
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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Zvoleno nové vedení radnice

Vážení a milí
hořovičtí spoluobčané,

ráda bych Vám všem poděko-
vala za hlasy, které jste nejen mně, 
ale i mým kolegům dali v komu-
nálních volbách. Velmi si jich vá-
žím a s veškerou úctou, pokorou 
a odpovědností přijímám funkci 
starostky, která v mých očích vždy 
byla funkcí reprezentativní, inspi-
rující a také zavazující. Pokud má 
město starostu, na kterého se lidé 
mohou obrátit s důvěrou, bude 
vzkvétat a to je i mým cílem.

Chci pro Hořovice radnici 
otevřenou v tom nejryzejším slo-
va smyslu. Chci, aby se občané na 
vedení města mohli spolehnout 
a své problémy otevřeně komu-
nikovat s nadějí úspěšného vy-
řešení. Stejně tak radnice v čele 
s novými tvářemi bude komuni-
kovat své plány a záměry tak, aby 
lidé byli vždy dostatečně obsáhle 
a včas informováni o všem, co 
vedení města chystá a co může 

nějakým způsobem ovlivnit jejich 
život.

Přebíráme vedení města 
v nelehké době. Dnes, kdy mno-
zí z Vás mají strach o svoji bu-
doucnost, o to, jak zaplatí účty 
za energie či zda budou moci 
nakoupit na Vánoce, se těžko hle-
dají pozitivní momenty. Přesto 
se budeme snažit usnadnit Vám 
život ve městě, jak jen to půjde. 
Často jsou to maličkosti, které 
dokážou udělat radost cestou do 
práce nebo do školy - opravený 
chodník, nový koš ale i rozkvetlý 
záhon. Pro mnohé však je nej-
důležitější jistota, že se nebudou 
muset vystěhovat z městského 
bytu nebo že v zimě si budou 
moci zapnout topení bez obav 
o rozpočet a my jsme si těchto si-
tuací vědomi. Každá Vaše starost 
bude i naší starostí a budeme se jí 
věnovat s maximální péčí tak, jak 
by se vedení města o své občany 
starat mělo.

n Nově zvolenou starostkou města Hořovice je Věra Veverková (uprostřed), 
uvolněnou místostarostkou je Eva Kaufmanová (vlevo) a post neuvolněné 
místostarostky obsadila Věra Eschnerová. Foto: Radka Vaculíková

Věříme, že s Vaší pomocí do-
kážeme do Hořovic dostat novou 
energii, nové nápady, nové podně-
ty. Těšíme se na spolupráci nejen 
v rámci zastupitelstva, ve kterém 
se sešli odborníci ze všech oborů, 
ale i se spolky a sdruženími, které 
se každý den snaží město trochu 
vylepšit. Těšíme se, že se budeme 
moci radovat z malých i velkých 
úspěchů a z případných neúspě-
chů si vzít ponaučení pro druhou 
šanci. Děkujeme Vám všem, kteří 
nám věříte a podporujete nás ve 
snaze o město příjemné pro život.

První schůze rady města se 
uskuteční v pondělí, 31. 10. 2022, 
proto si společné programové 

prohlášení budete moci přečíst 
v dalším čísle Hořovického Měš-
ťana.
Věra Veverková, Eva Kaufmanová, 

Ing. Věra Eschnerová

Složení Rady města:

Věra Veverková, starostka

Eva Kaufmanová, místostarostka

Ing. Věra Eschnerová, 
místostarostka

Ing. Petr Karban

JUDr. Jaroslav Ortman

Ing. Miroslav Žáček

Ing. Jan Skopeček

Do čela hořovické radnice byly zvolené tři ženy. Post starost-
ky obsadila Věra Veverková, uvolněnou místostarostkou se 
stala Eva Kaufmanová a neuvolněnou místostarostkou Ing. 
Věra Eschnerová.
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n BLEŠÍ TRH. Kdo se na přelomu října vypravil do sálu hořovické radni-
ce, mohl zde za příjemné ceny pořídit nejen oblečení a obuv pro děti i do-
spělé, ale například i lyže nebo brusle. Konal se zde Bleší trh, který pořada-
telsky zajistil spolek Sedmikráska. Součástí akce byla i sbírka nepotřebných 
věcí pro lidi v nouzi. „O odvoz věcí se postarala Diakonie Broumov. Jistě 
vše správně rozdělí a udělá radost několika lidem. Dárcům děkujeme a vá-
žíme si jejich pomoci,“ poznamenala předsedkyně sdružení Sedmikráska 
Renata Babelová a doplnila: „Velký dík patří i městu Hořovice, které nám 
bezplatně pronajalo již po několikáté sál radnice.“ Další Bleší trh se usku-
teční na jaře 2023. Foto: (var)

n Návštěvníci každého věku si užívali kulturní program.

n O cibulové copy je vždy velký zájem. 2x foto: Radka Vaculíková

Zahrádkáři zvolili i pro 
letošní rok komornější 

formu cibulové slavnosti
Některá média zvala na velký Cibulový jarmark, akce čelila 
velkému náporu návštěvníků

Hořovičtí zahrádkáři i v letoš-
ním roce připravili slavnost cibule. 
Upletli cibulové copy, objedna-
li hudbu, stánky s občerstvením 
a tradičními výrobky a zařídili vše, 
co je pro akci tohoto druhu nutné. 
Stejně jako vloni i letos ale zvolili 
komornější formu, kdy místo Ci-
bulového jarmarku v centru měs-
ta uspořádali takzvaný Cibuláček 
v areálu Společenského domu.

Cibuláček byl tradičně dvou-
denní, páteční část probíhala 
v příjemném duchu, kdy si lidé 
přišli do zahrady Společenské-
ho domu poslechnout hudbu, 
u stánků se občerstvili a zakou-
pili cibulové copy. Sobota byla ale 
mnohem náročnější. Jak uvádějí 

zástupci hořovických zahrádká-
řů, některá média si neověřila 
základní informace přímo u po-
řadatelů a zvala na akci, která se 
vlastně nekonala. Zvala na Cibu-
lový jarmak do centra města. Tato 
klamavá reklama způsobila, že na 
akci přijely i zájezdy a tím i velký 
počet lidí.

Hořovičtí zahrádkáři nemohli 
se zmíněnou klamavou reklamou 
den před akcí už nic udělat. Už 
nyní v listopadu ale hodlají jednat 
o možném obnovení Cibulového 
jarmarku s dalšími institucemi.

Hořovickým zahrádkářům 
v každém případě patří za přípra-
vu tradičního setkání velké podě-
kování. (var)

Pestrý podzim v knihovně
Říjnový program Knihovny Iva-

na Slavíka nabídl řadu akcí. Kromě 
výstavy fotografií mohli zájemci 
navštívit i řadu přednášek. Ta prv-
ní se uskutečnila ve čtvrtek 6. října, 
kdy do knihovny zavítal muzikant, 
autor mnoha skladeb a spisovatel 
Václav Křivanec. Hovořil o své kni-
ze Dál nechoď, za kterou mu o tři 
dny později Česká asociace autorů 
detektivní literatury v soutěži o nej-
lepší knihu detektivního a krimi-
nálního žánru roku 2021 udělila 
Čestné uznání.

Ve středu 19. října si návštěv-
níci povídali s Janou Vlkovou. Její 
beseda nesla název Co skrývala ba-
biččina špajzka aneb Čím předkové 
tužili svou imunitu.

A jaké akce se v hořovické 
knihovně konají tento měsíc?

Stejně jako v předchozích týd-
nech i v listopadu se koná řada akcí 
pro školáky a už druhý listopado-
vý den se zde uskuteční cestopis-

ná přednáška s projekcí fotografií 
a čtení ukázek z knihy S Radkou na 
cestách. Autorkou knihy je Radka 
Darebná a seznámit se s ní a s její-
mi zážitky z cest můžete ve středu 
2. listopadu od 18:00 hodin. Úryvky 
z knihy bude číst její sestra Helena 
Kreisingerová.

Ve čtvrtek 10. listopadu od 17:30 
hodin se můžeme těšit na akci s ná-
zvem Večer s Rourem a Ondřejem 
Vaculíkem. Půjde o slavnostní uve-
dení knihy Člověk jménem Rour 
do čtenářské společnosti. Setkání 
zpestří autorské čtení.

Výčet listopadových akcí uzavírá 
akce s názvem Povídání s Jakubem 
Greschlem, který v úterý 22. 11. od 
17:30 hodin zavede návštěvníky do 
více než tří desítek zemí. Nebude 
chybět vyprávění o místních zvy-
cích a tradicích. Poslední listopa-
dovou neděli, začíná advent a s ním 
tradiční adventní soutěž pro všech-
ny, kteří rádi listují v knihách. (var)

n Setkání se spisovatelem Václavem Křivancem se v hořovické knihovně 
uskutečnilo 6. října. Foto: Eva Kocourková
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n Na výstavě Vánoce v časech minulých historické ozdoby z různých spe-
ciálních materiálů. Foto: archiv Ilony Voráčkové

Krkonošské pohádky ve Společenském domě
Městské kulturní centrum Hořovice myslí po celý rok i na dětské 

návštěvníky. Například v neděli 9. října pro ně připravilo divadelní 
přestavení Krkonošské pohádky. Akce se konala ve Společenském 
domě a užily si ji děti i jejich doprovod. Foto: var

Ve čtvrtek 3. listopadu začíná 
v hořovické Galerii Starý zámek 
výstava Ilony Voráčkové s názvem 
Vánoce v časech minulých. V rozho-
voru pro Hořovický Měšťan autorka 
výstavy a sběratelka Ilona Voráčko-
vá prozradila, co vše na výstavě uvi-
díme, od kdy se věnuje sběratelství 
a co vše je součástí její sbírky.

V listopadu a prosinci mohou 
lidé v hořovické galerii navštívit 
vaši výstavu Vánoce v časech 
minulých. Co vše je součástí vaší 
vánoční sbírky?

Vše, co se týká Vánoc - ozdoby, 
staré vánoční balící papíry, vánoční 
svíčky, krabice od vánočních ko-
lekcí i různé malé stromečky, které 
mohly být dekorací i dětskou hrač-
kou. Teď jsem například sehnala 

formu na výrobu skleněných vá-
nočních ozdob. Sbírám také vánoč-
ní knížky a časopisy, které vychá-
zely okolo Vánoc. A samozřejmě 
vánoční pohlednice.
A co z toho uvidíme v hořovic-
ké galerii?

Budou to především pohledni-
ce, staré ozdoby, dobové vánoční 
reklamy, staré krabičky od vánoč-
ních kolekcí, ale i formy na výrobu 
vánočních ozdob a nebudou chy-
bět zmíněné malé stromečky a další 
zajímavé vánoční předměty.
Od kdy se věnujete sběratel-
ství?

V dětství jsem sbírala kde co - 
ubrousky, známky, pohledy, kovové 
zátky. Sbírání vánočních artefaktů 
se věnuji asi deset let. Ještě před tím 
jsem ale už několik let sbírala staré 

Ilona Voráčková: Vánoce mám po celý rok
Zajímá vás, jak se slavily Vánoce v Hořovicích ve druhé polovině 19. století? Tak to si nenechte ujít novou výstavu Ilony 
Voráčkové v Galerii Starý zámek. Navštívit ji můžete vždy v pátek, sobotu a neděli od 10 do 18 hodin.

vánoční pohledy, pak i novější, vy-
dané do roku 1989.
Co dalšího kromě vánočních 
předmětů sbíráte?

Sbírám vše, co se týká Hořovic 
a Zdic. Převažují pohledy, ale tře-
ba i fotografie, dokumenty a knihy 
o Hořovicích a Zdicích. Pohlednice 
a fotografie z mé sbírky se také staly 
podkladem pro mé knihy Hořovice 
a Zdice v proměnách času.
Co považujete za váš nejvzác-
nější kousek?

Z vánočních sbírek jsou to 
historické ozdoby z různých spe-
ciálních materiálů, například z tra-
gantu. To je vlastně pryskyřice 
z asijského keře kozinec, ozdoby 
jsou staré minimálně 120 let. Další 
zajímavé ozdoby jsou perličkové, 
plněné voskem, který je nastříkán 
fosforeskujícím médiem. Tyto oz-
doby pak v noci krásně svítily. Vy-
ráběly se ve čtyřicátých letech mi-
nulého století v Jablonci nad Nisou 
a byly poměrně drahé a moc se jich 
bohužel do dnešní doby nedocho-
valo. A potom různé malé stromeč-
ky, vyráběné například z kachního 
peří. Také mám třeba 130let staré 
vánoční knihy s krásnými litogra-
fickými ilustracemi.
Sběratelství je váš celoživotní 
koníček?

Ano. Mým snem je mít třeba stá-
lé vánoční muzeum. Zatím mám vše 
schované doma.
Jak sháníte sbírkové předměty?

Většinou na internetu, v baza-
rech nebo v inzerátech. Prakticky 
mám Vánoce po celý rok, neustále se 
po něčem pídím. Denně probírám 
inzeráty.
V hořovické Galerii Starý zámek 
jste již vystavovala. O jakou vý-
stavu šlo?

