 010 Tábor 
změnu č. 2 územního plánu města 
Hořovice.
n Rada města Hořovice projednala 
petici nazvanou „Zachraňme Dra-
žovku“ a současně bere na vědomí 
zaslané sdělení odboru výstavby 
a životního prostředí ohledně ne-
dostatků podpisových archů v po-
dané petici zákona o právu petiční.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s návrhem dílčí smlouvy o posky-
tování služby OneNet, podle které 
bude převeden tzv. DSL bonding, 
od společnosti O2 CR, a.s. ke spo-
lečnosti Vodafone CR, a.s. Zajistit 
podpisy smluvních stran.
n Rada města Hořovice se zava-
zuje k plnění vyplývajícímu ze 
Smluv o smlouvách budoucích 
uzavíraných mezi společností ČEZ 
Distribuce a.s. a Zimní stadion Ho-
řovice s.r.o. ve věci plánované reali-
zace nové trafostanice ve vlastnictví 
města Hořovice umístěné ve spor-
tovním areálu a dodávající elektřinu 
tamnímu zimnímu stadionu. Rada 
zároveň bere na vědomí, že souvise-
jící platba ve výši 195.000,– Kč bez 
DPH bude uhrazena prostřednic-
tvím přefakturace od společnosti 
Zimní stadion Hořovice s.r.o.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s instalací nového dopravního zna-
čení v jižní části Lidické ulice v úse-
ku mezi křižovatkou s ulicí Polní 
po křižovatku s ulicí Valdeckou 
dle návrhu, schváleného Krajským 
ředitelstvím policie Středočeského 
kraje, DI Beroun, jež je přílohou to-
hoto podání. Výsledkem bude jed-
nosměrný provoz v navrhovaném 
úseku.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se změnou termínu poskytnutí za-
sedací místnosti radnice za účelem 
pravidelných schůzí SONS – ČR 
oblastní pobočka Hořovice, které 
se budou konat každé druhé úterý 
v měsíci od 14:00 do 16:00 hodin.
Rada souhlasí s bezplatným proná-
jmem zasedací místnosti radnice 
MěÚ Hořovice dne 20. 04. 2022 od 
09:30 do 12:30 hodin ke konání se-
mináře o finanční gramotnosti pro 
organizaci Camino San José, z.s.
Rada souhlasí s bezplatným pro-
nájmem sálu radnice Gymnáziu 
Václava Hraběte Hořovice, třídě 
8. A v roce 2022 dne 6. 4. 2022 od 
15:00 do 17:00 hodin pro nácvik na 
maturitní ples.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s návrhem likvidační komise na 
likvidaci nepotřebného a neupotře-
bitelného majetku viz příloha.
n Rada souhlasí s podáním žádos-
ti Domova Na Výsluní, Hořovice 
o nadační příspěvek z fondu Nada-
ce ČEZ – Neziskovky pro rok 2022 

ších předpisů, schvaluje Nařízení 
města Hořovice č. 1/2022 o place-
ném stání silničních motorových 
vozidel na místních komunikacích 
nebo určených úsecích v Hořovi-
cích a Nařízení města Hořovice č. 
2/2022, kterým se vydává ceník za 
užití místních komunikací nebo 
jejich určených úseků vymezených 
v nařízení města Hořovice č. 1/2022 
k stání silničních motorových vozi-
del.
n Rada města Hořovice schvaluje 
podle § 102 odst. 2, písm. b) záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) předložené účetní závěrky 
jednotlivých příspěvkových organi-
zací, jejichž je město Hořovice zři-
zovatelem. Těmito příspěvkovými 
organizacemi jsou 1. základní škola 
Hořovice, 2. Základní škola Hořovi-
ce, Městská mateřská škola Hořovi-
ce, Středisko volného času Dome-
ček Hořovice, Domov Na Výsluní 
Hořovice, Městské sportovní cen-
trum Hořovice, Městské kulturní 
centrum Hořovice a Městská sprá-
va bytového a nebytového fondu 
Hořovice. Jedná se o účetní závěrky, 
které byly sestaveny k rozvahovému 
dni 31. 12. 2021, a to včetně případ-
ných návrhů na rozdělení přebytku 
hospodaření, čerpání fondů a pře-
vodů mezi závaznými ukazateli.
n Rada města Hořovice schvaluje 
navýšení peněžních prostředků po-
skytovaných z rozpočtu zřizovatele 
pro příspěvkovou organizaci Měst-
skému kulturní centrum Hořovice 
ve výši 850.000, - Kč, a to za účelem 
realizace oslav 700 založení města 
Hořovice a financování skokového 
navýšení cen energií v roce 2022.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh včetně Smlouvy 
o dílo, pro veřejnou zakázku na sta-
vební práce s názvem „Cyklostezka 
Hořovice – Kotopeky“, zadávanou 
ve zjednodušeném podlimitním 
řízení v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. Do komise pro otevírání 
obálek, komise pro posouzení kva-
lifikace a hodnotící komise jsou 
tímto radou jmenování následující 
členové, resp. i jejich náhradníci 
v tomto složení: členové – Ing. Da-
vid Grunt, Ondřej Vaculík, Ing. Mi-
lan Šnajdr, náhradníci – 1. náhrad-
ník Ján Rogos, 2. náhradník Ing. 
Petr Karban, 3. náhradník Bc. Aleš 
Trojan, MPA.
n Informace o vypsaných dotacích 
- bez návrhu usnesení a příloh
n Rada města Hořovice souhlasí 
s cenovou nabídkou ve výši 177.000 
Kč bez DPH, tj. 214.170,– Kč včet-
ně DPH, za kterou zpracuje ate-
lier M.A.A.T. s r.o., IČ: 28145968, 

Z Rady města
Hořovice

ze dne 13. dubna 2022

n Rada města Hořovice schvaluje 
program jednání uvedený na po-
zvánce.
n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti 
uzavírané se společností CETIN 
a.s., spočívající v umístění a pro-
vozování komunikačního vedení 
a zařízení na pozemcích ve vlast-
nictví města parc. č. 916, 958/30, 
958/32 a 958/34 v k.ú. Velká Víska 
a parc. č. 1966/9, 2398/10, 2398/11 
a 2398/12 v k.ú. Hořovice v roz-
sahu cca 43 bm za úplatu ve výši 
26.015,– Kč včetně DPH. K pod-
pisu smlouvy je pověřen starosta 
města.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene s Ing. Renátou Grun-
tovou, spočívající v povolení stav-
by vodovodní přípojky pro stavbu 
RD na pozemku ve vlastnictví 
města parc. č. 427/2 v k.ú. Hořovi-
ce, a to v rozsahu celkem cca 28,68 
bm za úplatu ve výši 17.351,– Kč 
včetně DPH. K podpisu smlouvy 
je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice nesou-
hlasí se záborem cca 24 m2 pro 
společnost SC Gastrocompany 
s.r.o., IČ: 140 85 488, a to pro úče-
ly podnikání, resp. pro provoz 
venkovního posezení a zahrádky 
pro zákazníky restaurace PODNI-
KK na adrese Palackého náměstí 
78/29, 268 01 Hořovice, kdy záro-
veň pověřuje odbor vnitřních věcí 
a právní řešením okamžité nápra-
vy věci či případně ve spolupráci 
s odborem technickým a doprav-
ním odstraněním tamní nepovo-
lené stavby venkovního posezení.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s poskytnutím městských bytů, 
jakožto ubytovacích prostor pro 
uprchlíky z Ukrajiny, a to jmeno-
vitě dle přílohy tohoto podání. 
Ubytovací podmínky jsou stano-

veny v souladu s principy nájem-
ního bydlení v rámci ostatních 
městských bytů. Ubytování je po-
skytováno bezplatně, a to na dobu 
do 30. 06. 2022. PROTI: 1
n Rada města Hořovice schvaluje 
navýšení peněžních prostředků 
poskytovaných z rozpočtu zřizo-
vatele pro příspěvkové organizace 
Městské sportovní centrum Ho-
řovice ve výši 1.000.000,– Kč, 1. 
základní škola Hořovice ve výši 
1.000.000,– Kč a 2. základní ško-
la Hořovice ve výši 400.000,– Kč. 
Důvodem navýšení poskytova-
ných prostředků je skokového 
navýšení cen energií v roce 2022.
n Rada města Hořovice neschva-
luje krátkodobou výpůjčku areálu 
restaurace Florida, č. p. 1254, Ho-
řovice, za cenu ve výši 1.000,– Kč, 
a to paní Tereze Martonové na 
pořádání soukromé kulturní akce 
dne 23. 4. 2022.
Rada města Hořovice schvaluje 
navýšení peněžních prostředků 
poskytovaných z rozpočtu zřizo-
vatele pro příspěvkovou organiza-
ci Městská mateřská škola Hořo-
vice ve výši 480.000,– Kč, a to za 
účelem úhrady nákladů spojených 
se zvýšením cen energií a zřízení 
kontaktního místa pro příchozí 
z Ukrajiny. Navýšení prostředků 
bude realizováno po schválení 
příslušného rozpočtového opat-
ření.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy 
mezi příspěvkovou organizací 2. 
Základní škola Hořovice a spo-
lečností Vojenské lesy a statky ČR, 
s. p., a to ve věci přijetí finanční-
ho daru ve výši 41.000,– Kč na 
pomoc dětí válečných uprchlíků 
z Ukrajiny.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh včetně Smlou-
vy o dílo, pro veřejnou zakázku na 
dodávky s názvem „Modernizace 
jazykové a ICT učebny a rekon-
strukce konektivity v budovách 
2. základní školy Hořovice“ za-
dávanou v otevřeném řízení dle 
ustanovení § 56 a § 57 zákona 
v nadlimitním režimu. Do komise 
pro otevírání obálek, komise pro 
posouzení kvalifikace a hodnotící 
komise jsou tímto radou jmeno-
vání následující členové, resp. i je-
jich náhradníci v tomto složení: 
členové – Mgr. Jiří Vavřička, Mgr. 
Martin Komínek, Ing. Tomáš Mi-
kula, náhradníci – 1. náhradník 
Ivana Hocková, 2. náhradník Bc. 
Aleš Trojan MPA, 3. náhradník 
Bc. Michal Hasman.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s průjezdem do jezdeckého areálu 

