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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ondřej Vaculík, starosta
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Měšťan

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

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

-gvh-

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

Setkání skautů, old skautů
a přátel Junáka Hořovice

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

Na setkání se těší Abbé, Linka a Anča.

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

Senioři tradičně zakončili rok v sále radnice

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

dokončení na 2. straně

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

Domov Na Výsluní Hořovice

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

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

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

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

Hořovický fotbal oslavil sté narozeniny
Doslova vyšňořený hořovický Městský sta-

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

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

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

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

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

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

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

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

-jb-

Dostavba kanalizační sítě
V roce 2010 byl zahájen projekt Dostav-

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

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

V novém roce 

2012
vám přejeme
co nejvíce 
pozitivního 
světla, 
zdraví a úspěchů

Zahájení výběrového 
dotačního řízení

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

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

Žádosti o dotaci budou předloženy na for-
mulářích, které jsou uveřejněny na webových 
stránkách města, případně je možno si je vy-
zvednout na odboru finančním a školství MěÚ 
Hořovice. Podmínkou zařazení do výběrového 
řízení je předložení žádosti do 31. ledna 2012, 
včetně vyúčtování dotace z předchozího roku.
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Oslava významného výročí města Hořovice se těšila vysoké návštěvnosti. Pozvání přijali i zástupci německého partnerského 
města Gau-Alhesheim

Slavnosti města Hořovice: koncerty, divadlo i ohňostroj

Sedmisté výročí města Hořo-
vice inspirovalo zástupce města 
a Městského kulturního centra 
k přípravě dvoudenních oslav 
s bohatým programem. Slavnost 
se uskutečnila v sobotu a neděli 
24. a 25. září v areálu Společen-
ského domu.

Zahájil ji starosta města Hořo-
vice Jiří Peřina, který připomněl 
nejen bohatou historii města, ale 
mluvil i o budoucnosti. Zároveň 
přivítal hosty z partnerského 
města Gau-Algesheim, pozvání 
přijali 1. místostarostka svazku 
obcí Gau-Algesheim Mechthild 
Kern a jeho bývalý starosta Dieter 
Linck.

PARTNERSTVÍ MĚST
Paní Machthild Kern zmínila, 

že partnerské regiony, jakkoliv 
jsou odlišné, mají spoustu společ-
ného. Uvedla, že obě města, Ho-
řovice i Gau-Algesheim, získala 
městská práva koncem středově-
ku. Hovořila také o současnosti, 
o partnerství.

PESTRÝ PROGRAM
Ředitel Městského kulturního 

centra Hořovice Přemysl Landa 
představil návštěvníkům pestrý 
program. Ten si v první den slav-
ností lidé užívali až do nočních 
hodin. V zahradě Společenského 
domu na dvou podiích vystoupila 
řada skupin rozličných žánrů, za-
hrály skupiny Brzdaři, Kabát Re-
vival, Ukradený Vjecy, La Fanka, 
Alkehol nebo Harlej. Pořadatelé 
mysleli i na nejmenší návštěvníky, 
připravili pro ně spoustu atrakcí. 
Nechyběly výtvarné dílny spolku 
Sedmikráska, skákací hrady, kolo-
toč a další. Pro všechny bylo k dis-
pozici občerstvení.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Uvnitř Společenského domu 

byla k vidění výstava historických 
pohlednic Hořovic a představili 
se zde poskytovatelé sociálních 
služeb, kteří ocenili dlouholetou 
a vstřícnou spolupráci s městem. 
Za zmínku rozhodně stojí i to, 
že v den oslav se konal Den ote-

vřených dveří denního stacionáře 
Dobromysli.

POHÁDKA A ŠERMÍŘI
Sobotní večer uzavřel nádher-

ný ohňostroj. Tím ale slavnosti 
rozhodně neskončily. V neděli 
byla na programu divadelní po-
hádka pro děti, šermíři a kejklíři, 

zahrála Hořovická muzika a zpes-
třením bylo vystoupení Toulavé 
kapely Josefa Janouška z Rožmi-
tálu pod Třemšínem. Slavnost si 
nenechali ujít nejen místní, ale 
i lidé z okolí. Pořadatelé odhadu-
jí, že akci navštívilo více než dva 
tisíce návštěvníků. (var).

Další fotografie na straně 3.

n Ve Společenském domě se představili poskytovatelé sociálních služeb. 
Návštěvníci si zde mohli prohlédnout i výstavu historických fotografií.

n SLAVNOSTI k sedmistému výročí města zahájil starosta Hořovic Jiří 
Peřina (uprostřed) společně s ředitelem MKC Hořovice Přemyslem Lan-
dou. Promluvila i členka delegace z partnerského města Gau-Algesheim 
Machthild Kern. Foto: 3x Radka Vaculíková

n Na dvou podiích se vystřídala řada kapel rozličných žánrů. Nechyběl 
doprovodný program, zpestřením byl krásný ohňostroj.
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Zvolení členové zastupitelstva města Hořovice
K volbám do zastupitelstev obcí konaných 23. 9.–24. 9. 2022 přišlo 42,84 % hořovických voličů

Název Příjmení, jméno, tituly Navrhující strana Polit. příslušnost Hlasy

Nestraníci Ortman Jaroslav JUDr. CSc. Nestran. BEZPP 577

Nestraníci Klán Aleš MUDr. Nestran. BEZPP 473

Nestraníci Žáček Miroslav Ing. Nestran. BEZPP 359

JISTOTA A BUDOUCNOST SE SPORT. Spal Antonín MUDr. NK BEZPP 309

MÍSTNÍ HNUTÍ ZA HARM. ROZVOJ Spal Antonín MDDr. MHNHRM BEZPP 480

MÍSTNÍ HNUTÍ ZA HARM. ROZVOJ Ulčová Zdeňka Mgr. MHNHRM BEZPP 440

MÍSTNÍ HNUTÍ ZA HARM. ROZVOJ Drulák Petr prof. Ing. Ph.D. MHNHRM BEZPP 402

MÍSTNÍ HNUTÍ ZA HARM. ROZVOJ Kreisinger Kryštof Ing. arch. MHNHRM BEZPP 360

ANO 2011 s podporou Trikolory Karban Petr Ing. ANO ANO 426

ANO 2011 s podporou Trikolory Zettlitzer Josef Trikolora Trikolora 310

ANO 2011 s podporou Trikolory Šteffková Jaromíra Mgr. ANO BEZPP 310

SNK HOROVIZE Veverková Věra NK BEZPP 821

SNK HOROVIZE Eschnerová Věra Ing. NK BEZPP 675

SNK HOROVIZE Eschner Jan Ing. NK BEZPP 608

SNK HOROVIZE Sýkora Drahomír NK BEZPP 590

SNK HOROVIZE Flídrová Marcela NK BEZPP 569

SNK HOROVIZE Sirůčková Ivana Bc. NK BEZPP 498

Občanská demokratická strana Kaufmanová Eva ODS ODS 546

Občanská demokratická strana Skopeček Jan Ing. et Ing. Ph.D. ODS ODS 467

Občanská demokratická strana Solař Martin Mgr. ODS ODS 440

Občanská demokratická strana Sukovský Kamil MUDr. ODS BEZPP 396 Zd
ro

j: 
w

w
w.

vo
lb

y.c
z

n K VOLBÁM do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. a 24. září 2022 
přišlo 42,84 % hořovických voličů. Foto: var

n S hořovickou rodačkou a jedinečnou vypravěčkou 
Prof. MUDr. Zdeňkou Ulčovou-Gallovou DrSc. přišlo 
do hořovické knihovny zavzpomínat na své mladí a sta-
ré Hořovice několik  příznivců a přátel paní doktorky, 
také autorky titulů Čekání na Kateřinu, Nedosáhneme 
na nebe a Šampuska. Tituly k zapůjčení v knihovně. 
Foto: ek
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n S prázdninami se děti rozloučily na nádvoří hořovického Starého zám-
ku. Foto: Renata Babelová

V neděli 4. září bylo na nádvo-
ří hořovického Starého zámku 
velmi rušno. Děti se zde v dopro-
vodu rodičů či prarodičů louči-
ly s prázdninami. Ředitel MKC 
Hořovice Přemysl Landa ocenil 
vysokou návštěvnost akce, kdy 
se na ni v průběhu celého odpo-
ledne vystřídalo kolem pěti set 
návštěvníků.

MKC Hořovice zajistilo občer-
stvení, skákací hrady, diskotéku 
Pavla Nováka nebo divadelní po-
hádku O čertovi v podání Diva-
dla Na Holou.

Renata Babelová popsala ak-
tivity Sedmikrásky: „V tvořivých 
dílnách si každý mohl něco hez-
kého vyrobit a odnést domů. Ná-
vštěvníci malovali na keramiku, 
vyráběli sluníčka z překližky, na-
vlékali korálky, malovali obráz-
ky.“ Velký zájem byl o stanoviště 
lektorky Martiny, která z balónků 
tvarovala zvířátka, ale i o stanovi-
ště lektorky Kamily, která se vě-
novala malování na obličej. „Na 
obou místech se tvořila fronta, ale 
každý si rád počkal. Všem děku-
jeme za trpělivost,“ poznamenala 

Loučení s prázdninami

n Zpestřením akce Loučení s prázdninami byla pohádka Divadla Na Ho-
lou O Čertovi. Foto: Helena Janků

Městské kulturní centrum Hořovice ve spolupráci se Sed-
mikráskou připravilo pro děti Loučení s prázdninami.

předsedkyně spolku Renata Babe-
lová.

Kromě tvořivých dílen připra-
vil spolek Sedmikráska i soutěžní 
stanoviště, mezi kterými děti pro-
vázela čarodějnice Elvíra se svými 
kamarády. Zpestřením akce bylo 
stanoviště Muzea Hořovicka, kde 
si zájemci mohli vyzkoušet stře-
dověké hry.

Akci podpořila Česká průmy-
slová zdravotní pojišťovna spon-
zorským darem v podobě pexesa 
a omalovánek. Členky spolku 
Sedmikráska upekly perníčky 
a společnost Smurfit Kappa Že-
brák darovala 120 lepenkových 
majáků. Potěšily i kartonové dýně 
a rybičky. Pořadatelé sponzorům 
děkují za dary a návštěvníkům za 
účast. (var)

n Sedmikráska připravila doprovodný program pro děti. Nechybělo ma-
lování na obličej.

Slavnosti města Hořovice: koncerty, divadlo i ohňostroj

n Koncert skupiny Harlej si užilo dva tisíce návštěvníků.
Foto: 2x var
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Jako první můžeme jmenovat 
výstavu fotografií s názvem HOŘO-
VICE VE FOTOGRAFII. Soutěžní 
fotografická výstava se v hořovické 
knihovně koná každým rokem, ta 
letošní je věnována jubilejním Ho-
řovicím. Zapojit se do ní mohl kaž-
dý, koho upoutal jakýkoliv pohled či 
zákoutí města, místo vyfotografoval 
a odeslal zástupcům knihovny. Fo-
tografie jsou v prostorách knihovny 
vystavené do 19. prosince. Až do 
tohoto data mohou lidé v otevírací 
době knihovny vybírat snímky, kte-
ré se jim líbí nejvíce a přidělovat jim 
své hlasy. Vítězné snímky knihovna 
zveřejní na začátku roku 2023.

Do výčtu akcí k jubileu města 
patří i setkání s rodáky Vratislavem 
Kadlecem a Zdeňkou Ulčovou Ga-
llovou. S překladatelem Vratislavem 
Kadlecem se v hořovické knihovně 

uskutečnily dvě akce. Tou první byla 
beseda s žáky 8. A 1. základní školy. 
Hovořil s nimi o překladatelské čin-
nosti, jak se k ní dostal a co překla-
datelství obnáší. Vratislav Kadlec se 
sešel i se studenty Gymnázia Václa-
va Hraběte, a to na překladatelském 
workshopu. Obě akce se konaly 
19. září. O tři dny později knihovnu 
navštívila rodačka města Zdeňka 
Ulčová Gallová, beseda byla určená 
pro širokou veřejnost.