Její název byl Květomluva a usku-

tečnila se před pěti lety. Nebyla jsem 
ale jedinou vystavující. Svými pohle-
dy a přáními s květinovými motivy 
jsem doplnila expozici replik malo-
vaného nábytku Veroniky Fryčové 
a květinové výzdoby Evy Lojínové.
Mohli si Vaše sbírkové předměty 
prohlédnout lidé i v jiném městě?

Ano, měla jsem i výstavu sta-
rých pohlednic a fotografií ve Zdi-
cích a v roce 2018 jsem vystavovala 
vánoční pohlednice v hořovickém 
muzeu.
Co byste ráda doplnila? Nebo 
vzkázala čtenářům?

Jste srdečně zváni na tuto výsta-
vu, přijďte načerpat vánoční atmo-
sféru časů minulých. Mám pro Vás 
i jednu zajímavost – úryvek z málo 
známé knihy týkající se přímo Ho-
řovic. Dozvíte se, jak se slavily Váno-
ce v Hořovicích ve druhé polovině 
19. století. (var)

n V Galerii Starý zámek vysta-
vuje Ilona Voráčková, její výstava 
nese název Vánoce v časech minu-
lých. Součástí expozice jsou i histo-
rické ozdoby z různých speciálních 
materiálů.



na koncerty, plesy a jiné společenské akce. Míra se také aktivně účastnil 
chodu našeho města. Míru znal skoro každý a Míra skoro každého. S ka-
ždým se zastavil na pár slov. Míra nás 23. září navždy opustil. Stopa, 
kterou v Hořovicích zanechal, ale nezmizí. Míro, děkujeme za všechno 
a nikdy na tebe nezapomeneme.

Kryštof Kreisinger
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Vítání občánků
V sobotu 24. září 2022 proběhlo na hořo-

vickém zámku slavnostní podzimní vítání no-
vých občánků města Hořovice.

Vítání se zúčastnilo celkem 10 dětiček. Ně-
kolik dětiček bylo na poslední chvíli z důvodu 

nemoci omluveno. Kulturní program zajistili 
žáci z I. ZŠ Hořovice pod vedením Mgr. Zdeň-
ky Ulčové a Mgr. Jany Ženíškové. Hudební 
doprovod zajišťoval Mgr. František Škrabánek. 
Dětičky dostaly tašku s koupacím setem, ply-
šákem, knihou, bryndákem. Dále pamětní list 
s dárkovou poukázkou do drogerie Froněk. 
Maminky dostaly květinu. Dětičky vítala Jana 

Šrámková a Mgr. Zdeňka Ulčová. Přivítáni 
byli:

Evelína ŠMÍDOVÁ, Ladislav KUČERA, 
Nela LÁSKOVÁ, Tereza JAŇOUROVÁ, Ella 
ŠEVČÍKOVÁ, Tobiáš PRAIZLER, Daniel VEL-
VARSKÝ, Jakub ŠOS, Amálka RAZÍMOVÁ, 
Patricie Marie BOROVIČKOVÁ.

Jana Šrámková

Vzpomínka na úžasného člověka
Dovolte mi prosím malou vzpomínku na úžasného člověka. Den 

před Slavnostmi města nás opustil pan Miroslav Veverka. Jako ve-
doucí oddílu Mohykán v minulých letech vedl děti nejen k lásce 
k přírodě, učil je samostatnosti, úctě… Práce s dětmi ho jistě naplňo-
vala. Toho využil i náš spolek. Ochotný, vstřícný a pořád usměvavý 
Mirek nám pomáhal plánovat trasy Hořovického toulání. Byl stud-
nou vědomostí nejen našeho města. Na velikonočních dílničkách 
učil plést pomlázky. Důležitá a hodně vidět byla i jeho propagační 
činnost. Všichni si pamatujeme jeho plakáty na zídce před radnicí.

Spolupracovat s ním byla čest a vždy jen pohoda a smích. Dě-
kujeme!

Za členy spolku Sedmikráska předsedkyně Renata Babelová

n Hořovický patriot Miroslav Veverka navždy odešel.
Foto: archiv Sedmikrásky

Poslední Mohykán
Když se v Hořovicích řekne „Mohykán“, tak si asi většina z nás ne-

představí kmen severoamerických indiánů ani slavný román J. F. Coope-
ra. Jako první nám samozřejmě přijde na mysl oddíl Mohykán a osobnost 
jeho vedoucího a zakladatele Miroslava Veverky, kterému málokdo říkal 
jinak než Míra. Hořovický Mohykán byl víc než jen turistický oddíl, byl 
to prostě fenomén. Mohykánem prošlo několik generací dětí a mladých 

lidí nejen z naše-
ho města. Každé 
páteční odpoledne 
se konaly schůz-
ky v klubovně 
v Dražovce a té-
měř každou so-
botu výpravy do 
blízkého i vzdá-
lenějšího okolí 
našeho města. 
Každé léto byl tá-
bor v přírodě. Vše 
samozřejmě bylo 
provázeno skvě-
lým programem 
v podobě nápadi-
tých her, spoustou 
další zábavy u tá-
borových ohňů, 
ale i získáváním 

různorodých dovedností. Kdybych měl popsat své vzpomínky, tak by mi 
k tomu nestačil celý ročník Hořovického měšťana. Díky Mírovi získalo 
několik generací dětí smysluplnou náplň svého volného času. Ale nejen 
to. Mírovi vděčíme za mnohé, co se nám hodilo i v pozdějším životě. 
Naučil nás spoustu praktických věcí. Díky Mírovi umíme použít sekyru 
nebo rozdělat oheň. Díky Mírovi jsme poznali přírodu a vytvořili si vztah 
k rodnému kraji. V Mohykánu jsme poznali, že není jen zábava, ale také 
je potřeba přiložit ruku k dílu. Díky Mírovi jsme se ale také naučili spo-
lupráci, pomoci slabším a vzájemnému respektu. V Mohykánu jsme našli 
přátele. Zjistili jsme, že i lidé o generaci starší, kteří pro nás byli autori-
tou, byli kdysi kluci a holky jako my. Míra se do paměti našeho města ale 
nezapsal pouze prostřednictvím Mohykánu. Ti, kteří do Mohykánu ne-
chodili, si určitě pamatují na jeho osobité plakáty. Léta nás zvaly do kina, 
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Nová škola oslavila 40. narozeni-
ny. Dne 12. 10. škola přivítala hosty 
z řad učitelů, žáků, rodičů a široké 
veřejnosti, aby společně oslavili toto 
výročí. A protože škola je hlavně 
o dětech, byly to právě ony, které se 
na přípravách zásadně podílely.

Program pečlivě připravený 
pro tento významný den byl pestrý. 
U příležitosti oslav byly otevřeny 
učebny, které jsou běžně přístupné 
spíše jen žákům a učitelům. Návštěv-
níci ocenili prostředí a vybavenost 
učeben, nejmenším návštěvníkům se 

velmi líbila hudební dílnička, kde je 
nejvíce upoutala hra na perkusní ná-
stroje zvané boomwhackers a výtvar-
ná dílnička s podzimní tematikou, 
vyrábění podzimních dekorací s po-
mocí včelího vosku se stalo doslova 
hitem. Na své si přišli i milovníci 
robotiky, „mikroskopování“, nadšen-
ci do fyziky nebo chemie. Sportovci 
dostali prostor v tělocvičně, kde si 
mohli zahrát mimo jiné Kin-Ball. 
Komu se pletl jazýček, tomu ho roz-
motala logopedická dílnička. Dospě-
láky upoutaly staré fotografie, které 
zachycují budování a slavnostní ote-
vření školy.

O návštěvníky se dobře posta-
raly i dívky z vyšších ročníků, kte-
ré připravily bohaté občerstvení. 
K mání bylo „sladké i slané, teplé 
i studené“. Dívky se proměnily 
v kavárnice a servírky. Pomyslnou 
třešinkou na dortu bylo společné 
opékání vuřtíků na školní zahra-
dě. Nálada byla uvolněná, radostná 
a přátelská. Věříme, že všichni, kteří 
se s námi přišli podělit o velkou ra-
dost z naší školy, odcházeli s pocity 

1. Základní škola Hořovice oslavila 40 let!
Začátek podzimu, žloutnoucí listí na stromech, teplé počasí. Školou zní hudba, na chodbách se tvoří skupinky štěbetajících 
lidí, z tělocvičny se ozývá sportovní nasazení, některé učebny se proměnily v rukodělné dílny, v jiných jek vidění svět robotiky, 
fyziky či chemie. Slavíme!

n Od otevření 1. základní školy Hořovice uplynulo 40 let. Slavnostní se-
tkání k významnému výročí se ve škole uskutečnilo ve středu 12. října. 
Pozvání na akci přijali dosavadní i nově zvolení zástupci města. Do školy 
se například vypravili starosta města Hořovice Jiří Peřina nebo nově zvo-
lená zastupitelka Věra Veverková, která ve volbách do zastupitelstev obcí 
získala největší počet hlasů. Nechyběl ani zastupitel Karel Pelikán a další.

n Tři momentky z oslav 40 let
1. ZŠ Hořovice. Foto: archiv ZŠ

hezky prožitého odpoledne, s osvě-
ženými vzpomínkami a celkově 
dobrým pocitem.

Popřejme společně naší škole, 
aby těchto čtyřicet let nebylo zda-
leka posledních! Nikola Škroudová

Lektoři spolku Sedmikráska připravili tvořivé 
dílničky. Malovalo se na keramiku, zájemci vyráběli 
ptačí budky z překližky a lapače snů, navlékali korál-
ky, malovali obrázky, na krk navlékal Podzimníček. 
Součástí dílniček byl i prodej výrobků lektorů.

Velký úspěch sklidilo malování na obličej. U obou 
stanovišť se tvořila fronta, každý si rád počkal a odchá-
zel nadšený. Čekající rodiče byli odměněni sponzor-
ským darem města – hrnek a propisku si odnesli ve 
stylové igelitové tašce. Spolek přidal kartonový znak 
města Hořovice, který si mohl každý vymalovat ve 
správných barvách. „Šikovné ručičky“ firmy Smurfit 
Kappa Žebrák darovaly z lepenky kromě již zmíně-
ných znaků města skládací lepenková autíčka nebo 
i podzimní věnec. Zájemci si je mohli složit a vybarvit 
na místě, jiní si je odnesli domů. Děkujeme firmě za 
dary a těšíme se na další spolupráci. Cesta k dílnič-
kám byla doplněna fotografiemi pana Václava Babe-
la. Virtuální procházka městem začínala a končila na 
Víseckém náměstí. Vedla přes lesopark Dražovka, Pa-
lackého náměstí, k Červenému potoku a kolem zám-
ků zpět. Každý panel byl doplněn textem z historie 
a končil třemi otázkami. Správné odpovědi najdete na 

webu https://www.masazehorovice.cz/slavnosti-mes-
ta-horovice/

Akce se těšila velké účasti. Bylo to krásné, společ-
né setkání, které by si každý rád zopakoval. Smekáme 
před panem Landou, který má na akci velký podíl. 
A za členy spolku mohu říci, že si velmi vážíme jeho 
práce a děkujeme nejen za kulturní aktivity.

Za spolek Sedmikráska
Renata Babelová, předsedkyně sdružení

Spolupráce Sedmikrásky s MKC Hořovice úspěšně pokračuje
Mgr. Přemysl Landa pozval spolek Sedmikráska na Slavnosti města Hořovice. Akce se ko-
nala za pěkného počasí v areálu Společenského domu o víkendu 24. a 25. září. Dvouden-
ní slavnost nabídla pestrý program pro všechny věkové kategorie. Na zahradě zazněla 
hudba, divadlo, přijeli šermíři a kejklíři. Uvnitř Společenského domu se představili po-
skytovatelé sociálních služeb. Za shlédnutí stály i historické fotografie. K dispozici bylo 
samozřejmě občerstvení. Děti se mohly vydovádět na skákacích hradech.
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PRIORITY ŠKOLY
Hořovická střední škola se v současném roce představuje jako regionál-

ní všeoborové střední otevřené odborné vzdělávací centrum, poskytující 
střední odborné vzdělání svým žákům i veřejnosti. Prioritou školy je kvalitní 
praktické vyučování a odborná praxe s velkým podílem výuky u výrobních 
společností a využívání přímé podpory školy regionálními zaměstnavateli. 
V současnosti se ve škole učí 400 žáků a pedagogický sbor má 42 pedagogů. 
Škola udržuje stabilní oborovou strukturu, podporuje stálý pedagogický sbor.

POHLED DO HISTORIE
Při pohledu do historie školy není možné opomenout tradici třech pů-

vodních škol, jejichž postupným sloučením vznikla v letech 2001-2003 sou-
časná podoba školy. První z předchůdců dnešní podoby školy je Střední ze-
mědělská škola založená 16. listopadu 1886 v budově tzv. Hospodářské školy 
v dnešní Masarykově ulici 386.

