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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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Starosta Ondřej Vaculík: Cožpak vize, ty by byly… 

na prvním zastupitelstvu, které 
proběhlo po volbách, jste prohlásil 
na pódiu, že na onom místě jste no-
váčkem. cítil jste se opravdu tak? 

 V komunální politice pracuji s jed-
nou přestávkou prakticky dvacet let, ne-
jsem tedy úplným nováčkem. Ale nikdy 
jsem nenesl tu odpovědnost, která se 
pojí s pozicí starosty nebo místostarosty, 
v tom jsem nováček. V radě jsem posled-
ních osm let také nebyl.. 

když se vrátíme k vašemu po-
slednímu působení v radě, tak to 
bylo za starosty Jana Hájka. Jak se 
vám s ním spolupracovalo? 

 Starosty Hájka si vážím v mnoha ohle-
dech. Myslím si, že jednak byl v ledasčem 
velmi prozíravý, například v řešení sociál-
ní otázky. Za jeho působení se vybudoval 
domov důchodců, dům s pečovatelskou 
službu,  na Špejcharu vznikly sociální 
byty, také vznikly i holobyty. Ve městě tak 
v předstihu vyřešil některé problémy, kte-
rými se nyní už nemusíme tolik zaobírat. 
Jinde jsou právě tyto záležitosti jedním 
z největších problémů. Pak bych řekl, že 
starosta Hájek se s lidmi rozhodně bavil, 
a to se všemi a na všech úrovních - někdy 
i velmi osobitě. Nepovyšoval se.

dokončení na 2. straně
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Mezi prvními dvěma zasedáními městské rady poskytl rozhovor Hořo-
vickému Měšťanu nový starosta Ondřej Vaculík.

Sál radnice se na začátku prosince po delší době opět zaplnil. Tak jako před čtyř-
mi lety byli občané Hořovic zvědaví na to, jak dopadne první zasedání zastupitel-
stva a kdože bude stát v čele města po další čtyři roky. Nutno podotknout, že jednání 
proběhlo velmi korektně, z řad veřejnosti se občas ozval i potlesk. Nejdůležitějším 
bodem byl slib všech zastupitelů a následná volba starosty, místostarostů a celé rady. 
Starostou se stal podle očekávání Ondřej Vaculík, místostarosty Petr Bakule a Jana 
Šrámková, v radě je doplní Jiří Peřina, Jan Skopeček, Bohumil Taraba a Jiří Vavřička. 
Přejme jim v jejich práci hodně úspěhů.

Zprávy a náměty od starosty
Přislíbená krajská dotace by nám konečně měla umožnit odloženou 

rekonstrukci autobusového nádraží na Náměstí Boženy Němcové.  Projekt 
ovšem počítá s náklady 53 miliony, kraj však poskytne dvacet milionů. Rada 
nyní posuzuje, zda projekt částečně  přepracovat na „chudobnější verzi“, 
nebo rozdělit na dvě etapy a  druhou odložit „ na později“, nebo volit levnější 
materiály a vypustit vše, co není bezpodmínečně nutné. Jistou úsporu roz-
počtových nákladů přinese (podle vyjádření praktiků) také výběrové řízení 
na dodavatele stavby - realizační náklady by měly být nižší. Podaří-li se akci 
dobře připravit, mělo by vzniknout dílo, které lidem podstatně zpříjemní ze-
jména každodenní cestování autobusy za prací a do školy. 

Rekonstrukce železniční trati Beroun - Plzeň je zhruba v půli, tzv. optimali-
zace by měla skončit na jaře 2012. Dílo je přínosné pro zrychlení, pohodlí a bez-
pečnost jízdy, nicméně další souvislosti s nádražním provozem řeší omezeně, ba 
po úsporných zákrocích ministra dopravy ještě omezeněji. Minulému vedení 
města se podařilo zařídit, aby podchod pod kolejištěm mohl být v budoucnu 
vyústěn směrem k Albě, čímž by Sklenářka (případně Tlustice…) získaly přímý 
přístup na nádraží. Nyní se pokoušíme vyjednat rozšíření Nádražní ulice smě-
rem k náspu, kde by vznikla šikmá parkovací místa pro více aut, a na druhé 
straně (kde se nyní parkuje podélně) by byl chodník. Někteří činovníci investora 
a hlavního dodavatele stavby jsou takovému záměru nakloněni za předpokla-
du, že seženeme peníze. V případě hořovického vlakového nádraží jde o to za-
chránit, co se dá, protože jeho řešení nikdo nepokládá za šťastné.  

S novinkou, kterou naši občané asi nebudou úplně jednoznačně přijí-
mat, přicházejí Vodovody a kanalizace, a. s.: Nová dvousložková úhrada 
vodného a stočného mírně zvýhodní odběratele, kteří ročně spotřebují více 
než 81 kubíků vody, a znevýhodní zejména ty, jejichž odběr je hodně nízký. 
Druhá složka platby totiž nezávisí na odběru vody; je konstantní a zohled-
ňuje provozní náklady vodovodních zařízení, které jsou  - ať v nich teče více 
nebo méně vody - stejné, tedy i když je odběr minimální. Podobným způso-
bem hradíme „pevný“ telefon.

Zdražení pohonných hmot a snížení krajské dotace na autobusovou do-
pravu vyvolává nutnost poněkud omezit autobusové spoje i zdražit jízdné 
(například v základním tarifním pásmu z 10 korun na 12, popř. z 8 na 10, 
atd.) Dobrovolný svazek obcí ve věci hromadné dopravy udělá vše pro to, 
aby omezení spojů (asi o 10 %) nezpůsobilo zejména malým obcím Hořovic-
ka vážnější komplikace. Aby náš venkov postupně nebyl odřezáván od světa.

Mnozí občané možná nebudou souhlasit, ale podle (nejen) mého se nám 
v tvrdém úvodu zimy docela dařilo - ve srovnání s jinými městy - zajišťovat 
údržbu chodníků a ulic na sjízdné a schůdné úrovni. Horší situace byla pou-
ze na parkovištích a v okrajových částech města. Někteří občané upozorňo-
vali na mrhání solí, kterou metací zařízení „jaksi bez rozmyslu“ vyházelo 
i kila na jedno místo. I to budete platit z veřejných peněz? - ptali se. Podle 
prvních odhadů nás úvodní část zimy přišla na zhruba milion tři sta tisíc 
korun. Těch peněz je člověku sice líto - na hloupý sníh, který stejně roztaje, 
ale asi se nedá nic dělat. Hledání úspornější varianty údržby komunikací se 
m.j. věnuje místostarosta Mgr. Petr Bakule.

Ondřej Vaculík, starosta města Hořovice    
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Rozhovor se starostkou města

n Co pro Vás znamená nová 
role starostky města?

V prvé řadě chci poděkovat 
občanům za důvěru, kterou mi 
dali. Výrazně silný mandát byl 
důvodem, proč jsem se odhodlala 
tuto funkci přijmout. Je to velká 
čest a zároveň velký závazek. Jsem 
si vědoma, kolik práce obnáší, 
má-li být vykonávána poctivě 
a přinést městu to, co od svého 
starosty očekává.

n V době, kdy rozhovor při-
pravujeme, jste starostkou 
přibližně čtyři týdny. Jak byste 
těchto několik týdnů popsala?

Ano, jsem ve funkci necelý mě-
síc. Ačkoliv jsem se jako zastupitel 
s mnoha věcmi seznámila, je tu 
spousta nového, s čím se teprve se-
znamuji nyní. Dny jsou velmi hek-
tické, probíhá řada podstatných 
jednání. Navíc stále zvažujeme 
strukturu úřadu, příspěvkových 
organizací. Před námi je mnoho 
problémů, o nichž vím již z minu-
la, a které teď poznávám podrob-
něji i z druhé strany mince.

n Co Vás nejvíc překvapilo?
Nemohu říct, že mne něco pře-

kvapilo. Jak si město stojí a kde ho 
tlačí bota, jsem v podstatě věděla. 
Jestli jsem něčím překvapena, pak 
příjemně přijetím zaměstnanci 
úřadu. Netvrdím, že je vše růžo-
vé, určitá minimální reorganizace 
úřadu proběhne, abychom docí-
lili plného vytížení pro všechny 
zaměstnance. Je ale pravda, že 

na některých důležitých postech 
budou vypsána do konce tohoto 
roku nová výběrová řízení.

n V předchozích čtyřech le-
tech jste život ve městě sle-
dovala očima opozičního za-
stupitele. Mění se pohled na 
některé záležitosti z pomysl-
ného křesla starostky?

Čtyři roky práce opozičního 
zastupitele mi ukázaly, kde nás 
nejvíc bota tlačí a kam napnout 
síly. Začnu postupně:
- problém skládky a prohospo-
dařených 33 milionů Kč. Tento 
závěr, který jsme předložili s kole-
gou Ing. Karbanem zastupitelům 
již počátkem roku 2019, ale ne-
byl vzat v úvahu, nyní potvrdilo 
vyšetřování provedené Národní 
centrálou organizovaného zloči-
nu. Byla podána obžaloba a vše je 
v moci soudní.
- sběrný dvůr – právo stavby za-
koupené na 50 let by pro město 
představovalo výdaj desítek milio-
nů. Protože byla využita na zřízení 
dvora zčásti dotace, je v režimu 
udržitelnosti stanovené na březen 
2026. Majitelé pozemků přistoupili 
na náš požadavek po skončení této 
lhůty dodatkem ke smlouvě upra-

vit smluvní podmínky pro město 
příznivějším způsobem.
- Hořovická teplárenská – do 
této společnosti schválilo Zastu-
pitelstvo dne 24. 10. 2022 návrh 
na ustanovení nových jednate-
lů za město Hořovice, které je 
majitelem 80% akcií, které, jak 
doufáme, Valná hromada dne 
23. 11. 2022 schválí. Spolu s Ing. 
Karbanem jsme jednali s vlast-
níkem 20% akcií a zároveň ře-
ditelem HT p. Juskem. Cílem je 
zprůhlednit hospodaření této 
společnosti a potvrdit, či vyvrátit 
její přínos pro město samotné.
- MSBNF - stanovili jsme si za cíl 
přepracovat zřizovací listinu tak, 
aby tato PO plnila prioritně svoji 
povinnost úklidu a udržování po-
řádku ve městě a tzv. doplňkovou 
činnost až poté, co by město bylo 
ošetřeno, a zbyl by časový prostor. 
Zároveň snížíme stav zaměstnan-
ců o ty, s jejichž výkonem nejsme 
dlouhodobě spokojeni.
- výstavba obchvatu – je jedním 
z nejdůležitějších úkolů, které 
výrazně ovlivní dopravu i v cen-
tru města. Při prvním jednání 
s firmou PUDIS Praha, která je 
krajem pověřena k výkupu po-
zemků, jsme se dozvěděli, že je 

vykoupeno cca 15 % pozemků. 
To bylo ve velkém rozporu s do-
savadními informacemi, které 
byly poskytovány občanům měs-
ta. Proto se vedení města začalo 
velmi angažovat, aby alokovaných 
300 milionů pro stavbu východ-
ního obchvatu nakonec nebylo 
poskytnuto jiným, lépe připrave-
ným obcím – např. Rakovníku. 
Setkání se zúčastnil ředitel Kraj-
ské správy a údržby silnic Středo-
českého kraje Ing. Aleš Čermák, 
Ph.D, MBA a projektový mana-
žer KSÚS p. M. Voříšek. Na závěr 
bylo konstatováno, že projednány 
jsou již dvě třetiny potřebných 
pozemků. Kontakty byly naleze-
ny i na zahraniční vlastníky, což 
se dosud nedařilo. V Hořovicích 
zbývá dořešit jeden dne 22. 11. 
předjednaný pozemek, kde dou-
fáme, že nalezneme kompromisní 
řešení. Nejvíc problematické je 
řešení s majitelkou pozemků, jejíž 
představě o ceně nelze z hlediska 
platných zákonů vyhovět. Pro nás 
je zásadní, aby se příští rok stavba 
zahájila, a máme informaci, že to 
může být v té části obchvatu, kde 
budou pozemky vykoupeny /tře-
ba uprostřed/. 

pokračování na 2. straně

Jaké výzvy nyní čekají vedení města Hořovice? Které projekty dostanou zelenou, které naopak budou muset 
ustoupit do pozadí? Odpovídá starostka města Hořovice Věra Veverková.

n Pozvánka

Veřejné zasedání Zastu-
pitelstva města Hořovice 
se bude konat v pondělí 
12. 12. 2022 od 17 hodin 
v sále radnice.
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Pietní setkání u pomníku Obětovaný
Pietní setkání ke vzniku Československa se v Hořovicích usku-

tečnilo v podvečer 27. října u pomníku Obětovaný. Kladení věnců se 
zúčastnili zástupci města Hořovice, místní organizace Českého sva-
zu bojovníků za svobodu, zástupci Horovize a další. Zazněla Večerka 
i státní hymna v podání žáků místní umělecké školy. (var)

Rozhovor se starostkou města
dokončení z 1. strany

Ve středu 30. 11. budeme na 
krajském úřadu jednat s radním 
pro dopravu Středočeského kraje 
p. Bendlem, obchvatu budeme vě-
novat velkou pozornost a využije-
me veškeré kontakty, které máme.

n Co zásadního bude muset 
rada města Hořovice nyní ře-
šit?

Rada se musí vypořádat se 
stěžejními problémy, v prvé 
řadě ekonomickými. Energetic-
ká krize ukrojila značnou sumu 
prostředků, které bychom mohli 
využít na investice a opravy. Pro-
to se snažíme vytvořit rozpočet, 
kde omezujeme zbytné výdaje 
ve prospěch oprav a investic, 
nahlédnout do hospodaření Ho-
řovické teplárenské prostřednic-
tvím nových jednatelů, spolupra-
covat s odborníky v energetické 
komisi a připravit umístění foto-
voltaiky na vhodných střechách 
budov ve vlastnictví města. 
Zároveň budeme muset omezit 
výstavbu do vyřešení dopravy, 
zdrojů vody a infrastruktury. 
V souladu s demografickou stu-
dií řešit nejen kapacitu školek, 
ale i škol.

n V listopadu jste zmínila, že 
nebudete pokračovat v pro-
jektu instalace radarů na pří-
jezdových komunikacích Ho-
řovic, pro který se rozhodlo 
předchozího vedení města. 

Existuje projekt, na který bys-
te naopak rádi navázali?

Firma, která vysoutěžila ve vý-
běrovém řízení instalaci radarů, 
má již dvěma dodatky ke smlou-
vě posunut termín, a ani tak ho 
nedodržela. Zjistili jsme, že není 
ani vypracován projekt pro sta-
vební řízení. Touto skutečností 
je odstoupení od smlouvy jed-
noznačně odůvodnitelné. A nyní 
ekonomický aspekt: Samotná 
montáž – 300 tis. Kč, měsíč-
ní nájemné za umístění radarů 
pouze na výjezd směr Žebrák 
a v Masarykově ulici směr Ko-
márov 524 tisíc měsíčně. Z kaž-
dé fotografie a vystavení 
uložené pokuty 200 
Kč majiteli software. 
Jen toto představuje 
6 588 000 Kč. Každý 
měsíc bychom na 
těchto místech mu-
seli vybrat 1050 po-
kut, abychom pokryli 
vynaložené měsíční 
náklady. Rada uložila 
úkol komisi pro dopravu, 
pověřen byl i odbor dopra-
vy a navíc proběhne 

jednání s ředitelem dopravní po-
licie Beroun, abychom co nejdříve 
nalezli méně nákladné náhradní 
řešení. Se současnou opozicí chce-
me jednat pravidelně a její projekty 
pro město přínosné jistě nezamít-
neme - bohužel radary to nejsou.

n Co si myslíte, že bude v příš-
tích letech pro Hořovice nej-
důležitější?