Akce k výročí Hořovic se ko-
nají i v říjnu. Ve čtvrtek 6. října se 
v knihovně uskuteční setkání s mu-
zikantem, autorem písní a spisovate-
lem Václavem Křivancem. (var)
Všechny snímky soutěžní výstavy 
HOŘOVICE VE FOTOGRAFIÍCH 
jsou k vidění na webu:
https://mkc-horovice.cz/knihov-
na-5/fotogalerie-knihovna/

Výročí města slaví i knihovna
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n Pozvání do hořovické knihovny přijali rodáci Vratislav Kadlec (na 
snímku) a Zdeňka Ulčová Gallová. Foto: Martina Stelšovká

K oslavám sedmistého výročí města Hořovice se přidává i Knihov-
na Ivana Slavíka Hořovice. A to hned několika akcemi.

Děti se bavily s Čáry Klukem
Zástupci Mikroregionu Hořovicko připravili pro děti i do-
spělé pátý ročník Zábavného odpoledne

Zářijové odpoledne s Mik-
roregionem Hořovicko si děti 
i dospělí užili v sobotu 10. září 
v zahradě Společenského domu. 
Zábavný program pro návštěvní-
ky každého věku zde začal ve 14 
hodin. Publikum bavil kouzelník 
Čáry Kluk i skupina Gladius se 
svým vystoupením Blaničtí rytí-
ři. Na tradiční akci se představily 
i Taneční skupina Carmen Do-
meček Hořovice a Mažoretky TJ 
Spartak Hořovice.

Zpestřením akce byly skákací 
hrady, tvoření, navlékání korálků, 
modelování balónků a malování 
na obličej. Děti potěšila i jízda na 
ponících a děvčata projevila vel-
ký zájem o pletení copánků.

Na setkání se dostavili i zá-
stupci místních zahrádkářů, kteří 
zde prodávali vyhlášené cibulové 
copy. Zároveň tím připomněli, že 
Cibulový jarmark se uskuteční 
na přelomu září a října.

Nechybělo občerstvení a ce-
lým odpolednem provázel DJ 
Pavel Novák. V závěru zahrál DI-
XIELAND BAND ZDICE. (var)

Mikroregion Hořovicko za-
stupuje 29 obcí, byl založen 
v roce 2001 pouze jako plat-
forma pro získání dotace, od 
července 2016 byl zapojen do 
projektu Centrum společných 
služeb a v tomto pokračuje 
doposud. Je členem spolku 
Turistická oblast Brdy a Pod-
brdsko a v roce 2020 spolu 
s dalšími DSO (Dobrovolná 
sdružení obcí) založili Asoci-
aci DSO Středočeského kraje. 
Důvodem vzniku je rozvoj 
meziobecní spolupráce, háje-
ní zájmů dobrovolných svaz-
ků obcí a aktivní spolupráce 
s institucemi s regionální 
a krajskou působností.

n Zástupci Mikroregionu Hořovicko připravili pro děti a jejich rodiče 
v zahradě Společenského domu zábavné odpoledne. Foto: var

Zdeněk Pátek, Miroslava Pátko-
vá, Petr Velebil a Iveta Vodenková. 
To jsou jména čtyř výtvarníků, kteří 
až do neděle 23. října vystavují své 
obrazy v hořovické Galerii Starý 
zámek.

Vernisáž výstavy se konala ve 
čtvrtek 1. září, zahájil ji ředitel Měst-
ského kulturního centra Hořovice 
Přemysl Landa, o výstavě a vysta-
vujících promluvil Dušan Sedláček. 
Vernisáž si nenechali ujít především 
návštěvníci z Prahy, kde jmenovaní 
autoři často vystavují. Slavnostní 
setkání zpestřilo výjimečné hudební 
vystoupení Michala Pavlíka, bývalé-
ho člena skupiny Čechomor, a jeho 

syna Mikeše Pavlíka. Nechybělo tra-
diční občerstvení.

Současná výstava je předposled-
ní výstavou letošního roku. Ředitel 
MKC Hořovice Přemysl Landa 
prozradil, kdo bude v Galerii vysta-
vovat v listopadu a prosinci: „Po-
slední letošní výstava bude laděná 
do vánoční tématiky, návštěvníci se 
mohou těšit na pohlednice a foto-
grafie Ilony Voráčkové.“

Hořovická Galerie Starý zámek 
je otevřena vždy v pátek, sobotu 
a neděli 10 - 18 hodin. Návštěvu 
mimo tuto otevírací dobu si mů-
žete zajistit na telefonním čísle IC 
Hořovice 732 512 821. (var)

V Galerii Starý zámek vystavují čtyři výtvarníci
Nová výstava Galerie Starý zámek nese název Z plenéru i ateliéru.

n Současná výstava nese název Z plenéru i ateliéru. Foto: var
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Krátké zprávičky z naší žluté 
školičky

Jsme moc rádi, že jsme dostali 
příležitost představit naši školu, 
která je tak trochu „jiná“. Škola síd-
lí v blízkosti autobusového nádra-
ží, odkud ji poznáte hned na první 
pohled, protože září do okolí svou 
žlutou barvou.

Jak dlouhá je historie školy?
Historie naší školy se píše od 

1. 6. 1951. Právě tehdy byla v bu-
dově gymnázia otevřena první, 
jednotřídní škola pro děti, které 
nestačily tempu ostatních žáků. 
Cílevědomým úsilím mělo být 
těmto žákům pomoženo. A přes-
tože se začínalo s prázdnýma ru-
kama, zájemců přibývalo, a tak se 
škola přestěhovala do svého dru-
hého působiště v Zámecké ulici č. 
183. Třetí působiště nachází škola 
v ulici 9. května, kam se v roce 
1963 přestěhovala a setrvala zde 
28 let. Za tu dobu stoupal každo-
ročně počet žáků, neboť se škola 
těšila velmi dobré pověsti, hlavně 
proto, že zde žáci nabývali ztrace-
ného sebevědomí.

Je nutné připomenout jména 
ředitelů školy, kteří se zasloužili 
o tyto dobré výsledky: první ředi-
telkou byla paní Vlasta Březinová. 
Dále pak následovali pan Antonín 
Kebert, paní Marie Hassmano-
vá, paní Marie Bártová, Mgr. Eva 
Horáková, Mgr. Jarmila Pánková. 
Od roku 2008 do roku 2022 vlád-
la naší škole pevnou, ale laskavou 
rukou paní ředitelka Mgr. Martina 
Štochlová.

V červnu 2021 oslavila naše 
škola 70 let. V průběhu 70 let se 
ve zdech školy vystřídalo mno-
ho skvělých pedagogů, kteří se 
zasloužili o její neustálý rozvoj. 
A mnohdy to nebyla cesta jedno-
duchá. Byli to a jsou kantoři, kte-
ří přinášeli denně žákům nejen 
vědomosti, ale i kus sebe. A tento 
kousek zůstal jak v hlavách a du-

ších dětí, tak i v srdcích kolegů 
a stěnách školy.

Nemůžu zde všechny vypsat, 
ale jsou zde jména, která nemůžu 
opomenout a jejichž náhlý od-
chod z tohoto světa byl pro nás 
všechny hodně bolestivý a napros-
to nečekaný. Je to pan učitel Václav 
Štochl, který byl dlouhá léta nejen 
výborným pedagogem, ale i zá-
stupcem několika ředitelek. Dále 
pak paní asistentka Helena Tětko-
vá, která věrně pracovala zejména 
s dětmi s poruchou autistického 
spektra. A v neposlední řadě paní 
učitelka a výtvarnice Jaroslava 
Macková, jejíž odchod nás zasko-
čil 30. června 2022. S těmito učiteli 
odešel i kus naší historie. Nezbývá 
tedy začít psát historii novou s no-
vými kantory a dětmi.

A současnost?
V tomto školním roce máme ne-

jen některé nové žáky, paní učitelky, 
ale i novou paní ředitelku, kterou 
je nám dobře známá Mgr. Marie 
Chadrabová. Škola je vybavena mo-
derními speciálně vzdělávacími po-
můckami, které každý den pomáhají 
dětem s učením a zároveň jim nabí-
zí zábavnou formu vzdělávání. Ka-
ždý den prožíváme spoustu radosti 
i starostí a těšíme se, co přinese nový 
školní rok 2022/2023. (var)

n Představujeme…

Základní škola Hořovice, ul. Svatopluka Čecha
- příspěvková organizaci KÚ Středočeského kraje
V letošním roce se na stránkách Hořovického Měšťana postupně představily příspěvkové organizace města Hořovice. Byly 
mezi nimi i 1. a 2. základní škola a Městská mateřská škola Hořovice. Do výčtu hořovických školských zařízení patří ale i další 
školy, rádi bychom je také představili. Jednou z nich je Základní škola Hořovice v ulici Svatopluka Čecha. Její zástupci nám 
poskytli řadu zajímavých informací.

n 1. – 2. 10. MUDr. Danyliuk Boh-
dan, Beroun, Talichova 825, tel.: 
311 624 375
n 8. – 9. 10. MUDr. Davidová Pet-
ra, Beroun, Tř. Polit. vězňů 40, tel.: 
775 595 704
n 15. – 16. 10. MUDr. Fiala Mar-
tin, Beroun, Holandská 123, tel.: 
728 961 496
n 22. – 23. 10. MUDr. Hanačková 
Anita, Komárov, Buzulucká 480, 
tel.: 734 583 076
n 27.  – 28.  10. MUDr. Joukl Jan, 
Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.: 
728 349 403
n 29.  – 30.  10. MUDr. Hentsch 
František, Zdice, Palackého nám. 
21, tel.: 608 020 878
Pohotovost je od 8:00 - 11:00.

n Zubní pohotovost

n Základní škola Hořovice se nachází v blízkosti autobusového nádraží.

n Žáci se věnují řadě projektů.
3x foto: archiv ZŠ Hořovice

DOMOV NA VÝSLUNÍ HOŘOVICE
V rámci týdne sociálních služeb Vás zveme na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve středu 5. října 2022 od 10:00 do 16:00 hodin

• Prohlídka zařízení, ukázka pokojů • Prezentace služeb Domova • Ukázka 
volnočasových aktivit • Případná konzultace se zájemci o naše služby

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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www.uradprace.cz 

Úřad práce ČR a Město Beroun 
Vás zvou na akci 

 

 

 

Vstup zdarma 
„Na akci budou pořízeny obrazové záznamy či videa, která budou sloužit k propagaci činnosti 
ÚP ČR. Budou zveřejněny na oficiálních webových stránkách ÚP ČR a oficiálním FB profilu.“ 

 

 
středa 5. 10. 2022 od 9:30 do 16:00 hodin 

Kulturní dům Plzeňka 
Plzeňská 83/48, 266 01 Beroun 

VSTUP ZDARMA 

 

 
 
 

Z této akce mohou být pořízeny obrazové záznamy či videa. Účastníci vstupem na tuto akci 
souhlasí s jejich zveřejněním v rámci propagace činnosti ÚP ČR na oficiálních webových 

stránkách ÚP ČR, sociálních sítích a v médiích. 

BURZA ŠKOL  
Nevíte kam po základní škole? 