6. března 1894 kuratorium zakoupilo od továrníka J. Jindáčka 1000 m2 

pole pro stavbu budovy školy a v roce 1895 bylo rozhodnuto o stavbě nové 
budovy školy. 20. ledna 1886 schválil sněm Království českého za souhla-
su C.K. ministerstva orby zřízení Zimní hospodářské školy v Hořovicích 
a 16. listopadu 1886 byla první hospodářská škola na celé bývalé západní drá-
ze otevřena. Prvním ředitelem školy byl jmenován Antonín Půhoný. V po-
válečném období bylo vzdělávání hospodářského charakteru soustředěno 
v Králově Dvoře a v Berouně, kde v roce 1958 zahájila svoji éru Střední země-
dělská technická škola. Po roce 1960 se SZTŠ přestěhovala do Hořovic, kde 
využívala zrekonstruovanou budovu bývalého ONV. Takto škola působila 
až do roku 2001, kdy došlo ke vzniku sloučené Střední odborné školy. K vý-
znamným ředitelům školy patřili Dušan Majerík a Václav Kalabza.

Další linku tradice školy tvoří hořovická Střední průmyslová škola. 
V roce 1953 vzniklo Odborné učiliště státních pracovních záloh při teh-
dejším n.p. Buzuluk a v Hořovicích vzniklo učiliště při ČKD. Současně 
byla zřízena nová průmyslová škola pod vedením ředitele Otakara Fajfra. 
Škola působila v hořovickém novém zámku a dalších budovách nepřetržitě 
do roku 1972, kdy byla v době normalizace bez náhrady zrušena a učitelé 
ve velkém počtu přešli do Příbrami. Teprve po roce 1989 byla realizována 
myšlenka obnovy této školy, kdy byla v roce 1992 založena Střední odborná 
škola Hořovice s výukou oborů strojírenství a obchodní akademie. Škola 
byla zpočátku umístěna v komplexu budov ve Větrné ulici, v roce 1994 byla 
škole uvolněna budova na Palackého náměstí 100.

Poslední etapou ve vývoji školy bylo převzetí učebních oborů nástrojař 
a zámečník včetně svářečské školy k 1. září 2003, a to od zrušeného soukro-

mého strojírenského učiliště SOU Buzuluk, Komárov, o.p.s, které bylo pokra-
čovatelem zmíněného učiliště státních pracovních záloh.

ZAČÁTEK MODERNIZACE
Po roce 2003 se sloučená škola začíná modernizovat. Za podpory fondů 

EU bylo na platformě bývalého školního statku postaveno nové centrum 
odborné přípravy s moderním strojním vybavením, které se stalo základnou 
pro výuku všech technických maturitních i nematuritních oborů školy. Sou-
časně dochází k postupné rekonstrukci budov v Masarykově ulici, otevření 
vlastní nové jídelny v roce 2004, k dostavbě podkrovních učeben, nových la-
boratoří a řady odborných učeben.

SOUČASNOST
Současná struktura školy zahrnuje tři hlavní vzdělávací proudy – tech-

nické (maturitní obory -strojírenství a informační technologie, technické 
obory s výučním listem- elektromechanik, nástrojař a strojní mechanik), 
dále obory přírodovědné (veterinářství a ekologie a životní prostředí) a též 
obory ekonomické zastoupené oborem ekonomika a podnikání. Společ-
ným rysem je maximální snaha o propojení školní výuky s praxí u zaměst-
navatelů zdejšího regionu. Škola počínaje rokem 2017 několikrát získala 
titul „Škola doporučená zaměstnavateli“. Škola v rámci přírodovědných 
oborů je součástí skupiny škol přidružených k UNESCO a současně je no-
sitelem titulu „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“. Rovněž se podílí na 
výchově nových odborných pedagogů jako cvičná škola České zemědělské 
univerzity v Praze. Ve výuce je trend zapojit moderní přístupy a využívat 
nové technologie. V oboru Informační technologie se využívá standardizo-
vaných kurzů společnosti CISCO, vyučuje se počítačová bezpečnost. Škola 
připravuje v rámci grantu novou prototypingovou učebnu s 3D technolo-
giemi. Pro přírodovědce jsme letos vybudovali novou chemickou laboratoř 
a veterinární odbornou učebnu. Pro strojírenské obory se podařilo i díky 
vlastní ekonomické činnosti školy z velké části zajistit moderní strojní vy-
bavení a v ekonomickém oboru je zavedena výuka s fiktivní firmou. K nej-
novější vzdělávací nabídce školy patří i vysoce odborný obor elektromecha-
nik pro zařízení a přístroje, požadovaný regionálními společnostmi.

Současným ředitelem školy je Ing. Vladimír Kebert, CSc a ve funkci zá-
stupce ředitele působí Mgr. Bc. Alena Lhotáková. Současné vedení školy se 
snaží v souladu s dlouhodobým záměrem Středočeského kraje školu profi-
lovat jako odborné centrum s působností v širším regionu, které je otevřené 
i veřejnosti, např. spolupráce ve výuce počítačových kurzů, kurzy svařování, 
programování a obecných informačních technologií.

Pro zájemce o studium i pro veřejnost připravuje škola dny otevře-
ných dveří, při nichž si zájemci mohou prohlédnout školu a její vybavení 
a vyzkoušet si některé dovednosti. První takovou možností bude 26. listo-
pad 2022. Studijní nabídka školy na straně 15. (red)

n Představujeme…

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hořovice 
- příspěvková organizaci KÚ Středočeského kraje
V letošním roce se na stránkách Hořovického Měšťana postupně představily příspěvkové organizace měs-
ta Hořovice včetně škol. Do jejich výčtu patří i Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hořovice. 
Základní informace poskytl ředitel školy Vladimír Kebert se svými kolegy.

n Prioritou školy je kvalitní praktické vyučování a odborná praxe s vel-
kým podílem výuky u výrobních společností a využívání přímé podpory 
školy regionálními zaměstnavateli. 2x foto: archiv školy

n Pro zájemce o studium i pro veřejnost připravuje škola dny otevřených dve-
ří, při nichž si zájemci mohou prohlédnout školu a její vybavení a vyzkoušet si 
některé dovednosti. První takovou možností bude 26. listopad 2022.
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Ze Zastupitelstva 
města Hořovice

ze dne 21. srpna 2022

n USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města Hořovice schva-
luje program zasedání zastupitelstva 
města Hořovice.
Výsledek hlasování:
PRO: 11 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 9
Usnesení č. 1 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo města Hořovice po pro-
jednání na základě zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v plat-
ném znění podle § 84 odst. 2, písm. b) 
schvaluje rozpočtové opatření č. 3 ke 
schválenému rozpočtu města Hořovi-
ce na rok 2022 ve znění rozpočtového 
opatření č. 2. s tím, že pod příjmy ORJ 
200 dojde ke snížení o 5 000 000,– Kč 
a pod příjmy ORJ 400 dojde k navýšení 
o 4 057 414,– Kč a o rozdílovou částku 
budou sníženy výdaje pod ORJ 10.
Výsledek hlasování:
PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo města Hořovice vydává 
podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), v platném znění, Obecně závaznou 
vyhlášku města Hořovice, kterou se 
stanoví místní koeficient pro výpočet 
daně z nemovitostí, a to s účinností od 
01. 01. 2023.
Výsledek hlasování:
PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo města Hořovice schva-
luje v souladu s § 84 odst. 2 písm. s) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
následující pojmenování nových ulic 
na území města Hořovice:
1) Stará cihelna, 2) K Bažantnici, 3) 
U Knížecí cesty, 4) Ječná, 5) Ovesná, 6) 
Žitná, 7) Pšeničná, 8) Kopřivová
Výsledek hlasování:
PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo města Hořovice schvalu-
je dle ustanovení § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
A) Bezúplatný převod vlastnického 
práva k nemovitým věcem v k. ú. Ho-
řovice
• pozemek parcelní č. 2282/16, druh 
pozemku: zahrada, způsob ochrany: 
zemědělský půdní fond
• pozemek parcelní č. 2282/20, druh 
pozemku: ostatní plocha, způsob vyu-
žití: jiná plocha
• pozemek parcelní č. 2282/96, druh 
pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
součástí je stavba Hořovice, č.p. 869, 
obč. vyb., stavba stojí na pozemku p. č. 
2282/96

• pozemek parcelní č. 2282/97, druh 
pozemku: ostatní plocha, způsob vyu-
žití: jiná plocha
• pozemek parcelní č. 2282/163, druh 
pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
součástí je stavba: bez čp/če, garáž, stav-
ba stojí na pozemku p. č. 2282/163
z vlastnictví České republiky – Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majet-
kových do vlastnictví města Hořovice 
s následujícími omezujícími podmín-
kami smlouvy o bezúplatném převodu:
1. Město Hořovice (dále jen „nabyva-
tel“) se zavazuje o převáděný majetek 
řádně pečovat a užívat jej pouze ve ve-
řejném zájmu k účelům vyplývajícím 
z ustanovení Čl. II. odst. 2 této smlou-
vy. Převáděný majetek nelze využívat 
k hospodářské činnosti ve smyslu ko-
merční či jiné výdělečné činnosti, nelze 
jej pronajímat ani přenechat do pachtu, 
ani takové nakládání strpět.
Toto omezení se sjednává na dobu 20 
let od právních účinků vkladu vlast-
nického práva k převáděnému majetku 
pro nabyvatele dle této smlouvy do ka-
tastru nemovitostí.
2. Smluvní strany se dohodly, že poru-
šením podmínky stanovené v odst. 1 
tohoto Článku není stav, kdy výsled-
kem níže uvedeného výpočtu bude 
hodnota nižší než „20“ (%). Výpočet 
skutečné míry hospodářského využití 
příslušné nemovitosti v daném kalen-
dářním roce bude založen na poměru 
plochy zaujímající hospodářskou čin-
nost k celkově využitelné ploše převá-
děného majetku, s přihlédnutím k po-
čtu dnů hospodářského využívání, a to 
dle níže uvedeného vzorce:
Suma [A1; A365/366]
------------------------- *100 ≤ 20%
B * C
kde údaje ve vzorci znamenají:
A1 až 365/366 plocha nemovitosti 
z celkové využitelné plochy nemovi-
tosti využita konkrétní den kalendář-
ního roku k hospodářské (ve smyslu 
komerční či jiné výdělečné) činnosti 
(v m2)
Suma [A1, A365/366] součet A za 
všechny kalendářní dny kalendářního 
roku (v m2)
B celková využitelná plocha nemovi-
tosti (v m2) C celkový počet dnů ka-
lendářního roku (tj. 365 resp. 366 v pře-
chodném roce)
3. Smluvní strany se dohodly, že za hos-
podářskou činnost se dále nepovažuje 
taková činnost, která je považována ve 
smyslu Sdělení Komise o pojmu státní 
podpora uvedeném v Čl. 107 odst. 1 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
(2016/C 262/01) za činnost nehospo-
dářskou.
4. Nebude-li nabyvatel převáděný 
majetek využívat ve veřejném zájmu 
v souladu s ustanovením Čl. II. odst. 2 
této smlouvy, anebo bude-li převáděný 
majetek využíván k hospodářské čin-
nosti ve smyslu komerční či jiné výdě-
lečné činnosti anebo bude-li převáděný 
majetek pronajímán či přenechán do 
pachtu, nebo bude takové nakládání tr-
pěno, zaplatí nabyvatel převodci smluv-

ní pokutu ve výši 15 % ceny obvyklé 
(popř. tržní hodnoty) předmětu pře-
vodu ke dni vkladu vlastnického práva 
nabyvatele do katastru nemovitostí. 
Pakliže by nebylo možné výši smluvní 
pokuty stanovit tímto způsobem, pou-
žije se pro výpočet uvedené procento 
z ceny zjištěné dle oceňovacího předpi-
su platného ke dni vkladu vlastnického 
práva nabyvatele do katastru nemovi-
tostí. Nebude-li nabyvatel převáděný 
majetek využívat ve veřejném zájmu 
v souladu s ustanovením Čl. II. odst. 2 
této smlouvy, nebo bude-li převáděný 
majetek využíván k hospodářské čin-
nosti ve smyslu komerční či jiné výdě-
lečné činnosti anebo bude-li převáděný 
majetek pronajímán či přenechán do 
pachtu, nebo bude-li takové nakládá-
ní trpěno, je převodce oprávněn od 
smlouvy odstoupit ve smyslu § 2001 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
5. Nabyvatel je však oprávněn převá-
děný majetek v nezbytném rozsahu 
smluvně zatížit věcným břemenem 
pro účely zřízení, provozu a údržby 
sítě technického vybavení a veřejně 
prospěšné stavby, popřípadě k zajištění 
nezbytného přístupu vlastníka k jeho 
stavbě.
6. Smluvní pokutu lze uložit i opakova-
ně, a to za každé porušení smluvní po-
vinnosti uvedené v odst. 1 tohoto člán-
ku a v odst. 2 Čl. II. ve vztahu ke každé 
jednotlivé převáděné věci tvořící pře-
váděný majetek. V případě opakovaně 
uložené smluvní pokuty musí převodce 
nabyvateli vždy písemně oznámit, že 
bylo zjištěno porušení smluvní povin-
nosti a termín, do kdy má být toto po-
rušení smluvní povinnosti odstraněno. 
V případě, že nebude v tomto termínu 
porušení smluvní povinnosti nabyvate-
lem odstraněno, bude smluvní pokuta 
uložena opakovaně.
7. Úhradu smluvních pokut dle odst. 
4 tohoto článku provede nabyvatel ve 
lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, kdy 
mu bude doručena písemná výzva pře-
vodce k zaplacení smluvní pokuty.
8. Bude-li zjištění smluvní pokuty dle 
odst. 4 tohoto článku spojeno s náklady 
na vypracování znaleckého posudku, 
případně s jinými účelně vynaloženými 
náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit 
i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 kalendář-
ních dnů ode dne, kdy mu bude doru-
čena písemná výzva převodce k zapla-
cení smluvní pokuty.
9. Převodce je oprávněn ode dne vzni-
ku příslušného závazku nabyvatele po-
dle této smlouvy do 365 kalendářních 
dnů po ukončení doby trvání tohoto 
závazku provést kontrolu, zda je ta-
kový závazek nabyvatele dodržován, 
respektive zda byl dodržován před 
ukončením jeho trvání. Nabyvatel je 
povinen k tomu převodci poskytnout 
součinnost, zejména umožnit převodci 
šetření na místě a na výzvu převodce 
mu předložit požadované dokumenty. 
V případě porušení tohoto závazku 
uhradí nabyvatel převodci smluvní 
pokutu ve výši 2 000 Kč, a to ve lhůtě 
15 kalendářních dnů ode dne, kdy mu 