Hořovice stejně jako jiné obce 
musí překonat energetickou kri-
zi, udržet v chodu školy a školky. 
Hledat nová moderní řešení roz-
voje města, transparentní výběro-
vá řízení vyhlašovat s rozvahou 

podle důležitosti 
projektů s pří-

nosem pro 
většinu oby-
vatel. Sledo-
vat dotační 
m o ž n o s t i 

a zpracovávat 
je tak, abychom 

znali zároveň 
i veškeré podmín-
ky pro jejich zís-

kání, a pak se peč-
livě rozhodovat, 

protože každá dotace znamená fi-
nanční spoluúčast města. Dnes se 
soustřeďujeme na mateřské školy, 
kde bychom měli opravit školku 
ve Větrné a registrujeme snahu 
developerů o vybudování dalších 
čtyř soukromých mateřských 
školek. Ve fázi příprav je výstavba 
městské mateřské školy v katas-
tru V. Víska. Větším problémem 
se stanou školy, kam později děti 
ze školek přejdou. O vizi požádá 
rada i strategickou komisi města.

n Vaše současná pozice prv-
ní ženy města jistě vyžaduje 
velkou dávku energie. Máte 
osvědčený způsob, jak čerpat 
novou energii? Kdo vás nejví-
ce podporuje?

Svoji pozici starostky nevní-
mám jako pozici první ženy, ale 
s pokorou jako pozici někoho 
s velkým závazkem vůči spolu-
občanům. Energie tato práce stojí 
mnoho. Teď mi volný čas opravdu 
nezbývá. Pokud ho najdu, pak si 
nejlépe odpočinu prací na zahra-
dě nebo u knihy. Mám vedle sebe 
dvě perfektní místostarostky a vě-
řím většině svých spolupracovní-
ků. Také moje rodina, byť nebyla 
nadšena, že jsem funkci starostky 
přijala, je pro mne zdroj pohody 
a opory. Pár opravdu dobrých 
přátel, a věřte mi – takové obyčej-
né „držíme Vám palce“ od lidí na 
ulici nebo na sítích, to je úžasný 
zdroj energie. Všem děkuji.

redakce
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Ředitelka Domečku Hořovice Vladimíra Šlosarová obdržela na 
celostátní poradě ředitelů Středisek volného času v Brně Čestné uzná-
ní za práci s dětmi od ministra školství, mládeže a tělovýchovy Prof. 
JUDr. Vladimíra Balaše, CSc. Gratulujeme. Foto: Alena Vaňková

Ocenění pro Vladimíru Šlosarovou

Svatomartinská světýlka rozzářila zámecký park
Svatomartinská světýlka Střediska volného času Hořovice, která se i le-

tos uskutečnila v zámeckém parku, přinesla návštěvníků spoustu zážitků. 
Děti i dospělí se mohli na příchozí cestě posilnit občerstvením a pak už se 
vydali na procházku rozzářeným parkem. Hned na začátku cesty je uví-
tala stezka se svatomartinskou legendou, dále prošli kolem nasvíceného 

zámku, od kterého se linula příjemná hudba. Slavnostní atmosféru umoc-
nily oživlé sochy v parku, nasvícené stromy i setkání se svatým Martinem, 
který příchozím nabízel k ochutnání perníkové podkovičky a na památku 
keramické svatomartinské husy. Vše z dílny Domečku Hořovice. Slavnost 
ukončil ohňostroj. (var)

n Svatomartinská světýlka každoročně pořádá SVČ Domeček Hořovice.

n Zpráva z jednání redakční rady měsíčníku Měšťan

Rada města Hořovice rozhodla na 
svém prvém jednání o složení nové 
redakční rady měsíčníku Měšťan a za 
jeho členy určila prof. Petra Druláka, 
Evu Kaufmanovou, Ing. Petra Kar-
bana, JUDr. Jaroslav Ortmana, Věru 
Veverkovou. Na schůzi redakční rady 
dne 14. 11. 2022 byl zvolen za jejího 
předsedu JUDr. Jaroslav Ortman a za 
místopředsedu Věra Veverková.

Rada následně rozhodla o rytmu svého 
svolávání, a to dvakrát v měsíci, když první 
schůzka bude věnována přípravě obsahu 
měsíčníku, druhá jeho výsledné podobě. 

Členové rady se shodli na následujících rub-
rikách vydávaných čísel.
1. „Téma měsíce“ – bude věnována aktuali-
tám spojeným s chodem města.
2. „Píšete nám“ – zde chceme publikovat ná-
zory občanů a jejich podněty ke zlepšení sta-
vu obce, prosíme zasílat na adresu mestan@
mkc-horovice.cz.
3. „Ze vzpomínek pamětníků“ – rubrika ur-
čená k poznávání minulosti spojené s živo-
tem města.
4. „Stránka zastupitelů“ – dává prostor a mož-
nost všem zastupitelům zveřejnit jejich názory 
na řešení společenských problémů města Ho-

řovice - prosíme zastupitele zasílat příspěvky 
na adresu mestan@mkc-horovice.cz.
5. „Společenská rubrika“ – měla by být vě-
nována zprávám o narození a úmrtí našich 
občanů ve spolupráci s matrikou.
6. Rozhovor, či anketa s osobnostmi města.
7. Pokračování v informacích o kulturním 
a sportovním dění v místě. Redakční a orga-
nizační zázemí měsíčníku i jeho konkrétních 
čísel budou zajišťovat pracovníci MKC. Na 
závěr redakční rada odsouhlasila aktuální 
témata.

JUDr. Jaroslav Ortman
předseda redakční rady

n Svatý Martin nabízel návštěvníkům perníkové podkovičky. Foto: var

Koncert HORbandu a souboru ZVONEK
Sál hořovické radnice v polovině listopadu zcela zaplnili diváci. Ve 

středu 16. listopadu se zde v podvečerních hodinách konal koncert ka-
pely HORBAND a zpěváků souboru ZVONEK. Pořadatelem hudební-
ho setkání byla Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice. (var)
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n Vystoupil i hudebník Vladimír 
Mužík. 2x foto: Jitka Bret Srbová

Převoz vánočního stromu na Palackého náměstí

n Příspěvek zastupitele Petra Druláka

U převozu vánočního stromu 
na hořovické Palackého náměstí 
byla místostarostka města Ho-
řovice Eva Kaufmanová. „Je to 
neuvěřitelné, ale rok s rokem se 
sešel a budou tu pomalu Vánoce. 
Mým úkolem, jako vloni, bylo se-
hnat vánoční strom. Díky nabídce 
pana Sklenáře z Tlustice bylo vše 
vyřešeno,“ uvedla místostarostka 
Eva Kaufmanová.

V úterý 15. listopadu 2022 
proběhlo kácení, převoz do Ho-
řovic a následné usazení na Pa-
lackého náměstí. „Tento rok jsme 

nemuseli sahat moc hluboko do 
městské pokladny, jelikož firma 
pana Vyštejna EKOTECH nám 
toto vše zajistila zdarma. Pouze 
bylo hrazeno přistavení jeřábu. 
A tak si dovoluji touto cestou 
panu Vyštejnovi moc poděkovat 
a všem přeji krásný a požehnaný 
čas Vánoční,“ doplnila místosta-
rostka Hořovic.

Po usazení stromu následo-
valo jeho ozdobení a na neděli 
27. listopadu bylo naplánované 
vánoční setkání a slavnostní roz-
svícení stromu. (var)

Do Hořovic zavítal
básník Robert Janda

V rámci cyklu Poezie ve 
středu se v hořovickém klubu 
Labe vystřídala řada básnířek 
a básníků, ve středu 26. října se 
návštěvníkům představil plzeň-
ský básník Robert Janda.

„V nové sbírce Filo pendere 
(neboli „viset na vlásku“) dle 
svého zvyku navrtává, cupuje 
a vůbec zkoumá slovo. Básnic-
ké slovo, o něž lze se opřít i ve 
tmě – jsme-li totiž tomu ode-
vzdáni, nebo jsme-li, jak říká 
autor: ve tmě mě,“ pozname-
nala ke tvorbě Roberta Jandy 
hořovická básnířka Jitka Bret 
Srbová, která pořad Městské-
ho kulturního centra Hořovice 
pravidelně uvádí. Součástí ve-
čera bylo i vystoupení beroun-
ského muzikanta Vladimíra 
Františka Mužíka z kapely Po-
nožky pana Semtamťuka. (var)

n V klubu Labe se představil 
plzeňský básník Robert Janda.

Opozice bude tvrdá, konstruktivní, férová
Naše hnutí Místních dostalo od voličů silný mandát čtyř zastupitelů. Vážíme si toho a budeme dělat vše proto, 

abychom tuto důvěru nezklamali. Jako opozice budeme kontrolovat výkon moci a nabízet alternativu. To nezna-
mená, že půjdeme novému vedení města za každou cenu po krku. Mohou se spolehnout na naši podporu a spo-
lupráci všude, kde to pomůže lepšímu životu v Hořovicích: v regulaci dopravy, zlepšování pořádku a bezpečnosti, 
budování chybějící infrastruktury a leckde jinde.

I vedení získalo ve volbách silný mandát. Najdeme v něm řadu výrazných osobností a o většině jsem přesvěd-
čen, že to s městem myslí dobře. Šest mandátů vítězné Horovize odráží předchozí angažovanost jejích představite-
lek a představitelů. Jako aktivisté odvedli dobrou práci a občané jim dali důvěru. Většina nového vedení města se 
tím ale ocitá v rolích, na něž dosud nebyli zvyklí. Nyní bude třeba i jiných kompetencí než aktivistického nadšení 
či břitké kritiky poměrů; jakkoli obojí mohlo často být namístě.

Udrží se pohromadě koalice čtyř tak rozdílných stran? Výraznost některých osobností pomohla zviditelňování 
před volbami, obvykle však nepomáhá hledat kompromisy, dělat ústupky a zachovávat vzájemný respekt. Jak si 
nové vedení poradí s městským úřadem a příspěvkovými organizacemi? Aktivisté si vše dělají sami, představitelé 
radnice musejí spoléhat na úředníky. Vedle oddaných pracantů jsou mezi nimi i různí vykukové, kteří se jen ve-
zou, řeší si soukromé kšeftíky, ale těm nahoře se umí zalíbit. Kdo je kdo nemusí být na první pohled vždy zřejmé. 
Uvědomuje si nové vedení, že i dobře míněné iniciativy mohou mít nepříznivé důsledky, které původní záměr 
zcela smažou? Nemusíme chodit daleko.

Když občanská iniciativa, z níž vzešlo dnešní vedení, vítala v Hořovicích ukrajinské uprchlíky, jednalo se 
o hezké lidské gesto. Domysleli však, že město se už léta potýká s nehlášenou migrací, načerno obsazovanými 
byty a přetíženými veřejnými službami, které situaci nezvládají? Otázky rovněž otevírá první jednání nového 
zastupitelstva. Obvykle mívá spíše slavnostní charakter, ale tentokrát bez předjednání s opozicí a bez možnosti 
diskuse odhlasovalo razantní zvýšení odměn pro radní a zastupitele. Jistě je třeba práci pro město slušně zaplatit 
a již kvůli inflaci bylo navýšení na místě. Nicméně co bylo přijato jde daleko za inflaci, zejména zrušení principu 
nekumulace odměn může mít citelné rozpočtové důsledky. Jak dobře si to spočítali? Na druhou stranu pokud se 
nové vedení zaleklo nákladů na dopravní radary na Letné, má lepší řešení, které pomůže jejím těžce zkoušeným 
obyvatelům?

Jako rodilý Hořovák a místní patriot si přeji, aby do budoucna bylo podobných otázek co nejméně. Souhlasím 
s vizí paní starostky, že bychom měli všichni táhnout za jeden provaz. Společných témat máme dost. Pokud však 
budeme mít pochybnosti o tom, zda radnice jedná rozumně, využijeme všech možností, které nám opoziční role 
dává.

Prof. Petr Drulák
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HISTORIE ŠKOLY
Státní reálné gymnasium v Hořovicích bylo otevřeno počínaje školním 

rokem 1948/49 na místě zrušeného učitelského ústavu. Od r. 1953 bylo pře-
měněno na 11letou a později 12letou střední školu, jež slučovala dosavadní 
gymnázium se základní školou (jako 9., 10. a 11. ročník). V letech 1962 – 1964 
byla připojena Večerní škola pro pracující. V r. 1963 se škola transformovala 
na Střední všeobecně vzdělávací školu, v r. 1969 se stala opět gymnáziem. Od 
r. 1990 se na škole etablovaly dvě formy studia - čtyřleté a víceleté. 15. 6. 2001 
byl škole propůjčen čestný název Gymnázium Václava Hraběte. 1. červen-
ce 2001 se zřizovatelem stal Středočeský kraj. Gymnázium od svého počátku 
sídlí v původní budově Učitelského ústavu (Jiráskova ulice 617), postavené 
v letech 1928-1930, a to společně s 2. základní školou Hořovice.

SOUČASNOST
Ve 4 třídách 4letého oboru studuje momentálně 114 žáků, v 8 třídách 8le-

tého oboru 230 žáků. Škola poskytuje univerzální vzdělání. Výuka probíhá 
v „domácím“ prostředí tradiční, historické školní budovy. Žáci studují povin-
ně dva cizí jazyky, na výběr mají angličtinu, francouzštinu, němčinu a rušti-
nu, volitelně i latinu. Kdykoliv mají přístup na internet, WIFI funguje v celé 
budově. V posledních dvou letech studia mají možnost profilace výběrem 
vhodných volitelných předmětů. Organizují se poznávací zahraniční zájezdy 
do různých evropských zemí, pravidelně do Velké Británie a Francie. Každý 
rok absolvují tři třídy lyžařský výcvikový kurs v Jizerských horách, dvě třídy 
sportovní kurs a dvě třídy vodácký kurs. Důležitou složkou činnosti školy je 
nabídka doplňkových aktivit.

ZAJÍMAVOSTI
Středoškolský sportovní klub nabízí různé sportovní vyžití. Vybraní stu-

denti se zúčastňují v zimě běžkařského kursu, v květnu cykloturistického 
kursu. Atraktivní jsou outdoorové závody Zlaté hrábě a Zlaté hrabičky. Pro 
nové studenty je vždy v září připraven 4denní kurz Go!, který má za úkol 
seznámit nové spolužáky. Kurz Poločas pro kvartány je jakýmsi uzavřením 
první poloviny jejich studia a zároveň přípravou na vstup do té druhé. Stra-
nou nezůstávají ani záležitosti kulturní. 84 starších studentů je členem Klubu 
diváků, každoročně zhlédnou čtyři představení v pražských divadlech, mladší 
žáci obdobně navštěvují příbramské divadlo. Školní akademie, hojně navště-
vována i aplaudována, má zastoupení všech tříd v rozmanitých výstupech 
divadelních, pěveckých, tanečních i hudebních. Velkou popularitou slyne 

také Jarní koncert, uspořádávaný pro veřejnost v Hlavním sále hořovického 
zámku a představující studenty coby nadějné hudební virtuózy. Na tvorbě 
školního časopisu Corpus delicti má podíl většina tříd. Nezapomíná se ani na 
organizaci dobročinných akcí (Srdíčkový den, Květinový den, Bílá pastelka 
a Světluška. Milou tradicí se stalo hoštění zahraničních studentů, zatím cel-
kem 42 studentů ze 17 zemí celého světa. (red)

n Představujeme…

GYMNÁZIUM VÁCLAVA HRABĚTE HOŘOVICE
- příspěvková organizaci KÚ Středočeského kraje
V letošním roce se na stránkách Hořovického Měšťana postupně představily příspěvkové organizace měs-
ta Hořovice včetně škol. Rubriku jsme doplnili prezentací i těch škol, které jsou příspěvkovými organi-
zacemi kraje. Seriál roku 2022 uzavíráme představením Gymnázia Václava Hraběte Hořovice. Základní 
informace poskytl ředitel školy Jiří Vlček.

n Den otevřených dveří 9. 11. byl jako každý rok hojně navštíven.
Foto: Martin Komínek

n Pohled na budovu školy z výšky z roku 2016. Foto: Ing. Václav Růžička

n Škola se účastní projektu Hrdá škola, který nám občas nabourává ru-
tinní průběh výuky. Takto vypadá vedení školy, když se sejde Den otevře-
ných dveří, Den šílených účesů a Covid. Foto: Jana Langmajerová

n Studenti i absolventi velmi oceňují mimoškolní akce plné nevšedních 
zážitků. Na fotografii jsou účastníci cyklistického toulání po západních 
Čechách pod rozhlednou na vrcholu Havran. Foto: Martin Komínek
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Radka Darebná a Helena Kreisingerová navštívily hořo-
vickou knihovnu začátkem listopadu. První z nich přijela 
do Hořovic, aby zde představila knihu S Radkou na cestách. 
Druhá svou sestru na přednášku doprovodila a zároveň 
z knihy předčítala.