Prezentace středních škol a učilišť nejen z okresu Beroun 
 

Městská policie Hořovice

8 8. 7. 2022 v 18:26 přijali strážní-
ci MP Hořovice telefonické ozná-
mení o ležícím muži na Náměstí 
Boženy Němcové v Hořovicích. 
Hlídka zjistila, že muž je silně 
podnapilý a nedokáže se o sebe 
postarat. Muži bylo naměřeno 
3,69 promile alkoholu v dechu. 
Z tohoto důvodu byl převezen na 
protialkoholní záchytnou stanici 
do Příbrami.
8 9. 7. ve 20:10 bylo přijato ozná-
mení o ležícím muži v ulici Slaví-
kova. Po příjezdu na místo bylo 
zjištěno, že se jedná o stejného 
muže z předešlého dne. Byl opět 
pod vlivem alkoholu, z tohoto dů-
vodu byl opět hlídkou MP převe-
zen na protialkoholní záchytnou 
stanici do Příbrami.
8 10. 7. 2022 v 01:28 oznámila 
obsluha městského kamerového 
systému řidiče osobního vozi-
dla, který je pravděpodobně pod 
vlivem alkoholu. Tento řidič byl 
strážníky zastaven a bylo mu na-
měřeno 2,51 promile alkoholu 
v dechu. Protože se jednalo o cizí-
ho státního příslušníka, byla celá 
věc předána státní policii s pode-
zřením na trestný čin.
8 16. 7. v 02:50 si hlídka MP všim-
la vozidla jedoucího v protisměru 
v ulici Komenského, a proto vo-
zidlo zastavila. Řidič byl vyzván 
k předložení dokladů a k dechové 
zkoušce na přítomnost alkoholu 
v dechu, kterou odmítl podstoupit. 
Na místo byla přivolána PČR, kte-
rá si celou věc převzala.
8 24. 7. v 02:40 byl oznámen od 
obsluhy MKDS neosvětlený cyk-
lista jedoucí od Palackého nám. 
směrem do ul. 9. Května. Hlídka 
MP cyklistu zastavila a vyzvala 
k předložení dokladů totožnosti 
a k dechové zkoušce na přítom-
nost alkoholu v dechu, což učinil. 
Cyklistovi byla naměřena hodno-
ta 1,38 promile alkoholu v dechu. 
Strážníci celou věc zadokumento-
vali a předali správnímu orgánu 
k dalšímu opatření.
8 2. 8. ve 21:33 přijali strážníci 
Městské policie Hořovice nález 
peněženky s finanční hotovostí 
přes 11000 Kč, kterou následně 
předali majiteli.
8 4. 8. ve 12:17 byli strážníci 
přivoláni do obchodního domu 
v ulici Masarykova v Hořovicích, 
kde měla žena odcizit zboží. Hlíd-
ka MP Hořovice na místě věc vy-
řešila pokutou.
8 7. 8. v 9:36 požádal operační 
důstojník PČR o součinnost při 

dopravní nehodě v ulici Masa-
rykova. Hlídka MP Hořovice 
na místě usměrňovala dopravu 
do jejího vyřešení a postarala se 
o psa, který cestoval v havarova-
ném vozidle.
8 10. 8. ve 23:11 v ulici Masary-
kova hlídka MP zastavila vozi-
dlo, kterému nesvítila světla. Při 
komunikaci s řidičem strážníci 
pojali podezření, že je pod vli-
vem alkoholu. Na místě provedli 
dechovou zkoušku s pozitivním 
výsledkem. Jelikož se jednalo o ci-
zího státního příslušníka, celá věc 
byla předána PČR k dořešení.
8 17. 8. v 8:30 strážníci vykoná-
vali pěší výkon v ulici Zámecká, 
kde si povšimli starší ženy, která 
zakopla a potřebovala lékařské 
ošetření. Strážníci paní poskytli 
první pomoc a na místo zavolali 
ZZS, která si ženu převzala.
8 19. 8. v 15:39 strážníci řešili 
porušování OZV o popíjení al-
koholických nápojů na Palackého 
náměstí v Hořovicích. Celá věc 
byla zadokumentována a předána 
ke správnímu orgánu města Ho-
řovice k dořešení.
8 19. 8. 2022 v 15:40 si hlídka 
MP Hořovice při pěším výkonu 
služby všimla muže popíjejícího 
alkohol před kostelem na Palac-
kého náměstí v Hořovicích, kde 
je toto jednání v rozporu s OZV 
města Hořovice. Dále muž před 
strážníky odhodil do trávy nedo-
palek cigarety. Strážníci muže na 
to, že jeho počínání je v rozporu 
s vyhláškou, upozornili. Na to re-
agoval slovy: „jdi do pr…“ a „jdi 
do hajzlu“ a začal strážníky slov-
ně napadat. Muži bylo sděleno, že 
jeho jednání bude předáno k ře-
šení příslušnému správnímu or-
gánu a dále byl vyzván, aby místo 
opustil, což učinil.
8 24. 8. v 17:44 hlídka MP Hořo-
vice zastavila vozidlo v ulici Tyr-
šova, jehož řidič nebyl připoután 
bezpečnostním pásem. U řidiče 
bylo zjištěno, že má vyslovený zá-
kaz řízení a řídí pod vlivem návy-
kových látek. Na místo proto byli 
přivoláni policisté ČR.
8 Hlídky MP Hořovice během mě-
síce července a srpna opakovaně 
řešily porušování vyhlášky města 
o zákazu požívání alkoholu a ji-
ných omamných a psychotropních 
látek na veřejném prostranství, a to 
převážně na Palackého náměstí 
a na Náměstí Boženy Němcové.

Světla Dardová,
velitelka MP Hořovice

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166
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Z Rady města
Hořovice

ze dne 24. srpna 2022

n Rada města Hořovice schvaluje pro-
gram jednání uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice dne 
24. 8. 2022 na základě rozhodnutí 
výběrové komise na pozici ředitele 
MSBNF Hořovice jmenuje pana Ro-
mana Šmerhovského k 1. 10. 2022. 
Výběr proběhl na základě výběrového 
řízení. Výběrová komise - předseda: 
Dr. Ing. Jiří Peřina, členové: Ondřej 
Vaculík, Jana Šrámková, Mgr. Zdeňka 
Ulčová, Karel Pelikán, MDDr. Antonín 
Spal, Ing. Jaroslav Vyhnal.

Z Rady města
Hořovice

ze dne 31. srpna 2022

n Rada města Hořovice schvaluje pro-
gram jednání uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice předkládá Za-
stupitelstvu města Hořovice na základě 
§ 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v plat-
ném znění, ke schválení novou Obec-
ně závaznou vyhlášku města Hořovice 
o stanovení místního koeficientu pro 
výpočet daně z nemovitých věcí, jejíž 
podstatou je pouze aktualizace parcel-
ních čísel, kterými jsou jednotlivé koe-
ficienty v současnosti stanoveny.
n Rada města Hořovice bere na vědo-
mí předložený návrh Obecně závazné 
vyhlášky města Hořovice, k zajištění 
udržování čistoty ulic a jiných veřej-
ných prostranství k ochraně životního 
prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní 
veřejné zeleně, která nahrazuje stávající 
Obecně závaznou vyhlášku města Ho-
řovice č. 4/2005, o ochraně veřejné zele-
ně ve městě Hořovice, a s doporučením 
jejího schválení ji předkládá Zastupitel-
stvu města Hořovice k projednání na 
základě § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění.
n Rada města Hořovice bere na vědo-
mí žádost paní Jiřiny Kostkové a pana 
Martina Kostky o odkup 1/18 ideální-
ho podílu parc. č. 696/9, v obci Chlu-
mec nad Cidlinou, k. ú. Pamětník, jehož 
je město Hořovice spoluvlastníkem, 
a doporučuje Zastupitelstvu města 
Hořovice tento prodej paní Jiřině Kost-
kové, bytem Dürerova 2176, 100 00 
Praha 10, schválit, a to za navrhovanou 
prodejní cenu ve výši 10.000 Kč. Rada 
zároveň pověřuje odbor vnitřních věcí 
a právní zveřejněním tohoto záměru 
prodeje na úřední desce města a pří-
pravou kupní smlouvy.
n Rada města Hořovice bere na vědo-
mí žádost Českého rybářského svazu 
z.s., MO Hořovice, o prodej části po-
zemku parcelní č. 501/2 v k.ú. Hořovice 

o výměře cca 100 m2, a to za účelem 
výstavby parkovacích stání, a dopo-
ručuje Zastupitelstvu města Hořovice 
tento prodej schválit. Rada dále pově-
řuje odbor vnitřních věci a právní pří-
pravou nezbytných podkladů včetně 
kupní smlouvy se stanovením nezbyt-
ných podmínek prodeje, a zveřejněním 
záměru prodeje na úřední desce města.
n Rada města Hořovice souhlasí s žá-
dostí pana Ladislava Thüringa o směnu 
části pozemku parc. č. 2282/188 o vý-
měře 1.600 m2 k.ú. Hořovice v jeho 
vlastnictví za část pozemku parc. č. 
2331/17 o výměře 1.600 m2 k.ú. Ho-
řovice ve vlastnictví města Hořovice 
a doporučuje Zastupitelstvu města Ho-
řovice tuto směnu schválit. V případě 
doporučení rada města pověřuje odbor 
vnitřních věcí a právní zveřejněním 
záměru směny na úřední desce města 
a zajištěním oddělovacích geometric-
kých plánů a znaleckých posudků dle 
ceny obvyklé. Případný rozdíl hodnoty 
směňovaných pozemků v neprospěch 
žadatele bude z jeho strany doplacen.
n Rada města Hořovice souhlasí s žá-
dostí pana Milana Vyštejna o odkup 
pozemků parc. č. 2133/13, 2133/25, 
2134/1, 2134/4 a 2135 v k.ú. Hořovi-
ce a doporučuje Zastupitelstvu města 
Hořovice tento prodej schválit. Rada 
zároveň pověřuje odbor vnitřních věcí 
a právní zveřejněním záměru prodeje 
pozemků na úřední desce města a za-
jištěním znaleckého posudku dle ceny 
obvyklé.
n Rada města Hořovice neschvaluje 
pronájem pozemku parc. č. 306, o vý-
měře 149 m2, v k. ú. Velká Víska, paní 
Janě Prchlíkové a panu Luboši Prchlí-
kovi, a s odkazem na dřívější rozhod-
nutí Zastupitelstva města Hořovice 
v této věci rovněž neschvaluje odkup 
daného pozemku.
n Rada města Hořovice souhlasí s uza-
vřením smlouvy o dílo na zhotovení 
stavby u veřejné zakázky „Prodloužení 
podchodu v ŽST Hořovice“ z titulu ob-
jednatele č. 2 se společností REK+VIA-
MONT – ŽST Hořovice, jehož správ-
cem jsou společnosti REKULTIVACE 
Ústí nad Labem, s.r.o. IČ: 25041738 
a VIAMONT a.s. IČ: 25021851. Záro-
veň k podpisu smlouvy pověřuje sta-
rostu města.
n Rada města Hořovice schvaluje 
zábor veřejného prostranství pro Ob-
čanskou demokratickou stranu v rámci 
předvolební akce do komunálních vo-
leb spojené s prvním školním dnem, 
a to na Palackého náměstí v Hořovi-
cích dne 01. 09. 2022 od 08:30 do 15:00 
hodin. Zábor bude zpoplatněn dle pří-
slušné místní vyhlášky a žadatel bude 
seznámen s konkrétními podmínkami 
záboru, jejichž dodržení bude závazné.
n Rada města Hořovice bere na vědomí 
smluvní dokumenty v podobě stanove-
ní omezujících podmínek a smlouvy 
o bezplatném převodu objektu Ma-
teřské školy Hořovice na adrese Větr-
ná 869, a doporučuje Zastupitelstvu 
města Hořovice za takto stanovených 
podmínek schválit jak Smlouvu o bez-

úplatném převodu vlastnického práva 
k nemovité věci a o zřízení věcného 
práva č. j. UZSVM/SBE/4912/2022-
-SBEM týkající se převodu pozemku, 
tak i Smlouvu o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovitým vě-
cem a o zřízení věcného práva č. j. UZ-
SVM/SBE/4911/2022-SBEM týkající se 
převodu budovy školky.
n Rada města Hořovice předkládá Za-
stupitelstvu města Hořovice k projed-
nání vzor Dohody o narovnání a Kup-
ní smlouvy týkající se majetkoprávního 
vypořádání a převodu budovy na adre-
se 1. máje 699, 268 01 Hořovice.
n Rada města Hořovice revokuje svá 
původní rozhodnutí týkající se povole-
ní instalace volebních bannerů v ulicích 
města Hořovice pro jednotlivé žadatele 
tak, že jakákoliv volební propagace ne-
může být umístěna v objektech, tj. i na 
oplocení všech školských zařízení na 
území města.
n Rada města Hořovice neschvaluje 
zábor veřejného prostranství na Palac-
kého náměstí dne od 30. 09. 2022 do 
01. 10. 2022, a to pro žadatele Jaroslava 
Holého, IČ: 16088891, který zde plá-
nuje uspořádat a zajistit kulturní akci 
s názvem Cibulové trhy. Tento zábor 
by byl zpoplatněn dle příslušné místní 
vyhlášky města.
n Rada města Hořovice doporučuje 
Zastupitelstvu města Hořovice v sou-
ladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, schválit změnu 
společenské smlouvy společnosti HO-
ŘOVICKÁ TEPLÁRENSKÁ S.R.O., 
IČ: 25793187 týkající se změny názvu 
na společnosti na „HOŘOVICKÁ 
ENERGETICKÁ, S.R.O., a upřesnění 
předmětu podnikání společnosti ve 
smyslu usnesení Nejvyššího soudu ČR 
27 C do 3549/2020 doplněním o „ob-
chodní činnost – koupě zboží za úče-
lem jeho dalšího prodeje a prodej včet-
ně zprostředkování obchodu a služeb.
n Rada města Hořovice doporučuje 
Zastupitelstvu města Hořovice schválit 
Plánovací smlouvu mezi městem Ho-
řovice a společností LS REAL s.r.o., IČ: 
26763460, a to pro projekt vybudování 
obytné lokality a výstavby rodinných 
domů včetně potřebné infrastruktury 
s obchodním označením Bytové domy 
Hořovice – Hvozdecká. Předmětem 
smlouvy je stanovení pravidel vzájem-
né spolupráce smluvních stran v ob-
lastech přípravy a realizace stavebního 
záměru a jeho podpory ze strany města 
a vybudování veřejné infrastruktury 
a jejího předání městu, resp. jím stano-
veným správcům a provozovatelům.
n Rada města Hořovice doporučuje 
Zastupitelstvu města Hořovice schvá-
lit Smlouvu o smlouvě budoucí kupní 
mezi městem Hořovice a společnos-
tí STATEK HOŘOVICE s.r.o., IČ: 
25638653, a to pro účely budoucího 
výkupu pozemku nutných pro výstav-
bu plánované nové mateřské školky 
v lokalitě Nad Statkem
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí předložené rozpočtové opatření 
č. 3 ke schválenému rozpočtu města 