v projektu: „Zlepšování kvality péče 
o zaměstnance v oblasti vzdělávání 
v Domově Na Výsluní“. Zřizovatel 
souhlasí s případným přijetím na-
dačního příspěvku do majetku or-
ganizace.
n Rada města Hořovice bere na 
vědomí směrnici Mateřské školy 
Hořovice č. 5/2022, která upravuje 
kritéria pro přijímání dětí do měst-
ské mateřské školy.
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Okénko zastupitelů
Ranch po cyklostezce vedoucí do 
Rpet v termínech 14.–17. 4. 2022, 
22.–24. 4. 2022, 25. 4.–1. 5. 2022 
a 26. – 29. 5. 2022, tj. v dobách 
konání závodů v jezdeckém are-
álu. Průjezd je povolen pouze za 
účelem přivezení a odvezení zá-
vodních koní z nebo do areálu. 
Žadatel zajistí, aby se vozidla po 
cyklostezce pohybovala rychlostí 
max. 20 km / hod. Veškeré nákla-
dy na opravu případných škod na 
tělese komunikace (např. utrže-
né okraje povrchu silnice, vyjeté 
koleje) způsobených povoleným 
provozem budou opravovány 
majitelem, ale hrazeny žadatelem. 
Oznámit usnesení rady žadateli. 
Zdržel se: 1
n Rada města Hořovice schvaluje 
navýšení příspěvku pro MSBNF 
na krytí mzdových nákladů ukra-
jinských válečných uprchlíků ve 
výši 300.000,– Kč, formou dohody 
o provedení práce na dobu 6 mě-
síců.
Rada města Hořovice souhla-
sí s textem Pojistné smlouvy č. 
1423527059 o skupinovém pojiš-
tění podle sazby 3 UX, podle které 
bude, u společnosti Kooperativa 
pojišťovna a.s., za cenu ročního 
pojistného ve výši 49.086,– Kč, 
nadále pojištěno proti úrazu deset 
strážníků městské policie. Zajistit 
podpisy smluvních stran.
Rada města Hořovice nesouhlasí 
s navrhovaným navýšením, po-
dle kterého by společnost AVE 
Kladno s.r.o. opravovala místní 
komunikace a účelové komunika-
ce v majetku města za jednotkové 
ceny, zvýšené o 15,4 % oproti pů-
vodně, v roce 2018 vysoutěženým 
cenám. Rada souhlasí s vypověze-
ním Rámcové smlouvy, uzavřené 
se společností AVE Kladno s.r.o. 
v lednu 2018 a pověřuje provádě-
ním oprav komunikací příspěvko-
vou organizaci MSBNF Hořovice.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s textem dodatku č. 1 k servisní 
smlouvě, který jednak upravuje 
ceny servisních úkonů na měst-
ském kamerovém dohlížecím 
systému, a podle které bude dále 
společnost ČIP Plus s.r.o., za cenu 
cca 31.500,– Kč vč. DPH provádět, 
kromě již nasmlouvaného servisu 
městského kamerového dohlíže-
cího systému, i kontrolu a revize 
poplachového, zabezpečovacího 
a tísňového systému (PZTS), kte-
rý město provozuje ve své admi-
nistrativní budově č.p. 640/34, po-
bočkové telefonní ústředny (PTÚ) 
tamtéž, kamerového systému 
(CCTV) v areálu sběrného dvora 
a elektrické požární signalizace 
(EPS) v knihovně v areálu Starého 

zámku. Zajistit podpisy smluvních 
stran.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s bezplatným pronájmem zasedací 
místnosti radnice dne 20. 04. 2022 
od 16:00 do 18:00 hodin ke konání 
členské schůze Českého svazu bo-
jovníků za svobodu Hořovice.
n Rada města Hořovice sou-
hlasí s poskytnutím finančního 
příspěvku ve formě individuální 
účelové dotace na provoz dětské 
krizové linky na rok 2022 pro 
organizaci: Linka bezpečí, z.s., ve 
výši 3.000,– Kč. Rada města Ho-
řovice zároveň schvaluje znění 
příslušné veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí této dotace a pově-
řuje starostu města k jejímu pod-
pisu.
Rada města Hořovice projednala 
žádost 2. základní školy Hořovice 
a v souladu s platnými právní-
mi předpisy souhlasí s výjimkou 
z nejvyššího počtu žáků v této 
škole v konkrétních třídách dle 
přílohy k zápisu. Zároveň bere na 
vědomí, že 2. základní škola Hořo-
vice přijetím nových žáků naplni-
la maximální rejstříkovou kapaci-
tu školy, tj. 450 žáků.
n Rada města Hořovice bere na 
vědomí legitimní požadavek na 
uvolnění finančních prostředků 
pro zřízení adaptačních skupin 
s výukou českého jazyka pro děti, 
které se v souvislosti s válkou na 
Ukrajině zdržují v naší správní 
oblasti. Souhlasí s poskytnutím 
finančních prostředků do výše 
200.000,– Kč, které budou určeny 
na nezbytné náklady pro reali-
zaci těchto skupin v období du-
ben – červen 2022, resp. do doby 
možných finančních prostředků 
získaných v rámci dotačních ří-
zení vypisovaných jednotlivými 
ministerstvy. Zároveň souhlasí 
s podáním žádostí v konkrétních 
dotačních výzvách.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Veřejnoprávní smlou-
vy č. 6/2022 o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce Kotopeky (viz 
příloha) v celkové hodnotě Kč 
5.000,– ve prospěch Domova Na 
Výsluní, Hořovice.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 k ve-
řejnoprávní smlouvě o dotaci/
příspěvku na poskytování soci-
ální služby, tedy činnosti nebo 
souboru činností podle zákona č. 
108/2006 Sb., zajišťujících pomoc 
a podporu osobám za účelem so-
ciálního začlenění nebo prevence 
sociálního vyloučení na rok 2022 
č.S-0367/SOC/2022 se Středočes-
kým krajem, Zborovská 11, 150 21 
Praha 5.

	

VEŘEJNÁ SBÍRKA 
NA POMOC UPRCHLÍKŮM Z UKRAJINY 

Vyhlašujeme veřejnou finanční sbírku na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, 
kteří byli ubytování v Hořovicích a okolních obcích. Sbírka je rozšíření 
pomoci k již probíhající materiální sbírce, kterou organizují paní Věra 
Veverková a Eva Kaufmanová, za pomoci dalších dobrovolníků. 
Finanční prostředky budou využity na nákupy nezbytných potřeb, 
zejména pro děti, které není možné zajistit z materiální sbírky.  

Finanční prostředky prosím zasílejte na účet: 

č. 3140380002/5500 
zřízený u Raiffeisenbank a.s. 

 

Sbírku pořádá HOROVIZE, z.s., Cvočkařská 286/1, Hořovice,  
IČ: 08992878, ve spolupráci s odborem sociálních věcí MěÚ Hořovice, 
a je povolená v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných 
sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
povolena Krajským úřadem Středočeského kraje pod č.j. 
044159/2022/KUSK ze dne 6. 4. 2022. Veškeré výdaje budou 
vyúčtovány a podléhají kontrolou Krajského úřadu Středočeského 
kraje.  

	

	

Jak jsem řekla na zastupitelstvu 23. 3. 2022, chtěla jsem Zásady pro vý-
stavbu stáhnout z programu a pobavit se o nich a eventuálně doplnit.
V samotném dokumentu město uvádí, že Žadatel si musí nejdříve ověřit 

možnost napojení na pitnou vodu od VAK Beroun. A to v nejbližší době stejně 
není možné, až bude provedeno posílení řadu. A to se plánuje do roku 2024.

A na již vydaná územní rozhodnuti tyto nově vzniklé Zásady platit ne-
budou. Což je velká ztráta financí do pokladny města, a tím pádem jsme 
přesvědčena, že žádný čas nebyl a nebude ztracen, jak nám vedení města 
a koaliční zastupitele vyčítají. A tak se můžeme sejít, kdo bude mít zájem, 
a o tak důležitém dokumentu ještě hovořit, ladit. A udělat to nejlépe, jak jen 
jde pro další volební období, ne jedno nebo dvě, ale do daleké budoucnosti.

S dr. Ortmanem jsme se spojili se starostou Králova Dvora panem Vy-
chodilem a “Kuchařku”, podle které jste údajně tvořili Zásady pro výstavbu 
v Hořovicích nemají, mají pouze Přehled doporučených úhrad, a ten byl 
schválen 24. 3. 2022 (tedy jeden den po našem zastupitelstvu), a podle slov 
pana starosty KD, oni nemají tento materiál pro developery, kteří u nich 
prakticky nestaví. Ale v našem městě jsou hlavně developerské projekty.