bude doručena písemná výzva převod-
ce k zaplacení smluvní pokuty. Smluvní 
pokutu dle tohoto odstavce lze uložit 
i opakovaně.
10. Odstoupení od této smlouvy pře-
vodcem se nedotýká povinnosti na-
byvatele zaplatit peněžitá plnění, na 
jejichž úhradu dle této smlouvy vznikl 
převodci nárok do data účinnosti od-
stoupení.
11. Odstoupení od smlouvy musí být 
v písemné formě a nabývá účinnosti 
dnem doručení nabyvateli. Odstoupe-
ním se závazky z této smlouvy ruší od 
počátku a smluvní strany si vrátí vše, co 
si splnily, kromě peněžitých plnění, na 
jejichž úhradu vznikl převodci nárok 
do data účinnosti odstoupení.
B) Zřízení věcného práva:
Město Hořovice (nabyvatel) jako po-
vinný současně touto smlouvou zřizuje 
v souladu s § 1761 zákona č. 89/2012 
Sb., k zajištění účelu převodu vyme-
zeného v Čl. II odst. 2 této smlouvy, ve 
prospěch převodce jako oprávněného 
k převáděnému majetku věcné právo, 
spočívající v závazku nabyvatele jako 
povinného nezcizit převáděný majetek 
a nezatížit jej zástavním právem, a to po 
dobu 20 let od právních účinků vkladu 
vlastnického práva pro nabyvatele dle 
této smlouvy do katastru nemovitostí. 
Tato povinnost nabyvatele jako povin-
ného se zřizuje jako věcné právo.
Zastupitelstvo zároveň pověřuje staros-
tu města podpisem následné Smlouvy 
o bezúplatném převodu vlastnického 
práva k nemovitým věcem a o zří-
zení věcného práva č. j. UZSVM/
SBE/4911/2022-SBEM.
Výsledek hlasování:
PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo města Hořovice schvalu-
je dle ustanovení § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
A) Bezúplatný převod vlastnického 
práva k nemovité věci v k. ú. Hořovice
• pozemek parcelní č. 2282/21, druh 
pozemku: ostatní plocha, způsob vyu-
žití: jiná plocha z vlastnictví České re-
publiky – Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových do vlastnictví 
města Hořovice s následujícími ome-
zujícími podmínkami smlouvy o bez-
úplatném převodu:
1. Město Hořovice (dále jen „nabyva-
tel“) se zavazuje o převáděný majetek 
řádně pečovat a užívat jej pouze ve ve-
řejném zájmu k účelům vyplývajícím 
z ustanovení Čl. II. odst. 2 této smlou-
vy. Převáděný majetek nelze využívat 
k hospodářské činnosti ve smyslu ko-
merční či jiné
výdělečné činnosti, nelze jej pronajímat 
ani přenechat do pachtu, ani takové na-
kládání strpět.
Toto omezení se sjednává na dobu 20 
let od právních účinků vkladu vlast-
nického práva k převáděnému majetku 
pro nabyvatele dle této smlouvy do ka-
tastru nemovitostí.
2. Smluvní strany se dohodly, že poru-



šením podmínky stanovené v odst. 1 
tohoto Článku není stav, kdy výsled-
kem níže uvedeného výpočtu bude 
hodnota nižší než „20“ (%). Výpočet 
skutečné míry hospodářského využití 
příslušné nemovitosti v daném kalen-
dářním roce bude založen na poměru 
plochy zaujímající hospodářskou čin-
nost k celkově využitelné ploše převá-
děného majetku, s přihlédnutím k po-
čtu dnů hospodářského využívání, a to 
dle níže uvedeného vzorce:
Suma [A1; A365/366]
------------------------- *100 ≤ 20%
B * C
kde údaje ve vzorci znamenají:
A1 až 365/366 plocha nemovitosti z cel-
kové využitelné plochy nemovitosti vy-
užita konkrétní den kalendářního roku 
k hospodářské (ve smyslu komerční či 
jiné výdělečné) činnosti (v m2) Suma 
[A1, A365/366] součet A za všechny 
kalendářní dny kalendářního roku 
(v m2) B celková využitelná plocha ne-
movitosti (v m2) C celkový počet dnů 
kalendářního roku (tj. 365 resp. 366 
v přechodném roce)
3. Smluvní strany se dohodly, že za hos-
podářskou činnost se dále nepovažuje 
taková činnost, která je považována ve 
smyslu Sdělení Komise o pojmu státní 
podpora uvedeném v Čl. 107 odst. 1 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
(2016/C 262/01) za činnost nehospo-
dářskou.
4. Nebude-li nabyvatel převáděný 
majetek využívat ve veřejném zájmu 
v souladu s ustanovením Čl. II. odst. 2 
této smlouvy, anebo bude-li převáděný 
majetek využíván k hospodářské čin-
nosti ve smyslu komerční či jiné výdě-
lečné činnosti anebo bude-li převáděný 
majetek pronajímán či přenechán do 
pachtu, nebo bude takové nakládání tr-
pěno, zaplatí nabyvatel převodci smluv-
ní pokutu ve výši 15 % ceny obvyklé 
(popř. tržní hodnoty) předmětu pře-
vodu ke dni vkladu vlastnického práva 
nabyvatele do katastru nemovitostí. 
Pakliže by nebylo možné výši smluvní 
pokuty stanovit tímto způsobem, pou-
žije se pro výpočet uvedené procento 
z ceny zjištěné dle oceňovacího předpi-
su platného ke dni vkladu vlastnického 
práva nabyvatele do katastru nemovi-
tostí. Nebude-li nabyvatel převáděný 
majetek využívat ve veřejném zájmu 
v souladu s ustanovením Čl. II. odst. 2 
této smlouvy, nebo bude-li převáděný 
majetek využíván k hospodářské čin-
nosti ve smyslu komerční či jiné výdě-
lečné činnosti anebo bude-li převáděný 
majetek pronajímán či přenechán do 
pachtu, nebo bude-li takové nakládá-
ní trpěno, je převodce oprávněn od 
smlouvy odstoupit ve smyslu § 2001 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
5. Nabyvatel je však oprávněn převá-
děný majetek v nezbytném rozsahu 
smluvně zatížit věcným
břemenem pro účely zřízení, provozu 
a údržby sítě technického vybavení 
a veřejně prospěšné stavby, popřípadě 
k zajištění nezbytného přístupu vlastní-
ka k jeho stavbě.

6. Smluvní pokutu lze uložit i opakova-
ně, a to za každé porušení smluvní po-
vinnosti uvedené v odst. 1 tohoto člán-
ku a v odst. 2 Čl. II. ve vztahu ke každé 
jednotlivé převáděné věci tvořící pře-
váděný majetek. V případě opakovaně 
uložené smluvní pokuty musí převod-
ce nabyvateli vždy písemně oznámit, že 
bylo zjištěno porušení smluvní povin-
nosti a termín, do kdy má být toto po-
rušení smluvní povinnosti odstraněno. 
V případě, že nebude v tomto termínu 
porušení smluvní povinnosti nabyvate-
lem odstraněno, bude smluvní pokuta 
uložena opakovaně.
7. Úhradu smluvních pokut dle odst. 
4 tohoto článku provede nabyvatel ve 
lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, 
kdy mu bude doručena písemná výzva 
převodce k zaplacení smluvní pokuty.
8. Bude-li zjištění smluvní pokuty dle 
odst. 4 tohoto článku spojeno s náklady 
na vypracování znaleckého posudku, 
případně s jinými účelně vynalože-
nými náklady, zavazuje se nabyvatel 
uhradit i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 
kalendářních dnů ode dne, kdy mu 
bude doručena písemná výzva převod-
ce k zaplacení smluvní pokuty.
9. Převodce je oprávněn ode dne vzniku 
příslušného závazku nabyvatele podle 
této smlouvy do 365 kalendářních dnů 
po ukončení doby trvání tohoto závazku 
provést kontrolu, zda je takový závazek 
nabyvatele dodržován, respektive zda 
byl dodržován před ukončením jeho 
trvání. Nabyvatel je povinen k tomu pře-
vodci poskytnout součinnost, zejména 
umožnit převodci šetření na místě a na 
výzvu převodce mu předložit požadova-
né dokumenty. V případě porušení to-
hoto závazku uhradí nabyvatel převodci 
smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to 
ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne, 
kdy mu bude doručena písemná výzva 
převodce k zaplacení smluvní pokuty. 
Smluvní pokutu dle tohoto odstavce lze 
uložit i opakovaně.
10. Odstoupení od této smlouvy pře-
vodcem se nedotýká povinnosti na-
byvatele zaplatit peněžitá plnění, na 
jejichž úhradu dle této smlouvy vznikl 
převodci nárok do data účinnosti od-
stoupení.
11. Odstoupení od smlouvy musí být 
v písemné formě a nabývá účinnosti 
dnem doručení nabyvateli. Odstoupe-
ním se závazky z této smlouvy ruší od 
počátku a smluvní strany si vrátí vše, co 
si splnily, kromě peněžitých plnění, na 
jejichž úhradu vznikl převodci nárok 
do data účinnosti odstoupení.
B) Zřízení věcného práva:
Město Hořovice (nabyvatel) jako po-
vinný současně touto smlouvou zřizuje 
v souladu s § 1761 zákona č. 89/2012 
Sb., k zajištění účelu převodu vyme-
zeného v Čl. II odst. 2 této smlouvy, ve 
prospěch převodce jako oprávněného 
k převáděnému majetku věcné právo, 
spočívající v závazku nabyvatele jako 
povinného nezcizit převáděný majetek 
a nezatížit jej zástavním právem, a to po 
dobu 20 let od právních účinků vkladu 
vlastnického práva pro nabyvatele dle 

této smlouvy do katastru nemovitostí. 
Tato povinnost nabyvatele jako povin-
ného se zřizuje jako věcné právo.
Zastupitelstvo zároveň pověřuje 
starostu města podpisem následné 
Smlouvy o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci 
a o zřízení věcného práva č. j. UZSVM/
SBE/4912/2022-SBEM.
Výsledek hlasování:
PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo města Hořovice schvalu-
je dle ustanovení § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
prodej části pozemku parc. č. 696/9, 
konkrétně 1/18 ideálního podílu, v obci 
Chlumec nad Cidlinou, k. ú. Pamětník, 
a to za účelem narovnání vlastnictví po 
dědickém řízení. Kupní cena je stano-
vena dle dohody smluvních stran ve 
výši 10.000 Kč. K podpisu smlouvy je 
pověřen starosta města.
Výsledek hlasování:
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. 7 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo města Hořovice schvalu-
je dle ustanovení § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
prodej pozemků parc. č. 2133/13, o vý-
měře 953 m2, parc. č. 2133/25 o výměře 
167 m2, parc. č. 2134/1 o výměře 726 
m2, parc.
č. 2134/4 o výměře 127 m2 a parc. č. 
2135 o výměře 1031 m2, vše v k.ú. Ho-
řovice, a to panu Milanu Vyštejnovi, 
Masarykova 161, 268 01 Hořovice, za 
účelem majetkoprávního sjednocení 
vlastnictví pozemků. Kupní cena je 
stanovena dle znaleckého posudku ve 
výši 140.000 Kč. K podpisu smlouvy je 
pověřen starosta města.
Výsledek hlasování:
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2
Usnesení č. 8 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 9
Zastupitelstvo města Hořovice schva-
luje dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) 
zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, změnu společenské smlouvy 
společnosti HOŘOVICKÁ TEPLÁ-
RENSKÁ S.R.O., IČ: 25793187, týkající 
se změny názvu společnosti na „HO-
ŘOVICKÁ ENERGETICKÁ, S.R.O., 
a upřesnění předmětu podnikání spo-
lečnosti doplněním o „obchodní čin-
nost – v těchto oborech činnosti:
- zprostředkování obchodu a služeb, - 
velkoobchod a maloobchod“
Výsledek hlasování:
PRO: 12 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 8
Usnesení č. 9 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 10
Zastupitelstvo města Hořovice schvalu-
je dle ustanovení § 85 písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
a zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, Plánovací smlou-

vu mezi městem Hořovice a společ-
ností LS REAL s.r.o., IČ: 26763460, a to 
proprojekt vybudování obytné lokality 
a výstavby rodinných domů včetně 
potřebné infrastruktury s obchodním 
označením Bytové domy Hořovice – 
Hvozdecká.
Výsledek hlasování:
PRO: 12 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 7
Usnesení č. 10 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 11
Zastupitelstvo města Hořovice schva-
luje dle ustanovení § 85 písm. a) zá-
kona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, Smlouvu o smlouvě budoucí 
kupní mezi městem Hořovice a spo-
lečností STATEK HOŘOVICE s.r.o., 
IČ: 25638653, týkající se budoucího vý-
kupu pozemků nutných pro výstavbu 
plánované mateřské školky v lokalitě 
Nad Statkem.
Výsledek hlasování:
PRO: 11 PROTI: 8 ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. 11 bylo schváleno
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z usnesení zastupitelstva a rady města