Hořovice na rok 2022 ve znění rozpoč-
tového opatření č. 2, a s doporučením 
jej schválit ho předkládá Zastupitel-
stvu města Hořovice k projednání na 
základě § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění.
n Rada města Hořovice uděluje výjim-
ku z vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad 
pro zadávání veřejných zakázek malé-
ho rozsahu, v platném znění, a vybírá 
ze tří oslovených společností nabídku 
společnosti Dotační management, 
s.r.o., Na Klaudiánce 1128/21, Praha 4, 
která zajistí technickou asistenci pro-
jektu Rozšíření pavilonu DZR Domova 
Na Výsluní Hořovice za cenu ve výši 
350.000 Kč bez DPH. Zároveň rada 
schvaluje Smlouvu o dílo a pověřuje 
starostu města k jejímu podpisu.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s termínem konání veřejného zase-
dání zastupitelstva města na středu 
21. září 2022 od 17.00 hodin.
n Rada města Hořovice se seznámila 
s koncepčním dokumentem Minis-
terstva životního prostředí nazvaným: 
„Plán dílčího povodí Dolní Vltavy 
2021 – 2027“. Z hlediska dotčeného 
území k. ú. Hořovice a k. ú. Velká Vís-
ka se jedná o koncepční dokument, 
zahrnující priority pro předcházení 
povodňových rizik a reakce na klima-
tické změny v podobě zadržování vody 
v krajině. K předloženému dokumentu 
nemá rada připomínek.
n Rada města Hořovice souhlasí se žá-
dostí, podle které bude zateplovací sys-
tém u rodinného domu v ulici Na Ra-
dosti proveden v tl. do 200 mm. O tuto 
šířku bude snížena průchodná šířka 
chodníku vedoucího podél zateplované 
severní zdi rodinného domu žadatele. 
Oznámit usnesení rady žadateli.
n Rada města Hořovice souhlasí s žá-
dostí občana o odkoupení části pozem-
ku parc. č. 208/8 o výměře cca 9 m2 v k. 
ú. Velká Víska a doporučuje Zastupi-
telstvu města Hořovice tento prodej 
schválit. Rada města Hořovice zároveň 
pověřuje odbor vnitřních věcí a právní 
zveřejněním záměru prodeje části po-
zemku na úřední desce města, zajiště-
ním geometrického plánu na oddělení 
pozemku a znaleckého posudku dle 
ceny obvyklé, dle kterého bude určena 
prodejní cena pozemku.
n Rada města Hořovice nesouhlasí 
s vydáním kladného stanoviska k zá-
měru výstavby bytového komplexu na 
pozemku p. č. 90 v k. ú. Velká Víska a to 
doby, dokud nebude splněna podmín-
ka města na úpravu komunikačního 
systému v Lipové ulici v podobě roz-
šíření silnice a vybudování chodníku 
v úseku od křižovatky s ulicí Pražskou 
po budoucí křižovatku s ulicí, přivá-
dějící dopravu k objektu plánované 
mateřské školy. Součástí městem po-
žadované úpravy je i napojení, v rámci 
výstavby bytového komplexu plánova-
ného chodníku na již stávající chod-
níky vč. vybudování přechodu pro 
chodce přes Lipovou ulici. Oznámit 
usnesení rady žadatelům.
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n Rada města Hořovice souhlasí se 
vstupem na pozemky p. č. 1112/29, 
1112/44, 1112/57 a 1112/58 v k. ú. 
Hořovice v majetku města Hořovice 
za účelem provedení stavebních prací 
na bytovém domě č.p. 713-716 v ulici 
Obránců míru. Konkrétně se jedná 
o provedení tepelné izolace štítových 
stěn, odvlhčení suterénního zdiva po-
dél štítů a o osazení odvodňovacího 
žlabu podél jihozápadní fasády bytové-
ho domu, vše v rozsahu dle předložené 
projektové dokumentace, zpracované 
Ing. Miroslavem Klímou v říjnu 2020 
pod zakázkovým číslem 22/2020. 
Oznámit usnesení rady žadatelům.
n Rada města Hořovice se seznámila 
s předkládací zprávou týkající se nabíd-
ky výsadby 24 ks stromků zdarma od 
neziskové organizace „Sázíme stromy“, 
vč. podmínek následné péče, souhlasí 
s touto nabídkou a pověřuje starostu 
města podpisem dokumentu – „Sou-
hlas s výsadbou a závazek k následné 
péči“.
n Rada města Hořovice souhlasí s ná-
vrhem likvidační komise na likvidaci 
nepotřebného a neupotřebitelného 
majetku viz příloha.
n Rada Města Hořovice souhlasí 
s podáním žádosti 1. ZŠ o podporu 
s názvem „Modernizace odborných 
učeben“ do 24. výzvy IROP – Základ-
ní školy, s předfinancováním projektu 
v době realizace a s financováním spo-
luúčasti ve výši 10 % a dále souhlasí 
s provedením technického zhodnocení 
majetku dotčeného realizací projektu 
a udržení výstupu projektu min. po 
dobu udržitelnosti, tj. min. po dobu 5 
let od finančního vypořádání projektu.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s tím, aby škola zřízená podle § 16 
odst.9, Školského zákona - Odborné 
učiliště, Praktická škola, Základní ško-
la a Mateřská škola Příbram IV, pří-
spěvková organizace Města Příbram, 
IČ 00873489, která vzdělává žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami, 
poskytovala toto vzdělávání dětem 
umístěným na oddělení Následné in-
tenzivní péče při nemocnici Hořovice, 
resp. schvaluje zapsání nového místa 
poskytování vzdělávání – město Ho-
řovice.

Z Rady města
Hořovice

ze dne 14. září 2022

n Rada města Hořovice schvaluje pro-
gram jednání uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice podle § 102 
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000Sb., 
o obcích, rozhodla o platu ředitele pří-
spěvkové organizace Městské správy 
bytového a nebytového fondu s účin-
ností od 01. 10. 2022 podle přílohy, 
která je nedílnou součástí originálu 
zápisu.
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí Nařízení vlády č. 264/2022 Sb., 

kterým se mění Nařízení vlády č. 
341/2017 Sb., o platových poměrech 
zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, ve znění pozdějších předpi-
sů, kdy s účinností od 01. 09. 20222 
dochází ke změně platových tarifů 
u městského úřadu a příspěvkových 
organizací zřízených městem. Rada 
města Hořovice v této souvislosti 
stanovuje platy ředitelům zřízených 
příspěvkových organizací dle přílohy 
tohoto usnesení.
n Rada města Hořovice souhlasí s vy-
užitím pozemku parcelní č. 912/12 
o výměře 13 940 m2 v k. ú. Velká Vís-
ka, a to pro deponii zeminy v rámci 
realizace výstavby akce II.114-II.117 
Hořovice, východní obchvat, pro-
střednictvím se Středočeského kraje 
v zastoupení Krajské správy a údržby 
silnic Středočeského kraje.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Smlouvy o zřízení služebnosti 
uzavírané se společností CETIN a.s., 
spočívající v právu na dobu neurčitou 
umístit a provozovat Komunikační 
vedení a zařízení v rozsahu geomet-
rického plánu č. 1026-397/2022, a to 
za cenu ve výši 51.425,– Kč včetně 
DPH. K podpisu smlouvy je pověřen 
starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Smlouvy o zřízení věc-
ného břemene – služebnosti č. IV-
12-6025798/1, Hořovice, 9. května 
205/1-smyčka kNN, uzavírané se spo-
lečností ČEZ Distribuce, a.s., spočíva-
jící v právu na dobu neurčitou umístit 
a provozovat zařízení distribuční sou-
stavy kabelového vedení NN 0,4 kV na 
pozemku parc. č. 437 v k.ú. Hořovice 
v rozsahu předloženého geometrické-
ho plánu, a to za cenu ve výši 1.210,– 
Kč včetně DPH. K podpisu smlouvy je 
pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene – služebnosti č. IV-12-
6025149/2, Hořovice, parc. č. 270 – 
smyčka kNN, uzavírané se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., spočívající v prá-
vu na dobu neurčitou umístit a pro-
vozovat zařízení distribuční soustavy 
kabelového vedení NN 0,4 kV na po-
zemku parc. č. 286/3 v k.ú. Hořovice 
v rozsahu předloženého geometrické-
ho plánu, a to za cenu ve výši 1.210,– 
Kč včetně DPH. K podpisu smlouvy je 
pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice na zákla-
dě výběrového řízení „Přechod pro 
chodce – 9. května“ projednala závěry 
hodnotící komise a rozhodla o výbě-
ru nejvýhodnější nabídky uchazeče 
SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 
513, 335 01 Nepomuk, IČ: 26342812, 
jehož tímto vybírá jako dodavatele 
a souhlasí s podpisem Rozhodnu-
tí o výběru dodavatele. Společnost 
požaduje za provedení díla částku 
ve výši 2.052.655,00 Kč bez DPH, tj. 
2.483.712,55 Kč včetně DPH. Rada 
města Hořovice pověřuje pana staros-
tu podpisem příslušné Smlouvy o dílo.
Rada města Hořovice na základě vý-

běrového řízení „Hořovice – Obnova 
MKDS - 2022“ projednala závěry 
hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nejvýhodnější nabídky od společnosti 
ČIP plus, s.r.o., Milínská 130, 261 01 
Příbram III, IČ: 470 52 066, jehož tím-
to vybírá jako dodavatele a souhlasí 
s podpisem Rozhodnutí o výběru do-
davatele. Společnost požaduje za pro-
vedení díla částku ve výši 428.094,00 
Kč bez DPH, tj. 517.993,74 Kč včetně 
DPH. Rada města Hořovice pověřuje 
starostu podpisem příslušné Smlouvy 
o dílo.
n Rada města Hořovice z důvodu 
změny záměru využití pozemků ve 
vlastnictví města v lokalitě Nad Stat-
kem pro účely výstavby plánované 
mateřské školy schvaluje ukončení 
smlouvy o dílo na projektovou do-
kumentaci tamní výstavby inženýr-
ských sítí a komunikací ve stádiu 
pro stavební povolení se společností 
Dopravně inženýrská kancelář s.r.o., 
IČ: 27466868. Rada ukládá odboru 
vnitřních věcí a právnímu učinit veš-
keré kroky k ukončení této spoluprá-
ce a následně s odkazem na výjimku 
z vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad 
pro zadávání veřejných zakázek ma-
lého rozsahu, pověřuje odbor finanč-
ní realizací poptávkového řízení za 
účelem výběru dodavatele projektové 
dokumentace pro stavební povolení 
a provedení stavby na inženýrské sítě 
a komunikace navazující na výstavbu 
objektu plánované mateřské školy.
n Rada města Hořovice vzala na vě-
domí ve věci prošetření hospodaření 
Městské správy bytového a nebytové-
ho fondu Hořovice Zápis kontrolního 
výboru a rovněž návrh Dohody na 
narovnání v této věci, kdy nyní uklá-
dá odboru organizačnímu a obecní-
mu živnostenskému úřadu provedení 
mimořádné kontroly hospodaření 
této příspěvkové organizace s cílem 
prošetření tzv. doplňkových činností 
organizace včetně vedení agendy sprá-
vy bytů pro jednotlivá společenství 
vlastníků.
n Rada města Hořovice schvaluje 
žádost Sdružení osobního rozvoje 
Sedmikráska z.s. týkající se poskyt-
nutí prostor městského úřadu a zá-
boru veřejného prostranství, kdy dne 
14. 10. 2022 od 16 do 19 hodin a dne 
15. 10. 2022 od 8 do 13 hodin bude 
poskytnut sál radnice pro „samopro-
dejní bazárek“, dne 13. 11. 2022 od 
16:45 do 18.30 může být uspořádán 
„Svatomartinský průvod“ v lesoparku 
Dražovka, dne 27. 11. 2022 od 8 do 16 
hodin bude poskytnut vestibul měst-
ského úřadu na akci „Vánoční tvořivé 
dílničky“ a dne 05. 12. 2022 od 17 do 
19 hodin lze provést zábor Palackého 
náměstí pro uspořádání „Mikulášské-
ho čtení“.
n Rada města Hořovice v souladu 
s projednaným záměrem souhlasí 
s navýšením příspěvku pro MSBNF 
ve výši 195.000,– Kč na úpravy interi-
éru budovy kina pro využití a činnost 
spolku ELánek, z. s., v rámci začleňo-