A jako opozice pracujeme na změnách a připomínkách k dané “Ku-
chařce”. Samozřejmě včas dáme naše úpravy vědět městu i jednotlivým 
zastupitelům. A ještě před dalším zastupitelstvem, bychom se rádi sešli 
a vše společně doladili. Věřím, že najdeme společnou řeč a připravíme ta-
kové Zásady pro výstavbu, aby město mělo možnost je využívat v dalších 
letech ku prospěchu všem.

Eva Kaufmanova, zastupitelka

Proč jsem neodhlasovala předložené znění Zásad výstavby? Mimo jiné 
zejména pro v textu uvedenou  možnost, že každý jednotlivý případ 

bude projednáván individuálně a stanovené podmínky mohou být se sou-
hlasem rady upraveny. Domnívám se, že tímto předkládané zásady ne-
splňují záruku rovného přístupu k jednotlivým stavebníkům. Mají-li ně-
jaké individuální změny nastat, pak v případech pro město prospěšných 
a v textu by mělo být zakotveno, že toto právo je dáno nikoliv radě, ale 
zastupitelstvu města. Navíc jsem přesvědčena, že smlouva je vzhledem 
k navrhovanému znění  právně nevymahatelná . Má-li být pouze rámco-
vým návodem, pak , myslím, postrádá svoji důležitost. Proto navrhujeme 
nové projednání a doplnění textu o důležité body. Tím, že ji projedná zastu-
pitelstvo na svém červnovém zasedání, nepřijde město o jediný milion, jak 
bylo v některých publikovaných textech zmiňováno. O ty přišlo už v době, 
kdy byla zahájena v Hořovicích masivní developerská výstavba.

Věra Veverková, zastupitelka
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Městská policie Hořovice

8 2. 3. v 18:20 si při výkonu služ-
by hlídka MP povšimla skupinky 
osob na autobusovém nádraží 
na Náměstí Boženy Němcové, 
jejíž členové kouřili na nástupišti 
veřejné dopravy, čímž se dopus-
tili přestupkového jednání. Jejich 
počínání bylo řádně zadoku-
mentováno a předáno správní-
mu orgánu k dořešení.
8 7. 3. v 20:00 hlídka Městské 
Policie Hořovice v součinnosti 
s policisty ČR řešila občanské 
soužití mezi opilými cizinci na 
ubytovně v ulici Masarykova, 
Hořovice. Hlídky na místě zjed-
naly pořádek.
8 20. 3. bylo na tel. linku MP 
přijato oznámení, že v ulici Míst-
ní na travnaté ploše leží nějaký 
člověk. Při příjezdu na místo se 
strážníci muže dotázali, zda ne-
potřebuje nějakou pomoc, zda 
není zraněn? Muž reagoval velmi 
vulgárními nadávkami na adresu 
strážníků. Strážníci muže z místa 
vykázali, jeho počínání oznámi-
li správnímu orgánu a předali 
i dokumentační videozáznam. 
Muž je podezřelý ze spáchání 
přestupku.

8 20. 3. ve 2:39 hlídka MP Ho-
řovice přijala oznámení o rušení 
nočního klidu v ulici Herainova. 
Po příjezdu na místo bylo zjiště-
no, že zde probíhá hlasitá hádka 
mezi několika cizinci. Strážníci 
osoby vyzvali k ukončení sporu 
a ke zklidnění se, což všichni uči-
nili a ulici následně opustili.
8 23. 3. v 8:27 přijala MP Ho-
řovice telefonické oznámení od 
muže, který nalezl v Hořovicích 
batoh, a mimo jiné se v něm 
měly nacházet i výbušniny. 
Hlídka MP ihned kontaktovala 
PČR, která se na místo dostavila 
i s pyrotechniky. Ti konstatovali, 
že v batohu se nachází nikterak 
život ohrožující, určité části zá-
bavné pyrotechniky. Následně 
byl strážníky dohledán i majitel 
batohu, který uvedl, že batoh mi-
nulý den někde zapomněl, a vše 
co v něm bylo, průběžně našel 
v kontejnerech.
8 24. 3. 2022 hlídka Městské 
Policie Hořovice pomáhala 
s usměrňováním dopravy v ulici 
Pražská, kde podél cesty probí-
hala prořezávka stromů.

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. 3. do 15. 4. 2022 hasiči 
ze stanice Hořovice vyjížděli k 41 
událostem, z toho k 13 požárům, 
k 12 technickým událostem typu 
čerpání vody, padlý strom, k 10 
dopravním nehodám, ke 2 udá-
lostem typu únik nebezpečných 
látek a k jedné záchraně osob. Ve 
třech případech šlo o planý po-
plach, porucha EPS či neohlášené 
pálení. Při událostech spolupra-
covali se zdravotnickou záchran-
nou službou, policií ČR a ostatní-
mi složkami IZS. Při událostech 
došlo ke zranění 10 osob a 5 osob 
bylo přímo zachráněno. V jed-
nom případě se jednalo zranění 
neslučitelná se životem.
8 20. 3. v 13:12 byla jednotka 
HZS Středočeského kraje ze sta-
nice Hořovice společně s jednot-
kami SDH obcí Komárov, Žebrák 
a Lochovice vyslána požár trávy 
na tělese skládky komunálního 
odpadu Hořovice. Na místě byl 
zjištěn požár o rozloze 50 x 20 m, 
který byl zlikvidován 3 x vodním 
proudem.
8 23. 3. v 9:25 byla jednotka 
HZS Středočeského kraje ze sta-
nice Hořovice vyslána na požár 
dodávkového vozidla na těleso 
dálnice D 5 22 km. Po příjezdu 
zjištěn požár v plném rozsahu, 
v nákladovém prostoru umístěné 
elektro invalidní vozíky. Likvidace 
požáru provedena pomocí dvou 

vodních vysokotlakých proudů 
v dýchací technice.
8 24. 3. v odpoledních hodinách 
byla jednotka HZS Středočes-
kého kraje ze stanice Hořovice 
a Beroun společně jednotkami 
SDH obcí Žebrák, Kublov, Zdice, 
Hředle a Bavoryně vyslána na 
požár lesa do obce Hředle. Na 
místě zjištěn požár lesní hrabanky 
a trávy o rozloze 100x100 m. Na 
likvidaci požáru byly nasazeny 4x 
vodní proudy a ženijní nářadí.
8 10. 4. v dopoledních hodinách 
byla jednotka HZS Středočes-
kého kraje ze stanice Hořovice 
společně s jednotkou SDH obce 
Komárov vyslána na požár komí-
nového tělesa do obce Hořovice. 
Průzkumem byl zjištěn požár sazí 
v komíně s rozšířením na pod-
lahovou dřevěnou konstrukci. 
Likvidace provedena 1 x vodním 
proudem a zasažená konstrukce 
byla rozebrána, včetně proměření 
termo kamerou.

STAŇ SE HASIČEM
HZS Středočeského kraje, ÚO 
Beroun, stanice Beroun a Ho-
řovice přijme do svých řad nové 
uchazeče o práci hasiče.
Požadavky:
České občanství, maturita, trestní 
bezúhonnost, zdravotní způsobi-
lost, splnění fyzických testů a spl-
nění psychotestů
Více informací: zdenek.laube@
sck.izscr.cz, 607 921 112

HZS Středočeského kraje
ze stanice Hořovice

Hořovičtí rybáři pozvali veřejnost 
k Lázeňskému rybníku na slavnost

Sobota 9. dubna byla bohatá na akce celou veřejnost. V místním 
lesoparku se konal Jarní běh Dražovkou, na vlakovém nádraží byl 
start Středočeské šedesátky, na Palackého náměstí mohli lidé navštívit 
Jarní trhy a v budově městského úřadu výtvarné dílny. A to nebylo 
vše, u Lázeňského rybníka se uskutečnily Hořovické rybí slavnosti. 
Připravili je zástupci Českého rybářského svazu, místní organizace 
Hořovice. Součástí akce byl prodej živých ryb i rybích pokrmů. Ne-
chyběl ani doprovodný program pro děti. (var)

Z HOŘOVIC DO TEREZÍNA
Český svaz bojovníků za svobodu Beroun zve k účasti
na tradiční akci k uctění obětí nacistické perzekuce.

TEREZÍNSKÁ TRYZNA
se bude konat v neděli 15. května 2022 od 10 hodin

na Národním hřbitově v Terezíně.
Akce se pravidelně zúčastňují nejvyšší státní a ústavní činitelé, 

členové diplomatického sboru a různí zahraniční hosté.
Po skončení tryzny budou bezplatně zpřístupněna všechna pa-

mátná místa Památníku Terezín:Malá pevnost, Muzeum ghetta, 
Národní hřbitov, Pietní místo u Ohře, Park terezínských dětí, Bý-
valá Magdeburská kasárna, Židovská modlitebna a rekonstrukce 
„mansardy“ vězňů terezínského ghetta, Železniční vlečka, Kolum-
bárium, Obřadní místnosti a ústřední márnice ghetta, Židovský 
hřbitov a krematorium, Hřbitov sovětských vojáků.