Z Rady města
Hořovice

ze dne 12. října 2022

n Rada města Hořovice schvaluje pro-
gram jednání uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice schvalu-
je veřejnoprávní smlouvy s obcemi 
Tlustice, Otmíče, Praskolesy, Hvozdec 
a Chlustina, podle kterých budou or-
gány města Hořovice vykonávat za 
konkrétní obce ve správním obvodu 
Hořovic přenesenou působnost na 
úseku evidence obyvatel dle zákona 
č. 111 / 2009 Sb. Smlouvy se uzavírají 
na dobu určitou ode dne právní moci 
udělení souhlasu Krajského úřadu 
Středočeského kraje, nejdříve však od 
01. 01. 2023 do 31. 12. 2026, a to za 
cenu 150 Kč za jeden úkon v registru 
ISÚI – RUIAN. Rada města pověřu-
je starostu k podpisu smluv a odbor 
vnitřních věcí a právní k zajištění pod-
pisů smluvních stran, zajištění sou-
hlasu Krajského úřadu Středočeského 
kraje a zveřejněním uzavřených smluv 
na úřední desce.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a doho-
dy o umístění stavby Hořovice – VO 
v ul. Jílová s paní Miladou Martínko-
vou, spočívající ve stavbě nového VO 
na pozemku parc. č. 851 v obci a k.ú. 
Hořovice za jednorázovou náhradu ve 
výši 2.200 Kč. K podpisu smlouvy je 
pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice schvaluje po-
řízení stávající audiotechniky ve Spo-
lečenském domě Hořovice od jejího 
vlastníka Jiřího Hasmana za částku ve 
výši 364.200 Kč, a to za účelem sjed-
nocení vlastnictví tamního majetku 
s budoucí možností nabídky kom-
plexních kulturních služeb ze strany 
příspěvkové organizace Městské kul-
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turní centrum Hořovice. Pro: 6 Proti: 
0 Zdržel se: 1
n Rada města Hořovice schvalu-
je příspěvkové organizaci Domov 
Na Výsluní Hořovice navýšení 
peněžních prostředků poskytova-
ných z rozpočtu zřizovatele ve výši 
100.000 Kč, a to za účelem úhrady 
nákladů spojených s ubytováním 
uprchlíků z Ukrajiny. Uvedené navý-
šení prostředků bude realizováno po 
schválení příslušného rozpočtového 
opatření.
n Rada města Hořovice schvaluje 
přijetí dotace ve výši 4.057.414,– Kč 
z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu cyklistické 
infrastruktury a zároveň uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí dotace na projekt Cyklostezka 
Hořovice – Kotopeky včetně lávky 
přes Červený potok. Rada města po-
věřuje starostu k podpisu příslušné 
smlouvy.
n Rada města Hořovice schvaluje 
Dohodu o poskytnutí mimořádné-
ho finančního příspěvku na škol-
ním stravování jakožto Dodatek č. 2 
Smlouvy o zajišťování školního stra-
vování a stravování zaměstnanců 
uzavřené se společností Školní jídel-
na Hořovice, s.r.o., IČO: 25146564, 
a to z důvodu několikanásobného 
navýšení cen plynu a elektřiny. 
K podpisu dohody je pověřen sta-
rosta města.
n Rada města Hořovice z důvodu 
nezbytné změny projektové doku-
mentace pro územní rozhodnutí 
výstavby inženýrských sítí v lokalitě 
Nad Statkem pro potřeby získání 
územního rozhodnutí pro umístění 
zdejší mateřské školky pověřuje spo-
lečnost LUCIDA s.r.o., IČ: 25651099, 
provést tuto změnu v souladu s její 
nabídkou za cenu ve výši 184.525 
Kč včetně DPH týkající se projektu 
splaškové kanalizace a vodovodu, 
a rovněž v souladu s nabídkou za 
cenu ve výši 197.230 Kč včetně DPH 
týkající se nového stavebního ob-
jektu chodníku a parkovacích stání 
U statku v Hořovicích.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s návrhem společnosti ČEZ Distri-
buce, a.s., provést překop přes ulici 
Polní v místech, kde vznikla prask-
lina v komunikaci, poté na každou 
stranu od hran výkopu odfrézovat 1 
m a poté celý pruh obnovit.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s nabídkou, podle které provede pan 
Jan Konvalinka, za cenu 236.289 Kč 
vč. DPH, zábradlí umístěné na zhla-
ví opěrné zídky oddělující okapový 
chodníček od okolního terénu na 
jižní straně objektu MěÚ Hořovice 
č.p. 640/34. Zábradlí bude obdobné-
ho charakteru, jako je již dokončené 
zábradlí na rohových balkónech ob-
jektu MěÚ Hořovice. Objednat pro-
vedení prací.
n Rada města Hořovice souhlasí s na-
vrženým vjezdem do budoucího are-
álu datového centra z místní komuni-

kace 7b a tedy s připojením vnitřního 
komunikačního systému datového 
centra, umísťovaného na pozemek p. č. 
920/12 v k. ú. Velká Víska, na komuni-
kaci v ulici K Nemocnici. Pro: 6 Proti: 
1 Zdržel se: 0
n Rada města Hořovice nemá žád-
ných připomínek a souhlasí s vydá-
ním kladného závazného stanoviska 
k umístění stacionárního zdroje zne-
čišťování ovzduší v areálu uvažované-
ho datového centra Hořovice. O vy-
jádření města požádal svým dopisem 
ze dne 30. 9. 2022 KÚ Středočeského 
kraje s termínem o zaslání vyjádření 
do 15 dnů od obdržení žádosti o vy-
jádření.
n Rada města Hořovice vzala na vě-
domí informaci o zvětšení plochy pro-
vádění nového asfaltového povrchu 
v ulici Buková o 138 m2 na celkových 
1.233 m2, a tedy o zvýšení nákladů 
na realizaci díla, prováděného fir-
mou pana Jiřího Pergla na celkových 
1.360.871,90 Kč vč. 21 % DPH.
n Rada souhlasí s textem Dodatku č. 
8 k Rámcové smlouvě o poskytování 
veřejně dostupných služeb elektronic-
kých komunikací Vodafone OneNet 
č. 011025, podle kterého se Zaměst-
nanecký program nahrazuje novým 
zněním, které tvoří přílohu tohoto 
dodatku. Veškerá ostatní ustanovení 
Smlouvy zůstávají beze změny.
n Rada souhlasí s návrhy dodatků 
(cenových ujednání) k přílohám č. 2 
smluv o dodávkách tepelné energie, 
podle kterých bude společnost Hořo-
vická teplárenská s.r.o. nově účtovat 
pro období od října do prosince 2022, 
dodávku tepelné energie do objek-
tů města č. p. 2, 585, 640, 699 a 1385 
v ceně 6,93 Kč / kWh vč. 10 % DPH. 
Zajistit podpisy smluvních stran.
n Rada se seznámila s předkládací 
zprávou ohledně nutnosti pokácení 
sedmi kusů dřevin nad rámec uvede-
ný v projektu stavby. Důvodem je nut-
nost osazení konstrukce lávky na při-
pravené základy (stavba „Cyklostezka 
Červený potok – Kotopeky – lávka“) 
pomocí jeřábu, kterému dřeviny brání 
v otáčení. Rada souhlasí s pokácením 
sedmi dotčených dřevin.
n Rada souhlasí s textem prohlášení 
k existenci a vlastnictví komunikace 
na pozemcích p. č. 693/3 a 693/4 v k. ú. 
Hořovice napojené na ulici Jiráskovu 
v Hořovicích. Prohlášení se stane jed-
nou z příloh žádosti města vůči Kata-
strálnímu úřadu Středočeského kraje 
o změnu využití pozemku ze zeleně 
na ostatní komunikace. Rada pověřuje 
pana starostu podpisem prohlášení.
n Rada souhlasí s bezplatným pro-
nájmem sálu radnice MěÚ Hořovi-
ce pro konání koncertů a zkoušek 
ZUŠ Josefa Slavíka a to v termínech 
14. 11. 2022 od 16:00 do 19:00 hodin, 
30. 11. 2022 od 15:00 do 20:00 hodin, 
15. 11. a 16. 11. 2022 od 13:00 do 19:00 
hodin, 22.11 a 29. 11. 2022 od 16:00 
do 19:00 hodin 12.,13.,14. 12. 2022 od 
13:00 do 19:00 hodin, 21. 12. 2022 od 
14:00 do 19:00 hodin a s bezplatným 

pronájmem zasedací místností MěÚ 
Hořovice pro konání porady a zkouš-
ky souboru v termínech 17. 10. 2022 
a 31. 10. 2022.
n Rada města Hořovice souhlasí s ná-
vrhem likvidační komise na likvidaci 
nepotřebného a neupotřebitelného 
majetku viz příloha.
n Rada Města Hořovice souhlasí 
s předložením žádosti o podporu do 
výzvy č. 5/2022: Přírodní zahrady 
v rámci programu Národní program 
Životní prostředí, poskytovatel dotace 
Státní fond životního prostředí ČR, 
s realizací projektu Vybudování pří-
rodní zahrady na ZŠ Hořovice a s udr-
žením výstupů projektu min. po dobu 
udržitelnosti, tj. min. po dobu 3 let od 
finančního ukončení projektu. Zřizo-
vatel poskytne příspěvkové organizaci 
předfinancování nákladů v plné výši 
do obdržení dotace a poskytne pří-
spěvkové organizaci spolufinancování 
ve výši 15% dle reálné výše požadova-
né dotace.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s přidělením bytu pro dvojice v Domě 

s pečovatelskou službou Hořovice. In-
formovat Domov Na Výsluní Hořovi-
ce a žadatele.
n Rada města Hořovice souhlasí s po-
dáním žádosti o podporu projektu na 
nové učebny - dílny, ICT a dále na za-
síťování 1. stupně do připravované 24. 
výzvy IROP pro základní školy, s před-
financováním projektu v době realiza-
ce a s financováním spoluúčasti, a dále 
souhlasí s provedením technického 
zhodnocení majetku dotčeného re-
alizací 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 při-
jetím účelově určeného finančního 
daru ve výši 17.940,– Kč pro 1. základ-
ní školu Hořovice od společnosti WO-
MEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci 
projektu OBĚDY PRO DĚTI.
n Rada města Hořovice stanovuje 
specializační příplatek dle zákoníku 
práce 262/2006, § 133 Mgr. Radku 
Šumerovi, řediteli 1. základní školy 
Hořovice ve výši 2. 000,– Kč měsíčně.

Úprava kalkulace cen 
pro vodné a stočné

Raketový nárůst cen energií na burze v posledních dvou mě-
sících donutil vodohospodáře z VAK Beroun přistoupit ke změně 
kalkulace regionální ceny pro vodné a stočné na zbytek roku 2022.
„Je to bezprecedentní situace,“ říká Jiří Paul, ředitel společnosti. 
„S vysokými cenami elektrické energie zápolímeod začátku roku. 
Nyní jsme ale vyčerpali všechna úsporná opatřenía rezervy, které 
jsme měli k dispozici,“ dodává. Cena elektrické energie, za kterou 
vodohospodáři nyní nakupují, je více než sedminásobná ve srov-
nání s loňskem.K dnešnímu dnitak vydali již o 20 miliónů více, než 
bylo kalkulováno v ceně. Podle Paula se společnost dokázala vypo-
řádat s nárůstem ostatních nákladů, jako jsou chemikálie, pohonné 
hmoty, vodárenský materiál nebo služby. Extrémní výdaje za elek-
trickou energii však již ohrožovaly povinnou tvorbu finančních 
prostředků na obnovu majetku.

I za normálních podmínek elektrická energie představuje jeden 
z největších nákladů na výrobu, distribuci a čištění vody. Téměř ka-
ždý litr vody, který je potřeba dopravit k zákazníkovi, musí být ale-
spoň jednou čerpán. Výjimkou nejsou místa, kam je voda vedena 
přes vícero čerpacích stanic. Při čištění odpadních vod se energie 
spotřebovává navíc takéna provzdušňování nádrží, ve kterých bak-
térie čistívodu.