VEČER S ROUREM
Ve čtvrtek 10. listopadu se návštěvníci knihovny mohli seznámit 

s dalšími tituly. Ondřej Vaculík přítomným představil knihu Člověk 
jménem Rour a soubor povídek Let do neznáma. Na setkání nechy-
běli bratr Jan Vaculík, který prvně jmenovanou knihu ilustroval a její 
vydavatel Tomáš Tichák.

Vánočně laděné setkání bylo naplánované na středu 23. listopadu, 
kdy si zájemci mohli v knihovně uplést adventní věnce.

ČTENÁ ZKOUŠKA DIVADELNÍ HRY
V závěru listopadu se lidé mohli těšit na čtenou zkoušku divadelní 

hry Agnes. Podle předlohy Johna Pielmeiera upravila Slávka Hozová, 
která společně s Katkou Hasmanovou a Lenkou Korejčíkovou ve hře 
i účinkovala.

CO DALŠÍHO KNIHOVNA PŘIPRAVUJE?
V pátek 2. prosince se koná akce s názvem Dejte knihám druhou 

šanci. Ve vstupních prostorech knihovny se od 9:00 uskuteční pro-
dej starších knih pro děti i dospělé. Půjde o knihy z darů, bez razítek, 
v perfektním stavu. Tako akce, stejně jako řada dalších, je zařazená do 
projektu Udržitelnost v knihovnách. Nebude chybět doprovodný pro-
gram pro děti. V době 15:00 – 16:00 knihovnu navštíví čerti. Na tuto 
akci s názvem S čerty a anděly za zábavou a dobrou knihou je nutná 
rezervace na tel.: 603 199 304.

I v listopadu se v Knihovně Ivana Slavíka Hořovice konaly besedy 
s dětmi z mateřinek a základních škol. (var)

Listopad v hořovické Městské knihovně Ivana Slavíka:
představení nových knih, besedy i pletení věnců

Vánoce v časech minulých na Starém zámku
Sérii letošních výstav v Galerii 

Starý zámek Hořovice uzavírá ex-
pozice s názvem Vánoce v časech 
minulých. Vernisáž se uskutečnila 
ve čtvrtek 3. listopadu a těšila se vy-
soké návštěvnosti. Úvodního slova 
se ujali ředitel Městského kulturní-
ho centra Hořovice Přemysl Landa 
a autorka výstavy Ilona Voráčková. 
Promluvila i starostka města Věra 
Veverková. Vernisáž zpestřilo hu-

dební vystoupení žáků Základní 
umělecké školy Josefa Slavíka Ho-
řovice, přítomným zahráli Anička 
Komínková a Jan Jeřábek. Při závě-
rečné skladně s žáky vystoupil ředi-
tel umělecké školy Jakub Albrecht.

Ilona Voráčková prozradila, že 
sbírání vánočních artefaktů se vě-
nuje několik let, a to díky kamarád-
ce Veronice Fryčové. „Díky ní jsem 
začala intenzivněji vnímat krásu 

vánočních ozdob a všeho s tím 
spojeného. Navíc mi velmi pomoh-
la s instalací výstavy,“ zmínila Ilona 
Voráčková.

Výběr ze své vánoční sbírky si 
zájemci mohou prohlédnout v pěti 
místnostech galerie. A co vše zde 
uvidí? Pohlednice, staré ozdoby, 
dobové vánoční reklamy, staré 
krabičky od vánočních kolekcí, ale 
i formy na výrobu vánočních oz-

dob, malé stromečky a další zajíma-
vé vánoční předměty. Návštěvníci 
vernisáže byli z výstavy nadšení, 
mnohým vánoční předměty při-
pomínaly Vánoce dětství, Vánoce 
z časů minulých.

Na výstavu zveme děti i dospě-
lé. Vánoční atmosféru si mohou 
v Galerii Starý zámek užít až do 
18. prosince, vždy v pátek, sobotu 
a neděli od 10 do 18 hodin. (var)

n Vernisáže výstavy Ilony Voráčkové (vpravo) se zúčastnily starostka města 
Hořovice Věra Veverková (uprostřed) a místostarostka Věra Eschnerová.

n Vernisáž zpestřilo hudební vystoupení žáků Základní umělecké školy 
Josefa Slavíka Hořovice.

n Ve čtvrtek 10. listopadu se návštěvníci knihovny mohli seznámit s kni-
hou Ondřeje Vaculíka (vlevo) Člověk jménem Rour. Autor představil 
i soubor povídek Let do neznáma. Vpravo vydavatel Tomáš Tichák. Foto: 
Eva Kocourková
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Oznámení o době a místě konání 
voleb Prezidenta České republiky
Starostka města Hořovice podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně někte-
rých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volba prezidenta České republiky se koná:
v pátek dne 13. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 24. ledna 2023 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná:
v pátek dne 27. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 28. ledna 2023 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.

2. Místem konání voleb jsou volební okrsky tvořené názvy ulic, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu.
Ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Městského úřadu Hořovice, Palackého náměstí čp. 2/2, pro ulice: 9. května, Anýžova, Cvočkař-
ská, Dlouhá, Fügnerova, Herainova, Jungmannova, K Plevnu, Kpt. Matouška, Ke Stadionu, Klostermannova, Konečná, Kotopecká, Krátká, Kyno-
logická, Letenská, Luční, Masarykova, Na Cintlovce, Na Hořičkách, Na Schůdkách, Na Vršku, nábřeží Hynka Šlosara, Nádražní, náměstí Svobo-
dy, Nerudova, Nová, Nožířská, Palackého náměstí, Plzeňská, Pod Nádražím, Pod Remízkem, Potoční, Sklenářka, Sládkova, Smetanova, Spojovací, 
Sportovní, Svatopluka Čecha, Tenisová, Tichá, Troupova, Tyršova, U Koupaliště, U Mlýna, U Mlýnského potoka, U Nádraží, U Náhonu, U Potoka, 
U Svatého Jana, U Štěpánků, Úzká, V Uličce, Vítězná, Zámecká, Západní, Závodní, Žižkova.
Ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově 1. základní školy Hořovice, Komenského čp. 1245/7, pro ulice:
1. máje, Dolní, Horní, Husovo náměstí, Hvozdecká, Jílová, K Výrovně, Kamenná, Ke Krejcárku, Klidná, Kosmonautů, Lidická, Myslivecká, Na Ko-
pečku, Na Lukách, Na Radosti, Na Tržišti, náměstí Boženy Němcové, Obránců míru, Olympijská, Palachova, Pod Homolí, Pod Lesíkem, Podlužská, 
Polní, Slavíkova, Slunečná, Stará Cihelna, Strmá, U Cihelny, U Školky, U Vodojemu, Valdecká, Větrná, Vilová.
Ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v budově 2. základní školy Hořovice – Víska, Vísecké náměstí čp. 318/9, pro ulice:
Buková, Cihlářská, Dlážděná, Dr. Holého, Jabloňová, Jahodová, Jasmínová, Jeřabinová, Jiráskova, K Labi, Kalinová, Komenského, Květinová, Lesní, 
Lipová, Malá, Malinová, Milinovského, Místní, Modřínová, Nad Školou, Pionýrská, Pod Dražovkou, Pod Rančem, Pražská, Příbramská, Rpetská, 
Sadová, sídl. Karla Sezimy, Stará, Šeříková, Šípková, Trnková, U Rybníčka, Vísecká, Vísecké náměstí, Vrchlického.
Ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v budově Státního zámku Hořovice, Vrbnovská čp. 22/2, pro ulice:
Hradební, Ječná, K Bažantnici, K Nemocnici, Kopřivová, Na Okraji, Ovesná, Pšeničná, U Knížecí cesty, U Remízku, Višňová, Vrbnovská, Východní, 
Žitná.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo plat-
ným cestovním, diplomatickým, služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem ČR. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, 
nebude voliči hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání volby hlasovací lístky do poštovních schránek. Ve dnech voleb, na žádost voliče, vydá hlasovací 
lístky okrsková volební komise ve volební místnosti.
V případě konání II. kola volby prezidenta České republiky, hlasovací lístky obdrží volič ve volební místnosti ve dnech voleb.

V Hořovicích dne 11. listopadu 2022
Věra Veverková, starostka města Hořovice

Volby proběhnou ve dnech 13. a 14. ledna 2023, případné druhé kolo 
ve dnech 27. a 28. ledna 2023. Zkontrolujte platnost svého občanského 
průkazu. Výroba občanského průkazu trvá 30 dnů (zpravidla bez správ-
ního poplatku), 5 pracovních dnů (správní poplatek 500 Kč) nebo 24 
hodin (správní poplatek 1.000 Kč, převzít lze pouze na pracovišti Mini-
sterstva vnitra ČR v Praze). Úřední hodiny Městského úřadu Hořovice, 
jsou pondělí a středa 8 – 17 hodin. Doporučujeme rezervaci termínu na 
www.mesto-horovice.eu

Bez platného občanského průkazu či platného cestovního pasu bohu-
žel nemůžete volit.

Pokud máte zájem zúčastnit se voleb a nebudete se v daném čase na-
cházet v místě trvalého pobytu, můžete volit na základě voličského prů-
kazu v kterékoli jiné volební místnosti. Voličský průkaz Vám vystaví Váš 

obecní/městský úřad dle místa trvalého pobytu, na základě písemné žádos-
ti doručené danému úřadu do dne 06. 01. 2023 poštou, s úředně ověřeným 
podpisem nebo prostřednictvím datových schránek, případně osobně nej-
déle do dne 11. 1. 2023 v úředních hodinách. Doporučujeme včasné vyříze-
ní tohoto voličského průkazu. Podrobně na www.mvcr.cz/volby

Hlasovací lístky Vám budou doručeny do poštovních schránek. Někdy 
je velmi komplikované doručovat do nemovitosti, která není označena 
číslem popisným, nemá poštovní schránku či poštovní schránka není 
označena. Proveďte kontrolu označení Vaší nemovitosti i Vaší poštovní 
schránky, abychom předešli zbytečným nedorozuměním při doručování. 
Dle zákona o obcích je povinností vlastníka nemovitosti označit budovu 
číslem popisným a orientačním tak, aby označení bylo viditelné z veřejné 
komunikace.

INFORMACE K VOLBÁM PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 2023

Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice nabízí k pronájmu
prostory bývalé prodejny květin v Pražské ulici v Hořovicích.

Prostory o velikosti 100,1 m2 /prodejna, sklady, chodba, soc. zař./ a 29,6 m2 /provozní místnost, komora, 
sklad, WC/ je možné si prohlédnout po předchozí dohodě. Cena k jednání je 13 000 Kč/měsíc.
Kontakt: Roman Šmerhovský, tel.: 731 515 616



www.mesto-horovice.eu8

z usnesení zastupitelstva města

Ze Zastupitelstva 
města Hořovice

ze dne 24. října 2022

n USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města Hořovice schva-
luje program zastupitelstva
Výsledek hlasování:
Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 4
n USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo schvaluje navržené 
ověřovatele zápisu Zastupitelstva měs-
ta Hořovice - Mgr. Zdeňka Ulčová 
a JUDr. Jaroslav Ortman, CSc
Výsledek hlasování:
Pro 19 Proti 0 Zdrželi se 0
n USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo města Hořovice volí ná-
vrhovou komisi ve složení: předseda: 
Ing. Petr Karban člen: Ing. Miroslav 
Žáček a Ing. arch. Kryštof Kreisinger.
Výsledek hlasování:
Pro 19 Proti 0 Zdrželi se 0
n USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo města Hořovice volí 
mandátovou a volební komisi ve slo-
žení: předseda: Drahomír Sýkora a za 
členy: MUDr. Antonín Spal a Mgr. 
Martin Solař.
Výsledek hlasování:
Pro 19 Proti 0 Zdrželi se 0
n USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo města Hořovice schva-
luje zvolení 2 místostarostů.
Výsledek hlasování:
Pro 19 Proti 0 Zdrželi se 0
n USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo města Hořovice určuje 
uvolněné funkce starosty a jednoho 
místostarosty.
Výsledek hlasování:
Pro 19 Proti 0 Zdrželi se 0
n USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo města Hořovice volí 
uvolněnou starostku Věru VEVER-
KOVOU.
Výsledek hlasování:
Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 5
n USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo města Hořovice volí 
uvolněnou místostarostku města Ho-
řovice Evu KAUFMANOVOU.
Výsledek hlasování:
Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 5
n USNESENÍ č. 9
Zastupitelstvo města Hořovice volí ne-
uvolněnou místostarostku města Ho-
řovice Ing. Věru ESCHNEROVOU.
Výsledek hlasování:
Pro 16 Proti 0 Zdrželi se 3
n USNESENÍ č. 10
Zastupitelstvo města Hořovice stano-
vuje počet členů rady města na 7 včet-
ně starosty a místostarostů.
Výsledek hlasování:
Pro 19 Proti 0 Zdrželi se 0
n USNESENÍ č. 11
Zastupitelstvo města Hořovice volí za 
další členy rady města Hořovice:

- Ing. Petr KARBAN
- JUDr. Jaroslav ORTMAN, CSc.
- Ing. et. Ing. Jan SKOPEČEK, Ph.D.
- Ing. Miroslav ŽÁČEK
Výsledek hlasování:
Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 5
n USNESENÍ č. 12
Zastupitelstvo města Hořovice zřizuje 
výbor finanční a kontrolní a schvalu-
jepočet členů finančního výboru na 
5 členů včetně předsedy a stejně tak 
počet členů kontrolního výboru na 5 
členů včetně předsedy.
Výsledek hlasování:
Pro 19 Proti 0 Zdrželi se 0
n USNESENÍ č. 13
Zastupitelstvo města Hořovice volí-
předsedou finančního výboru Josefa 
Zettlitzera.
Výsledek hlasování:
Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 4
n USNESENÍ č. 14
Zastupitelstvo města Hořovice volí 
předsedou kontrolního výboru prof. 
Ing. Petra Druláka Ph.D.
Výsledek hlasování:
Pro 18 Proti 0 Zdrželi se 1
n USNESENÍ č. 15
Zastupitelstvo města Hořovice volí za 
členy finančního výboru Ing. Jaroslav 
Nejedlý, Ing. Peter Sýkora, Vladimíra 
Macháčková, Ing. Jiří Grunt.
Výsledek hlasování:
Pro 18 Proti 0 Zdrželi se 1
n USNESENÍ č. 16
Zastupitelstvo města Hořovice volí za 
členy kontrolního výboru: Dr. Ing. Jiří 
Peřina, Josef Hasman, Petr Machálek, 
MDDr. Antonín Spal.
Výsledek hlasování:
Pro 19 Proti 0 Zdrželi se 0
n USNESENÍ č. 17
Zastupitelstvo města Hořovice stano-
vuje měsíční odměnu za výkon funkce 
neuvolněného místostarosty ve výši 
39.089,– Kč. Tato odměna bude po-
skytována od prvního dne následují-
cího měsíce po zvolení do této funkce.
Výsledek hlasování:
Pro 19 Proti 0 Zdrželi se 0
n USNESENÍ č. 18
Zastupitelstvo města Hořovice stano-
vuje měsíční odměnu za výkon funk-
ce neuvolněného člena rady ve výši 
4.000,– Kč. Tato odměna bude posky-
tována od prvního dne následujícího 
měsíce po zvolení do této funkce.
Výsledek hlasování:
Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 4
n USNESENÍ č. 19
Zastupitelstvo města Hořovice stano-
vuje měsíční odměnu za výkon funk-
ce neuvolněného předsedy výboru, 
komise či zvláštního orgánu ve výši 
3.000,– Kč. Tato odměna bude posky-
tována od prvního dne následujícího 
měsíce po zvolení do této funkce.
Výsledek hlasování:
Pro 19 Proti 0 Zdrželi se 0
n USNESENÍ č. 20
Zastupitelstvo města Hořovice stano-
vuje měsíční odměnu za výkon funkce 