Doprava je zdarma. Odjezd autobusu bude v 7:00 z Palackého ná-
městí v Hořovicích. Zájemci si mohou místa rezervovat na těchto 
kontaktech: Alena Mészárosová - 606 832 653, Věra Nováková - 
724 027 517, e-mail: ov.csbs-beroun@seznam.cz
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Již od roku 1949 nabízí naše škola dětem a mladým lidem možnost sezná-
mit se s uměním. Také letošnírok otevíráme dveře pro nové zájemce ve věku 
od 5 do 16 let, a to do všech 3 uměleckých oborů - hudební, taneční a výtvarný 
obor. V hudebním oboru vyučujeme hru na housle, akordeon, kytaru, zob-
covou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, klavír, keyboard, 
sólový, komorní a sborový zpěv. Mladší žáci se kromě svého nástroje věnují 
hudební teorii a zpěvu. Starší žáci pak účinkují především v komorních sou-
borech školy, pěveckém sboru ZVONEK, kapele HORband, houslovém sou-
boru nebo souboru komorních zpěváků.

Ve výtvarném oboru se věnujeme plošné a prostorové tvorbě - malba, 
kresba, prostorové objekty, modelovaná grafika. Děti se učí různým výtvar-
ným a grafickým technikám. V průběhu roku pořádáme výstavy, soutěže 
a další příležitostné akce. Starší žáky cíleně připravujeme ke zkouškám na 
umělecké školy. U žáků tanečního oboru se zaměřujeme na zvládnutí klasic-
kých tanečních technik, scénickému a lidovému tanci.

Mladší žáci se seznamují se základním držením a orientací v prostoru, 
prací ve skupině, rozvíjení pohybové fantazie. Podporuje se hudebnost a při-
rozený dětský projev. Výuka starších se pak programově dělí na jednotlivé 
předměty - zaměření tance. Zde se propracovávají choreografie, tvoří vystou-
pení, starší žáci pak dostávají prostor pro vlastní tvorbu.

Na talentové zkoušky se můžete přihlásit na konkrétní den a hodinu, 
a to na www.izus.cz/prihlaska_do_zus/. Více informací najdete na stránkách 
www.zus-horovice.cz, nebo na tel. 311 512 036, emailu skola@zus-horovice.cz. 
Těšíme se na vás! ZUŠ Hořovice

Základní umělecká škola Hořovice pořádá talentové zkoušky
V termínu od 30. května do 2. června 2022 se konají v Základní umělecké škole (ZUŠ) Josefa Slavíka Hořovice přijímací talen-
tové zkoušky pro nové žáky k nástupu od 1. září 2022.

Aprílový vánoční ples pro kurz Mládeže - podzim 2020 ze dne 9. 4. 2022. 
Sponzoři: ceny - město Hořovice, medaile a diplomy - Svaz učitelů tance. Na 
fotografii zleva: Tereza Babelová a Matěj Vajsochr (5. místo), Zuzana Krtilo-
vá a Petr Hronza (4. místo), Sabina Hůlová a Matěj Kubrt (3. místo), Nicol 
Vlčková a Nicolas Kačírek (2. místo), Natálie Kubrychtová a Petr Hronza (6. 
místo), Naděžda Křečková a Michael Fiala (1. místo). Foto: Petr Maroušek

Taneční soutěž - 9. 4. 2022. Aprílový vánoční ples pro kurz mládeže - pod-
zim 2021. Sponzoři: ceny - město Hořovice, medaile a diplomy - Svaz uči-
telů tance. Na fotografii zleva: Anna Burešová a Jan Mastný (4. místo), 
Klára Slunečková a Josef Křemen (2. místo), Adéla Opatrná a Jan Jeřábek 
(8. místo), Anna Komínková a Václav Komínek (3. místo), Anna Kunco-
vá a Vojtěch Polišenský (1. místo), Nela Soukupová a Jakub Šumera (5. 
místo), Kateřina Paloušová a Matyáš Hoker (6. místo), Emma Pilichová 
a Ondřej Huml (7. místo). Foto: Petr Maroušek

Tvoříme srdcem
Ve úterý 29. března se 

uskutečnila dlouho odklá-
daná vernisáž výstavy žáků 
výtvarného oboru s názvem 
TVOŘÍME SRDCEM, která 
byla instalována v reprezen-
tativních prostorách SENÁTU 
ČR v Praze. Patronem této 
zatím ojedinělé akce ZUŠ Ho-
řovice byl místopředseda Se-
nátu Parlamentu ČR pan Jiří 
Oberfalzer, který nad touto 
akcí držel záštitu a osobně 
vernisáž také uvedl.

Na samotné výstavě se podílelo 
všech 30 žáků výtvarného oboru ve 
věku od 6 do 15 let. Žáci prezento-
vaná díla tvořili na rozličné náměty, 
např. Kresebná studie zvířete; Oby-
vatel a jeho netradiční příbytek; Tři 
králové; Kočičí strom; Jídlo aj. Mla-
dí výtvarníci přitom použili odlišné 
výtvarné techniky: perokresba, mal-
ba anelyniovými barvami, malba 
temperami a akrylovými barvami, 
kombinovaná technika a v nepo-
slední řadě také kašírování a mode-
lování hmotou ze směsi lepidel. Na 
kvalitu zpracování dohlížela paní 
učitelka Mgr. Barbora Albrechtová, 
která vede výtvarný obor na ZUŠ od 
jeho založení.

Vernisáž ve Valdštejnské jízdár-
ně zahájil precizním provedením 
houslový soubor pod vedením Eliš-
ky Chaloupkové, se kterým všichni 
hosté společně (vzhledem k pan-
demickým opatřením omezeno na 
50 hostů) absolvovali prohlídku 
dalších neveřejných prostor Sená-
tu. Pozvánku na vernisáž přijal také 
vážený malíř Podbrdska pan Václav 
Šesták se ženou Martou.

Ačkoli byla výstava neveřejná, 
výtvarná díla byla v reprezentač-
ních prostorách vystavena před 
zraky mnoha senátorů a dalších 
význačných lidí a to do 11. dub-
na 2022. Tyto práce společně s dal-
šími novými díly budou k vidění 
také na výstavě u nás v Hořovicích 
od 26. května v budově Městského 
úřadu na Palackého náměstí.

Jakub Albrecht, ředitel ZUŠ
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Muzeum Hořovicka zve na komorní výstavu 

Hořovice na starých fotkách  
a pohlednicích  

 

2. dubna – 29. května 2022 
otevřeno o víkendech a svátcích 

9 – 12 a 12:30 – 17 hod. 
 
www.muzem-beroun.cz                                            Vrbnovská 27, Starý zámek Hořovice 

KULTURNÍ POZVÁNKY DO HOŘOVIC NA MĚSÍC KVĚTEN
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V HOŘOVICKÉ GALERII NÁDRAŽÍ byla zahájena nová výsta-
va. Své fotografie zde obměnili členové Fotoklubu Hořovice, kteří zde 
vystavují již řadu let. Nešlo ale o jedinou změnu. Na vernisáži, která 
se uskutečnila ve čtvrtek 21. dubna, byl představený nový předseda 
Fotoklubu Hořovice, stal se jím Jiří Páv. Klub řadu let vedl Alois Crk, 
který své fotografie v Galerii Nádraží nyní také vystavuje a vystavovat 
bude i nadále. Snímky Fotoklubu Hořovice můžete spatřit i v prosto-
rách místní radnice a transfuzní stanice. Foto: var

Přednáška v Muzeu Hořovicka 
Jiří Adam z Martinic a jeho choť

V rámci mezinárodního dne muzeí a galerií se 18. května uskuteční 
v Muzeu Hořovicka přednáška o Jiřím Adamovi z Martinic. Historik 
Mgr. Jan Čečrdle představí nevšední život tohoto šlechtice vlastnícího 
hořovické panství ve 2. třetině 17. století. Zajímavý příběh částečně 
na pomezí skandálu se váže i k jeho manželce Giovanně Gonzaga di 
Castiglione.

Jiří Adam z Martinic se narodil ve Smečně jako nejstarší syn Ja-
roslava Bořity z Martinic a Marie Eusebie ze Šternberka. Zmíněný 
šlechtický pár významně ovlivnil i historii hořovického zámku, kte-
rý koupili jako konfiskovaný majetek v roce 1622. Jiří Adam opustil 
Čechy po květnové defenestraci v roce 1618 a poté studoval filosofii 
v Grazu. Po dvou letech se vypravil na kavalírskou cestu po západní 
a jižní Evropě, aby pak získané znalosti a zkušenosti uplatnil při správě 
zdejšího panství, jehož se ujal v roce 1626. V letošním roce si připomí-
náme 420. výročí od narození Jiřího Adama z Martinic, který zastával 
rovněž významné úřady, byl v čele české královské komory a působil 
jako kancléř habsburského císaře Ferdinanda III. „Jeho chotí se sta-
la Giovanna pocházející z předního mantovského šlechtického rodu 
Gonzagů, a právě okolnosti jejich zasnoubení, svatba i počátky spo-
lečného manželského života budou hlavním bodem přednášky“ uvádí 
Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 
Vlastivědného muzea ve 
Slaném, autor přednášky.

Hrabě Jiří Adam zemřel 
roku 1651, a jelikož neměl 
žádných potomků, zdě-
dil hořovické panství jeho 
mladší bratr Bernard Ignác 
z Martinic. „S touto osob-
ností je především spojen 
barokní rozkvět Hořovic, 
kdy ve 2. polovině 17. století 
došlo ke stavbě kostela Nej-
světější Trojice na náměstí, 
k vybudování mariánské 
Lorety i k založení kláštera, 
v jehož objektu dnes působí 
ZUŠ Josefa Slavíka“ uvádí 
RNDr. Anna Brotánková, 
vedoucí Muzea Hořovicka.