Nová cena od 1. října je tak pro vodné 56,65a pro stočné49,60 
Kč za metr krychlový, tedy 1 000 litrů. Z pohledu ročního vyúčto-
vání se tím průměrná cena pitné vody pro rok 2022 zvýší oproti 
stávající ceně o 0,89 Kč a cena za odvedení a vyčištěné vody od-
padní o 1,64 Kč. „Čekáme na rozhodnutí vlády, jak bude vypadat 
zastropování cen elektrické energie pro vodárenské společnosti, 
případně zda budeme mít oborovou výjimku pro možnost nákupu 
od státního dodavatele,“ doplňuje Jiří Paul s tím, že od výsledku se 
pak bude odvíjet kalkulace ceny na příští rok.

Průměrná spotřeba na obyvatele v regionech Berounsko, Hořo-
vicko a Praha západ je 32 metrů krychlových za rok.

Výdaje průměrné tříčlenné domácnosti na vodné a stočné včet-
ně DPH v roce 2022 budou necelých 10,5 tisíce korun, což předsta-
vuje nárůst o zhruba 270 korun oproti dosavadní cenové kalkulaci.

Mgr. Jiří Paul, MBA, ředitel společnosti VAK Beroun
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zprávy

Městská policie Hořovice

✘ 7. 9. 2022 byl Městskou policií 
Hořovice opakovaně v různých čás-
tech města řešen muž pro porušení 
Obecně závazné vyhlášky města 
Hořovice, která zakazuje požívání 
alkoholu na veřejném prostranství. 
Celá věc byla řádně zadokumento-
vána a předána správnímu orgánu 
města Hořovice k dořešení. Za ten-
to přestupek muži hrozí pokuta do 
výše 100 000,– Kč.
✘ 11. 9. 2022 v 14:00 viděla hlídka 
MP muže na Palackého nám. 640, 
který zde konzumoval alkohol. 
Tohoto strážníci následně ztotož-
nili a upozornili ho na porušování 
OZV - o zákazu požívání alkoholu 
na veřejném prostranství. Muž za-
čal agresivně reagovat a jednoho ze 
strážníků se pokusil fyzicky napad-
nout. Z tohoto důvodu byly použity 
donucovací prostředky a na místo 
byla přivolána PCŘ. Celá věc byla 
předána správnímu orgánu k do-
řešení.
✘ 13. 9. 2022 v 17:24 bylo telefonic-
ky oznámeno, že na prvním nástu-
pišti vlakového nádraží v Hořovi-
cích leží muž. Po příjezdu na místo 
hlídka MP uviděla muže, který jevil 
známky opilosti. Po dotazu zda 
není zraněn a nepotřebuje lékařské 
ošetření, začal být muž vůči stráž-
níkům vulgární a agresivní. Dále 
odmítal prokázat svojí totožnost. 
Z těchto důvodu byly použity do-
nucovací prostředky a muž byl pře-
vezen na PCŘ. Celou věc strážníci 
následně zadokumentovali a pře-
dali správnímu orgánu.
✘ 21. 9. 2022 v 18:25 při pěším 
výkonu na Palackého náměstí si 
strážníci povšimli muže, jak znečiš-
ťuje veřejné prostranství, a to tím, 

že odhazuje odpadky na trávník. 
Hlídka muže upozornila na jeho 
protiprávní jednání, a on poté po 
sobě odpadky uklidil. Při jedná-
ní se strážníky muž držel v ruce 
alkoholické pivo, a proto byl jimi 
obeznámen s OZV – zakazující 
požívání alkoholu na veřejném 
prostranství. Na toto muž reagoval 
tím, že pivo před strážníky otevřel 
a napil se z něj, čímž se dopustil po-
rušení OZV Města Hořovic. Muž 
byl vyzván k prokázání totožnosti, 
což odmítl učinit, a dal se na útěk. 
Strážníci muže pronásledovali 
a dostihli ho v ulici Pražská. Za po-
užití donucovacích prostředků byl 
převezen na PČR. Během převozu 
strážníkům vyhrožoval slovy: „Já 
si tě najdu, až budeš v civilu“. Celá 
věc byla řádně zadokumentována 
a předána správnímu orgánu.
✘ 26. 9. 2022 v 17:22 požádal ope-
rační důstojník PČR o pomoc 
při pátrání po muži, který měl na 
Palackého náměstí v Hořovicích 
ohrožovat lidi nožem. Hlídka MP 
muže dle popisu nalezla na autobu-
sovém nádraží a předala ho PČR.
✘ 28. 9. 2022 v 22:50 zastavili stráž-
níci MP Hořovice v ulici 9. května 
v Hořovicích vozidlo, kterému ne-
svítilo přední světlo. Řidič byl vy-
zván k prokázání totožnosti a před-
ložení dokladů k provozu a řízení 
vozidla, což neučinil, a strážníkům 
sdělil, že veškeré doklady zapo-
mněl doma. U řidiče byl proveden 
orientační test na přítomnost OPL 
s pozitivním výsledkem. Z tohoto 
důvodu byla na místo přivolána 
hlídka PČR, která celou věc převza-
la k dořešení.

velitelka MP Hořovice

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166

Hasiči Hořovice
Zásahy Hasičského záchranné-
ho Sboru Středočeského kraje, 
územního odboru Beroun, po-
žární stanice Hořovice.
✘ Od 15. 9. do 15. 10. 2022 hasi-
či ze stanice Hořovice vyjížděli 
k 33 událostem, z toho k 4 požá-
rům, k 12 technickým událostem 
typu čerpání vody, padlý strom, 
9x k dopravním nehodám, 4x 
k události typu únik nebezpeč-
ných látek a k 1 záchraně osob. 
Ve třech případech šlo o planý 
poplach, poruchu EPS či neo-
hlášené pálení. Při událostech 
spolupracovali se zdravotnickou 
záchrannou službou, policií ČR 
a ostatními složkami IZS. Při 
událostech došlo ke zranění 21 
osob, 8 osob bylo přímo zachrá-
něno. V jednom případě došlo ke 
zranění zasahujícího hasiče.
✘ 2. 10. 2022 v nočních hodinách 
byla jednotka HZS Středočes-
kého kraje ze stanice Hořovice 
a Beroun společně s příslušnými 
jednotkami SDH obcí vyslána 
k požáru rodinného domu do 
obce Chaloupky. Po příjezdu byl 
zjištěn požár v plném rozsahu 
a velitel zásahu vyhlásil II. stupeň 
požárního poplachu. Postupně 
byly nasazeny 4 x vodní proudy 
na lokalizaci a následnou likvida-
ci požáru. Nadále bylo prováděno 
rozebírání konstrukcí a dohled 
nad požářištěm.
✘ 6. 10. 2022 v dopoledních ho-
dinách byla jednotka HZS Stře-

dočeského kraje ze stanice Hořo-
vice a Beroun vyslána k dopravní 
nehodě stavebního stroje do obce 
Újezd. Na místě se nacházel pře-
vrácený kolový nakladač, zra-
něný řidič již byl mimo vozidlo 
v péči zdravotnické záchranné 
služby. Hasiči na místě provedli 
protipožární opatření, transport 
zraněného do vrtulníku ZZS, za-
jištění úniku provozních náplní 
a pomocí vyprošťovacího auto-
mobilu převrátili vozidlo zpět na 
kola.
✘ 24. 9. 2022 se družstvo přísluš-
níků HZS Středočeského kraje ze 
stanice Hořovice zúčastnilo XX-
VIII. ročníku memoriálu JUDr. 
Kohouta v Praze ve vyprošťování 
u dopravních nehod. Při účasti 
19 družstev včetně zástupce Slo-
venské republiky družstvo hasičů 
ze stanice Hořovice obsadilo 1. 
místo, čímž velmi úspěšně repre-
zentovalo Středočeský kraj.

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

Hasiči Hořovice

Gymnázium Václava Hraběte
Hořovice, Jiráskova 617
tel.: 311 512 957
311 512 035
fax : 311 512 957
http : www.gvh.cz
e-mail: gvh@gvh.cz
 
srdečně zve všechny zájemce o studium i jejich rodiče na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
9. 11. 2022 od 8:00 do 16:00 hodin

(zatelefonovat, navštívit školu a získat informace je možné 
ovšem také kdykoliv jindy během pracovní doby)

Ve školním roce 2023/2024
se otevírá:
1 třída osmiletého studia:
po 5. třídě ZŠ
1 třída čtyřletého studia:
po 9. třídě ZŠ
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Nový rybník pro hořovické rybáře
Pro všechny naše členy máme skvělou zprávu, po téměř 25 letech budeme 

opět hospodařit na rybníku Nohavice nedaleko Hořovic. Tento krásný ryb-
ník vlastní rodina Opatrných a po několika jednáních a vzájemné shodě se 
nám podařilo uzavřít nájemní smlouvu na tento rybník. Panu Opatrnému se 
líbí systém jakým rybníky obnovujeme a udržujeme, zejména rybník v Dra-
žovce a Valcverk a toto ho přesvědčilo, aby nám rybník svěřil. Od roku 2023 
bude na této ploše vyhlášen 
rybářský revír pro držitele 
povolenek. Rybník je skvě-
le přístupný, součástí jsou 
i dřevěná mola pro chytá-
ní a zázemí pro rybářské 
kroužky a tábory.

Panu Opatrnému děku-
jeme a budeme pracovat na 
dalším rozvoji rybníka.

David Grunt, hospodář 
MO ČRS Hořovice



kulturní servis

11www.mesto-horovice.eu

Kulturní a společenské pozvánky do Hořovic
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kuturní servis

n Galerie Nádraží Hořovice

U Nádraží 341/1, Hořovice

n FOTOKLUB HOŘOVICE
Výstava prací členů Fotoklubu Hořovice.

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:
5. a 19. 11. od 8:00 do 11:00

n 2. 11. od 18:00
RADKA DAREBNÁ
Cestovatelská přednáška s projekcí a čtením 
ukázek z knihy
n 10. 11. od 17:30
VEČER S ONDŘEJEM VACULÍKEM
Slavnostní uvedení knihy Člověk jménem 
Rour do čtenářské společnosti
n 22. 11. od 17:30
JAKUB GRESCHL - VÁNOCE VE SVĚTĚ
n 23. 11. od 9:00
NETRADIČNÍ ADVENTNÍ VĚNEC
Z PAPÍROVÝCH RULIČEK

n Galerie Starý zámek

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

n od 3. 11.
VÁNOCE V ČASECH MINULÝCH
Výstava starých pohlednic ze sbírky paní Ilony 
Voráčkové. Vernisáž se koná 3. 11. 2022 od 17:00.
Otevřeno: pá - so - ne od 10:00 do 18:00. Výstava 
potrvá do 18. 12. 2022.

n Společenský dům

Nádražní 606, Hořovice
tel.: 732 512 821

n 4. 11. 2022 od 20:30
PROTHEUS + LOCO LOCO
Informace o předprodeji v IC Hořovice.
n 12. 11. 2022 od 16:00
JŮ A HELE VÁNOČNÍ ČAS

n 19. 11. 2022 od 18:00
TANČÍRNA
n 23. 11. od 19:00
4 TENOŘI
PŘIPRAVUJEME:
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 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 10. 12. 2022 od 18:00
TANČÍRNA
TANEČNÍ - ZIMA 2023
Pátky (od 19. 1. 23)
18:30 – 20:05 Dospělí - Více pokročilí (H4)
20:15 – 21:50 Mládež – Mírně pokročilí (H8)
V ceně je 11 (10 večerů a 1 jarní ples).
Pondělky (od 16. 1. 23)
18:00 – 19:30 Dospělí - Středně pokročilí (H3)
19:35 – 21:05 Dospělí - Mírně pokročilí (H2)
21:10 – 22:40 Dospělí - Začátečníci H1
V ceně je 11 večerů.
Zápis do kurzu pro mládež, pátky od 8. 9. 2023, 
bude otevřen 1. 1. 2023.
Blanka Vášová, tel.: 603 238 090, www.tanecni.net

n Knihovna Ivana Slavíka

Výstava potrvá do 18. 12. 2022. 

Otevřeno je vždy v pátek, sobotu a neděli od 10 do 18 hodin.

Galerie Starý zámek, Vrbnovská 30/1, Hořovice.