neuvolněného člena výboru či komise 
1.500,– Kč. Tato odměna bude posky-
tována od prvního dne následujícího 
měsíce po zvolení do této funkce.
Výsledek hlasování:
Pro 19 Proti 0 Zdrželi se 0
n USNESENÍ č. 21
Zastupitelstvo města Hořovice stano-
vuje měsíční odměnu za výkon funk-
ce neuvolněného člena zastupitelstva 
ve výši 2.000,– Kč. Tato odměna bude 
poskytována od prvního dne následují-
cího měsíce po složení slibu člena zastu-
pitelstva, a to i v případě nastoupení ná-
hradníka na uvolněný mandát. Dále se 
rozhoduje o možném souběhu funkcí.
Výsledek hlasování:
Pro 16 Proti 0 Zdrželi se 3
n USNESENÍ č. 22
Zastupitelstvo města schvaluje po-
skytnutí příspěvku v podobě úhrady 
zvýšených nákladů v rámci účasti na 
obřadech spojených s výkonem jejich 
funkce, a to ve výši 500,– Kč za každý 
obřadní den.
Výsledek hlasování:
Pro 16 Proti 0 Zdrželi se 3
n USNESENÍ č. 23
Zastupitelstvo města schvaluje pro 
uvolněné členy zastupitelstva o poskyt-
nutí stravného ve výši 80 Kč za den.
Výsledek hlasování:
Pro 19 Proti 0 Zdrželi se 0
n USNESENÍ č. 24
Zastupitelstvo města schvaluje pro 
uvolněné členy zastupitelstva o po-
skytnutíjednorázového příspěvku na 
rekreaci ve výši 4.000,– Kč / ročně.
Výsledek hlasování:
Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 4
n USNESENÍ č. 25
Zastupitelstvo města Hořovice rozho-
duje o peněžitém plnění pro fyzické 
osoby, které nejsou členy zastupitelstva 
za výkon funkce člena výboru nebo 
komise ve výši 1.500,– Kč za kalendář-
ní rok. Toto plnění bude vypláceno 1 
x ročně vždy k datu 30. 9. příslušného 
kalendářního roku.
Výsledek hlasování:
Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 4
n USNESENÍ č. 26
Zastupitelstvo města Hořovice zvyšuje 
odměnu neuvolněnému zastupiteli po-
věřenému řízením obecní policie o část-
ku 2.000,– Kč/měs. Tato odměna bude 
poskytována od prvního dne následu-
jícího měsíce po zvolení do této funkce.
Výsledek hlasování:
Pro 13 Proti 4 Zdrželi se 2
n USNESENÍ č. 27
Zastupitelstvo města Hořovice stano-
vilo, že při souběhu výkonu více funkcí 
bude odměna neuvolněnému členovi 
zastupitelstva obce poskytnuta do výše 
souhrnu odměn za tři různé funkce. 
Do tohoto souhrnu lze zahrnout pou-
ze odměny za výkon funkce člena rady 
obce, předsedy nebo člena výboru za-
stupitelstva obce, předsedy nebo člena 
komise rady obce anebo předsedy 
nebo člena zvláštního orgánu obce.

Výsledek hlasování:
Pro 13 Proti 4 Zdrželi se 2
n USNESENÍ č. 28
Zastupitelstvo města Hořovice určuje 
místostarostku Evu Kaufmanovou 
zastupováním starostky v době její ne-
přítomnosti nebo v době, kdy starost-
ka nevykonává funkci.
Výsledek hlasování:
Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 4
n USNESENÍ č. 29
Zastupitelstvo města Hořovice pově-
řuje řízením městské policie Hořovice 
neuvolněného zastupitele Drahomíra 
Sýkoru.
Výsledek hlasování:
Pro 14 Proti 4 Zdrželi se 1
n USNESENÍ č. 30
Zastupitelstvo města Hořovice de-
leguje zástupce na valnou hromadu 
obchodních společností, v nichž má 
obec majetkovou účast do Hořovické 
teplárenské, s. r. o.Ing. Karbana, a to dle 
pověření zastupitelstva a rady města.
Výsledek hlasování:
Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 4
n USNESENÍ č. 31
Zastupitelstvo města Hořovice de-
leguje zástupce na valnou hromadu 
obchodních společností, v nichž má 
obec majetkovou účast do společnos-
ti Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. 
Ing. Věra Eschnerová, a to dle pověření 
zastupitelstva a rady města.
Výsledek hlasování:
Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 4
n USNESENÍ č. 32
Zastupitelstvo města Hořovice navr-
huje odvolatzástupce obce z ostatních 
orgánů obchodní společnosti, ve které 
má obec majetkovou účast: – Ing. Ro-
mana Liprta a Bc. Michal Hasmana, 
MPA z pozice jednatele Hořovické 
teplárenské, s.r.o.
Výsledek hlasování:
Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 4
n USNESENÍ č. 33
Zastupitelstvo města Hořovice dele-
guje zástupce obce do ostatních orgá-
nů obchodní společnosti, ve které má 
obec majetkovou účast: - Ing. Petra 
Karbana a Josefa Zettlitzera na pozici 
jednatele Hořovické teplárenské s.r.o.
Výsledek hlasování:
Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 5
n USNESENÍ č. 34
Zastupitelstvo města Hořovice dele-
guje zástupce obce do ostatních orgá-
nů obchodní společnosti, ve které má 
obec majetkovou účast a to Ing. Věru 
Eschnerovou na pozici člena předsta-
venstva společnosti Vodovody a ka-
nalizace, a.s.
Výsledek hlasování:
Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 4
n USNESENÍ č. 35
Zastupitelstvo města ukládá radě měs-
ta připravit do dalšího jednání zastupi-
telstva návrhy řešení ohledně budovy 
čp. 699.
Výsledek hlasování:
Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0
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předloží kladné stanovisko přísluš-
ného silničního správního úřadu.
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí zaslané oznámení o zahájení 
řízení Krajského úřadu Středočes-
kého kraje, odboru životního pro-
středí a zemědělství, ve věci povole-
ní provozu stacionárního zařízení, 
Zařízení ke sběru a zpracování vo-
zidel s ukončenou životností – Ho-
řovice, kdy město Hořovice má dle 
ust. § 22 odst. 2 zákona o odpadech 
právo uplatnit své stanovisko a vy-
jádřit se k podkladům rozhodnutí 
ve věci předmětného řízení vedené-
ho u správního orgánu.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s textem smlouvy o připojení, po-
dle které umožní společnost ČEZ 
Distribuce a, s, za cenu 15.750 Kč, 
navýšení rezervovaného příkonu 
do rysky u kostela na Palackého 
náměstí, z 3x25A na 3x50A. Rada 
pověřuje starostku města podpi-
sem smlouvy.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s cenovou nabídkou od společnos-
ti DECOLED s.r.o., Fráni Šrámka 
18, 150 00 Praha 5, týkající se do-
plnění světelné vánoční výzdoby 
o výzdobu objektu č. p. 640 na 
Palackého náměstí. Jedná se o for-
mu pronájmu vánoční výzdoby na 
tříleté období, kdy za jednu sezonu 
(vánoční období) bude účtována 
cena 23.151 Kč bez DPH 21 %, to je 
28.013 Kč vč. DPH 21 %. Připravit 
dodatek ke stávající smlouvě o za-
jištění pronájmu, dodávky, mon-
táže, demontáže dopravy a revize 
vánočního osvětlení v Hořovicích.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zřízením vyhrazeného parkova-
cího místa pro zdravotně a tělesně 
postiženou osobu na parkovišti 
v ulici Višňová, u bytového domu 
č. p. 1367/9. Po schválení Policií 
České republiky, Dopravním in-
spektorátem Beroun objednat re-
alizaci vyhrazeného parkovacího 
místa.
n Rada města Hořovice souhla-
sí s bezplatným pronájmem sálu 
radnice MěÚ Hořovice pro nácvik 
předtančení na maturitní ples tří-
dy 8. A Gymnázia Václava Hraběte 
a to v termínech od 04. 11. 2022 do 
27. 01. 2023 každý pátek v časech 
od 14:00 do 16:00 hodin.
n Rada města Hořovice souhla-
sí s bezplatným pronájmem sálu 
radnice MěÚ Hořovice pro nácvik 
předtančení na maturitní ples tří-
dy 4. C Gymnázia Václava Hraběte 
a to v termínech od 20. 10. 2022 do 
24. 02. 2023 každý čtvrtek v časech 
od 15:00 do 17:00 hodin.
n Rada města Hořovice souhla-
sí s bezplatným pronájmem sálu 
radnice MěÚ Hořovice pro kon-
cert dechového orchestru Hořo-
vická muzika, který se koná dne 

10. 12. 2022 od 15:00 do 20:00 
hodin a pro zkoušku orchestru 
dne 5. 12. 2022 od 17:00 do 18:00 
hodin.
n Rada města Hořovice zřizuje Ko-
misi stavební a jmenuje předsedu: 
Kryštof Kreisinger a členy: Vladi-
mír Stolz, Karel Pelikán, Pavel Žíža-
la, Linda Sklenářová.
n Rada města Hořovice zřizuje Ko-
misi pro strategický rozvoj a jme-
nuje předsedu: Alois Macek a členy: 
Jiří Eschner, Jáchym Štěrba, Marek 
Srp, František Mraček, Roman Kro-
páč, Jiří Srp, Jiří Hrabák, Miloš Ur-
ban.
n Rada města Hořovice zřizuje 
Komisi pro kulturu, cestovní ruch 
a propagaci města a jmenuje před-
sedu: Marcela Flídrová a členy: 
Pavel Havlíček, Simona Žáčková, 
Ivana Sirůčková, Hana Šlajerová, 
Radka Štěrbová, Dušan Kejmar.
n Rada města Hořovice zřizuje Ko-
misi pro bezpečnost a krizové říze-
ní a jmenuje předsedu: Drahomír 
Sýkora a členy: Miroslav Karmazín, 
Zdeněk Laube, Světla Dardová, 
Lenka Redrová.
n Rada města Hořovice zřizuje Ko-
misi zdravotní a sociální a jmenuje 
předsedu: MUDr. Kamil Sukovský 
a členy: MUDr. Eva Pangerlová, Jar-
mila Gruntová, MUDr. Pastuchová, 
Jan Křížek.
n Rada města Hořovice zřizuje 
Komisi pro školy, mládež a sport 
a jmenuje předsedu: Martin Solař 
a členy: Jiří Vavřička, Radek Šume-
ra, Zdeňka Ulčová, Mgr. Jaromíra 
Šteffková, Jakub Hasman, MDDr. 
Antonín Spal.
n Rada města Hořovice zřizu-
je Komisi pro životní prostředí 
a energetiku a jmenuje předsedu: 
Jan Eschner a členy: Tereza Šidláko-
vá, Ivo Kulík, Marek Stýblo, Milan 
Vrba, Vít Formánek, Jaromír Koš-
ťálek.
n Rada města Hořovice zřizuje 
Komisi dopravní a jmenuje před-
sedu: Ladislav Ludvík a členy: Věra 
Eschnerová, Jaroslav Šišma, Jiří 
Konrád, Pavel Žížala.
n Rada města Hořovice zřizuje 
Komisi pro digitalizaci a jmenuje 
předsedu: Petr Karban a členy: Ja-
roslav Hošek, Petr Kadlec, Radim 
Skála, Pavel Nový.
n Rada města Hořovice bere na 
vědomí programové prohlášením 
rady.
n Rada stanovuje datum koná-
ní veřejného zasedání zastupitel-
stva města Hořovice na pondělí 
12. 12. 2022 od 17.00 hodin.
n Rada města Hořovice zřizuje re-
dakční radu a jmenuje za každou 
koaliční stranu jednoho člena ve 
složení Věra Veverková, Eva Kau-
fmanová, Petr Karban, Jaroslav 
Ortman a Petr Drulák.

Z Rady města
Hořovice

ze dne 31. října 2022

n Rada města Hořovice schvaluje 
program jednání uvedený na po-
zvánce.
n Informace o tržbách z parkova-
cích automatů
n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného bře-
mene, ul. K Nemocnici, pro spo-
lečnost NGDC s.r.o., spočívající 
v podvrtu pro uložení dešťové 
kanalizace na pozemcích parc. č. 
66/1, parc. č. 66/7 a parc. č. 66/24 
v obci Hořovice a k.ú. Velká Víska. 
Předpokládaný rozsah věcného 
břemene bude cca 15,51 bm za jed-
norázovou náhradu ve výši 9.384 
Kč včetně DPH. K podpisu smlou-
vy je pověřena starostka města.
n Rada města Hořovice souhla-
sí s umístěním sídla příspěvkové 
organizace – Středisko volného 
času-DOMEČEK Hořovice v pro-
storách budovy na adrese Vrbnov-
ská 28, 268 01 Hořovice. K podpisu 
Souhlasu vlastníka objektu s umís-
těním sídla je pověřena starostka 
města.
n Rada města Hořovice nesouhla-
sí s žádostí pana DO Dinh Hong 
o koupi nebytových prostor ozna-
čené jako číslo jednotky 366/11 
a číslo jednotky 366/12 v domě 
čp. 366 - Hořovice a nedoporuču-
je Zastupitelstvu města Hořovice 
tento prodej schválit. V případě 
schválení Rada města Hořovice 
zároveň pověřuje odbor vnitřních 
věcí a právní zveřejněním zámě-
ru prodeje nebytových prostor na 
úřední desce města a zajištěním 
znaleckého posudku dle ceny ob-
vyklé.
n Rada města Hořovice projedna-
la otázky možného převodu objek-
tu č. p. 699 v Hořovicích, s tím že 
pověřila radního JUDr. Jaroslava 
Ortmana CSc., aby vstoupil do jed-
nání s Mgr. Janou Zwyrtek Ham-
plovou, Advokátní kancelář pro 
veřejnou správu a veřejné právo, 
a požádal ji o předložení písemné-
ho stanoviska k projednávané věci.
n Rada města Hořovice schvaluje 
příspěvkové organizaci Městské 
kulturní centrum Hořovice bez-
platné využití místních komunika-
cí a parkoviště včetně chodníků na 
Palackého náměstí v úseku od Ko-
merční banky ke křižovatce u pro-
dejny COOP, a to dne 27. 11. 2022 
od 7 do 22 hodin za účelem pořá-
dání Adventních trhů spojených 
s rozsvícením vánočního strom-
ku. Podmínkou však je, že žadatel 

Z Rady města
Hořovice

ze dne 14. listopadu 2022

n Rada města Hořovice schvaluje 
program jednání uvedený na po-
zvánce.
n Rada města Hořovice schvaluje 
aktuální složení Povodňové komise 
ORP Hořovice a Povodňové komise 
města Hořovice, dle přílohy originálu 
zápisu.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o výpůjčce 
s Muzeem Českého krasu, příspěvko-
vou organizací, ve věci bezúplatného 
užívání sbírkového předmětu – li-
tinového zvonu, městem Hořovice, 
a to na dobu určitou do 30. 11. 2024. 
K podpisu smlouvy je pověřena sta-
rostka města. K podpisu předávacího 
protokolu je pověřena místostarostka 
města.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o zajištění pro-
nájmu, dodávky, montáže, demontá-
že, dopravy, revize se společností DE-
COLED s.r.o., IČ: 25683853, jejímž 
předmětem je doplnění vánočního 
osvětlení objektu města č. p. 640 v Ho-
řovicích, a to na dobu určitou nejdéle 
do 07. 01. 2025 za cenu sjednanou ve 
výši 28.013 Kč včetně DPH pro jednu 
sezónu (vánoční období). K podpisu 
smlouvy je pověřena starostka města.
n Rada města Hořovice v souladu 
s čl. 3 odst. 2 písm. b) obecně závaz-
né vyhlášky č. 3/2015 o zákazu po-
žívání alkoholu a jiných omamných 
a psychotropních látek na veřejném 
prostranství uděluje Městskému kul-
turnímu centru Hořovice výjimku 
z omezujícího ustanovení této vy-
hlášky na den 27. 11. 2022 v čase od 
12 do 18 h, kdy v rámci kulturního 
programu adventního trhu spojené-
ho s rozsvícením vánočního stromu 
lze konzumovat alkoholické nápoje 
i na veřejném prostranství.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohody 
o umístění stavby, stavba BE-Hořo-
vice, Ke Stadionu 147/2, číslo stavby 
IV-12-6031593, pro společnost ČEZ 
Distribuce, a. s., spočívající ve stavbě 
Osazení nového rozvaděče VN do 
nové odběratelské transformační sta-
nice na pozemku parc. č. 113 v k.ú. 
Hořovice. Předpokládaný rozsah 
věcného břemene bude cca 4 m2 za 
jednorázovou náhradu ve výši 2.000 
Kč včetně DPH. K podpisu smlouvy 
je pověřena starostka města.
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí Darovací smlouvy na pozemky 
v k. ú. Hořovice a v k. ú. Velká Víska, 
pro Středočeský kraj, zastoupený 
Krajskou správou a údržbou silnic 
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z usnesení rady města - příspěvky

n Stanovisko

K jednomu bodu
z jednání rady města

V zápisu rady města Hořovi-
ce z jejího prvého zasedání dne 
31. 10. 2022 je uvedeno, že „pro-
jednala otázky možného převodu 
objektu č. p. 699 v Hořovicích s tím, 
že pověřila radního JUDr. Jaroslava 
Ortmana CSc, aby vstoupil v jednání 
s Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou 
z advokátní kanceláře pro veřejnou 
správu a veřejné právo a požádal jí 
o předložení písemného stanovis-
ka k projednávané věci“. Veřejnost 
se bude oprávněně ptát, co že to se 
skrývá za těmito řádky. Pokusím se 
odpovědět.