 
 

Muzeum Hořovicka 
zve na historickou přednášku  

Jiří Adam z Martinic a jeho choť  
Mgr. Jan Čečrdle (Vlastivědné muzeum Slaný)      

 
 

 
 
 
 

 
 Středa 18. 5. 2022 začátek v 17:30   

Starý zámek Hořovice, Vrbnovská 27 arý zámek Hořovice, Vrbnovská 27

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	nástup	do	přípravné	třídy	
vyrovná	jejich	vývoj.	Přednostně	pro	děti	s	odkladem	školní	docházky.	

- Zvláště	vhodné	pro	děti	se	sníženou	pozorností	/hravější/,	
s	grafomotorickými	či	logopedickými	obtížemi.	

- Děti	poznají	běžný	život	ve	škole	ve	velmi	malém	kolektivu	/10–15	žáků	ve	
třídě,	individuální	přístup/.	

- Pod	vedením	zkušeného	pedagoga.	
- Dětem	se	pravidelně	věnuje	školní	speciální	pedagog	/Elkoninův	trénink,	

v	případě	potřeby	individuální	práce	se	žáky/.	
- Pravidelná	spolupráce	se	školním	psychologem	/pravidelné	programy	pro	

děti,	možnost	individuálních	konzultací	a	setkání/.	
- Dvakrát	týdně	logopedie	pod	vedením	logopedického	preventisty.	
- Plavecký	výcvik	ve	školním	bazénu,	školní	tělocvična,	zahrada,	sportovní	

víceúčelové	hřiště,	pravidelné	vycházky	do	přírody.	
- Možnost	využití	školní	družiny	a	školních	zájmových	kroužků.	
- Děti	si	před	nástupem	do	1.	třídy	zlepší	své	dovednosti,	schopnosti	a	návyky	

přímo	v	prostředí	základní	školy.	
- Přípravný	ročník	zřizujeme	pravidelně	již	několik	let,	do	1.	ročníku	může	

dítě	nastoupit	na	jakoukoli	jinou	základní	školu.Výuka	je	bezplatná,	rodiče	
hradí	pouze	stravování	a	poplatek	za	školní	družinu.	

	
Další	informace:	1.	základní	škola	Hořovice,	ředitel	školy:	Mgr.	Radek	Šumera,	
tel.	č.	311	513	092;	739	055	469	
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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 21. 5. 8:00 – 11:00
n 24. 5. 2022 od 17:30
CESTOVÁNÍ S HANDICAPEM
Beseda a promítání s Jakubem Greschlem.
n UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE
7. 6. je druhý termín pro zájemce o vzdělávání 
seniorů v oblasti digitálních dovedností (chytrý 
telefon, mobil, notebook). Omezená kapacita, 
rezervace nutná na tel.: 603 199 304.
n 8. ČERVNA 2022 bude knihovna z tech-
nických důvodů uzavřena.

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 SCREAMERS Obludárium
13. 5. od 19:00, KL, vstupenky: u stolků 390 Kč 
/ v řadách 290 Kč.
4 KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
14. 5. od 16:00, SD, Divadelní zpracování leg-
endárního večerníčku, místenky: 150 Kč
4 LACO DECZI A CELULA NEW YORK
18. 5. od 20:00 KL, vstupné: 300,– Kč 
v předprodeji / 350,– Kč na místě
4 ŠEST V TOM
25. 5. od 19:00, SD, cena místenky 290, 250 Kč
4 KRÁLOVNY
30. 5. od 19:00, SD, cena místenky 290, 250 Kč
4 TŘI V HÁJI
22. 7. od 20:00, Starý zámek Hořovice - nádvoří, 
cena vstupenky: 390 Kč

n Společenský dům

Nádražní 606, Hořovice
tel.: 732 512 821

n 14. 5. 2022 od 16:00
KRKONOŠSKÉ POHÁDKY, představení 
pro děti
Divadelní zpracování kultovního večerníčku.
n 21. 5. 2022 od 18:00
HOŘOVICKÁ TANČÍRNA
n 25. 5. 2022 od 19:00
ŠEST V TOM
n 30. 5. 2022 od 19:00
KRÁLOVNY
Nový termín odloženého představení.

n Knihovna Ivana Slavíka

n Galerie Starý zámek

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

n do 29. 5. 2022
MIROSLAV HORNÍČEK – KOLÁŽE
Kurátor výstavy Milan Svoboda. Koláže a arte-
fakty zapůjčili Olga a Rudolf Tomšů, Milan Svo-
boda. Záštita nad výstavou: Dr. Ing. Jiří Peřina, 
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 4. 5. od 19:00
POD PALBOU HLOUBKAŘŮ
Beseda a přednáška.
n 7. 5. od 18:00
EXPEDIČNÍ KAMERA

n Informační centrum

n Galerie Nádraží Hořovice

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

n FOTOKLUB HOŘOVICE
Nové fotografie členů Fotoklubu Hořovice.

n 11. 5. od 18:00
BRDY: Petr Ježek - fotografie,
Jaroslav Šlejmar – básně
Křest knihy BRDY spojený s prezentací foto-
grafií krajiny a přírody Středních Brd. Hudeb-
ní doprovod Míša Bernatová a Libor Tauš.
n 13. 5. od 19:00
OBLUDÁRIUM
Skupina Screamers, nejdéle působící travesti – 
umělecká skupina českých, moravských a slezských 
jevišť, přiváží novou show nabitou vším, co máte 
rádi! Taneční čísla, poutavé a originální kostýmy, 
improvizace, skeče, zpěv a zábava – no, prostě pará-
da! Komediální revue, která s nadsázkou a parodií 
poukazuje na to, že nic lidského by nám nemělo 
být cizí. A co se na první pohled může zdáti ošklivé, 
může ve skutečnosti býti krásné a milé. Ale hlavně 
to může být i veliká legrace!

n 14. 5. od 20:00
JUDAS PRIEST REVIVAL PRAHA

n 18. 5. od 20:00
LACO DECZI A CELULA NEW YORK
Vstupné: 300 Kč v předprodeji / 350 Kč na místě.
n 20. 5. od 20:00
NA HOLOU KRVÁK – repríza

n 23. 5. 18:00
KDYŽ SE DIVADLO POTKÁ S HUDBOU
Zábavný komponovaný pořad. Účinkují mladší 
herci Dramaťáku Domečku Hořovice pod ve-
dením H. Kreisingerové DiS a Šárky Synovcové.
n 27. 5. od 20:00
CROSSED FINGERS a UTŘELA SLZU
n 30. 5. od 19:00
ŽIVOT BOBŮV ANEB ON NENÍ MESIÁŠ
Monty Python’s
Úprava a režie Filip Mazura. Hrají starší herci 
Dramaťáku Domečku Horovice pod vedením 
H. Kreisingerové DiS.
PŘIPRAVUJEME:
n 3. 6. 2022 18:30
OBECNĚ PROSPĚŠNÁ STRAŠIDLA
Komedie o strašidlech nejen na hradě, ale i na rad-
nici. Účinkují mladší herci Dramaťáku Domečku 
Hořovice pod vedením H. Kreisingerové DiS.

HOŘOVICE 
VÁCLAVA HRABĚTE 2022

 

XV. bienále literární soutěže
 

PROGRAM:
Středa 18. května 2022
4 16:00           hřbitov Lochovice                
Pieta u hrobu Václava Hraběte
4 17:00           Knihovna Hořovice              
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
Moderuje Jiří Zizler a Jitka Bret 
Srbová.
4 17:30           Knihovna Hořovice              
Konzultace se členy poroty
Přátelské i odborné povídání nad 
soutěžními díly. 
4 20:00          klub Labe
Laco Deczi a Celula New York
Koncert na závěr bienále. 
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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. Prota-
hování, posilování i udržení energie, tj. keltská 
jóga.
Cvičení Gravid jógy – pro maminky, které chtějí 
navázat spojení se svým miminkem, protáhnout 
si tělo i popovídat, co je v těhotenství trápí.
n 24. 5. 2022 v 17:00
JAKÝ VLIV MAJÍ BARVY
NA NAŠE ZDRAVÍ
Na přednášce si povíme, jaké barvy nám pros-
pívají, když máme horečku, když potřebujeme 
doplnit energii nebo jaká barva nám pomůže 
při zvládnutí deprese. Přednáška se koná na 
adrese Cvočkařská 286/1, Hořovice, vchod 
z ulice Jungmannova.
n 28. 5. 2022 v 9:20
PĚŠÍ KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA
S PRŮVODCEM DO BRD
Naše vycházka povede Brdskými lesy, bývalým 
vojenským prostorem, který si ponechal svoji 
tajemnou tvář. Sraz u kláštera Svatá Dobro-
tivá v Zaječově. Délka vycházky cca 12 km. 
Náročnost středně těžká, vhodné i pro děti 
starší 10 ti let. Návrat mezi 13:00 a 14:00.

n Syringa

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 CYKLOVÝLET
Neděle 15. 5. od 12:30. Sraz před radnicí na 
Palackého nám. v Hořovicích. Trasa se domluví 
na místě podle zdatnosti cyklistů. Oprašte kola, 
nebojte se posadit dítě do cyklosedačky, cyk-
lovozíku, nezapomeňte peníze na občerstvení! 
Po vzájemné domluvě mohou děti starší 10 let 
jet bez doprovodu rodičů.

n HOROVIZE, z.s.

n 21. 5. 2022 od 13:00
KAMENNÁ KRÁSA HOŘOVIC
Zveme Vás na komentovanou procházku po 
Hořovicích, která vás zavede do zajímavých 
zákoutí, kde se zastavil čas. Sraz na Palack-
ého náměstí před kostelem Nejsvětější Tro-
jice. Délka trasy cca 6 km, návrat kolem 16:00. 
Přihlášky přijímá a informace poskytuje Mar-
cela Ganna Flídrová na tel. č. 603 964 553. 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/ccedo-
bris. Aktuálně probíhají 2 sbírky - peněžní 
na pomoc Ukrajině od Diakonie ČCE (více 
na diakoniespolu.cz). Druhá sbírka je pro 
bezdomovce v Hořovicích, přímo v kostele 
přijímáme po předchozí domluvě na tel.: 
730 166 327oblečení větších velikostí, spacáky, 
boty, termosky aj. viz informace na našich we-
bových stránkách.
n 10. 6. pátek od 17:00
NOC KOSTELŮ
Můžete se těšit na Vernisáž výstavy pro děti 
i dospělé - Veselé putování židovskou historií 
autorů Tobiáše a Kláry Smolíkových. Dále na 
povídání o hliněných synagogách v Maroku a na-
konec na skvělou Pražskou jidiš kapelu.