Galerie Starý zámek Hořovice

Vernisáž 3. 11. 2022 od 17 hodin.

n Klub Labe

Vísecké nám. 198, Hořovice
www.klublabe.cz
www.mkc-horovice.cz

n 2. 11.
FILMOVÉ PROMÍTÁNÍ
n 4. 11.
PROJECT X DJ TOMÁŠ MAŠEK
n 5. 11. 2022 od 19:00
INSANIA, BLACK HILL - předkapela
n 9. 11.
FILMOVÉ PROMÍTÁNÍ
n 11. 11.
HOEGAARDEN PÁRTY, DJ Teddy
n 12. 11. 2022 od 20:00
VLTAVA - koncert
Vstupné 300 Kč, prodej na místě (org. MKC)
n 15. 11. 2022 od 19:00
PĚŠKY PATAGONIÍ AŽ NA KONEC SVĚTA
Cestovatelská přednáška (org. MKC)
n 16. 11.
STŘEDEČNÍ MEJDAN, DJ Tomáš Mašek
n 18. 11.
OKRESNÍ PŘEBOR: Poslední zápas
Pepíka Hnátka, Afterpárty, DJ Majkl
n 19. 11.
PURPLE MANIA. Jízda historií roku
n 20. 11. 2022 od 15:00
O PYŠNÉ BASE
Loutkové představení, Loutkáři Hořovice.
n 23. 11.
FILMOVÉ PROMÍTÁNÍ
n 25. 11.
POSLEDNÍ LISTOPADOVÁ, DJ TEDDY
n 26. 11. 2022 od 19:00
LUCIE REVIVAL
n 30. 11.
FILMOVÉ PROMÍTÁNÍ
PŘIPRAVUJEME:
n 1. 12. 2022 od 19:00
MOJE PCT aneb “And Into the Forest
I Go, To Lose My Mind and Find My Soul”
Michal Bernat
n 3. 12. 2022 od 19:00
DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPFERE
n 18. 12. 2022 od 15:00
BETLÉM
Loutkové představení, Loutkáři Hořovice.

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 9:00 – 13:00
Ne, St. svátky zavřeno
VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI:
4 PROTHEUS + LOCO LOCO
4. 11. 2022 od 20:30, SD, cena vstupenky 390 Kč
4 INSANIA
5. 11. 2022 od 19:00, KL, cena vstupenky 250 Kč
4 JŮ A HELE VÁNOČNÍ ČAS
12. 11. 2022 od 16:00, SD, cena místenky 150 Kč
4 LUCIE REVIVAL
26. 11. 2022 od 19:00, KL, cena vstupenky 230 Kč
4 4 TENOŘI
23. 11. 2022 od 19:00 SD, cena místenky: 690 Kč
Předprodej pokračuje pouze na https://vstu-
penky.reenio.cz/

n Informační centrum

Výroba věnce, max. 10 lidí, rezervace nutná na tel. 
603 199 304, nebo knihovna1@mkc-horovice.cz
n 29. 11. od 19:00
AGNES
Přijďte se podívat, jak vzniká divadelní inscenace.
PŘIPRAVUJEME:
n 2. 12. od 9:00
DEJTE KNIHÁM DRUHOU ŠANCI
n 2. 12. od 15:00 – 16:00
S ČERTY I ANDĚLY ZA ZÁBAVOU
A DOBROU KNIHOU
Doprovodný program pro děti. Rezervace nutná 
na tel. 603 199 304, nebo knihovna1@mkc-horo-
vice.cz
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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 4. 11. od 15:30, ve dvoře ZŠ Komárov
ORANŽOVÉ ODPOLEDNE
V 17:00 hodin se vypravíme na lampionový prů-
vod zakončený ohňostrojem. Zdobení dýní, dla-
bání, malování; s sebou nožík, lžíci apod., lampi-
on do průvodu. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Na 
zahřátí bude čaj, káva, ochutnat můžete dýňový 
koláč, dýňovou polévku. Organizátorka: Hanka 
Šmídová, 725 443 690
4 5. 11. sobota
Start: Dražovka – u vodojemu (Podlužská ulice)
37. ročník BĚHU PODZIMNÍ DRAŽOVKOU
Trať: Převážně lesní cesty v členitém terénu leso-
parku Dražovka v Hořovicích
Prezence: Dětské kategorie: 8:30 - 9:10, dorost 
a dospělí: 9:30 - 11:00, nejmladší příchozí: 10:30 
- 10:45. Závodníci se mohou registrovat i na 
stránkách Brdského běžeckého poháru www.
brdskypohar.cz. Startovné: 100,– Kč dospělí, 50,– 
Kč dorost, žactvo. Organizátorka: Jarka Kalátová, 
739 633 517
4 11. 11. od 17:30 do 19:00, zámek Hořovice
SVATOMARTINSKÁ SVĚTÝLKA
Procházka nasvíceným zámeckým parkem s lam-
piony, nasvícený zámek, svatomartinská legenda, 
živé sochy Sinela, setkání se svatým Martinem, 
ochutnávka svatomartinských podkoviček, občer-
stvení. 18:50 hodin Ohňostroj. Vstupné: Dospělí 
100 Kč, děti 80 Kč. Organizátor: Tomáš Klokočník, 
739 633 519
4 21. 11. od 16:30 do 18:30,
výtvarná dílna Vrbnovská 1138, Hořovice
TVOŘIVÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST
ADVENTNÍ VĚNEC
Přijďte si vyrobit adventní věnec na Váš vánoční 
stůl. Cena: 250 Kč. V ceně je materiál na výrobu 
věnců a přízdoby. Svíčky si přineste vlastní. Rezer-
vace do 14. 11. na kjichova@domecekhorovice.cz. 
Organizátorka: Kamila Jíchová, 721 274 439
4 27. 11. od 9:00
Domeček Hořovice, Vrbnovská 1138
ADVENTNÍ BĚHOVÝLET
Společný běh v okolí Hořovicka v předvánočním 
čase. Trasa a bližší info bude upřesněno. Pořádá 
SVČ– Domeček Hořovice a Rozběháme Hořovic-
ko. Informace: Romana Hrdličková, 602 664 650.
PŘIPRAVUJEME:
4 1. 12. od 9:00 do 11:00
Na kávičku do Domečku – KVÍZ PRO VÝLET-
NÍKY
Srdečně zveme do Domečku všechny účastníky již 
uskutečněných výletů pro seniory. Prověříme pa-
měť, zavzpomínáme na společné zážitky, navštíve-
ná místa a užijeme si pohodové dopoledne. Popla-
tek 30 Kč, kávička v ceně. REZERVACE NUTNÁ
Organizátor: Lenka Radová, 725 064 88
4 středy 2., 9., 16., 23., 30. 11. od 17:45 do 18:45
CROSSFIT trénink
Funkční trénink, který se dá označit jako jednodu-
ché cvičení posilující kompletně celé tělo. Základ-
ní cviky jsou stejné pro všechny bez ohledu na věk 

n Sedmikráska o.s.

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

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:
25. 11. , 16. 12. rezervace na tel. 601 094 928
Kurzy masáže dětí od tří měsíců do tří let
4.–5. 11. 17:00 – 20:00; 9:00 – 16:00
Kurzy hormonální jógy Info: 734405 144
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY
Aktuální informace na www.facebook.com/
groups/351228558285353
4 Tématické přednášky – 1x za měsíc – 2 hod. 

n Muzeum Hořovicka

Starý zámek, Vrbnovská 27

n Úterý 1. 11. 2022 od 17:00
PROMĚNY STŘEDOVĚKÉ MÓDY
Přednáška Mgr. Veroniky Pilné Ph.D. z plzeň-
ského pracoviště NPÚ přiblíží způsob odívání 
jednotlivých společenských vrstev středověké 
společnosti. Seznámíte se s používanými lát-
kami i střihy, uvidíte rovněž ukázky dobových 
oděvů.
PŘIPRAVUJEME:
n 7. 12. 2022 od 17:00, nádvoří Starého 
zámku
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
n 9. 12. 2022, modlitebna evangelického
sboru (Synagoga)
KYTAROVÝ KONCERT
JANA MATĚJE RAKA

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

n 3. 12. 2022 – 8. 1. 2023
BETLÉMY VYPRÁVĚJÍ
NA ZÁMKU V HOŘOVICÍCH
Připravujeme pro vás výstavu krkonošských Bet-
lémů ze sbírky MUDr. Martina Šmakala. Přesné 
termíny a prodej vstupenek výhradně na www.
zamek-horovice.cz v sekce online vstupenky. Zá-
jemci o skupinové prohlídky s výkladem (školy, 
školky, skupiny nad 10 osob) prosíme o objedná-
ní na e-mail: bartipanova.katerina@npu.cz, nebo 
tel. 311 512 479, 724 331 568.

n Zámek Hořovice

n Domeček Hořovice
nebo úroveň kondice, zátěž a intenzitu cvičení si 
každý určuje sám. Poplatek: 80 Kč. Organizátor: 
Romana Hrdličková, tel.: 602 664 650. Rezervace 
nutná, lekce proběhne při minimálním počtu 4 
účastníků.
4 pondělí 7. a 21. 11. od 9:00 do 10:00
Cvičení na velkých míčích
Posilování hlubokého svalového systému, prota-
žení zkrácených svalů, zlepšení obratnosti a dr-
žení těla, mobilizace velkých kloubů. Poplatek: 
80 Kč, Info: 602 664 650, Organizátor: Romana 
Hrdličková. Rezervace nutná, lekce proběhne při 
minimálním počtu 4 účastníků.
4 HERNA KALEIDOSKOP pro děti a rodiče
Středa a pátek od 9:00 do 12:00
Poplatek: 30 Kč. 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

4 DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPFERE
3. 12. 2022 od 19:00, KL, cena vstupenky 490 Kč
4 JANEK LEDECKÝ Vánoční turné
4. 12. 2022 od 19:00 SD, cena místenky: 590 Kč 
POTĚŠTE SVÉ BLÍZKÉ
VÁNOČNÍM HUDEBNÍM DÁRKEM!
4 MIG 21
1. 4. 2023 od 20:00 SD, cena místenky: 450 Kč

Již prodané vstupenky platí i v novém termínu. 
Pokud se Vám nový termín nehodí, vrátíme peníze.
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společnost - sport

n Zbiroh

KOSTEL SV. MIKULÁŠE
4 Neděle 6. 11. od 17:00
Koncert duchovní hudby HOMMAGE À MA-

4 27. 11. od 12:00 do 18:00
ADVENTNÍ TRHY a VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ 
Spolek Horovize z.s., MKC Hořovice, spolek 
Sedmikráska, ZUŠ Hořovice, Domeček 
Hořovice, vás zvou na Palacké náměstí na 
adventní trhy s rozsvícením vánočního stro-
mu. Děti budou mít možnost napsat a předat 
vánoční poště svůj dopis Ježíškovi.

n HOROVIZE, z.s.

n Žebrák

KULTURNÍ KLUB
n 1. 11. od 19:00 malý sál KK
UKLÍZEČKA
Předposlední divadelní představení hry „Uklí-
zečka“. Autorské divadelní představení herce 
Marka Šmieda o životě jedné obyčejné ženy.

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 26. 11. v 9:20
PĚŠÍ KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA
S PRŮVODCEM DO BRD
Sejdeme se v Lochovicích u kostela a naše kroky 
povedou přes krásné údolí do okolních lesů 
a seznámíme se z historií těchto míst. Délka vy-
cházky cca 12 km. Náročnost středně těžká, vhodné 
i pro děti starší 10let. Návrat mezi 13:00 a 14:00.
4 29. 11. od 17:00
PŘEDNÁŠKA NA TÉMA
„JAK ZÍSKAT V ŽIVOTĚ ROVNOVÁHU“
Na tuto otázku budeme hledat odpověď přes barvy, 
esenciální oleje i karty. Možná se utvrdíme v tom, 
co podvědomě víme, nebo nalezneme další otáz-
ky… Setkání se koná na adrese Cvočkařská 286/1 
Hořovice.
4 Každé pondělí a středu
Cvičení WYDY – Keltské jógy
Cvičení pro všechny, kdo chtějí posílit své zdraví, 
najít psychickou 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.
Přihlášky na akce a cvičení jógy přijímá a infor-
mace poskytuje Marcela Ganna Flídrová na tel.: 
603 964 553.

n Syringa

(Skrytý význam nemoci, Aromaterapie, Bylinky, 
Léčivé kameny, Zdraví prospěšném stravování 
a další témata na přání). Podrobné informace 
a termíny na výše uvedené kurzy na webu www.
brdskeslunce.cz/
4 Neděle 13. 11. , začátek průvodu v 16:45, Le-
sopark Dražovka, u bývalého Digitusu, start 
u závory
SVATOMARTINSKÝ
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
U příležitosti svátku sv. Martina zveme na 
tradiční průvod, který je symbolem přicházející 
zimy.
4 27. 11. od 8:30 do 16:30, ve vestibulu MěÚ 
Hořovice čp. 640
VÁNOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNIČKY
Akce je součástí vánočního programu.
PŘIPRAVUJEME:
4 Pondělí 5. 12. od 17:00, Palackého nám.
MIKULÁŠSKÉ ČTENÍ
Nechcete zvát domů Mikulášskou Trojici? Přijďte 
k rozsvícenému stromku ke kostelu.
Bližší a aktuální informace: Renata Babelová, tel.: 
792 319 950, e-mail: sedmikraska-os@seznam.cz 
web: www.sedmikraska-horovice.cz

Součásti adventních trhů s prodejními stánky,
občerstvenim a kulturnim programem budou
od 9:00 do 12:00 v nové budově MěÚ dětské 
dílničky, od 15:00 do 17:00 zpivání u stromečku 
a v 17:00 rozsvícení vánočního stromu. Krás-
nou vánoční výzdobu opět zajistila paní Eva 
Kaufmanová.
V průběhu akce bude možné nahlédnout do 
kostela Nejsvětější sv. Trojice na Palackého 
náměstí i Evangelického kostela na Valdecké 
ulici. V Domě zahrádkářů bude pro vás 
připravena tradiční výstava betlémů.
Srdečně zveme na příjemné předvánoční set-
kání u vánočního stromečku.

n Církve

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

4 Adventní neděle 27. 11. 2022
8:30 - 10:00 bohoslužby na 1. adventní neděli 
s vysluhováním svaté večeře Páně, káže farář 
Michal Šourek
10:00 - 17:00 Volná prohlídka kostela, výstava 
fotografií “Střípky z New Yorku a Chicaga”, 
nově vystavena Mapa synagog ČR.
Malé občerstvení, vstup zdarma, dětský koutek.
Kostel bude během adventní neděle otevřený 
od 8:30 do 17:00.

n Liteň

ČECHOVNA V AREÁLU ZÁMKU
n 27. 11. neděle od 18:00
ADVENTNÍ KONCERT
Zazní i vánoční melodie, představí se členové 
skupiny lesních rohů České filharmonie, 
smyčcové uskupení Pavel Bořkovec Quartet 
a jejich hosté, a do svých řad pozvou rovněž 
vybrané absolventy jarních Liteňských hor-
nových dnů. Jako perla mezi drahokamy se 
blýskne jedna z vítězek Ceny Jarmily Novotné, 
která obohatí program zpěvem. Uším polahodí 
sváteční skladby od Mozarta, Beethovena či 
Webera, třešinkou na dortu bude studentský 
hornový sextet. Vstupenky je možné již nyní 
objednávat na e-mailu tickets@zamekliten.
cz nebo na telefonním čísle 737 650 497. Cena 
je obvyklých 300 Kč. Další informace budou 
průběžně zveřejňovány na webu zamekliten.cz, 
na Facebooku a Instagramu.