Musíme se ale nejdříve ponořit 
do minulosti staré více než 20 let. 
Město Hořovice uzavřelo roce 2001 
kupní smlouvu o koupi nemovitostí, 
a to pozemku parc. č. 1121 o výměře 
598 m2 a domu čp. 699 v Hořovicích, 
za cenu 9.000.000, - Kč s úročením 
ve výši 7,5 % p. a. a to s podílovými 
spoluvlastníky nemovitostí, třemi 
fyzickými osobami Mezi smluvní-
mi stranami byl sjednán splátkový 
kalendář ke kupní ceně a byly přijaty 
smluvní dodatky. Město Hořovice, 
jako nový vlastník nemovitostí, pak 
na základě své žádosti získalo od 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
státní dotaci ve výši 7.280.000, - Kč 

na rekonstrukci domu čp. 699 (dota-
ce byl zajištěna zástavním právem na 
dobu 20 let a to ve prospěch českého 
státu se závazkem města nepřevést 
po tuto dobu nemovitost na jinou 
osobu), čímž vzniklo celkem 25 
nájemních bytových jednotek a ne-
bytové prostory byly užívány jako 
restaurace. Dotace byla městem po-
užita na rekonstrukci domu (nutno 
uvést, že původní majitelé by jako 
fyzické osoby nikdy neměly nárok 
na získání dotace).

Dne 29. 8. 2002 však uzavřelo 
město Hořovice další smlouvu a to 
smlouvu o uzavření budoucí kupní 
smlouvy dle § 50a občanského zá-
koníku kde město Hořovice figuruje 
jako „budoucí prodávající“ a původ-
ní vlastníci nemovitostí jsou uvedeni 
jako „budoucí kupující“. Podle této 
smlouvy o budoucí koupi, se město 
zavázalo uzavřít s „budoucími kupu-
jícími“ kupní smlouvu k nemovitos-
tem spojenými s domem čp. 699 a to 
nejpozději do 28. 12. 2022 za smluv-
ní kupní cenu „ve výši 10.000, - Kč“ 
s tím, že pokud zaviněním města 
Hořovice nedojde k uzavření vlast-
ní kupní smlouvy ve stanoveném 
termínu, uhradí město Hořovice 
„budoucím kupujícím“ smluvní po-
kutu „ve výši 17.000.000, - Kč. Tedy 
nemovitost, kterou před 20 roky za-
koupilo město Hořovice za částku 

9.000.000, - Kč, se má v roce 2022 
prodat za částku ve výši 10.000, - Kč. 
Výzvou k uzavření kupní smlouvy ze 
dne 26. 5. 2022 se budoucí kupující 
přihlásili městu o realizaci sjedna-
ného kontraktu. K podpisu smlou-
vy však nedošlo, protože kontrolní 
výbor minulého volebního období 
se shodl, že budoucí smlouva kupní 
ze dne 29. 8. 2002, uzavřená podle 
§ 50a občanského zákoníku, v níž 
město Hořovice figuruje jako „bu-
doucí prodávající“ a původní vlast-
níci nemovitostí jsou zde uvedeni 
jako „budoucí kupující“, je ze zákona 
neplatná (nebyly splněny podmínky 
stanovené zákonem o obcích, kdy 
nebyl ani zveřejněn záměr nemo-
vitost prodat, ani nebyla zastupi-
telstvem schválena kupní cena, ani 
smluvní pokuta). Kontrolní výbor 
uzavřel svá zjištění z jednání kolem 
obou uvedených smluv, že to nese 
vedle své účelovosti i trestně právní 
důsledky. Minulá rada města a mi-
nulé vedení města přenechaly celý 
problém novému zastupitelstvu. Ve 
věci neučinily nic.

Výsledkem je bizarní situace, kdy 
město čelí výzvě prodat nemovitost 
s celkem 25 sociálními byty a restau-
rací za částku ve výši 10.000,– Kč, 
s hrozbou smluvní pokuty ve výši 
17.000.000,– Kč, pokud tak neuči-
ní, nebo s hrozbou doplatit dosud 

neuhrazenou kupní cenu. K tomu je 
nutno dodat, že ačkoli město uhra-
dilo již částku převyšující sjednanou 
kupní cenu 9.000.000,– Kč, tak podle 
budoucích kupujících město stále 
dluží 14.376.108,– Kč, tedy cenu 
mnohem vyšší než byla cena kupní, 
protože splátky zasílané podle sjed-
naného splátkového kalendáře se 
používaly na uhrazení úroků a nikoli 
na úhradu jistiny.

Proto rada města mě pověřila 
jednáním s advokátkou Mgr. Ja-
nou Zwyrtek Hamplovou (čerstvou 
senátorkou), aby se ujala tohoto 
nelehkého úkolu. Mluvil jsem s ní 
na toto téma dvakrát. Její názor na 
věc (neplatnost smlouvy o prodeji 
nemovitosti za 10.000, - Kč a o úče-
lovosti všech sjednaných kroků, 
včetně sjednání takových podmínek 
původní kupní smlouvy, kdy kupní 
cena nemohla být nikdy uhrazena) 
je shodný s mým. Následně se rada 
města rozhodla oslovit se stejnou 
nabídkou i další advokáty a to Mgr. 
Martina Matuševského a Mgr. Vla-
dimíra Náprstka, když oba mají bliž-
ší dosažitelnost než prvá kolegyně 
(oba mají sídlo svých kanceláří v Be-
rouně). Nyní bude na radě města, 
aby zvolila správný postup a rozhod-
la o právním zástupci města.

JUDr. Jaroslav Ortman CSc
člen rady města Hořovice

Středočeského kraje, příspěvkovou 
organizací, na stavbu II/114-II/117 
Hořovice – východní obchvat, a do-
poručuje Zastupitelstvu města Hořo-
vice tento bezúplatný převod schválit. 
Rada zároveň pověřuje odbor vnitř-
ních věcí a právní zveřejněním zámě-
ru bezúplatného převodu pozemků 
na úřední desce města.
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí zněním Smlouvy o právu pro-
vést stavbu na cizím pozemku na po-
zemky v k. ú. Hořovice a v k. ú. Velká 
Víska pro Středočeský kraj, zastou-
pený Krajskou správou a údržbou 
silnic Středočeského kraje, příspěv-
kovou organizací, k provedení stavby 
II/114-II/117 Hořovice – východní 
obchvat, a doporučuje Zastupitelstvu 
města Hořovice tuto smlouvu schvá-
lit. Rada zároveň pověřuje odbor 
vnitřních věcí a právní zveřejněním 
záměru na úřední desce města.
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí předložený návrh střednědo-
bého výhledu rozpočtu na období 
let 2024 až 2026, a s doporučením jej 
schválit ho předkládá Zastupitelstvu 
města Hořovice k projednání na zá-
kladě § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), v platném znění.
n Rada města Hořovice bere na vě-

domí předložený návrh rozpočtu 
na rok 2023, a s doporučením jej 
schválit ho předkládá Zastupitelstvu 
města Hořovice k projednání na zá-
kladě § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), v platném znění.
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí výsledky kontroly provozu-
schopnosti požárních hydrantů v bu-
dově Společenského domu a ukládá 
zajistit realizaci výběrového řízení 
a následných prací na rekonstrukci 
vodovodu v části objektu k jevišti 
a zadním šatnám tak, aby objekt spl-
ňoval všechny nezbytné bezpečnost-
ní požadavky pro jeho řádný provoz.
n Rada města Hořovice schvaluje 
čerpání finančních prostředků ve výši 
500.000,– Kč jakožto závazného uka-
zatele na opravy prostor gymnázia při 
poskytnutí příspěvku na činnost pří-
spěvkové organizace 2. Základní škola 
Hořovice v termínu do 30. 6. 2023.
n Rada města Hořovice bere na vědo-
mí dokument Místní energetická kon-
cepce města a Akční plán 2022 – 2027 
a pověřuje tajemníka osobou zodpo-
vědnou za zpracování zpráv o plnění 
tohoto plánu.
n Aktuální výzvy dotačních titulů
Bez návrhu usnesení a příloh – pouze 
pro informaci

n Rada města Hořovice bere na vě-
domí zaslané oznámení o zahájení 
zjišťovacího řízení Krajského úřadu 
Středočeského kraje, odboru život-
ního prostředí a zemědělství, ve věci 
„Aktualizace Strategie rozvoje územ-
ního obvodu Středočeského kraje na 
období 2019-2024 s výhledem do 
2030“, kdy město Hořovice jakožto 
územně samosprávný celek zašle své 
vyjádření ve lhůtě do 16. 11. 2022 
k oznámení této koncepce.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s bezplatným pronájmem sálu radni-
ce a zajištění techniky – plátno a data-
projektor – ústavu MAS Karlštejnsko, 
z.ú., 13. prosince 2022 v časovém 
rozmezí od 08:00 do 12:00 hodin 
k setkání vedoucích pracovníků zá-
kladních a mateřských škol.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 4 k veřejno-
právní smlouvě o dotaci/příspěvku 
na poskytování sociální služby, tedy 
činnosti nebo souboru činností podle 
zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících 
pomoc a podporu osobám za účelem 
sociálního začlenění nebo prevence 
sociálního vyloučení, na rok 2022 č. 
S-0367/SOC/2022/4, vč. přílohy č. 1 
se Středočeským krajem, Zborovská 
11, 150 21 Praha 5.
n Rada města Hořovice bere na vě-

domí, že ředitelé 1. a 2. základní školy 
Hořovice vyhlašují z organizačních 
důvodů dne 18. 11. 2022 volný den 
pro žáky.
n Rada města Hořovice s ohledem na 
možnost pořízení osobního automo-
bilu pro odbor sociálních věcí, zdravot-
nictví a školství prostřednictvím leasin-
gových splátek z finančních prostředků 
transferu MPSV, souhlasí s výjimkou 
z vnitřního předpisu 3/2016 – Zásady 
pro zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, a souhlasí s uzavřením leasin-
gové smlouvy v souladu s předloženou 
nabídkou od společnosti DRUPOL, 
výrobní družstvo, V Předním Hlou-
bětíně 605/8, 190 00 Praha 9 – Vyso-
čany, IČ: 00028185, za pořizovací cenu 
278.329,38 Kč bez DPH, tj. 336.778,55 
Kč včetně DPH.
n Rada města Hořovice schvaluje 
přerušení provozu Městské mateřské 
školy Hořovice v období od 27. 12. 
do 30. 12. 2022.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s umístěním stavební buňky v areálu 
Mohykána z důvodu vybudování střel-
nice pro oddíl moderního pětiboje.
n Rada města Hořovice zakazuje 
odbornému lesnímu hospodáři vy-
stavovat souhlas s prováděním sa-
movýroby dřeva v lese se zvláštním 
určením - Dražovce.
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Městská policie Hořovice

8 3. 10. 2022 v 15:15 byla hlíd-
ka MP požádána PČR o sou-
činnost při pátrání po osobě, 
která utekla před vyšetřením 
z nemocnice, a přitom by moh-
la být v ohrožení života. V 18:00 
strážníci osobu nalezli a předali 
ji RZS k ošetření a následnému 
převozu zpět do nemocnice.
8 11. 10. 20220 v 18:26 hlídka 
MP zjistila 2 osoby popíjejí-
cí alkoholické nápoje u kašny 
v ul. Vrbnovská. Jelikož popíje-
jící osoby nesouhlasily s tím, že 
jejich chování lze označit jako 
přestupek, byla celá věc sepsána 
a i s videozáznamem předána 
správnímu orgánu k dořešení.
8 15. 10. 2022 ve 14:00 strážníci 
přijali oznámení o dvou pod-
napilých nezletilých dívkách na 
autobusovém nádraží. Po pří-
jezdu na místo strážníci u dívek 
provedli dechovou zkoušku na 
přítomnost alkoholu v dechu, 
zkouška byla s pozitivním vý-
sledkem. Pro jednu z dívek si 
přijeli rodiče a druhá byla ná-
sledně převezena do nemocnice 
k ošetření. Celou věc strážníci 
sepsali a předali na OSPOD.
8 16. 10. 2022 ve 3:30 hod 
oznámila obsluha MKDS muže 
močícího na budovu radnice. 
Strážníci muži za znečišťování 
veřejného prostranství uložili 
blokovou pokutu.
8 21. 10. 2022 od 15:55 stráž-

níci MP usměrňovali provoz 
mezi Hořovicemi a Zálužím po 
dopravní nehodě do ukončení 
šetření policií ČR.
22. 10. 2022 v 5:11 bylo přija-
to oznámení o ležící osobě na 
chodníku v ul. Komenského. 
Strážníci na místě zjistili, že se 
jedná o podnapilého nezletilého 
mladíka. Na místo bylo nutno 
přivolat RZS, která mladíka pře-
vezla do Nemocnice. Celá věc 
byla předána na OSPOD.
8 22. 10. ve 12:20 na Palackého 
nám. 640 si strážníci povšimli 
muže popíjejícího alkoholické 
nápoje, což je zde OZV 3/2015 
zakázáno. Muže proto vyzvali 
k prokázání totožnosti, čehož 
nebyl pro svůj stav podnapilosti 
řádně schopen. Na místo byla 
přivolána PČR, která zjistila, 
že muž je v databázi hledaných 
osob. Celou věc si tedy policisté 
převzali k dalšímu řešení.
8 28. 10. 2022 v 1:54 strážníci 
MP zastavili vozidlo, jehož řidič 
při odbočování nepoužil směro-
vé světlo a vozidlu ani nesvítilo 
zadní brzdové světlo. Při pro-
jednávání přestupku byl z řidiče 
cítit alkohol. Z tohoto důvodu 
byla provedena dechová zkouš-
ka na přítomnost alkoholu v de-
chu, a to s pozitivním výsled-
kem. Na místo byla přivolána 
PČR, která si celou věc převzala.