vání ukrajinských dětí do společnosti. 
Pro: 4 Zdržel se: 3 Proti: 0
n Rada města Hořovice souhlasí s uza-
vřením „Smlouvy o nakládání s od-
padem č. S/C02/05006507/57/2022/ 
1. 8. 2022“, podle které bude společ-
nost AVE CZ odpadové hospodářství 
s.r.o. zajišťovat svoz komunálního od-
padu od budov MěÚ Hořovice č. p. 
2, č. p. 640 a od městského hřbitova. 
Zajistit podpisy obou smluvních stran.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
žádostí obyvatel domů z Jiráskovo 
ulice č.p. 737 a 738, podle které bude 
na náklady žadatelů vybudováno par-
koviště o kapacitě deseti parkovacích 
míst na pozemcích p. č. 693/3 a 693/4 
v k. ú. Hořovice, které jsou majetkem 
města Hořovice, a to v podobě po-
délných stání souběžných s účelovou 
komunikací obsluhující jednotlivé by-
tové domy a která se nachází mezi BD 
a objektem mateřské školy v Jiráskově 
ulici. Rada si je vědoma skutečnosti, 
že vybudování parkovacích míst je 
podmínkou stavebního úřadu pro zís-
kání stavebního povolení na nástavbu 
BD o jedno obytné podlaží. Oznámit 
usnesení rady žadatelům.
n Rada souhlasí se žádostí, podle 
které bude společnost BAGGER, a.s. 
udržovat zeleň na části Knížecí cesty, 
konkrétně na pozemcích p. č. 66/8, 
893/2-3 a 958/39-40 v k. ú. Velká Víska 
s tím, že bude písemně konkretizován 
způsob a rozsah údržby. Součástí služ-
by bude i zhotovení mlatové cesty na 
pozemcích p. č. 893/3 a 958/40 v k. ú. 
Velká Víska. Rada zároveň souhlasí 
s výstavbou chodníku na pozemcích 
p. č. 66/8 a 893/3 v k. ú. Velká Víska, 
který se stane výchozím bodem pro 
vstup na Knížecí cestu směrem od 
Hořovic, který však, díky sníženým 
obrubám, nebude bránit vjezdu.
n Rada města Hořovice souhlasí s vý-
jimkou z vnitřního předpisu 3/2016 – 
Zásady pro zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu, a tedy s nabídkou 
podle které zpracuje, za celkovou cenu 
315.810,– Kč vč. DPH, společnost Ate-
lier PROMIKA s.r.o., všechny potřeb-
né stupně projektové dokumentace za 
účelem provedení stabilizace opěrné 
zdi v zatáčce silnice v ulici 9. května. 
Projekt stabilizace bude vypracován 
v součinnosti s projektováním re-
konstrukce komunikačního systému 
v ulici 9. května a v ulici Valdecké, 
kterou pro Středočeský kraj Atelier 
PROMIKA s.r.o. provádí. Objednat 
provedení prací.
n Rada města Hořovice souhlasí s vý-
jimkou z vnitřního předpisu 3/2016 – 
Zásady pro zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu, a tedy s nabídkou 
podle které zpracuje společnost Loca 
Plan s.r.o., za celkovou cenu 396.880,– 
Kč vč. 21 % DPH všechny potřebné 
stupně projektové dokumentace ře-
šení prostoru kolem nejbližšího okolí 
budovy MěÚ č. p. 640. Společnost 
Loca Plan s.r.o. je zpracovatelem stu-
die revitalizace Palackého náměstí, na 
což předkládaná nabídka navazuje. 
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Objednat provedení prací. Pro: 6 Zdr-
žel se: 1 Proti: 0
n Rada města Hořovice souhlasí 
s výjimkou z vnitřního předpisu č. 
3/2016 – Zásady pro zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu, a tedy 
s nabídkou podle které provede spo-
lečnost GEMI Group s.r.o. za cenu 
685.246,– Kč vč. 21 % DPH parko-
vou úpravu a mobiliář v nejbližším 
okolí budovy MěÚ č. p. 640.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s výjimkou z vnitřního předpisu č. 
3/2016 – Zásady pro zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu, a tedy 
s textem smlouvy o dílo, podle které 
provede firma Jiří Pergl, za cenu 
1.198.486,– Kč vč. 21 % DPH, kom-
pletní opravu asfaltového povrchu 

v horní části Bukové ulice v Hořovi-
cích na pozemku p. č. 630/11 v k. ú. 
Velká Víska. Zajistit podpisy smluv-
ních stran.
n Rada souhlasí s Ceníkem zimní 
údržby komunikací a prostranství 
v Hořovicích předloženým firmou 
AVE CZ odpadové hospodářství, 
s.r.o., provozovna Beroun na zim-
ní období roku 2022–2023. Zajistit 
podpisy smluvních stran.
n Rada vzala na vědomí písemnou 
informaci o výsledcích finančních 
kontrol u příspěvkových organizací 
města Hořovic, které byly provedeny 
ve III. čtvrtletí 2022.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s navýšením celkové kapacity Zá-
kladní umělecké školy Josefa Slaví-

Město Hořovice ve spolupráci 
s nadačním fondem Nové Česko 
v rámci programů prevence kri-
minality a protidrogové prevence 
zve děti, mládež i dospělé na hru 
Policejní pátračka.

Vezměte svůj chytrý mobilní 
telefon a přijďte ve středu 12. říj-
na kdykoliv v čase od 14 do 16 
hodin k Městskému úřadu v Ho-
řovicích. Čeká vás hra plná na-
pětí, kdy pomůžete k dopadení 
drogového dealera!

Hrou vás bude provázet virtuál-
ní policista, který s vámi ujde trasu 
dlouhou cca 4,5 km po známých 
místech v Hořovicích. V 17 hodin 
dojde k oficiálnímu vyhlášení vý-
sledků sběru dat aktivity Revoluti-
on train - Protidrogový vlak.

Tato hra je jedním z návaz-
ných programů Protidrogového 
vlaku, který bylo možné navštívit 
dne 23. května 2022 na vlakovém 
nádraží v Hořovicích.

Alena Ratajová, DiS.

Co je to Policejní pátračka?

ka Hořovice, z aktuálních 230 žáků 
na nově 340 žáků, s platností od 
1. 9. 2023. Toto stanovisko se týká 
budovy ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice 
na Palackého náměstí č.p. 253.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s návrhem likvidační komise na li-
kvidaci nepotřebného a neupotřebi-
telného majetku viz příloha.
n Rada města Hořovice se sezná-
mila s „Koncepcí městského bydlení 
v Hořovicích“ od Ing. arch. Kreisin-
gera a schvaluje ji jako dokument 

a podklad při řešení problému zís-
kávání bytů a městského bydlení.
n Rada města Hořovice s odkazem 
na § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), roz-
hodla o podání odvolání proti roz-
hodnutí Krajského úřadu Středo-
českého kraje, Odboru životního 
prostředí a zemědělství, týkajícího se 
záměru „Recyklační středisko Hořo-
vice“, čj. 083581/2022/KUSK, a po-
věřuje tímto úkonem místostarostu 
města Ondřeje Vaculíka.“

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

8 Od 15. 8. do 15. 9. 2022 hasi-
či ze stanice Hořovice vyjížděli 
k 30 událostem, z toho ke 3 po-
žárům, k 11 technickým udá-
lostem typu čerpání vody, padlý 
strom, k 7 dopravním nehodám, 
ke 2 událostem typu únik ne-
bezpečných látek a k jedné zá-
chraně osoby. V šesti případech 
šlo o planý poplach, porucha 
EPS či neohlášené pálení. Při 
událostech spolupracovali se 
zdravotnickou záchrannou 
službou, policií ČR a ostatními 
složkami IZS. Při událostech 
došlo ke zranění 7 osob, 5 osob 
bylo přímo zachráněno a 56 
osob evakuováno. V jednom 
případě došlo ke zranění neslu-
čitelnému se životem.
8 6. 9. v podvečerních hodinách 
byla jednotka HZS Středočes-
kého kraje ze stanice Hořovice 
společně s příslušnými jednot-
kami SDH obcí vyslána k li-
kvidaci následků silného větru 

s krupobitím doprovázeného 
silnou bouřkou do východní 
oblasti ORP Hořovice. Jednalo 
se převážně o popadané stromy, 
uvolněné střešní konstrukce, 
čerpání vody a zajištění před-
mětů do bezpečných stavů.
8 14. 9. v 19:52 byla jednot-
ka HZS Středočeského kraje 
ze stanice Hořovice a Beroun 
společně jednotkou SDH obce 
Zdice a Králův Dvůr vyslána na 
prověřovací cvičení s námětem 
požár kuchyně v domově dů-
chodců Zdice. Na místě hasiči 
ve spolupráci s personálem pro-
váděli nácvik záchrany a eva-
kuace klientů domova, včetně 
nácviku likvidace požáru.
8 8. 9. se družstvo příslušníků 
HZS Středočeského kraje ze 
stanice Hořovice zúčastnilo X. 
mistrovství ČR ve vyprošťování 
u dopravních nehod v Kroměří-
ži. Při účasti 16 družstev včetně 
zástupce Slovenské republiky 
družstvo hasičů ze stanice Ho-
řovice obsadilo 3. místo, čímž 
úspěšně reprezentovalo Středo-
český kraj.

Hasiči Hořovice

Bleší trh aneb samoprodejní bazárek
Zbavte se nepotřebných věcí, které můžou ještě někomu udělat radost.
Své hračky mohou děti prodávat a měnit za dohledu rodičů. Nestyďte 

se a přijďte prodávat, měnit, kupovat nebo se jen mrknout. Všichni jste 
srdečně zváni! Vstup pro nakupující zdarma! Sortiment neomezen: ob-
lečení, hračky, knihy, domácí potřeby, sportovní potřeby, nábytek… Větší 
věci lze vyfotit a dát na nástěnku, na web spolku!

SBÍRKA nepotřebných věcí pro lidi v nouzi. Jejich odvoz zajistíme.
PRODEJCI: Kdo se chce aktivně zúčastnit bazárku jako prodávající, 

musí dodržet níže uvedené podmínky: rezervovat si místo k prodeji do 
12. 10. 2022 na níže uvedeném kontaktu, vyplnit a zaslat přihlášku, max. 
20 kusů lze nechat po domluvě u kontaktní osoby, která se postará o pro-
dej, za prodejní místo zaplatit před zahájením bazárku 60 Kč.

Prodejním místem se rozumí „stanoviště“, která si můžete hned po pří-
chodu vybrat - židle, stolky. Sraz prodávajících a vlastní příprava stanovi-
ště je hodinu před zahájením, nebo dle dohody. Peníze za prodejní místo 
budou využity k propagaci akce a dalším aktivitám sdružení.
KDE: SÁL RADNICE - MĚSTO HOŘOVICE
KDY: pátek 14. 10. 16:00 – 19:00, sobota 15. 10. 8:00 – 13:00.

Renata Babelová, Sedmikráska Hořovice
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n Galerie Nádraží Hořovice

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

n FOTOKLUB HOŘOVICE
Ve čtvrtek 13. 10. 202 se koná od 17:00 vernisáž 
Fotoklubu Hořovice v Galerii Nádraží.