Technikou drátování si z kamínků vytvoříme 
rybičku, poplatek 250 Kč
Rezervace do 9. května nutná: Jíchová Kamila, 
Tel.: 721 274 43, e-mail: kjichova@domecek-
horovice.cz
4 17. května, 7:30 – 16:00
AKCE PRO SENIORY, výlet vlakem do kláš-
tera v Chotěšově. Cena: 180 Kč. Rezervace 
nutná: Radová Lenka, tel. 725 064 881, e-mail: 
recepce@domecekhorovice.cz
4 25. května, 16:00 – 18:00, Starý zámek 
Hořovice, klubovna 1. Patro
STROMEČEK Z RŮŽIČEK - VEŘEJNÁ 
KREATIVNÍ DÍLNA
Přijďte si společně s námi vytvořit celoroční 
dekoraci, poplatek 260 Kč. Rezervace nutná: 
Potužníková Kateřina, tel. 775 636 330, e-mai-
lem: klub@domecekhorovice.cz.
4 Nabídku letních pobytových a příměstských 
táborů a pobytu u moře s Domečkem na-
leznete na www.domecekhorovice.cz.

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

4 2., 9., 16., 23., 30. května 9:00 – 10:00
CVIČENÍ PRO SENIORY
Pondělní cvičení pro radost z pohybu s Mile-
nou Braunovou, poplatek 50 Kč, Radová Len-
ka, Tel.: 725 064 881
4 2., 9., 16., 23., 30. května 17:30 – 18:45
CVIČENÍ TAI CHI
Cvičení pro zdraví a zlepšení kvality života 
s Danou Weissovou, poplatek 100 Kč
Radová Lenka, Tel.: 725 064 881
4 2., 9., 16., 23., 30. května 19:00 – 20:15
CVIČENÍ Čchi- kung
Cvičení pro pěstování vitální energie s Danou 
Weissovou, poplatek 100 Kč
Radová Lenka, Tel.: 725 064 881
4 4., 11., 18., 25. května 17:45 – 18:45
KRUHOVÝ TRÉNINK
Skupinové cvičení pro dospělé, posilující kom-
plet celé tělo, poplatek 70 Kč
Hrdličková Romana, 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 Hrdličkovou – 
UA, Tel.: 602 664 650, vstup volný
4 5. května, 16:00 – 18:00, Starý zámek 
Hořovice, klubovna 1. Patro
DÁREČEK KE DNI MATEK
Tvořivá dílnička pro děti, poplatek 100 Kč
Rezervace do 2. května nutná: Jíchová Kamila, 
Tel.: 721 274 43, e-mail: kjichova@domecekho-
rovice.cz
4 16. května, 16:00 – 18:00, Starý zámek 
Hořovice, klubovna 1. patro
DRÁTOVANÁ RYBIČKA

n Domeček Hořovice

Starý zámek Hořovice
Vrbnovská 27

n STÁLÁ MUZEJNÍ EXPOZICE
s výstavou pohlednic a fotografií
Prezentovány jsou staré fotky Dražovky 
a hořovických památek z počátku 20. století. 
Pohlednice s náměstím, radnicí, kašnou 
i Pražskou ulicí zapůjčila sběratelka Ilona 
Voráčková. Zpestřením jsou vystavené pozdravy 
z muzejních sbírek psané cestovatelem Enrique 
Stanko Vrázem a zaslané do Hořovic JUDr. Jo-
sefu Maličkému.
n Středa 18. 5. 2022 od 17:30
JIŘÍ ADAM Z MARTINIC A JEHO CHOŤ
V rámci mezinárodního dne muzeí a galerií 
se uskuteční historická přednáška o Jiřím 
Adamovi z Martinic, v níž Mgr. Jan Čečrdle 
představí nevšední život šlechtice vlastnícího 
hořovické panství ve 2. třetině 17. století. Zají-
mavý příběh se váže i k jeho italské manželce 
Giovanně Gonzag.

n Muzeum Hořovicka
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Jarní trhy
a tvořivé dílničky

V sobotu 9. 4. Hořovice ožily několi-
ka akcemi. Pro turisty byl připravený 
pochod, pro rybáře u Lázeňského ryb-
níka rybářské slavnosti, lesopark Dra-
žovka patřil běžcům.

Spolek Horovize a Sedmikráska uspořádaly 
společně s MKC Hořovice jarní trhy a tvoři-
vé dílničky. Na plácku před kostelem trhovci 
nabízeli své výrobky, především s velikonoční 
tématikou. Zájem byl také o občerstvení, jen se 
vzhledem k zimnímu počasí nedalo posedět na 
lavičkách. Hlavní organizátorka paní Marcela 
Flídrová se především snaží zvát trhovce z okolí 
Hořovicka a podpořit je v nelehké době. Spolek 
Sedmikráska po dvouleté nucené pauze pořádal 
ve vestibulu Městského úřadu tvořivé dílničky 
s jarní a velikonoční tématikou. Byly určeny jak 
pro děti, tak dospělé. Zájemci si vyzkoušeli svou 
zručnost a vyrobili za malý poplatek zajímavou 
dekoraci. Součástí dílniček byl i prodej vlast-
ních výrobků lektorů.

Firma Smurfit Kappa Žebrák darovala již 
před rokem 60 lepenkových skládaček. Každý, 
kdo chtěl skládačku získat, musel zodpovědět 
jednoduché otázky. Ty souvisely se stezkou Od 
Masopustu k Velikonocům. Po složení skládačky 
si děti odnesly domů zajíčkový košíček a zdobe-
ný velikonoční věnec. Děkujeme firmě za dary 
a těšíme se na další spolupráci. Členky spolku 
upekly velikonoční perníčky, uvařily čaj a kávu. 
Občerstvení bylo zdarma. Stoly a lavice zapůjči-
li zdarma Zahrádkáři Hořovice. Děkujeme paní 
Grossové za ochotu a panu Pelánovi a jeho týmu 
za převezení.

Nezapomněli jsme na výzdobu města Ho-
řovice. Dekorace už dva roky dělají radost ne-
jen dětem. Manželé Naďa Kolenská a Milan 
Pindroch opravili poškozené a vyrobili pár 
nových. Vážíme si jejich práce, kterou dělají 
zdarma a s láskou. Važte si jí prosím i Vy!

Bohužel dříve oblíbený lesopark Dražovka 
trpí těžbou a pro většinu znamená jen smutek. 
Rozhodli jsme se stezku Od masopustu k Ve-
likonocům přesunout do okolí Palackého ná-
městí. Nyní hledáme pro tematické stezky hez-
čí místo. Ještě jednou děkujeme všem za dary, 
účast a pomoc. Těšíme se na další společná se-
tkání. O dalších připravovaných akcích se do-
zvíte na webu www.sedmikraska-horovice.cz/

Renata Babelová, předsedkyně sdružení

n Žebrák

KULTURNÍ KLUB
4 14. 5. od 19:00
KONCERT ALE MARTINA
– LATINSKO-AMERICKÁ NOC
Dlouho očekávaný koncert tenora Ale Marti-
na. Vystoupí spolu s žáky ZUŠ Žebrák a hosty 
Barborou Janečkovou, Karolínou Maškovou 
a Natálií Hatinovou. Vstupenky jsou v před-
prodeji za 220,– Kč, na místě 250,– Kč.
4 21. 5. od 15:00, malý sál KK
O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA
Představení pro děti. Vstupné: 80,– Kč
4 22. 5. od 18:00
MÝDLO
Premiéra divadelního představení v podání sou-
boru BavíTo. Jedná se o komedii z vězeňského 
prostředí, ve které o smích a legraci nebude nou-
ze. Hrají: Filip Pleva, Jan Douša, Martin Černý, 

Zuzana Doušová, Antonín Holeček. Nápověda: 
Renata Holečková a technika Martin Černý. 
Představení není vhodné pro děti. Vstupenky za 
80,– Kč jsou k zamluvení na čísle 774428312.
4 28. 5. v 9:30
STAROČESKÉ MÁJE 2022
Z náměstí vyjde průvod s májovníky za do-
provodu kapely CHeznovanka. Večer je vystří-
dá od 19:30 hodin kapela ALL Right Band na 
taneční zábavě v KK, kde budou hrát k tanci 
i poslechu.
HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK
4 5. 5. 2022 od 18:00
HLEDÁME EXOPLANETY
Kolik už známe cizích světů? Může ve vesmíru jin-
de existovat život? Co znamená obyvatelná zóna? 
Tyto a další otázky zodpoví Ervín Woller, rezerva-
ce míst na http://www.hvezdarnazebrak.cz.
4 16. 5. 2022
ČÁSTEČNÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE
Úkaz budeme pozorovat za bezoblačné oblohy 
hlavním dalekohledem v kopuli v čase 3:00 – 4:30

„Nyní vystoupí taneční skupina Carmen 
s choreografií Šárky Šnoblové a Natálie 
Fraitagové“ ozvalo se na taneční soutěži 
Dancefonie.