RIA GÄRTNER k 145. výročí narození české 
pěvecké legendy Marie Gärtnerové.

ZÁMEK ZBIROH
4 Zámecká expozice otevřena denně 10:00 -17:00
Tel.: 371 784 598; e-mail: info@zbiroh.com
4 Zámecká krčma U Rudolfovy kratochvíle 
otevřena denně 11:00 -23:00
Tel.: 606 719 629; e-mail: krcma@zbiroh.com
Každá listopadová středa od 18:00:
4 Večerní hradozámecká prohlídka
Každou listopadovou středu mohou návštěvníci 
během večerních prohlídek prožít příběh 
majitelů hradu Zbiroh od Přemysla Otakara II. 
přes Karla IV., Rudolfa II., Krále železnic Hen-
ryho Bethela von Strousberga až po šlechtický 
rod Colloredo-Mannsfeldů. Seznámí se s his-
torií Templářů a prohlédnou si dobově laděné 
salonky s unikátními exponáty, včetně krásně 
nasvětleného Muchova sálu. Zavítají rovněž 
do v zimní sezoně jinak nepřístupných pros-
tor původního románsko-gotického hradu, kde 
spatří jednu z nejhlubších hradních studen Ev-
ropy a nahlédnou do unikátní středověké kaple 
Nanebevzetí Panny Marie.
n 12. 11. sobota od 11:00
SVATOMARTINSKÉ POSVÍCENÍ
U příležitosti oslav svátku sv. Martina se na 
nádvoří zámku Zbiroh uskuteční tradiční set-
kání předních českých a moravských vinařů 
s bohatým doprovodným programem. Kromě 
prezentace a ochutnávek vína od předních tu-
zemských vinařství čeká návštěvníky cimbálová 
muzika, stylový jarmark či příjezd sv. Martina 
s družinou. Těšit se dále mohou na pečené husy 
a posvícenské koláče v zámecké krčmě nebo ko-
mentované prohlídky zámku.
Více informací na www.zbiroh.com
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Střední odborná škola   
a Střední odborné učiliště, 
Hořovice, 
Palackého náměstí 100 
tel: 731582691 ; 311516792 

STUDIJNÍ NABÍDKA ŠKOLY od 1.9.2023 
I. Maturitní studijní obory (čtyřleté denní studium): 
Přírodovědné a technické obory:                                                      
1601M/01   Ekologie a životní prostředí 
43-41-M/01 Veterinářství  
Ekonomické obory:                                                                               
6341M/01 Ekonomika a podnikání   
Technické obory:                                                                                    
1820M/01 Informační technologie 
2341M/01 Strojírenství   

       II. Technické obory s výučním listem (tříleté denní 
studium): 
2351H/01 Strojní mechanik - Zámečník 
2352H/01 Nástrojař - Nástrojař, Technik/čka - specialista na 
kompozitní materiály 
2652H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje  

web:          http://www.soshorovice.cz                                                   
f:                facebook.com/sosasouhorovice    
Informační dny:  25.11 , 26.11. 2022   ;   14.01. 2023 
online:  2.2.2023 a 7.2.2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poděkování 
 
Ředitelství Střední odborné školy a Středního odborného 

Poděkování hejtmanky
Jiřímu Peřinovi

Vážený a milý pane starosto,
chtěla bych Vám osobně moc poděkovat za Vaše působení v čele 

vzkvétajícího města Hořovice v posledních osmi letech. Vím, jak ná-
ročná je to funkce a co všechno člověk musí obětovat, když se rozhod-
ne svůj život zasvětit veřejné službě. Přichází tím o soukromí, o čas 
s rodinou a téměř veškerý volný čas. Odměnou mu je, když vidí, jak 
jeho obec prosperuje, jak se daří nové projekty, jak se rozvíjí komunitní 
život, když se daří pěkné akce v obci. To vše je v Hořovicích vidět mě-
rou vrchovatou.

Dokážu si představit, jak těžké pro Vás musí být nyní funkci opou-
štět. Ale věřím, že nové vedení města naváže na vše, co jste vykonal. 
A skutečně toho nebylo málo.

Zůstává po Vás například krásně zrekonstruovaný Společenský 
dům s největším sálem na Berounsku. Společně jsme pak řešili tolik 
potřebný obchvat Hořovic, který se snad již brzy stane skutečností. 
Skvěle jste spolupracoval na krizovém řízení, kdy jsem jako hejtmanka 
v době covidu i války na Ukrajině a migrační krize, potřebovala oporu 
ORP. Vy jste takovou oporou byl vždy.

Děkuji i za Váš doprovod při výjezdu Rady kraje do regionu a pod-
poru při nejrůznějších projektech. A k tomu vždy Váš úsměv, dobrá 
nálada a empatie. Bylo radostí s Vámi spolupracovat.

Přeji Vám do další práce, a hlavně do života co nejvíce sil a poho-
dy. A ještě jednou moc děkuji za báječnou spolupráci při snaze docílit 
toho, aby ten náš kraj byl zase o kousek příjemnějším místem pro život.

Těším se na další společné setkání.
S úctou a přátelským pozdravem,

Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje

n 12. 11. od 10:00
VÁNOČNÍ JARMARK
Na jarmarku si budete moci zakoupit dárky na 
vánoce, nebo chytit vánoční inspiraci. Od 10:15 
vystoupí děti ze ZUŠ Žebrák a od 12:00 do 14:00 
vystoupí DIXIELAND ZDICE. Jste srdečně zváni 
poslechnout si vystoupení těchto hudebníků, ať 
malých nebo velkých. Prostě se jen přijďte zastavit 
a strávit nějaký čas s dobrou muzikou.
n 12. 11. od 19:00, na malém sále KK
DERNIÉRA – UKLÍZEČKY
Marek Šmied odehraje poslední představení 
„Uklízečky“, a tím se uzavře velice úspěšná éra to-
hoto představení.
n 19. 11. od 20:00
BRZDAŘI – SLAVÍ
Kapela BRZDAŘI zahraje svůj repertoár a tímto 
Vás srdečně zvou na Country bál, protože mají 
co slavit. Už neuvěřitelných 50 let rozdávají ra-
dost a dobrou náladu napříč republikou. A to je 
už pořádný kus cesty, který spolu ušli. Vstupenky 
a rezervace na tel. 774428312. Vstupné 130,– Kč.
n 26. 11. od 10:00
HODNOCENÍ ATLETICKÉ SEZÓNY
Atletický oddíl STŘELA zhodnotí svoji činnost 
v uplynulém roce a ocení nejlepší sportovce to-
hoto roku.
n 26. 11.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
NA NÁMĚSTÍ
26. listopadu se na náměstí rozsvítí vánoční 
stromeček. Akce se koná pod záštitou města, SDH 
a SOKOLA. Jste srdečně zváni na společné set-
kání.

n 26. 11. od 20:00
KONCERT KAPELY KEKS
Vstupenky jsou v předprodeji za 350,– Kč a na 
místě za 400,– Kč. Vstupenky je možné zakoupit 
v KK.

HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK
Pivovarská ulice, Žebrák, tel.: 602 530 515
www.hvezdarnazebrak.cz
n 3. 11. od 18:00 - 19:30
ESO VESMÍRU - komentovaná prohlídka
Přijměte pozvání na komentovanou výstavu 

fotografií z Evropské jižní observatoře. Na-
jdete zde unikátní snímky a budeme vám 
vyprávět i o českém podílu v této instituci 
a plánech výstavby největší observatoře světa 
ELT. V případě bezoblačné oblohy se pak 
můžete těšit na pozorování objektů vesmíru 
naším hlavním dalekohledem.
n 3. 11. od 20:00
DIVADLO NOC
Pozorování těch nejkrásnějších vesmírných 
objektů hlavním dalekohledem hvězdárny, 
rezervace není nutná.
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Po dvou covidových letech se 
letos ve dnech 27.–31. 7. 2022 ko-
nalo ve španělském Valladolidu 
Mistrovství Evropy v inline hoke-
ji. Mistrovství bylo pro kategorie 
U16 a U18.

Z týmu hořovických Cvočka-
řů bylo součástí reprezentačního 
týmu 6 hráčů. V kategorii U18 – 
Vašek Komínek, Jakub Žmo-
la a Lukáš Novák. V kategorii 
U16 – Jirka Weber, Adam Dufek 
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Hořovičtí Cvočkaři mistry Evropy v inline hokeji

a Tomáš Malínek. V kategorii 
U 16 byly soupeřem v základní 
skupině týmy Španělska, Finska 
a Belgie. Pouze jeden zápas skon-
čil prohrou, a to se Španělskem, 
v základní části Česko skončilo 
na druhém místě. V semifinále 
bylo soupeřem Slovensko, které 
český tým porazil, a čekalo ho fi-
nále právě se Španělskem. Byl to 
vypjatý zápas, který nakonec Čes-
ko vyhrálo, a jeden ze dvou vítěz-
ných gólů vstřelil Tomáš Malínek.

V kategorii U18 byly také dvě 
skupiny. Česko ve své skupině 
prohrálo se Španělskem, porazilo 
Slovensko a postoupilo do dalších 

bojů o medaile. Dalšími soupeři 
byla Francie a Itálie, kde český 
tým prohrál s Francií a porazil 
Itálii. V semifinále Česko narazilo 
na Finy, které porazilo 2:1. A stej-
ně jako v kategorii U16, čekalo 
český tým ve finále Španělsko, 
které porazil a získal zlato. Stře-
lecky se během Mistrovství pro-
sadili všichni tři naši hráči.

Obě zlaté medaile jsou o to 
cennější, že český tým zvítězil nad 
Španělskem, kde je inline hokej 
jako u nás lední hokej. A hořovič-
tí Cvočkaři byli u toho.

Lenka Ševčíková,
HC Cvočkaři Hořovice

n Zleva nahoře - Lukáš Novák, Vašek Komínek, Jakub Žmola, Adam Du-
fek, zleva dole - Tomáš Malínek, Jirka Weber

n Hořovičtí hráči a trenéři Robert Čech s Petrem Komínkem.

Hořovice mají dva tenisty v top 10
V neděli 25. září se na kurtech 
v Rakovníku prosadili dva mladí 
tenisté z Hořovic. Velkou radost 
udělal trenérovi a tatínkovi v jedné 
osobě Andreas Zýka (na snímku), 
který na mistrovství republiky do 9 
let dokráčel až do finále. V něm ne-
stačil na Zikmunda ze Sparty. Těsně 
před branami čtvrtfinále a tedy na 
celkovém devátém místě zakončil 
poslední turnaj sezóny Vilém Pleci-
tý. V ročníku 2013 má tak oddíl TK 
Hořovice dva odchovance v top 10. 
Na jejich úspěchy navazují i hráči 
do sedmi let, ti v týmové soutěži 
reprezentovali Středočeský kraj na 
Mistrovství republiky a obsadili 
krásné šesté místo. Vojtěch Plecitý

Florbalová pozvánka

FbC Red Dragons Hořovice vás 
zvou na domácí turnaje, které se 
odehrají ve sportovní hale v Ho-
řovicích v následujících termí-
nech: Muži B neděle 6. 11. , Muži 
A sobota 19. 11. Rozpisy zápasů 
naleznete na našich webových 
stránkách https://www.flor-
balhorovice.cz/ nebo na sociál-
ních sítích. David Trejbal

Na snímku Andreas Zýka. 
Foto: Jiří Zýka