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

OTEVÍRACÍ DOBA:
PO 12:00 – 17:00
ÚT 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
ST 12:00 – 17:00
ČT 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
PÁ Zavřeno
Sobota pro veřejnost: 8. a 22. 10. 8:00 - 11:00

n 6. 10. od 17:30
Setkání s Václavem Křivancem, spisovatelem 
a mimo jiné i absolventem GVH.
n 18. 10. od 17:00
Co skrývala babiččina špajzka, aneb čím 
předkové tužili svou imunitu.
Naši předkové sbírali na mezích a lukách 
nejrůznější byliny, ale také různá semínka 
nebo kořeny. V zimním období si můžeme 
vylepšit jídelníček z nejrůznějších přírodních 
zdrojů. Sušené bylinky fungují jako vyni-
kající koření nebo zahřívací čaje originální 
chuti. Naše babičky ale vyráběly octy, oleje 
i bylinková vína. Povídání s Janou Vlkovou 

n Galerie Starý zámek

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

n do 23. 10.
Z PLENÉRU I ATELIÉRU
Otevřeno: pá - so - ne od 10:00 do 18:00 n Společenský dům - zahrada

n CIBULOVÝ JARMARK 2022
Pátek 30. 9. od 17:00 do 22:00
Hrát bude kapela Horká jehla.
Sobota 1. 10. od 9:00 do 16:00
Dopoledne hraje Hořovická Osma. Odpoled-
ne Dixieland Zdice. Prodej cibulových copů, 
široký sortiment stánků, pro děti skákací hrad.

n Společenský dům

Nádražní 606, Hořovice
tel.: 732 512 821

n 5. 10. od 19:00
PŮJDEŠ MI ZA SVĚDKA?
n 8. 10. od 18:00
HOŘOVICKÁ TANČÍRNA
n 9. 10. od 16:00
KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
n 22. 10. od 15:30
BYLO, NEBYLO… Štístko a Poupěnka
PŘIPRAVUJEME:
n 23. 11. od 19:00
4 TENOŘI
n 4. 12. od 19:00
JANEK LEDECKÝ
Letos po pětadvacáté se Janek Ledecký s kapelou 
vydá na turné, v jehož rámci přehraje veškeré 
skladby ze zásadní desky Sliby se maj plnit 

22/10/2022
OD 19.00 HODIN

MONKEY BUSINESS
KLUB LABE HOŘOVICE
Vísecké náměstí 198/2

AFTERPARTY
DJ MAJKL Vstupenky lze zakoupit přes webové stránky 

klublabe.cz, v info centru MKC Hořovice 
ve Starém zámku a v restauraci PODNIKK 
v Hořovicích na náměstí.

PŘED
PRODEJ 350 Kč NA

MÍSTĚ 430 Kč

n Knihovna Ivana Slavíka

nejen o bylinkách. Rezervace možná, vstupné 
100 Kč.

o Vánocích i své největší hity. K sváteční atmosféře 
přispěje i M. Nostitz Quartet a doposud největší 
světelný park, s jakým kdy na koncerty vyrazil.
n 29. 3. 2023 od 19:00
ŠEST V TOM

n Klub Labe

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

n 1. 10. od 20:00
KRVÁK
Podle románu Josefa Váchala hraje divadlo Na 
Holou. Vstupné dobrovolné
n 8. 10. 2022 od 20:00
TAM
Pražská rocková legenda. Prodej vstupenek na 
místě. Pořádá MKC Hořovice.
n 12. 10. 2022 od 20
ENIESA S KAPELOU
Prodej vstupenek na místě. Vstupné 200 Kč. 
Pořádá MKC Hořovice.
n 15. 10. od 19:00
DISCO LABE: Develooper a DJ Majkl
n 22. 10. od 19:00
MONKEY BUSINESS
Cena vstupenek v předprodeji 350 Kč/na 
místě 430 Kč, vstupenky lze zakoupit přes we-
bové stránky klublabe.cz, v info centru MKC 
Hořovice ve Starém zámku a v restauraci 
PODNIKK v Hořovicích na náměstí.
n 26. 10. od 19:00
POEZIE VE STŘEDU
Pořádá MKC Hořovice.
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Vrbnovská ul. 1138, Hořovice
Radová Lenka, tel.: 725 064 881

4 Nabídka kroužků pro děti i dospělé pro 
školní rok 2022/2023 na www.domecekhoro-
vice.cz
4 2. 10. 2022, start v 10:00, Větrná ulice 869 
(za areálem MMŠ Na Větrné, bílé garáže)
36. ročník běhu Hořovický cvoček
Přihlášky: na místě startu 9:00 - 9:45, na stránkách 
www.brdskypohar.cz. Startovné: 100 Kč. Trať: cca 
12 km – částečně asfaltové vozovky, převážně však 
lesní cesty v členitém terénu.
4 6. 10. 2022, cca 7:30 – 17:00
Výlet pro seniory Semlerova rezidence Plzeň
Výlet vlakem do Plzně s komentovanou prohlíd-
kou rezidence a návštěvou synagogy. Nebude 
chybět báječný oběd a kávička. Poplatek: 150 Kč, 
v ceně vstupné do památek a organizační popla-
tek. Rezervace nutná. Organizátor: Lenka Radová, 
725 064 88.
4 7. 10. 2022, od 15:00 na hasičské louce
Drakiáda Komárov
Budeme pouštět draky, přijď taky! Soutěže – 
o nejdelší vzlet, o nejlepšího draka Vozemboucha, 
o nejvytrvalejšího letce
Doprovodný program – opékání buřtíků, tvořivá 
dílnička. S sebou – vlastního draka, teplé oblečení 
a dobrou náladu. Organizátorka akce: Hanka Šmí-
dová, 725 443 690
4 21. 10. 2022, 15:30 - 17:30
Halloween pro nebojsy
Start a cíl strašidelné stezky bude na zahradě Do-

n Sedmikráska o.s.

Klubovna spolku Sedmikráska
Společenský dům Hořovice
Renata Babelová, tel. 792 319 950

n Muzeum Hořovicka

Starý zámek, Vrbnovská 27
V říjnu je otevřeno o víkendech a svátcích 
v čase 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00

V rámci stálé regionální expozice můžete na-
vštívit také výstavu o formách zábavy středo-
věké společnosti.
SPECIÁLNÍ POZVÁNKA:
n Sobota 15. října 2022
VÝLET NA PRAŽSKÝ HRAD
Pojeďte spolu s dětmi z kroužku Mladý his-
torik na zážitkovou prohlídku stálé expozice 
Příběh Pražského hradu. Výlet určen pro děti 
od 6 do15 let. CENA: 350 Kč (zahrnuje jízdné, 
vstupné a program k výstavě). SRAZ: 7:30 hodin 
na nádraží ČD v Hořovicích (odjezd 7:51 hodin). 

Tel.: 724 331 568
e-mail: horovice@npu.cz

V říjnu je otevřeno o víkendech a v období od 
26. – 30. 10. od 10:00 – 16:00.

n Zámek Hořovice

n Domeček Hořovice

mečku ve Vrbnovské ulici, stezka povede Remíz-
kem. Poplatek: děti 30 Kč, dospělí 60 Kč. Občerst-
vení, káva a čaj. Kamila Jíchová, 721 274 439
4 26.–27. 10. 8:00 - 16:00
PODZIMNÍ PRÁZDNINY S DOMEČKEM
Děti čeká výlet do MAJALANDu v Praze a ná-
vštěva aquaparku Laguna v Berouně, tvořenía hry.
Program pro děti 1.stupně ZŠ. Poplatek: 800 Kč. 
Organizátor: Romana Hrdličková, tel. 602 664 650
4 Středy 5., 12., 19. 10, 17:45-18:45
CROSSFIT trénink
Funkční trénink, který se dá označit jako jedno-
duché cvičení posilující kompletně celé tělo. Zá-
kladní cviky jsou stejné pro všechny bez ohledu 
na věk nebo úroveň kondice, zátěž a intenzitu cvi-
čení si každý určuje sám. Poplatek: 80 Kč. Organi-
zátor: Romana Hrdličková, 602 664 650. Rezerva-
ce nutná, lekce proběhne při minimálním počtu 
4 účastníků.
4 Pondělí 10. a 24. 10. 9:00 -10:00
Cvičení na velkých míčích
Posilování hlubokého svalového systému, prota-
žení zkrácených svalů, zlepšení obratnosti a drže-
ní těla, mobilizace velkých kloubů. Poplatek: 80Kč, 
Info: 602 664 650, Organizátor: Romana Hrdličko-
vá. Rezervace nutná, lekce proběhne při minimál-
ním počtu 4 účastníků.
4 Pondělí 3. a 17. 10. , 9:00-10:00
Cvičení pro seniory
Pondělní cvičení pro radost z pohybu s Milenou 
Braunovou. Poplatek: 80 Kč. Organizátor: Lenka 
Radová, 725 064 881. Rezervace nutná, lekce pro-
běhne při minimálním počtu 4 účastníků.
4 HERNA KALEIDOSKOP pro děti a rodiče
Středa a pátek 9:00 – 12:00
Poplatek: 30Kč. Kromě volné zábavy v herně se 
můžete těšit na pravidelné tvořivé a pohybo-
vé programy pro nejmenší. Možnost posezení 
u kávy, čaje. K dispozici mikrovlnná trouba na 
ohřev příkrmů pro děti. Kontakt: Romana Hrdlič-
ková, tel 602 664 650.

NÁVRAT: 18:06 nebo 19:06 hodin (čas příjezdu 
upřesníme). INFORMACE A PŘIHLÁŠKY: Jana 
Synovcová Borovičková, tel.: 776 097 620, email: 
jana.borovickova@ruk.cuni.cz.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 PŮJDEŠ MI ZA SVĚDKA?
5. 10. 2022 od 19:00, SD, cena místenky 430 Kč 
4KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
9. 10. 2022 od 16:00, SD, cena místenky: 150 Kč
4BYLO, NEBYLO… Štístko a Poupěnka
22. 10. 2022 od 15:30, SD, cena vstupenky 300 
Kč, pouze na TICKETPORTAL
4MONKEY BUSINESS
22. 10. 2022 od 19:00, KL, cena vstupenky 350 Kč
4INSANIA
5. 11. 2022 od 19:00, KL, cena vstupenky 250 Kč
44 TENOŘI
23. 11. 2022 od 19:00 SD, cena místenky: 690 Kč
4JANEK LEDECKÝ Vánoční turné
4. 12. 2022 od 19:00 SD, cena místenky: 590 Kč 
Již prodané vstupenky platí i v novém termínu. 
Pokud se Vám nový termín nehodí, vrátíme peníze.

n Informační centrum
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n Zbiroh

ZÁMEK ZBIROH
4 Každá říjnová sobota od 13:30
Jedli, pili a tři dny se radovali aneb Jak se stolova-
lo za dob Karla IV., Rudolfa II. či Marie Terezie 
a další zajímavosti – Dětská prohlídka.