Městská policie Hořovice

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166

Hasiči Hořovice
Zásahy Hasičského záchranné-
ho Sboru Středočeského kraje, 
územního odboru Beroun, po-
žární stanice Hořovice.
8 Od 15. 10. do 15. 11. 2022 
hasiči ze stanice Hořovice vy-
jížděli k 28 událostem, z toho 
ke 2 požárům, k 6 technickým 
událostem typu čerpání vody, 
padlý strom, ke 12 dopravním 
nehodám, 2x k události typu 
únik nebezpečných látek a 2x 
k záchraně osob. Ve čtyřech 
případech šlo o planý poplach, 
poruchu EPS či neohlášené 
pálení. Při událostech spolu-
pracovali se zdravotnickou zá-
chrannou službou, policií ČR 
a ostatními složkami IZS. Při 
událostech došlo ke zranění 
16 osob, 9 osob bylo přímo za-
chráněno.
8 29. 10. v nočních hodinách 
byla jednotka HZS Středočes-
kého kraje ze stanice Hořo-
vice a Beroun společně s jed-
notkami SDH obcí Komárov 
a Žebrák vyslána k požáru 
pásového dopravníku Pekárny 
Hořovice. Průzkumem bylo 
zjištěno žhnutí motoru do-
pravníku, který byl lokalizován 
přenosným hasicím přístrojem. 
Dále byla provedena demontáž 
motoru a odvětrání objektu.
8 8. 11. v dopoledních hodi-
nách byla jednotka HZS Středo-
českého kraje ze stanice Hořo-
vice vyslána k dopravní nehodě 
do obce Kotopeky. Jednalo se 

o nehodu osobního automo-
bilu, který ležel na boku, a bylo 
nutno vyprostit spolujezdce. Po-
mocí páteřové desky byla osoba 
vyproštěna a předána zdravot-
nické záchranné službě. Dále 
bylo provedeno protipožární 
opatření a zajištění místa DN.
8 14. 11. v 12:34 hodin byla 
jednotka HZS Středočeské-
ho kraje ze stanice Hořovice 
a Beroun společně s jednotkou 
SDH obce Žebrák vyslána na 
prověřovací cvičení jedno-
tek požární ochrany s námě-
tem únik nebezpečné látky 
z autocisterny na letiště k. ú. 
Tlustice. Na místě byl prove-
den průzkum, měření hodnot 
unikajícího chlóru a záchrana 
osoby v ochranných prostřed-
cích. Nadále bylo vybudováno 
dekontaminační stanoviště 
a v protichemických oděvech 
byla instalována záplata na cis-
terně z důvodu zamezení další-
ho úniku nebezpečné látky.
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 
způsobilost, splnění fyzických 
testů a splnění psychotestů
Více informací: zdenek.laube@
sck.izscr.cz, 607 921 112

Hasiči Hořovice

Mobilní rozhlas upozorní na krizové 
události i sportovní a kulturní akce

Chcete být mezi prvními, kteří získávají důležité informace tý-
kající se města Hořovice? K tomu Vám nabízíme službu MUNIPO-
LIS / Mobilní Rozhlas, díky které Vás budeme efektivně informovat 
přímo do vašeho telefonu. Přihlaste se k odběru informací a už ni-
kdy nezmeškáte důležité novinky a upozornění z naší samosprávy. 
Informace podle vašich zájmů vám budeme posílat e-mailem, SMS 
nebo jako zprávu do aplikace. Služba je zdarma!

V registračním procesu si sami můžete nastavit, jaké typy infor-
mací vás zajímají (např. kultura, doprava, majitelé zvířat). Dopo-
ručujeme vyplnit vaše telefonní číslo, e-mail a ulici, abychom vás 
mohli rychle varovat v případě nečekaných událostí. Vaše údaje 
jsou v bezpečí a v souladu s GDPR.

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ:
horovice.mobilnirozhlas.cz

Registrovat se můžete také osobně
v podatelně Městského úřadu Hořovice.

Oficiální aplikaci MUNIPOLIS / Mobilní Rozhlas naší samosprávy 
si můžete stáhnout přímo na App Store nebo Google Play. Poté si stačí 
přidat naši obec/město a budete mít informace vždy po ruce.

Pozvánka na členskou schůzi
MO Svazu tělesně postižených

Organizace Svazu tělesně postižených Hořovice srdečně zve své čle-
ny, na členskou schůzi, která se koná dne 6. prosince 2022 od 14 hodin 
v sále Společenského domu v Hořovicích.
Program:
• Informace o akcích a ozdravných pobytech pořádaných v roce 2023
• Mikulášské posezení spojené s hudebním vystoupením skupiny „Tře-
husk“ ze Zadní Třebaně a s tombolou.

Organizace Svazu tělesně 
postižených Hořovice 

přeje svým členům, přízniv-
cům, dárcům krásné prožití 
Vánočních svátků, děkujeme 
Vám za projevenou důvěru 
v uplynulém roce a do nové-
ho roku 2023 Vám přejeme 
hodně zdraví, optimismu, 
štěstí, osobních a pracovních 
úspěchů.

S úctou Jarmila Gruntová 
předsedkyně organizace
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kuturní servis

 

Evangelický kostel  
Valdecká 408, Hořovice 
 

Předprodej vstupenek na www.goout.cz 
Rezervace horovice@muzeum-beroun.cz 
Prodej před začátkem akce, cena 150 Kč 

Kulturní a společenské pozvánky do Hořovic



kulturní a sportovní servis - zprávy
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AKTUÁLNÍ TRENDY
KYBERNETICKÉ
KRIMINALITY 

pátek 9.12.2022 od 9:00
hodin
prosíme o nahlášení účasti do 30.11. zde:
778 766 918

Na setkání s Vámi se těšíme v
Domečku Hořovice, Vrbnovská 1138

PČR ve
spolupráci s

Městem
Hořovice a
Domečkem

Hořovice

 pořádá
přednášku

nejen pro
seniory

 

Úspěch studentů SOŠ a SOU Hořovice 
na veletrhu fiktivních firem

Na SOŠ a SOU Hořovice pra-
cuje v rámci maturitního eko-
nomického oboru tzv. „fiktivní 
firma“ studentů 3.B a 4.B pod 
vedením Ing. Ivany Krausové. 
Podstata spočívá v tom, že firma 
skutečně „funguje“, pohybuje se 
v tržním prostředí, nabízí zboží, 
prodává ho, fakturuje, vede svoje 
účetnictví… Každoročně se po-
řádají regionální veletrhy těchto 
firem. 25. ročník veletrhu fiktiv-
ních firem se konal 15.-16. lis-
topadu v budově OA a VOŠ 
Příbram, kde se prezentovalo 33 
firem. Zúčastnila se ho i naše 
škola s dvěma firmami, a to fir-
mou PromuCut, která se zabývá 
reklamní činností a pronájmem 
techniky a prostorů pro filmo-
vou tvorbu, a firmou EcoVet, ta 

se zabývá vybavováním veteri-
nárních klinik.

Umístění, kterých SOŠ a SOU 
Hořovice dosáhla, předčila všech-
na očekávání. Firma PromoCut 
získala 1. místo v kategorii „Nej-
lepší prezentace firmy“. Vítězství 
je o to cennější, protože to byla 
první veřejná prezentace firmy. 
V soutěži „Obchodní stánek“ 
byla jako nejlepší vyhodnocena 
firma EcoVet. Ve zvláštní kate-
gorii byla studentka 4.B Kristýna 
Holá vyhodnocena jako nejlepší 
obchodník. Studenti tak naváza-
li na předchozí úspěchy „fiktivní 
firmy“, i když umístění v Příbrami 
si cení asi nejvíc. A to jak z hledis-
ka osobního, tak z hlediska repre-
zentace školy.

Studenti 3.B a 4.B

Zimní svoz bioodpadu
Zimní sezóna svozu bioodpadu je stanovena od 1. prosince 
do 31. března. V zimním období je interval mezi svozy 14 dní, 
svoz probíhá vždy v pondělí. Nádoby by občané měli mít při-
praveny celý den (6:00 – 22:00).
V prosinci se začíná takto:
• V části města, kde se vyváží obyčejný komunální odpad ve středu 
(např.: Višňovka, Příbramská, Pražská…), se bude od prosince vyvážet 
BIO odpad v lichém týdnu (1. svoz – 1. lichý týden, 5. 12. 2022).
• V části města, kde se vyváží obyčejný komunální odpad v pátek (např.: 
Západní sídliště, Valdecká, 9. května…), se bude od prosince vyvážet BIO 
odpad v sudém týdnu (1. svoz – 1. sudý týden, 12. 12. 2022).
V dalších měsících (leden, únor, březen) střídání svozů pravidelně pokra-
čuje. (Navazuje na prosinec).

PLAVECKÝ BAZÉN HOŘOVICE
(hodiny pro veřejnost o vánočních prázdninách)

Pátek 23. 12. 14:00-21:00
Sobota 24. 12. 10:00-15:00
Neděle 25. 12. zavřeno
Pondělí 26. 12. 13:00-20:00
Úterý 27. 12. 13:00-21:00
Středa 28. 12. 9:00-21:00 (Plavecká vánoční dvanáctihodinovka)
Čtvrtek 29. 12. 13:00-21:00
Pátek 30. 12. 13:00-21:00
Sobota 31. 12. 10:00-16:00
Neděle 1. 1. 13:00-19:00

Příjemné prožití vánočních svátků přeje Městské sportovní centrum Hořovice.
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Vrbnovská 30/1
tel. 603 199 304, 311 512 564
https://mkc-horovice.cz/knihovna/
e-mail: knihovna1@mkc-horovice.cz

OTEVÍRACÍ DOBA:
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
Soboty pro veřejnost:
3. 12. , 17. 12. od 8:00 do 11:00
Městská knihovna bude v období vánočních 
svátků uzavřena ve dnech 23. 12.–1. 1. 2023.

n 2. 12. od 9:00
DEJTE KNIHÁM DRUHOU ŠANCI
Prodej starších knih pro děti i dospělé. Knihy 
jsou čtené, ale v perfektním stavu, bez razítek. 
Příznivé ceny. Výtěžek z prodeje půjde na obnovu 
knihovního fondu.
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.

n Galerie Starý zámek

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

n do 18. 12.
VÁNOCE V ČASECH MINULÝCH
Výstava starých pohlednic ze sbírky paní Ilony 
Voráčkové. 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 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
Pro všechny kamarády, známé i neznámé, 
které zajímá, jaké to je ujít s báglem 4000 km 
v poušti i horách. Splnil jsem si sen, přežil 
jsem Pacifickou hřebenovku.
n 4. 12. 2022 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. Nos-
titz Quartet a doposud největší světelný park, 
s jakým kdy zpěvák na koncerty vyrazil.
n 7. 12. 18:30
ZMĚNA… JE VŮBEC MOŽNÁ?
Přednáška Pjér La Šéze. Cena vstupenky 
290,– Kč. Předprodej vstupenek pouze on-
line: www.toramusic.cz
n 10. 12. 2022 od 18:00
TANČÍRNA

n Knihovna Ivana Slavíka

n Klub Labe

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

KONCERTY
n 1. 12. 2022 od 18:00
EVA TURNOVÁ & TOMÁŠ HRADIL
Procházka turnovým hájem. Literárně hudeb-
ní večer se čtením z Turnových hájů a písněmi 
obou hudebníků.
n 3. 12. 2022 od 19:00
DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPFERE
n 10. 12. 2022 vstup 19:00, začátek 20:00
THE AGIES
Afterpárty: DJ No Wish
n 17. 12. 2022 vstup 19:00, začátek 20:00
IRENA BUDWEISSEROVÁ
A JAKUB RACEK
n 28. 12. 2022 od 19:00
AKROBAT rock
Povánoční koncert tradičně znovu v Labi.
DISCO
n 2. 12. od 21:00
MIKULÁŠSKÁ PÁRTY, DJ Tomáš Mašek
n 9. 12. od 21:00
CPT. MORGAN PÁRTY, DJ Teddy
n 16. 12. od 21:00
JÄGERMEISTER PÁRTY, Dj Tomáš Mašek
n 25. 12. od 21:00
XMAS PÁRTY, DJ Teddy
n 31. 12. od 21:00
SILVESTROVSKÝ MEJDAN, DJ Tomáš 
Mašek
PROMÍTÁNÍ
n 11. 12. od 19:00
JAN ŽIŽKA
n 17. 12. od 19:00
TOP GUN MAVERICK
Promítání s obsluhou.
DIVADLO
n 18. 12. 2022 od 15:00
BETLÉM
Loutkový soubor „Malá scéna“ MKC Hořovi-
ce zve všechny děti i rodiče na pohádku Marie 
Bartošové.

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, svátky zavřeno

Informační centrum bude v období vánočních 
svátků uzavřeno ve dnech 23. 12.–1. 1. 2023

VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI:
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
I DĚTEM MŮŽETE NADĚLIT
JAKO DÁREK VSTUPENKY!
4 ČIPERKOVÉ – PÍSNIČKOZEM
26. 2. 2023 ve Společenském domě v Hořovicích. 
Vstupenky lze zakoupit pouze na TICKETLIVE!

n 14. 12. 2022, od 19:00
VÁNOČNÍ KONCERT
ZUŠ VÁCLAVA TALICHA BEROUN
Zazní vánoční skladby a Missa Brevis Jiřího 
Pavlici. Účinkují: pěvecký sbor Krákorky, 
Zdický smíšený sbor, sólisté, orchestr pedagogů, 
žáků a hostů ZUŠ V. Talicha Beroun. Vstupné 
100,– Kč. Koncert je uskutečněn za finanční 
podpory města Beroun.
TANEČNÍ - ZIMA 2023
Čtvrtky (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 Informační centrum

n Dům ČZS

Palackého náměstí 81, Hořovice

n VÝSTAVA BETLÉMŮ
Otevřeno do 2. 12. 22 od 9:00 do 17:00.

n Muzeum Hořovicka

Starý zámek, Vrbnovská 27

n 3. 12.
ZAHÁJENÍ VÝSTAVY
KOUZLO VÁNOČNÍCH OZDOB
Speciální výstava v prostorách stálé expozice na 
Starém zámku představuje vánoční ozdoby našich 
předků z muzejních sbírek i z kolekce Dalibora 
Pekláka. Vystaveny jsou různé tvary foukaných 
ozdob, korálkové figurky z Poniklé i papírové 
dekorace či repliky historických tvarů a námětů, 
nechybí ani nazdobené vánoční stromečky. Ote-
vírací doba od 10:00 do 16:00, víkendy 3. – 4. 12. / 
10. – 11. 12. / 17. – 18. 12. / 7.–8. 1. 2023, vánoční 
prázdniny 27. – 30. 12. 2022.
n 3. 12. od 13:00 – 16:00
WORKSHOP – VÝROBA
VÁNOČNÍCH OZDOB
Výroba vlastních korálkových a drátkovaných 
ozdob pod vedením lektorky Kamily Jíchové. 
Volba námětu vhodně inspirována výstavou – 
hvězdičky, andělíčci, zvonečky aj.
n 7. 12. od 18:00
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Zapojte se do společného zpívání vánočních 
koled s Muzeem Hořovicka na nádvoří Sta-
rého zámku v Hořovicích. Tradiční celore-
publiková akce s Deníkem začíná v 18 hodin 
a probíhá ve spolupráci se ZUŠ Josefa Slavíka 
Hořovice. Před hudební produkcí jste od 17 
hodin srdečně zváni na prohlídku výstavy 
Kouzlo vánočních ozdob.
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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.domecekhorovice.cz
4 1. 12. od 9:00 do 11:00
Na kávičku do Domečku
– KVÍZ PRO VÝLETNÍKY
Srdečně zveme do Domečku všechny účastníky 
již uskutečněných výletů pro seniory. Prověří-
me paměť, zavzpomínáme na společné zážitky, 
navštívená místa a užijeme si pohodové dopo-
ledne. Poplatek 30 Kč, kávička v ceně. Rezervace 
nutná. Organizátor: Lenka Radová, 725 064 88
4 1. 12. 2022, 15:30 – 17:30, Dětský klub, 
Starý zámek Hořovice, 1. patro.
Kreativní dílnička po děti ZŠ i dospělé
- VÁNOČNÍ HRNEČEK
Přijďte se vánočně naladit a vytvořit si dá-
rek pro svou rodinu nebo kamarády. V ceně 
je jeden hrneček. Každý další jen 50 Kč. Po-
platek 180 Kč. Rezervace předem nutná: do 
29. 11. 2022, na tel. 775 636 330, na e-mail: 
klub@domecekhorovice.cz. Dílnička se koná 
při minimální účasti 6 osob. Organizátor: Ka-
teřina Potužníková
4 3. 12. 2022, od 15:30,
start u budovy České pošty v Komárově
24. ROČNÍK ČERTŮM NA STOPĚ
Vydáme se usínající přírodou na návštěvu k čer-

n Sedmikráska o.s.