V sobotu 9. dubna pořádal Dům dětí a mláde-
že v Poděbradech soutěž pro všechny amatérské 
taneční skupiny, které se našly alespoň v jedné 
z nabízených kategorií. Jednou z kategorií byl také 
show dance. Právě do této kategorie se přihlásila 
hořovická taneční skupina Carmen z Domečku 
Hořovice s nejnovější sestavou-Panenka. První 
přihláška na taneční soutěž v historii Carmen 
byla odeslaná a soutěžní výlet v šestičlenném ta-
nečním složení včetně trenérky Natálie Fraitagové 
mohl začít.

Ještě než dorazily přímo na sál, kde se soutěž 
odehrávala, opakovaly si kroky i příběh panenky 
z hrací skříňky, který pro ně začala vymýšlet Šárka 
Šnoblová. Trenérce Šárce dohrála její hrací skříňka 
nešťastně brzy, a tak se tanečnice rozhodly nechat 
její skříňku symbolicky doznít v dokončení této 
choreografie. V červených sukní s podpatky a šát-
ky u krku nastoupila Carmen do světel parketu. 
Moderátorka uvedla: „Taneční skupina Carmen 
s choreografií Šárky Šnoblové a Natálie Fraitago-
vé.“ Na moment se velký úsměv, který je naučila 
Šárka, ztratil za slzami, ale jakmile začala znít sá-
lem hudba, vzpomněly si hořovické tanečnice na 
všechno, co se naučily a střídaly točky s tanečními 
kroky a usmívaly se na porotce. Domů odjížděly 
s šesti bronzovými medailemi, které nebyly jen 
pro ně samotné, ale i pro zbytek skupiny a Šárku.
Daniela Hlavová, foto Alexandra Slepičková

Taneční skupina Carmen

MUZEUM J. V. SLÁDKA
A MĚSTSKÉ MUZEUM ZBIROH
4 do 22. 8. 2022, výstavní síň muzea
OD VELIKONOC K POUTÍM
4 7. května 2022 v 14:30
Otevírání Sládkovo Lesní studánky
nad Sýkorovo mlýnem
Při cestě ze Zbiroha na Sýkorův mlýn míjel bás-
ník J. V. Sládek v lese zvaném „V Království“.
4 24. května v 17:00 / do 26. června 2022
Čtyřlístek a jeho přátelé
Výstava představí známkovou tvorbu otce 
Čtyřlístku Jaroslava Němečka a jeho přátel, kteří 
přispívali během padesátileté historie do  stejno-
jmenného komiksového časopisu pro děti. 
ZÁMEK ZBIROH
4 Zámecká expozice otevřena po – ne 10:00 
-17:00. Tel.: 371 784 598; e-mail: info@zbiroh.com
MĚSTO ZBIROH
4 3. 5. od 19.00, kino Zbiroh
BLBEC K VEČEŘI
Komedie Francise Vebera v podání 
Plzeňského divadlo Pluto. Předprodej vstu-
penek v Informačním centru Mikroregionu 
Zbirožsko, tel.: 373 749 521.
4 8. 5. 2022
SVĚTOBĚH 2022
0. ročník běhu pro každého zbirožskými lesy pod 
Světovinou. Veškeré zázemí, start i cíl bude na 
fotbalovém hřišti TJ Město Zbiroh. Připravují se 
okruhy 8 km, 3 km a cca 500 pro děti. Registrace 
od 19. 4. v IC nebo od 8.00 - 8.30 v den běhu na 
místě. Více informací na tel.: 373 749 521.

n Zbiroh

n Zaječov

n 28. 5. 2022 sobota od 10:00
XXV. MARIÁNSKÁ POUŤ
Program:
10.00 – začátek pouti v obci Těně
12.00 – příchod do kláštera, kulturní program. 
možnost svátosti smíření.
14.00 – Poutní mše svatá
Na pouť si Vás dovolují pozvat Česká provincie 
řádu sv. Augustina a farnost sv. Dobrotivé.
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Taekwon-do
Největší škola Taekwon-do ITF 

Ge-Baek Hosin Sool se opět skvě-
le umístila na celorepublikových 
závodech na konci sezóny. Jako 
každý rok se na podzim konaly 
dva ze tří nejdůležitějších závodů 
v roce – STM a Mistrovství České 
republiky.

První vítězné závody, tedy ce-
lorepublikové setkání sdružení 
talentované mládeže, se odehrály 
o víkendu 16.-17. října 2021 v Os-
travě. STM Praha 2, jehož jsme 
jako škola součástí, zde zaslouženě 
vybojovalo 1. místo s 35 zlatými 
medailemi. Děkujeme všem Ho-
řovickým za účast a na medaili to 
určitě vyjde příště. Všem vám patří 
náš velký dík za účast a odhodlání, 
které přispělo k našemu prvenství.

Mistrovství České republiky se 
pak konalo o víkendu 19.-21. lis-
topadu 2021 v Nymburce. Zde 
již soutěžila každá škola sama za 
sebe. Výsledného 2. místa jsme 
dosáhli i díky Lukáši Rydrychovi, 
který získal třetí místo ve spor-
tovním boji v kategorii seniorů, 
účastnil se ale i týmových disci-
plín. Děkujeme za vaše nasazení, 
úžasné výkony a krásné uzavření 
sezóny. Mimořádně vděční jsme 
pak i městu Hořovice, že nám po-
skytlo prostředky a podporu toho 
dosáhnout.

V naší škole trénuje i několik čes-
kých reprezentantů, kteří se usilovně 
připravovali na mistrovství Evro-
py, které se konalo 26. 3.–2. 4. 2022 
v Poreči v Chorvatsku.

Chcete si také zacvičit? Setkat 
se s vítězi a třeba si jednou také 
zazávodit? Přihlásit se můžete 
kdykoliv během celého roku! Jen 
u nás získáte zkoušky na vyšší pá-
sek a výbavu (dobok, lapa, chrá-
niče) ZDARMA. Proto neváhejte 
a přijďte za námi v pondělí v 17:00 
- 18:00 do Sokolovny nebo ve stře-
du v 17:00 - 18:00 do 1. ZŠ v Hořo-
vicích, budeme se na vás těšit. Pro 
bližší informace navštivte náš web 
na tkd.cz.

Anna Krbcová
Ge-Baek Hosin Sool

Takových rodin žije na Hořovicku v současné době 
přibližně 1000, jak ukazují čísla Ministerstva práce a soci-
álních věcí ČR. Členové těchto rodin se rozhodli, že o dítě 
se zdravotním postižením nebo o stárnoucího rodiče 
budou pečovat v domácích podmínkách. Někdy se v této 
souvislosti mluví o „neformální péči“. Ti, o které pečují, ale 
často potřebují velmi specializovanou pomoc různých od-
borníků – lékaře, spec. pedagoga, logopeda, soc. pracovní-

ka nebo například pečovatele. Rodiny s těmito odborníky 
spolupracují, ne vždy je však snadné zorientovat se v tom, 
kde a jak konkrétního specialistu najít. Pro mnohé rodiny 
může být také náročné – z časových nebo finančních dů-
vodů – za specialisty dojíždět na větší vzdálenost.

Nejen z těchto důvodů funguje na Hořovicku od led-
na 2020 (a před tím v letech 2016-2018) tzv. koordinátor 
neformální péče. Koordinátor neformální péče je člověk, 
který jednotlivým rodinám pomáhá najít a oslovit vhodné 
odborníky. Zároveň ale působí v území jako někdo, kdo 
propojuje odborníky a organizace, které poskytují služby 
dětem a dospělým se ZP nebo seniorům.

Koordinátor neformální péče pracuje na Hořovicku 
v rámci projektu Pečovat a žít doma je normální 2 – 
Podpora neformálně pečujících, který zde již podruhé 
realizuje Centrum pro komunitní práci střední Čechy 
(CPKP). Aby CPKP mohlo pečujícím rodinám pomá-
hat, úzce spolupracuje s odborníky, kteří působí přímo 
na Hořovicku. Je totiž důležité, aby odborná podpora 
byla pro rodiny snadno dostupná.