4 30. 10. od 13:00,
Palackého náměstí v Hořovicích
Komentovaná vycházka po hořovických 
hřbitovech na téma „Osobnosti Hořovic“.
Vzpomeneme na některé známé i zapomenuté 
osobnosti Hořovic. Přihlášky přijímá a infor-
mace poskytuje Marcela Ganna Flídrová na tel.: 
603 964 553.

n HOROVIZE, z.s.

n Točník - hrad

n 1. 10. od 10:00 do 16:00
RENESANČNÍ DEN
n 7. 10. od 19:00
ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
VEČERNÍ OBLOHY A NOČNÍ
PROHLÍDKA NA HRADĚ ŽEBRÁKU
Rezervace nutná na webu hvězdárny Žebrák.
Prohlídka hradu, pozorování noční oblohy, ze-
jména planet Jupiter a Saturn a Měsíce, a pak 
také tradiční promítání s vyprávěním.
n 8. 10. od 15:30 do 21:30
DIVOTOČ
Divadelní minifestival uskupení OLDstars na 
hradu Točníku
Program:
15:30 Vzteklí psi - O loupeži, která změnila 
všechno
17:30 Jednu vyber - svižná jednoaktovka, která 
si střílí z moderní společnosti
18:00 Mejdan Majdanu - nedávné ukrajinské 
dějiny, které můžete prožít na vlastní kůži
19:00 Mrtvé dítě - dospívání ve stínu duševní 
choroby
20:00 Macbeth - mít vše, znamená mít nic, když 
to nemáme jisté - v překladu Martina Hilského.

n Žebrák

KULTURNÍ KLUB
n 9. 10. 2022, od 15:00 malý sál KK
AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA
Pohádka pro děti. Vysoko nad strašidelným 
údolím, na strašidelném vršku, se tyčí ten 
nejpodivnější dům! Všichni mu říkají „Strašidelný 
zámek“. Zámek obývají strašidla Dragostroun I., 
Mormónie II., její sestra Kryšpule a sluha Max-
milián. Jsou to strašidla veselá a hodná, ale přesto 
pijí krev starostovi malé vesnice v údolí, který je 
chce vyhnat a jejich zámek zbourat. Vstupné 70 
Kč. Rezervace na tel. 774428312.
n 12. 10. od 19:00
KDO SE BOJÍ POSTELE?
Divadelní komedie z pera světově úspěšného 
autora Patricia Vilalobose. Čtyči nezávislé 
příběhy, které se všechny točí okolo postele. 
Tato komedie je hereckým koncertem Romana 
Štolpy a Moniky Timkové, kteří si během jed-
noho představení každý zahrají čtyři naprosto 
odlišné role. Vstupenky za 200 Kč.
n 16. 10. od 15:00, velký sál KK
DĚTSKÝ HALLOWEEN
Halloweenská dětská párty se Šimonem a Pepí-
nem. Vstupné 50 Kč.
n 29. 10. od 21:00
DISCO – DJ RING – Halloween
Halloweenská párty. Soutěže.
PRAVIDELNÉ AKCE:
Úterý: gymnastika pro děti, Pilates od 18:50
Čtvrtek: jóga pro děti 17:00 -18:00
jóga pro zdravá záda 19:00 – 20:15
PŘIPRAVUJEME:
n 19. 11.–COUNTRY BÁL – BRZDAŘI
– 50. LET NA SCÉNĚ

HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK
Pivovarská ulice, Žebrák, tel.: 602 530 515
www.hvezdarnazebrak.cz
n 6. 10. 2022 od 16:30
KLUB MALÝCH HVĚZDÁŘŮ
n 6. 10. 2022 od 18:00
HVĚZDÁRNA DĚTEM
Rezervace nutná.
n 6. 10. 2022 od 19:30
POHÁDKOVÁ HVĚZDÁRN
Rezervace nutná.
n 7. 10. 2022 od 18:00
HVĚZDY NAD HRADEM ŽEBRÁK
n 25. 10. od 11:00
ČÁSTEČNÉ ZATMĚNÍ SLUNCE
V úterý 25. 10. nastává částečné zatmění Slunce, 
které bude od nás pozorovatelné v celém svém 
průběhu. Velikost zatmění (v jednotkách 
slunečního průměru) v maximální fázi bude 
0,42. V případě příznivého počasí budeme úkaz 
sledovat i na Hvězdárně Žebrák.
Časový průběh zatmění: Východ Slunce 06:38; 
začátek zatmění 10:13; maximální fáze 11:18; 
konec zatmění 12:23.

4 Každý říjnový pátek od 18:00
Podvečerní prohlídky hradu a zámku Zbiroh
Přijďte ve večerních hodinách prožít příběh 
majitelů hradu Zbiroh…
4 Pondělí 31. října od 18:01
Halloween na zámku. Více na www.zbiroh.com

Přihlášky na všechny akce a cvičení jógy přijímá 
a informace poskytuje Marcela Ganna Flídrová 
na tel.: 603 964 553. Více na www.syringa-czech.cz.
4 15. 10. v 9:20
PĚŠÍ KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA
S PRŮVODCEM DO BRD

n Syringa

Sejdeme se v Lochovicích u kostela a naše kroky 
povedou přes krásné údolí do okolních lesů 
a seznámíme se s historií těchto míst. Délka vy-
cházky cca 12 km. Náročnost středně těžká, vhod-
né i pro děti starší 10 let. Návrat mezi 13:00 a 14:00.
4 29. 10. od 13:00
SETKÁNÍ NA TÉMA „KOLO ROKU“
- Samhaim - Dušičky
Odpolední setkání v kruhu žen, kdy se spo-
jíme se svými kořeny a podíváme se do historie 
naší rodiny. Je to nejlepší čas dokončit vše staré 
a vytvořit prostor pro nové začátky. Setkání se 
koná na adrese Cvočkařská 286/1, Hořovice, 
vchod z ulice Jungmannova.
4 Každé pondělí a středa
Cvičení WYDY – Keltské jógy– cvičení pro 
všechny, kdo chtějí posílit své zdraví, najít psy-
chickou pohodu a udržet si životní energii.
Cvičení Gravid jógy – pro maminky, které chtějí 
navázat spojení se svým miminkem, protáhnout 
si tělo i popovídat, co je v těhotenství trápí.

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 poradna
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-
poradna-horovice.webnode.cz
4 CVIČÍME S HELČOU
- nutná rezervace tel. 774 404 211
Kalanetika - strečinkové cvičení pro zpevnění 
a tvarování postavy
Každou středu 17:15 – 18:15/18:30 – 19:30
Podrobné informace na výše uvedené kurzy na 
webu https://www.cestazazivotem.cz/
4 RELAXACE S KAMČOU
– nutná rezervace na tel. 607 185 016 nebo e-mail: 
info@brdskeslunce.cz
Výtvarné kurzy – olejomalba, malba na plátno, 
kreslení pravou hemisférou. Krásně a dobře 
kreslit dovede opravdu každý. Pod odborným 
vedením lektorky si každý vybranou technikou 
namaluje obraz, který si odnese domů. Výtvarné 
pomůcky, plátno jsou k dispozici. Podrobné in-
formace a termíny na výše uvedené kurzy na 
webu www.brdskeslunce.cz/
4 V rámci spolupráce uvádíme aktivity ve 
FYZIOVITALU:
21. 10. , 25. 11. , 16. 12.
Kurzy masáže dětí od tří měsíců do tří let
rezervace na tel. 601 094 928
4.–5. 11. 17:00 – 20:00; 9:00 – 16:00
Kurzy hormonální jógy
Informace na tel.: 734405 144
1. 10. 15:00 – 17:00
Ženský kruh (téma: hojnost)
Informace na tel.: 721 799 721
15.–16. 10. 10:00 – 12:30
Víkendy s jógou a obličejovou jógou (kurz 
v případě zájmu bude pokračovat v pravidelných 
lekcích každý týden)
14. 10. 18:00 – 19:30 Yoga Nidra meditace
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY
aktuální informace https://www.facebook.com/
groups/351228558285353
4 Tématické přednášky – 1x za měsíc – 2 hod. 
(Skrytý význam nemoci, Aromaterapie, Bylinky, 
Léčivé kameny, Zdraví prospěšné stravování 
a další témata na přání). Podrobné informace 
a termíny na výše uvedené kurzy na webu www.
brdskeslunce.cz/
4 pátek 14. 10. od 16:00 od 19:00 a sobota 15. 10. 
od 8:00 do 13:00, sál radnice v Hořovicích
BLEŠÍ TRH ANEB SAMOPRODEJNÍ BA-
ZÁREK
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Hořovice mají další tenisové mistry. Letos 
stejně jako minulý rok ovládli nejmladší re-
prezentanti oddílu TK Hořovice krajské pře-
bory týmů v minitenise do sedmi let. Obhájili 
tak loňský titul a opět se probojovali na finá-
lový turnaj Mistrovství České republiky, který 
se koná v Praze na Spartě ve středu 28. září. 
Tým pod vedením trenéra Jana Zýky si na 
dvorcích LTC Slovanu Kladno poradil se sou-
peři z TK Tola a ve finále pak nedal šanci ani 
tenistům z Rohatska.

Trenér Jan Zýka byl na své svěřence prá-
vem hrdý: “Holky a kluci skvěle bojovali a za-
slouží si velkou pochvalu. Pro hráče je skvělé, 
že mohou okusit atmosféru velkých soutěží, 
minitenisté se na finále moc těší. Uvidíme, 
jaké bude srovnání s celorepublikovou špič-
kou.”

Hořovická tenisová škola se zapisuje do 
povědomí tenisové veřejnosti již několik let. 

Klub začínají úspěšně reprezentovat i o tro-
chu starší zástupci. V kategorii do devíti let 
totiž hořovičtí tenisté prohráli až dramatické 
krajské finále a postup na republikový šam-
pionát jim jen těsně unikl. V Čelákovicích 
nestačili jen na Slavoj Žiželice a obsadili tak 
krásné druhé místo.

Mezi těmi nejlepšími v kategorii do devíti 
let se opět po roce představili na Mistrovství 
republiky družstev v Prostějově další dva ho-
řovičtí odchovanci. V dresu Sparty si pohár 
za druhé místo přivezl Andreas Zýka, čtvrté 
místo obsadili hráči 1. ČLTK Praha, jejichž 
barvy hájil Vilém Plecitý. Oba borci si zahrají 
i na finálovém turnaji jednotlivců v Rakovní-
ku.

Na umělé trávě v Hořovicích se již několik 
let objevují budoucí tenisové hvězdy a zdejší 
trenéři věří, že se i nadále objevovat budou.

Vojtěch Plecitý

Tenisová škola Zýka Hořovice
pořádá nábor dětí od 4 let

do tenisové školičky

Zaměření: seznámení dětí s tenisem, naučit 
a zažít základní pohybovou průpravu a zá-
klady tenisové techniky formou her a zába-
vy. Příprava na závodní nebo jen rekreační 
tenis.

Tréninky školičky probíhají ve skupinách 
1 – 2x týdně.
Dále pak možnost tréninků v kategoriích: 
minitenis 5-7 let, babytenis 7-9 let, mladší 
žáci 10-12 let, starší žáci 13-14 let, dorost 
15-18 let a dospělí.

Bližší informace: tel. 777 603 065 J. Zýka, 
facebookové stránky tenisové školy Zýka, 
www.tenisovaskola-zyka.cz

n Krajští šampioni v minitenise Laura Černá, 
Ivana Mauricová, Tobiáš Plachý, Nikola Proko-
pová a trenér Jan Zýka. Foto: archiv TK Hořovice

n Babytenisté Matyáš Holcepl, Jan Mauric, Jaro-
slav Doležal a Kristina Mojžíšová. Foto: archiv TK 
Hořovice

n Andreas Zýka a Vilém Plecitý na MČR v Pros-
tějově. Foto: Vojtěch Plecitý

Nejmladší tenisté z Hořovic v kraji dominují
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Přípravka hraje své zápasy for-
mou turnajů, pod vedením trenér-
ky Věry Bělohlávkové. V této kate-
gorii nejde samozřejmě o výsledky, 
ale o to, zábavnou a soutěživou for-
mou přitáhnout děti ke sportování. 
Radost nám dělá, že se letos po delší 
době přihlásil formou náborů větší 
počet dětí než obvykle.

V kategorii žáků, máme mo-
mentálně rovnou čtyři týmy. 
Kategorie U13 a U15 hrající 
I.A třídu Středočeského kraje 
a U14 a U15 nastupující v žákov-
ské divizi. Ještě v minulé sezóně 
hrály žákovské kategorie krajský 
a okresní přebor. Letos se však po 
velmi dobrých výkonech posunu-
ly o stupeň výše.

V divizi pak máme i naše do-
rosty v kategoriích U17 a U19. 
Dorostenecké kategorie hrají na 

této úrovni již řadu let a uháji-
ly ji i v minulé sezóně, kdy došlo 
k reorganizaci soutěží a z divize 
sestupovala prakticky polovina 
týmů. Dorost je pro náš klub velmi 
důležitý, neboť řada kluků, která 
z této kategorie vychází, se úspěš-
ně zapojuje do mužských týmů, ať 
už v A nebo B mužstvu Hořovic.

Tým mužů B pak letos nastupu-
je v okresním přeboru pod vede-
ním nového trenéra Radka Švarce. 
„Béčko“ odstartovalo soutěž velmi 
dobře a po čtyřech kolech mělo 
na kontě 10 bodů. Jeho ambicí by 
měl v této sezóně být postup do 
I. B třídy. Hlavně ale doufáme, že 
po několika letech, kdy B tým tak 
nějak přežíval v okresním přebo-
ru, s velkými výkyvy v sestavě, hře 
i výsledcích, dojde letos ke stabili-
zaci kádru i výkonů a mladí kluci 

vycházející z dorostu budou mít 
kde sbírat zkušenosti s „dospělým“ 
fotbalem.