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

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

n 3. 12. 2022 – 8. 1. 2023
BETLÉMY VYPRÁVĚJÍ
NA ZÁMKU V HOŘOVICÍCH
Na zámku Hořovice najdete výstavů různých 
betlémů hlavně z oblasti Krkonoš a Podkrkono-
ší ze sbírky MUDr. Martina Šmakala. Uvidíte tu 
betlém, který se vejde do dlaně, přes betlém scho-
vaný v truhle, betlém vyrobený v díži, betlémy 
zasklené, tzv. pod šturcem po betlém vyprávěcí, 
začínající zvěstováním Panně Marii a končící 
útěkem do Egypta před králem Herodem.
Aktuální informace a časy prohlídek najdete na 
www.zamek-horovice.cz.

n Zámek Hořovice

n Domeček Hořovice

n 9. 12. od 19:00,
Valdecká ulice 408
VÁNOČNÍ KONCERT KYTARISTY
JANA MATĚJE RAKA
Přijďte se naladit vánoční atmosférou za zvu-
ku kytary a poslechu vánočních písní od kla-
sického repertoáru (Ave Maria) až k lidovým 
koledám. Koncert pořádá Muzeum Hořovicka 
ve spolupráci se sborem Českobratrské círk-
ve evangelické, cena vstupenky je 150,– Kč. 
Předprodej probíhá na goout.cz nebo na místě 
konání akce před začátkem. Rezervace možná 
u vedoucí muzea: tf 601 374 251.
n 18. 12. od 13:00 do 16:00
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
Tvorba papírových ozdob rozličného tvaru 
a zdobení (malování) postaviček a zvířátek 
pod vedením zkušené lektorky Terezy Vlčko-
vé. Během prohlídky výstavy Kouzlo vánoč-
ních ozdob získáte inspiraci pro originální 
motivy a můžete svými výtvory obohatit mu-
zejní vánoční stromeček.
n 23. 12. od 14:00 do 16:00
PŘEDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA
NA STARÉM ZÁMKU V HOŘOVICÍCH
Hořovičtí skauti poskytnou zájemcům v době 
od 14 do 16 hodin plamínek betlémského 
světla, zapáleného v Jeruzalémě a rozšířeného 
mezi lidmi po celé Evropě. Přijďte si také s lu-
cerničkou či svíčkou připálit světýlko a zapojte 
se do poselství této novodobé vánoční tradice. 
Během akce je otevřena k prohlídce výstava 
Kouzlo vánočních ozdob v Muzeu Hořovicka.

n 14. 12. od 17:00
PUTOVÁNÍ ADVENTEM
Žákovské vystoupení ZUŠ Hořovice. Modero-
vaný program - vystoupení jednotlivých žáků 
a hudebních souborů. V programu vystoupí také 
taneční oboru s originální choreografií.
n 21. 12. od 17:00
ŽÁKOVSKÝ KONCERT ZUŠ HOŘOVICE
Vystoupení jednotlivých žáků a hudebních sou-
borů v rámci dalšího žákovského koncertu.

n Sál radnice Hořovice

tům, u kterých budeme plnit pekelně těžké čer-
tovské úkoly. Zakončení cesty je na náměstí v Ko-
márově a je spojeno s vánočním programem. 
Trať je vhodná i pro kočárky. Vstupné dobrovol-
né. Organizátor akce: Hanka Šmídová, mobil: 
725 443 690, hsmidova@domecekhorovice.cz.
4 9. 12. pátek od 9:00, Domeček
AKTUÁLNÍ TRENDY KYBERNETICKÉ
KRIMINALITY
Přednáška nejen pro seniory. Prosíme o nahlášení 
účasti do 6. 12. 2022. Pořádá Policie ČR ve spolu-
práci s městem Hořovice a Domečkem Hořovice.
4 11. 12. 2022, start v 9:00
ADVENTNÍ BĚH
Společný pohodový běh v okolí Hořovic. Trasa 
a místo srazu bude upřesněno v události na fb 
nebo informace na tel. 602 664 650. Organizátor 
akce: Romana Hrdličková.
4 STŘEDY 7., 14., 21. 12. , 17:45-18:45
KRUHOVÝ TRÉNINK
Každý si volí intenzitu cvičení dle svých fyzic-
kých možností, vhodné pro všechny věkové ka-
tegorie. Poplatek: 80 Kč. Organizátor: Romana 
Hrdličková, 602 664 650
4 PONDĚLÍ 5., 12., 19. 12. , 10:00-11:00
KRUHOVÝ TRÉNINK
(Cvičení nejen na velkých míčích)
Poplatek: 80 Kč. Posilování hlubokého sva-
lového systému, protažení zkrácených svalů, 
zlepšení obratnosti a držení těla, mobilizace 
velkých kloubů. Organizátor: Romana Hrdlič-
ková, 602 664 650.
4 Středa a pátek 9:00 – 12:00
HERNA KALEIDOSKOP pro děti a rodiče
Po předchozí domluvě může být i středa 14-
18 hodin. Poplatek: 30Kč. Kromě volné zábavy 
v herně se můžete těšit na pravidelné tvořivé 
a pohybové programy pro nejmenší. Možnost 
posezení u kávy, čaje. K dispozici mikrovlnná 
trouba na ohřev příkrmů pro děti. Kontakt: Ro-
mana Hrdličková, tel 602 664 650
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n Zbiroh

n Žebrák

KULTURNÍ KLUB
n 7. 12. od 17:00
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Vánoční koncert ZUŠ. Děti předvedou, co se za-
tím naučily.
n 11. 12. od 19:00
KONCERT HRADIŠŤANU
S JIŘÍM PAVLICOU
Dlouho plánovaný koncert Hradišťanu s Jiřím 
Pavlicou. Vstupenky je možné zakoupit v KK za 
cenu 450 Kč v předprodeji a na místě za 520 Kč.
n 14. 12. od 15:00
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ S DŮCHODCI
Zveme důchodce města a okolí k vánočnímu set-
kání při dobré muzice kapely GOLDEN WIND, 
občerstvení a hlavně dobré náladě.
n 16. 12. od 17:00
VÁNOČNÍ ČAS – pohádka pro děti
Loutkoherecká skupina Loudadlo uvede vánoční 
pohádkový příběh Vánoční čas s Jů a Hele. Vstu-
penky za 120,– Kč jsou k dispozici v KK.
n 22. 12. od 9:00
BESÍDKA ŽÁKŮ ZE ZELENÉ ŠKOLY
Zveme všechny na besídku žáků této školy!
n 25. 12. od 21:00
VÁNOČNÍ DISCO
Disco s DJ Martinem Vokurkou.

HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK
Pivovarská ulice, Žebrák, tel.: 602 530 515
www.hvezdarnazebrak.cz

MĚSTO ZBIROH
n UMĚLÉ KLUZIŠTĚ
Na dobu adventu a Vánoc město připravilo pro 
veřejnost do proluky na náměstí novinku - umělé 
kluziště. Každou adventní středu, pátek a sobotu 
prodej svařeného vína a teplých nápojů.
n 1.–23. 12. proluka na Masarykově nám.
JEŽÍŠKOVA VÁNOČNÍ POŠTA
n 4. 12. , 10:00-12:00 začátek u ZŠ
Čertovská vycházka pro rodiče s dětmi
n 7. 12. , 17:00 -19:00
proluka na Masarykově nám.
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY,
VÁNOČNÍ JARMARK ŽÁKŮ ZŠ
n 9. 12. , 18:00 kino
OTÁZKY TONDY PROCHÁZKY
– TALK SHOW S PETROU ČERNOCKOU
A IVOU HÜTTNEROVOU

n 19. 12. , 17:00 kino Zbiroh
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ V. VAČKÁŘE
n 22. 12. , 18.00 kostel sv. Mikuláše
VÁNOČNÍ KONCERT
n 23. 12. , 18.00 proluka
ROZDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA
ZBIROŽSKÝMI SKAUTY

ZÁMEK ZBIROH
n 10. 12. , od 11:00 zámek Zbiroh, nádvoří
VÁNOČNÍ JARMARK
Návštěvníci mohou na nádvoří zámku nasát 
příjemnou atmosféru vánočních chutí a vůní, 
či zakoupit řemeslně vyráběné dekorace a dárky 
(nejenom) s adventní a vánoční tematikou.
n 10. 12. od 18:00, Muchův sál
VÁNOČNÍ KONCERT
Ve vznešených prostorách Muchova sálu zazní 
Vánoční koncert v podání operních sólistů 
Andrey Jíšové a Borise Prýgla, s klavírním 
doprovodem Martina Marka. Během večera 
vystoupí rovněž houslové duo a pěvecký sbor 
Cantate Rokycany. Předprodej vstupenek od 
1. prosince na hotelové recepci zámku Zbiroh 
a v informačním centru města Zbirohu.
n 3., 10., 17., a 25., vždy od 14:00 a 16:00
VÁNOČNÍ PROHLÍDKY
Během tematicky laděných prohlídek se seznámí 
te s vánočními tradicemi a zvyky v různých his-
torických epochách. Zajímavé vyprávění bude obo-
haceno i o krásné tóny vánočních písní a lidových 
koled. Součástí prohlídek bude i návštěva vánočně 
vyzdobené hradní kaple. Rezervace nutná!
n Zámecká expozice - denně od 10:00 do 17:00.
Tel.: 371 784 598; e-mail: info@zbiroh.com
Více info na www.zbiroh.cz a www.zbiroh.com.

n 1. 12. od 20:00
VZHŮRU DO VESMÍRU
Co je nového v kosmonautice? Co se chystá? 
A jaká je česká stopa ve vesmíru? Na tyto 
a další otázky vám možná odpoví speciální 
pořad Hvězdárny Žebrák s názvem Vzhůru do 
vesmíru. Koná se při příležitosti Czech Spece 
Week 1. prosince od 20:00 na Hvězdárně 
Žebrák. Budeme pozorovat i dalekohledy.
n 8. 12. od 18:00
HVĚZDÁRNA DĚTEM
Planety, souhvězdí a vesmír speciálně pro děti, 
rezervace je nutná (na webu Hvězdárny)
n 8. 12. od 20:00
O HVĚZDĚ BETLÉMSKÉ
Jak to bylo se symbolem Vánoc - hvězdou 
betlémskou? Prozradí vám to speciální pořad 
Hvězdárny Žebrák s krásnou vánoční atmos-
férou. Budeme pozorovat i dalekohledy.
n SOUTĚŽ
Máme pro vás soutěž s Národním technickým mu-
zeem v Praze. Získat můžete rodinnou vstupenku 
nebo skvělou novou knihu Antonína Švejdy Jak 
se měří svět. Co je nutné udělat, abyste vyhráli? 
Pošlete nám mail nejpozději do 10. prosince 2022 
na slezak@astronomica.cz. Měl by obsahovat heslo 
ASTROSOUTĚŽ a přefocený namalovaný ob-
rázek nebo fotografii s astronomickým podtextem.

MĚSTSKÉ MUZEUM ŽEBRÁK
Náměstí 89
n 3. – 4. 12. / 10. – 11. 12. / 17. – 18. 12.
vánoční prázdniny 27. – 30. 12. 2022
VÝSTAVA PERNÍČKOVÉ VÁNOCE
Přijďte se ponořit do vůně i rozmanitosti 
perníčků, tradičního vánočního cukroví. 
Vystaveny jsou historické dřevěné formy 
z muzejních sbírek, najdete zde také papírové 
perníkovky čili obrázky s tematikou čerta, 
Mikuláše i jiných postaviček používaných jako 
ozdoba dětských perníčků. Nechybí ani re-
cepty a pohledy zapůjčené sběratelkou Ilonou 
Voráčkovou. Otevírací doba:10:00 – 16:00.
n 10. 12. od 13:00 – 16:00
PERNÍČKOVÁNÍ
- PEČENÍ Z DŘEVĚNÝCH FOREM
Vyzkoušejte si výrobu perníčků tradičním 
způsobem pod vedením pracovníků muzea po-
mocí replik dřevěných forem s různými motivy. 
Upečte si panenku, vojáčka či koníka, použité 
vzory vycházejí z tradičních lidových motivů 
inspirovaných předměty z muzejních sbírek 
a prezentovaných na výstavě Perníčkové Vánoce.
n 11. 12. od 13:00 – 16:00
PERNÍČKOVÁNÍ – PEČENÍ
A ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
Vyrobte si vlastní perníčkové ozdoby na 
stromeček, upečte si figurky, ozdobte si jed-
notlivé postavy a sestavte originální voňavý 
betlém. Lektorka seznámí účastníky s technika-
mi zdobení a přípravou vhodné polevy i těsta.
n 16. 12. od 16:00 – 18:00
PERNÍČKOVÁNÍ – PEČENÍ
PERNÍKOVÉHO SVÍCNU A OZDOB
NA STROMEČEK
Vyrobte si perníčkový svícen nebo voňavou 
a chutnou ozdobu na vánoční stromeček li-
bovolného tvaru a dekorace. Tipy a triky 
představí zájemcům lektorka Renata Šmídová.

n Zaječov

n 11. 12. 2022 od 15:00,
klášter Svatá Dobrotivá v Zaječově
ADVENTNÍ KONCERT
Spolek Zděná 2012 ve spolupráci s kostelem 
Zvěstování Panny Marie Vás zve na advetni 
koncert, na kterém vystoupí pěvecký sbor 
BONBON pod taktovkou Bohumily Vokáčové. 
Zazní vánoční písně a gospely. Vstupné dobro-
volné. Více na: www.sborbonbon.cz

n Chaloupky

n 4. 12. od 14:00, Chaloupky, hostinec
MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA PRO DĚTI
Hraje DJ Pavel Klíma. Od 16:00 – 17:00, 
Mikuláš, čert a anděl. Každé dítě obdrží dárek.

n Komárov - Mrtník

n 17. 12. od 14:00
Kostel Narození Panny Marie v Mrtníku
TRADIČNÍ ADVENTNÍ KONCERT
Koncert s rozdáváním Betlémského světla, který 
připomene podbrdský kantorský rod Slavíků. 
Koncert je součástí projektů KŘESŤANSKÉ 
VÁNOCE a BETLÉMSKÉ SVĚTLO.

n Církve

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

4 Bohoslužby se konají každou neděli od 8:30. 
Sledujte i online na https://meet.jit.si/ccedobris.
4 9. 12. od 19:00 Vánoční koncert - Jan Matěj 
Rak. Pořádá Muzeum Hořovicka za podpory 
Středočeského kraje. Vstupné 150,– Kč.
4 17. 12. odpoledne Vánoční hra – divadelní 
představení dětí a mládeže. Vstup zdarma.
Probíhá sbírka teplého oblečení pro bezdo-
movce v Hořovicích (tel.: 730 166 327)
4 Přispějte dětem na krásné Vánoce díky pro-
jektu Krabice od bot Diakonie ČCE - krabi-
ceodbot.cz.



Sv. Martin opět přivezl sych-
ravé počasí. Za zvuku trubky 
byl průvod zahájen. Rodiny se 
rozdělily do dvou skupin. Za 
doprovodu světlonoše se každá 
skupina vydala jinou cestou na 
louku u rybníka. Jednu sku-
pinu doprovázel sv. Martin na 
koni. V temném lese to vypa-
dalo, že začal rej bludiček.

Na osvícené louce děti hle-
daly svítivé papíry s podkovou 
nebo husou. Každý jen jeden 
papírek, a ten poté u organi-
zátorů vyměnil za podkovu. 
Došlo i na slzičky, protože pod-
kov bylo jen devadesát, husi-
ček symbolických jedenáct. Ti 

hodně smutní si odnesli aspoň 
papírovou podkovu. Podkovy 
byly opět malované z překliž-
ky. Děkujeme za ně paní Ivetě 
Hochmanové a panu Jiřímu 
Sýkorovi. Po dohledání podkov 
se průvod osvícenou cestou 
za doprovodu Svatého Martin 
a světlonošů vrátil zpět k závo-
ře. V cíli čekala malá odměna 
v podobě sladkých svatomar-
tinských rohlíčků a perníčků, 
které napekly členky spolku.