A jak vzájemnou spolupráci vnímají sami odborníci?
„Líbí se mi, že projekt není zaměřen na jednu cílo-

vou nebo věkovou skupinu, ale věnuje se jak rodinám, 
které se starají o seniora, tak rodinám, které pečují o dítě 
s Downovým syndromem, autismem nebo nějakým 
dalším typem postižení,“ říká Jitka Hatinová, speciální 
pedagožka a konzultantka rané péče. A dodává: „My-
slím, že pro rodiny je skvělé, že můžou využít pestrou 
nabídku služeb, které se v rámci projektu nabízejí – od 
psychologických konzultací přes speciálně-pedagogické 
poradenství či právní poradenství. Spolupráce v rámci 
týmu je výborná, každý z nás se orientuje v něčem jiném, 
můžeme si navzájem zavolat, poradit se. Zároveň se nám 
daří spolupracovat s dalšími odborníky, s lékaři, sociální-
mi pracovníky nebo s řediteli škol, podle toho, co zrovna 
situace konkrétní rodiny vyžaduje.“

Pohled Jitky Hatinové doplňuje zkušenost její kole-
gyně Hanky Bejr Pavlíčkové, speciální pedagožky a psy-
choložky ze Speciálně-pedagogického centra v Berouně: 
„Klíčová by měla být dostupnost služeb co nejblíže místu 
bydliště. Pro mnohé klienty je dosažitelnost vlastně hlav-
ním kritériem, jestli se rozhodnou službu využít. Díky 
projektu a zapojení odborníků v regionu se daří odbor-
nou pomoc k rodinám dostat.“

Také Alena Ratajová, koordinátorka sociálních služeb 
z Odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství Měst-
ského úřadu Hořovice vnímá aktivity projektu Pečovat 
a žít doma je normální jako přínosné: „S CPKP spolupra-
cujeme jako město dlouhodobě a jsme rádi, že se díky pro-
jektu rozšířilo povědomí, že jsou tu pečující rodiny, které 
potřebují pomoc. Skvělé je, že někteří odborníci, třeba Jitka 
Hatinová, navštěvují rodiny doma a podporují je v domá-
cím prostředí. Dlouhodobá spolupráce s CPKP také pod-
pořila vznik denního stacionáře, který v Hořovicích nově 
provozuje organizace Dobromysl. Otevření stacionáře je 
praktická ukázka toho, jak účinná může být spolupráce 
různých odborníků a organizací.“

Petra Klvačová, CPKP Střední Čechy

Podpora pečujících rodin? Klíčová je spolupráce odborníků
Kdo se skrývá za označením „pečující rodina“? Každá rodina samozřejmě pečuje o své členy, 
o děti, prarodiče, o toho, kdo právě péči potřebuje. Tady máme ale na mysli rodiny, které dlou-
hodobě pečují o někoho, kdo se sám o sebe postarat nezvládne. Může to být dítě nebo dospělý 
se zdravotním postižením (ZP), chronicky nemocný nebo senior, kterému ubývají síly i zdraví.

Představení homesharingu
s CPKP STŘEDNÍ ČECHY
Dne 10. května od 18:00, setkání v Praze nebo on-

line. Hledáme parťáka, který se s rodiči podělí o péči a 
pomůže jejich dětem se zdravotním postižením obje-
vovat nový svět. Čekají vás nevšední zážitky při akti-
vitě, co dává smysl. Podrobnosti prostřednictvím QR 

kódu nebo napište: homesha-
ring@cpkp, 603 946 501. Více 
informací najdete: 
www.cpkp.cz/homesharing.

Petra Štěpová, Martina 
Macurová a Renata Baxová

průvodci homesharingu 
v CPKP střední Čechy

PŘEDSTAVENÍ	HOMESHARINGU	S	CPKP	STŘEDNÍ	ČECHY		

10.	května	2022	od	18:00,	setkání	v	Praze	nebo	online	

Hledáme	parťáka,	který	se	s	rodiči	podělí	o	péči	a	pomůže	jejich	dětem	se	zdravotním	postižením	
objevovat	nový	svět.	

Čekají	vás	nevšední	zážitky	při	aktivitě,	co	dává	smysl.	Podrobnosti	prostřednictvím	QR	kódu.:	

	

Nebo	napište:	homesharing@cpkp,	603	946	501	

Těšíme	se	na	setkání.	

Petra	Štěpová,	Martina	Macurová	a	Renata	Baxová	

Průvodci	homesharingu	v	CPKP	střední	Čechy	

Více	informací	najdete:	www.cpkp.cz/homesharing	
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35. ročník Jarního běhu Dražovkou se v hořovic-
kém lesoparku uskutečnil druhé dubnové dopoledne. 
I přes chladnější počasí si tradiční běžecký závod ne-
nechalo ujít 114 dětí a 250 dospělých. Zima jim neva-
dila, ocenili možnost užít si oblíbený závod. Sportovní 
setkání připravili zástupci Střediska volného času Do-
meček Hořovice, výsledkové listiny zájemci najdou na 
webových stránkách této organizace. Atmosféru závo-
du připomíná v níže uvedeném článku Petr Butzke.

DRAŽOVKA JAKO POCUKROVANÁ KREMROLE
Počasí si asi řeklo, že vyzkouší jak otužilá je bě-

žecká populace. Předem nutno říct, obstáli jsme. Ani 
ranní bílá krajina neodradila bodů lačných běžců od 
úmyslu potýrat tělo v lesoparku Dražovka v Hořovi-
cích. A zase, jako všude kde jsou dětské závody, od 
capartů až po veterány. Červená tatra byla na svém 

místě pod táhlým kopcem v druhé části okruhu. Aprí-
lové počasí, od krupek po slunce svit. Vše dle očekává-
ní. A letos, letos přišla vzácná návštěva. Přišel Jaroslav 
Vavřička, nestor hořovických běhů. Tradice závodů na 
Dražovce, Hořovický cvoček, to nespadlo z nebe. Ně-
kdo s tím musel začít a dát si tu spoustu práce, bez kte-
ré žádný závod nevznikne. A bylo to hodně dávno. To 
bylo jiné století, nebylo digitální, bylo to vlastně i v ji-
ném státě. Pro představu, běžecké boty, Mizuno, Asics, 
Salomon, Adidas a jiné, zda krosovky anebo silničky, 
a jestli ta bota má drop 4 anebo 6 milimetrů, o tom 
se ani nezdálo, běhalo se v botaskách. Ale to musela 
být klika, aby se sehnaly, protože regály s běžeckými 
botami a speciálky na to či ono, to v těch dobách byla 
nenapsaná symfonie budoucnosti. Rád bych tímto Ja-
roslavu Vavřičkovi poděkoval. Naučil nás jezdit běhat 
do Hořovic. Petr Butzke
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Na tradiční závod hořovickým lesoparkem 
se vypravily stovky běžců

Středočeská 
šedesátka
Druhou dubnovou sobotu 

proběhl 11. ročník turistického 
a dálkového pochodu Středočes-
ká šedesátka, pořádaný Klubem 
českých turistů Trilobit Barandov. 
Organizaci zajistila paní Lucie Ar-
noštová za pomoci dobrovolníků. 
Připraveny byly 13, 18, 28, 35 a 60 
kilometrové trasy. Součástí pocho-
du byl i běh o poháry na nejdelším 
60 km úseku.

Startovalo se na hořovickém 
vlakovém nádraží a konec pocho-
du se slavnostním vyhlášením ví-
tězů běhu o poháry byl v restauraci 
Srub v Hořovicích, kde se účastníci 
pochodu mohli občerstvit a za do-
provodu kytar a zpěvu i pobavit.

Pouze pro účastníky pochodu 
byla určena speciální 50% sleva 
na vstupné do Muzea Hořovicka. 
Zdejší stálá expozice je v těchto 
dnech obohacena výstavou Hořo-
vice na starých fotkách a pohled-
nicích. Přístupná také byla Galerie 
Starý zámek s nově otevřenou 
výstavou Miroslav Horníček – Ko-
láže.

Nepříznivé počasí neodradilo 
od účasti pochodu 213 nadšených 
turistů. Na viděnou v dalších roč-
nících.

Eva Kocourková

n Na start 35. ročníku Jarního běhu Dražovkou se postavilo 114 dětí 
a 250 dospělých. Foto: Radka Vaculíková

n Pamětníci, Honza Svoboda a Ja-
roslav Vavřička. Foto: Petr Butzke

Ve středu 6. dubna se na ho-
řovickém hřišti s umělou trávou 
uskutečnil turnaj MOS pro ročníky 
U11 a U12, a to pod hlavičkou OFS 
Beroun. Turnaje, který probíhal na 
třech hracích plochách, se zúčastni-
ly čtyři okresy - Beroun, Rakovník, 
Kladno a Mělník. Zúčastnilo se ho 
cca 150 dětí ze všech jmenovaných 

okresů. Zázemí nám bylo poskyt-
nuto v kabinách na místním hřišti 
SK Hořovice. Sportovní klání pro-
běhlo bez problémů a organizačně 
se povedlo vše zastřešit. Radost 
nám udělala kategorie U12 OFS 
Beroun, která postoupila na krajské 
finále, kde se popere o postup do 
celostátního kola. Velké díky patří 

zástupcům výboru SK Hořovice, 
že nám umožnili organizovat tur-
naj dětí na novém víceúčelovém 
hřišti. Poděkování patří i vedení 
Společenského domu za poskytnutí 
prostor na výdej obědů pro mladé 
sportovce.

Za výkonný výbor OFS Dan Zítka 
a mládež OFS Vladislav Cibulka

Turnaje se zúčastnili hráči ze čtyř okresů

n Nejrychlejší běžci na 60 km - 
zprava 1. místo István Szonda 6:03 
hod., 2. místo: Jaroslav Tříska 6:46 
hod., 3. místo: Iveta Bodnárová s ča-
sem 7:20 (foto: Lucie Arnoštová)