Dostáváme se i k A týmu SK 
Hořovice. Po minulém hrubě ne-
vydařeném podzimu a zisku pou-
hých 6 bodů v polovině soutěže, 
nás všichni pasovali na jistého 
sestupujícího z divize. Po změně 
na místě trenéra a vhodném do-
plnění kádru v zimní přestávce 
však došlo k radikálnímu obratu. 
Hořovice získaly v jarní části 26 
bodů a s 32 body se zachránily 
v divizní soutěži. V létě se poda-
řilo prodloužit smlouvy se stáva-
jícím realizačním týmem v čele 
s trenérem Ivanem Pihávkem, 
a i když někteří hráči, kteří měli 
velký podíl na úspěšné záchra-
ně, odešli, na výsledcích „áčka“ 
se to zatím výrazněji neprojevilo. 

Mladý tým doplněný o řadu od-
chovanců si v úvodu soutěže vede 
dobře a po 6 kolech má na kontě 
10 bodů za tři výhry, remízu a dvě 
porážky. To je vzhledem k tomu, 
že máme jeden z nejnižších věko-
vých průměrů mužstva napříč di-
vizemi (cca 21 let), velký úspěch. 
Ještě víc nás pak těší, že z 21 člen-
ného kádru A mužstva, je hned 16 
odchovanců Hořovic!

Věříme, že se všem našim tý-
mům bude v jejich soutěžích da-
řit, děkujeme za podporu všem 
sponzorům, příznivcům a lidem, 
kterým leží na srdci rozvoj ko-
pané v Hořovicích. Skutečnost že 
v našem klubu pravidelně sportu-
je více jak 100 dětí a další desítky 
dospělých, hovoří sama za sebe.

Václav Königsmark
SK Hořovice

Hořovičtí fotbalisté na prahu nové sezóny
Na start sezóny 2022/23 se v barvách SK Hořovice postavilo celkem devět týmů. Od nejmenších adeptů fotbalu až po A tým mužů.

Závod snů Tomáše Spáčila
Ve dnech 31. srpna až 4. září se sjeli nejlepší závodníci v rybolovné technice na 
mistrovství světa, které se konalo v estonském Tallinu.

Mezi nominovanými členy české reprezen-
tace byl i závodník MO Hořovice Tomáš Spá-
čil. Celá letošní sezona probíhala bez kompli-
kací a na velmi vysoké úrovni, když se umístil 
jak v pohárových závodech, tak i na mistrovství 
republiky vždy na předních místech. Samostat-
nou kategorií jsou závody mezinárodní, kde 
se Tomáš, který po čtyřech závodech vede, zú-
častňuje světového poháru a pojede 17. září na 
finále do Německa bojovat o celkové vítězství.

Před mistrovstvím světa v letošním roce 
se neuskutečnilo žádné soustředění z důvodu 
velkého pracovního zatížení některých členů, 
a proto se připravoval s kamarády pár dnů 
v Zaječově. Jak se ukázalo, příprava to byla vel-
mi kvalitní, protože všichni si přivezli nějakou 
medaili.

Samotné mistrovství je rozděleno do tří 
závodních dnů, kdy každý den hází některou 
z devíti soutěžních disciplín. Hned první dis-
ciplína patří k Tomášovým nejlepším, bohužel 
jednou minul a pomalejším časem se nedostal 
do finále. Hned další disciplína vyšla ale na 
jedničku s hvězdičkou, kdy doslova deklaso-
val svoji konkurenci v hodu muškou do dálky. 
Postoupil suverénně z prvního místa do finá-
le, ale tam bohužel obsadil jen „čtvrté“ místo, 
a podle jeho slov to bylo jen v hlavě. Ale i to se 
stává u všech sportovců a důležité je se z toho 
poučit. Následoval hod muškou obouruč tzv. 
losos, tady se cítil na medaili, a to také potvrdil 
jak v základu, tak ve finále, a získal svoji první 
zlatou na letošním mistrovství, z které měl vel-

kou radost. Poslední disciplína dne byla zátěž 
arenberg, kterou nepovažuje za svoji nejsilněj-
ší, a myslím že, ji nemá moc rád, a i přes to ji 
dokáže odházet velmi dobře. Také se tak stalo, 
postup do finále a tam druhé zlato dne. Druhý 
den byl pro Toma bez medaile. Nic nezkazil, ale 
ani svůj náskok nezvýšil, ba ho pronásledovate-
lé začali dotahovat ve vícebojích. Třetí poslední 
den se házela rozhodující disciplína, hod do 
dálky jednoruč, a Tom měl náskok přepočteno 
na metry asi 3,5 m na druhého Roberta Míka 
a 4,5 m na německého reprezentanta Jenze 
Naglel. Závodník má tři pokusy, které musí ho-
dit do určené výseče, a započítává se ten nejdel-
ší. První hod byl pouze na jistotu pro body do 
družstva, druhý byl na Nagla ještě krátký a před 
posledním přicházel o první místo. Ne nadar-
mo se říká, že závod končí posledním hodem, 
možná to nebyl ideální hod, ale dokázal pro-
dloužit a vzít si svoje prvenství zpět!

Tomáš Spáčil získal celkem pět zlatých 
a jednu stříbrnou medaili, stal se nejúspěš-
nějším závodníkem mistrovství, když vyhrál 
Arenberg, lososa, pětiboj, sedmiboj, byl členem 
vítězného družstva a vybojoval stříbro v devíti-
boji. Tímto fantastickým úspěchem se zařadil 
mezi hrstku (2-3) závodníků z české republiky, 
kterým se toto povedlo.

Za vedení MO ČRS Hořovice děkuje Jan 
Rogos, jednatel organizace, a svou gratula-
ci přidává i Radek Spáčil, vedoucí oddílu RT 
a Tomášův tatínek.

Jan Rogos
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Cena Hořovic
V sobotu 17. září oddíl mo-

derního pětiboje TJ Spartak Ho-
řovice uspořádal v pořadí již 3. 
ročník Ceny Hořovic. Jednalo 
se o pátý závod letošní sezóny 
v rámciČeského poháru mláde-
že 2022 – memoriál Karla Bartů, 
přičemž v kategorii U 11 se navíc 
rozdávaly i mistrovské tituly.

Plavecký městský bazén, aqua-
park a sportovní hala poskytly 
skvělé zázemí 143 mladým spor-
tovcům, kteří se za ne příliš pří-
znivých klimatických podmínek 
utkali v plaveckých, šermířských, 
střeleckých a běžeckých disciplí-
nách. Vítr a déšť komplikoval si-
tuaci převážně závodníkům v la-
ser-runu, kteří na střelnici museli 
mnohdy setrvat delší dobu a o to 
pak vynaložit větší úsilí v běžecké 
části. S tím se nejlépe vypořádala 
hořovická závodnice Naďa Křeč-
ková, která kralovala i v plavání, 
a stala se vítězkou v nejstarší ka-
tegorii U 19. V kategorii U 17 si 
skvěle vedl další domácí závod-
ník Matěj Huml, který zabodoval 
v plavecké části a do combi závo-
du tak nastoupil z prvního místa. 
Výborně si vedl i v běhu, ale stře-
lecká část ho odsunula o pouhých 
9 bodů na stříbrnou pozici. Matěj 
se umístil na 2. místě i v kategorii 
U 17+, ve které absolvoval šer-
mířskou část. V kategorii U 13 
zazářil Samuel Holiček, který si 
excelentním výkonem v běžecké 

části závodu, kdy kilometrovou 
trať na kluzkém povrchu zvládl 
v čase 3:18,67, rozšířil svou sbírku 
zlatých medailí.Další zlatá medai-
le zářila na krku jeho sestře Lee 
Holičkové. Ta si po čtvrtém místě 
z plavání spravila chuť a doběhla 
si zároveň pro titul mistryně Čes-
ké republiky v kategorii U 11, kdy 
500m mokrou trať zdolala v čase 
1:45,46 a ukázala záda všem 23 
závodnicím. Její oddílová kolegy-
ně Adéla Frýbertová se po famóz-
ním výkonu z plavání radovala 
z bronzové medaile. Krásný po-
hled na stupně vítězů se naskytl 
trenérům a všem příznivcům 
hořovického pětiboje ještě jed-
nou. Pro titul mistryň a vicemis-
tryň ČRv kategorii U 11 v soutěži 
družstev si totiž vystoupala hned 
dvě družstva Spartaku Hořovi-
ce – Lea Holičková a Adéla Frý-
bertová (1. místo) a Sára Holičko-
vá a Aneta Chocholová (2. místo). 
Oddíl měl své zastoupení i v kate-
gorii Open. Do závodu nastoupil 
po 7 letech bývalý reprezentační 
závodník Karel Vavřička, který 
ukázal, že závodit se jen tak ne-
zapomíná. Z 1. místa se radoval 
nejen on, ale i jeho malí svěřenci, 
kterým nyní předává své zkuše-
nosti jako trenér.

Pořadatelé děkují všem, kteří 
se jakkoli zapojili do příprav zá-
vadu a také cukrárně Zavalianis 
Sweet, která pro závodníky na-
chystala luxusní dorty.
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Hořovičtí pětibojaři v září zazářili
Výborná sportovní atmosféra 

doprovázená hudbou, vynikající 
občerstveníz „kontejneru“v aqua-
parku a především týmová práce 
pořadatelů ukázaly, že v Hořovi-
cích moderní pětiboj září. A my 
víme, že nejen v září!

Více na: https://www.pentath-
lon.cz/data/1663445340985Ce-
na-Horovic-(17. 9. 2022).pdf

Mistrovství světa U 19
Lignano Sabbiadoro

První zářijový týden se v ital-
ském Lignanu Sabbiadoro usku-
tečnilo juniorské mistrovství 
světa, kde se také představil Jan 
Nosek, závodník TJ Spartak Ho-
řovice. Pro Honzu to byl první 
velký mezinárodní závod a vedl 
si v něm výtečně. V kvalifikaci 
předvedl suverénně nejlepší čas 
v kombinované části závodu a po 
sečtení bodů ze šermu a plavání 
postoupil do semifinále z 11. mís-
ta. I když Honza v semifinále opět 
předvedl fantastický laser-run, na 
postup do finále jeho výkony ze 
šermu a plavání nestačily. Ovšem 
celkové 25. místo svědčí o Hon-
zových kvalitách a je jistě skvělou 
motivací do dalších závodů.

Mistrovství světa seniorů
Székesfehérvár

Příznivcům moderního pěti-
boje jistě také neunikl evropský 
šampionát konající se v polovině 
září v maďarském Székesfehér-

váru, kde zazářila svěřenkyně TJ 
Spartak Hořovice Karolína Křen-
ková. V seniorské soutěži štafet 
vybojovala s reprezentační kole-
gyní Veronikou Novotnou mis-
trovský bronz a navázala tak na 
individuální úspěch z červenco-
vého mistrovství světa v Alexan-
drii (pozn. 11. místo).

Ke konečné třetí příčce dívkám 
pomohl úspěšný začátek v šermíř-
ské části (po základní části skon-
čily druhé) a jízda na koni, kde 
získaly plný počet. Do závěrečné-
ho combi závodu (běh + střelba) 
vybíhaly ze stříbrné pozice, kterou 
jim nakonec vzala polská štafeta. 
Karolína se také kvalifikovala do 
semifinále v individuálním závodě 
žen a absolvovala základní kolo 
šermu. V něm si vedla znamenitě, 
za aktivní bilanci 19/16 obdržela 
220 bodů a zajistila si tak průběž-
né jedenácté pořadí. Po dohodě 
s realizačním týmem však do dal-
ších bojů nenastoupila. Důvodem 
byla reakce na extrémní zátěž po-
sledních dní a také fakt, že ji na 
šampionátu čekal ještě závod ve 
smíšené štafetě (výsledky známy 
až po uzávěrce).

Karolína svou úspěšnou, a zá-
roveň náročnou, letošní sezónu 
okořenila ziskem cenné medaile, 
čímž stvrdila své kvality a udělala 
radost nejen hořovickým pětibo-
jařům. Kájo, držíme Ti palce!

Zdroj foto: www.pentathlon.cz
Martin Štochl

n Mistrovství světa seniorů Székesfehérvár - Karolína Křenková (vlevo). n Mistrovství světa U 19 Lignano Sabbiadoro - Jan Nosek (vpravo).