V rámci této akce byla 
uspořádána sbírka dobrot pro 
koníka a zvířátka z Olešné. 
Paní Bílková s pomocníky ze 
Zvířátkova děkuje všem, kteří 
dobroty přinesli. My děkujeme 
za úžasný doprovod a zveme 
společně na statek do Olešné.

Děkujeme všem za hojnou 
účast, celému týmu a přízniv-
cům za pomoc. Naším cílem 
příští rok bude oživení průvo-
du a seznámení s legendou sv. 
Martina.

O dalších připravovaných 
akcích se dozvíte na FCB 
a webu města Hořovice.

Renata Babelová,
předsedkyně sdružení
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Svatomartinský průvod
V neděli 13. listopadu se konal oblíbený Svatomar-

tinský průvod lesoparkem Dražovka. Akce se zúčastnilo 
190 dětí s doprovodem. Zájemci dostali u vstupu svítící 
náramek a papírovou dekoraci od firmy Smurfit Kappa 
Žebrák. Firmě děkujeme za sponzorský dar. Rodiny se 
poté vydaly osvícenou cestou do tmavého lesa. Na rozces-
tí, u hřiště, se všichni setkali a vyčkali příjezdu koníka se 
sv. Martinem.

Měsíc říjen byl pro hořovické judo velice úspěšný. Díky velké píli na-
šich borců a péči trenérů Zdeňka a Míši Hnízdilových se podařilo bo-
dovat na mnoha soutěžích. Začátkem října proběhl 24. ročník Kralupy 
Capu, kde se v kategorii U13 zúčastnili Jiří Ortman (1. místo v kategorii 

U15), Liduška Ortmanová (1. místo 
v kategorii do 33 kg), Matouš Čer-
vený (1. místo v kategorii do 34 kg), 
Albert Žák (3. místo v kategorii do 
38 kg), David Kratochvil a Vítek 
Mitáček.

16. října se konaly v Hradci 
Králové tradiční Sokolské přebory, 
kde se podařilo vybojovat skvělá 
umístění Adamu Žákovi (1. místo 
v kategorii U15), Matouši Červené-
mu (2. místo v kategorii U13 do 38 
kg), Davidu Kratochvilovi (3. místo 
v kategorii U13 do 50 kg) a na krás-
ném 5. místě v kategorii U13 do 38 
kg se umístil Vítek Mitáček.

Po stopách
Žáci Základní umělecké školy 

Josefa Slavíka Hořovice z klavírní 
a pěvecké třídy Květuše Ernesto-
vé uskutečnili v listopadu několik 
koncertů věnovaných slavným hu-
debním osobnostem.

Tradiční HOMMAGE À MA-
RIA GÄRTNER z cyklu PO STO-
PÁCH MARIE GÄRTNEROVÉ 
zazněla 6. listopadu 2022 tentokrát 
v kostele sv. Mikuláše ve Zbiroze 
a připomněla již 145. výročí naro-
zení slavné české Straussovy Salo-
me a Elektry.

Nový koncertní cyklus PO 
STOPÁCH GABRIELY ROUBA-
LOVÉ byl zahájen 12. listopadu 
v kostele sv. Petra v Křivoklátě 
a pokračoval 19. listopadu v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Krá-
lově Dvoře koncertem MARIA 
PANNO, PŘI MNĚ STŮJ!, kdy byl 
přítomen také Jan Irving, pravnuk 
berounského rodáka Bohdana 
Proška, jenž byl švagrem české pě-
vecké legendy. Nový koncertní cy-

klus evokuje život a pěvecké umění 
Gabriely Roubalové, zvané La Bo-
ema, světově uznávané dramatické 
umělkyně, dcery fürstenbergského 
sládka Jana Roubala, která prožila 
na Berounsku a Křivoklátsku své 
dětství a mládí.

V závěru měsíce listopadu 
mohlo hudbymilovné publikum 
zhlédnout hudebně dramatický 
pořad AH! VOUS DIRAI-JE MA-
MAN! z cyklu PODĚKOVÁNÍ 
MOZARTOVI v divadelním sále 
radnice v Hořovicích. Ve středu 
7. prosince 2022 se žáci Květuše 
Ernestové připojí k projektu ČES-
KO ZPÍVÁ KOLEDY v prostorách 
starého i nového zámku v Hořovi-
cích a tradiční koncert s rozdává-
ním Betlémského světla ADVENT 
U SLAVÍKŮ uskuteční 17. prosin-
ce od 14 hodin v kostele Narození 
Panny Marie v Mrtníku. Všechny 
chrámové koncerty doprovází ví-
těz Mezinárodní varhanní soutěže 
v Magdeburgu a varhaník kostela 
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Kar-
la Velikého v Praze na Karlově Dra-
hoslav Gric. Srdečně zveme. (ern)

Vrcholem celé sezóny pak bylo Mistrovství ČR v Mladé Boleslavi 
a v Brně, kam se úspěšně kvalifikovalo 5 borců a přivezlo kompletní sadu 
medailí - Kačka Charváto-
vá (2. místo, U18), Adam 
Žák (1. místo, U15), Liduš-
ka Ortmanová (3. místo, 
U13), Matouš Červený 
(U13) a Albert Žák (U13, 
který se pro zdravotní po-
tíže bohužel nemohl zú-
častnit).

Jiří Ortman a Adam 
Žák také skvěle reprezen-
tovali v kategorii starší žáci 
na Přeborech ČR družstev, kde byli vybráni do Středočeského družstva 
Kralupy a vybojovali s nimi krásné 3. místo.

Věříme, že sezóna 2023 bude stejně úspěšná jako ta letošní, tak nám 
držte i nadále palce. Přejeme všem mnoho úspěchů a hlavně skvělých 
sportovních zážitků v roce 2023. Klidné VánoceVám přeje tým Judo Sokol 
Hořovice. Judo Sokol Hořovice

Úspěchy pro hořovické judo na mistrovství ČR
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Sobotní dopoledne 12. listo-
padu patřilo rtéčkářům, kteří se 
do Hořovic sjeli na Halové Mis-
troství ČR dospělých, a na závody 
O pohár předsedy Středočeské-
ho územního svazu pro mládež. 
Celkem přijelo 64 závodníků ze 
všech koutů České republiky.

Závodilo se ve dvou disciplí-
nách arenberg a skish, vždy dvou-
kolově. Muži si hodili v každé 
disciplíně i finále, což zatraktiv-
nilo závody, a umožnilo mladým 
závodníkům sledovat ty nejlepší 
v závodním tempu, kdy nerozho-
dují jen body, ale i výsledný čas.

Na závodech jsme přivítali 
i čestné hosty, starostku města 
Hořovic Věru Veverkovou, před-
sedu ČRS Karla Macha, předsedu 
SÚS Dušana Hýbnera a předsedu 
MO Hořovice Martina Žemličku, 

kterým tímto velmi děkujeme za 
podporu.

Závody byly hodnoceny velmi 
kladně a probíhaly bez připomí-
nek všech zúčastněných. Házelo 
se na osmi startech, což zajistilo 
velmi rychlý průběh závodu, a již 
v jednu hodinu odpoledne jsme 
vyhlašovali nejlepší.

Mistrem republiky se mezi 
ženami stala severomoravská zá-
vodnice Lucie Kepáková. Mezi 
muži si vedl nejlépe domácí zá-
vodník Tomáš Spáčil. Mezi muži 
si vedl výborně i další Středočech, 
sedlčanský, Václav Calta, který 
obsadil krásné druhé místo v dis-
ciplíně skish, právě za Tomášem.

Mezi mládeží se Středočeši 
také neztratili a zdárně se po-
pasovali s ostatními závodníky 
z celé republiky a dokázali bo-

Halové mistrovství ČR v rybolovné technice

jovat o stupně vítězů. Děkujeme 
ČRS a našemu Středočeskému 
územnímu svazu za podporu 
a za možnost pořádat takovéto 
závody. Poděkování samozřejmě 
patří také MO Hořovice a městu 
Hořovice.

Na závěr bych ještě rád podě-
koval rybářským potřebám pana 
Turoně z Komárova www.nachy-
táme.cz, který štědře podpořil 
naše mladé závodníky věcnými 
cenami.

Radek Spáčil

Memoriál Václava Pernikla
Ráno 28. 10. 2022 se kynologové sešli v areálu ZKO Hořovice Pod 

Remízkem, aby si po dvouleté odmlce opět zazávodili při Memoriá-
lu V. Pernikla. Startovalo 18 závodních dvojic v 5 kategoriích. Závody 
probíhaly v přátelské atmosféře za podporujícího fandění přihlíže-
jících. Díky patří i rozhodčím panu Jiřímu Havránkovi a paní Janě 
Světlíkové.
Vítězové v jednotlivých kategoriich:
ZZO – startovalo 5 závodních dvojic
1. místo – Simona Boháčková, pes Thora Rivie, ZKO Milín, 54 bodů
2. místo – Aleš Drábek, pes Baffy, ZKO Hrádek, 45 bodů
3. místo – Ilona Kolářová, pes Abigail, ZKO Hořovice, 40 bodů
ZZO1 – startovalo 5 závodních dvojic
1. místo – Ilona Kolářová, pes Anita, ZKO Hořovice, 94 bodů
2. místo – Kateřina Tyrolová, pes Asta North Porta Bohemia, Club 
ČKNO, 90 bodů
3. místo – Eliška Fulínová, pes Cherry, Club ČKNO, 89 bodů
ZM – startovaly 4 závodní dvojice
1. místo – Václav Tejček, pes Brixa, ZKO Hrádek, 90 bodů
2. místo – Václav Fiala, pes Qenta, ZKO Hrádek, 89 bodů
3. místo – Eliška Fulínová, pes Hexy, Club ČKNO, 86 bodů

ZVV1 – startovaly 3 závodní dvojice
1. místo – Marek Hess, pes Black Butch Kebullstaff, Club SBT, 177 
bodů
2. místo – Václav Fiala, pes Aki, ZKO Hrádek, 170 bodů
3. místo – Zdeněk Špaček, pes Akina, ZKO Hrádek, 151 bodů
ZVV2 – startovala 1 závodní dvojice
1. místo – Petr Jílek, pes Cyril Ladior, Klub Bosivlk, 121 bodů

Za Kynologický oddíl Marcela Matějková
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4 Ženská extraliga opět v Hořovicích. Utkají se proti sobě FbŠ Bohe-
mians Praha a Buldogs Brno v sobotu 10. 12. od 15:00.

4 FbC Red Dragons Hořovice vás zve na domácí 
turnaje, které se odehrají ve sportovní hale 
v Hořovicích v následujících termínech:
Elévové 11. 12. , Mladší žáci 17. 12.

Rozpisy zápasů naleznete na našich webových 
stránkách nebo na sociálních sítích.

n Florbalová pozvánka

O mnohém jsme vás již in-
formovali v minulých číslech 
měsíčníku. V tom prosincovém 
bychom se chtěli ještě ohlédnout 
za vrcholnými závody sezóny.

Jedním z nich bylo 7. kolo 
Českého poháru mládeže v Kop-
řivnici. Odtud si Samuel Holiček 
odvezl mistrovský titul v kate-
gorii U13, v téže kategorii Vik-
torie Dušková stanula na třetím 
stupni. Z titulu MČR se radoval 
ještě jedenkrát Samuel Holiček, 
když společně s Jiřím Červen-
kou vyhráli závod družstev. Na 
stupně vítězů vystoupali i Matěj 
Huml (3. místo – U17+ a 2. mís-
to – U17), Martina Vavřičková (1. 
místo U19) a Sára Holičková (3. 
místo U11).

Na konci října čekal naše 
nejstarší pětibojaře velmi nároč-
ný program. Během deseti dnů 
absolvovali dva mezinárodní 
závody. V polské Spale proběhl 
dorostenecký závod pod názvem 
Závod olympijských nadějí, kam 
se sjeli reprezentanti ze sedmi 
evropských zemí. Česko vyslalo 
dvacetičlennou výpravu, v níž ne-
chyběli i zástupci z Hořovic.

Svým pětibojařským uměním 
na sebe opětovně upozornil Jan 
Nosek, který spolu s reprezen-
tačními kolegy přivezl zlato ze 
soutěže družstev v U 19. V indi-
viduálním závodě ho 2 vteřiny 
v běhu stály bronz, ale i tak zisk 
1 179 bodů znamenal pro Hon-
zu nejlepší výkon sezóny. Matěj 
Huml na moderním sportovišti, 
kde dle jeho slov byla velmi rych-
lá voda, a ještě rychlejší 200m at-
letický halový ovál, získával první 
mezinárodní zkušenosti a zvládl 
je na výbornou. Radoval se ne-
jen ze dvou osobních rekordů, 
ale také ze zisku stříbrné medaile 
v soutěži družstev U17. Od bron-
zu v individuální soutěži ho dělilo 
pouhých 14 bodů. Naďa Křečko-
vá a Nikola Dardová předvedly 
velmi kvalitní výkony, ovšem na 
stupně vítězů nestačily.

Z Polska se Hořovičtí sportovci-
přesunuli na Madeiru. Portugalský 
ostrov hostil mistrovství světa v bi-
athle (kombinace běhu a plavání) 
a triathle (kombinace plavání, běhu 
a střelby z laserové pistole). A i zde 
ukázali své kvality. Ve smíšených 
štafetách (triathle, U19) si po skvě-

Pětibojaři letos už v cíli

lé střelbě doběhl pro bronz Matěj 
Huml spolu se svou reprezentační 
partnerkou Katkou Pitrmanovou. 
V individuálních závodech v sou-
těži týmů U 17 obsadila Nikola 
Dardová 2. místo a Matěj Huml zís-
kal mistrovský titul. Mistrem světa 
v kategorii družstev U19 se stal 
také Jan Nosek. V biatle – soutěži 
týmů – získala Nikola Dardová 3. 
místo a Jan Nosek se stal podruhé 
mistrem světa. Jak sami sportovci 
konstatovali, v posledním závodě 
si všichni sáhli na dno. Čtyřdenní 
nabitý program byl opravdu nároč-
ný. Není proto divu, že si pětibojaři 
dopřáli i relax a krátké cestování po 
krásách zeleného klenotu Atlanti-
ku.

Posledním závodem Českého-
pohárubyla Podzimní cena Duk-
ly, kde pro TJ Spartak zacinkalo 
8 medailí, a to následovně: Naďa 
Křečková (1. místo – U19), Mar-
tina Vavřičková (2. místo – U19), 
Matěj Huml (2x bronz – U17+, 
U17), Nikola Dardová (stříbro 
v U 17+), Samuel Holiček (vítěz 
U 13), Julie Lišková (3. místo – 
U13) a Lea Holičková (bronz 
v U11). Nejmenší pětibojaři se 

následující den vypravili znovu 
na Duklu, aby získali Pohár Dukly 
(ten se skládá ze 3 závodů a jeho 
výsledky se už nezapočítávají do 
Českého poháru). To se podařilo 
Adéle Frýbertové (3. místo a Lee 
Holičkové (2. místo).

Pohárové klání je tedy u konce 
a zná i své vítěze. Celkovými ví-
tězi Českého poháru – Memoriál 
Karla Bártů - se stal Jan Nosek 
(U19) a Samuel Holiček (U13), 
třetí místo jistě těší Nikolu Dar-
dovou a Leu Holičkovou.

Pro svěřence oddílu však jejich 
úsilí a snažení nekončí. Mnozí 
z nich přesedlají do věkově vyšší 
kategorie a budou se muset učit 
novému formátu průběhu závo-
du, který jistě přinese mnoho za-
jímavých sportovních okamžiků. 
A vzhledem k nadějnému poten-
ciálu našich dětí a mládeže je ur-
čitě na co se těšit.

TJ Spartak Hořovice – oddíl 
plavání a moderního pětiboje 
přeje všem čtenářům měsíční-
ku krásný a poklidný vánoční 
čas a v novém roce hodně zdraví 
a spoustu sportovních výzev.

Ivana Chocholová

8 závodů Českého poháru, zimní a letní mládežnické sou-
středění, 2 mezinárodní závody, 3 závody O Pohár Dukly, 
x naběhaných a naplavaných kilometrů, nespočet zmáčk-
nutí spouští, fleší a výpadů mají letos za sebou hořovičtí 
pětibojaři.

n ZON U19 družstva 1. místo Jan Nosek (uprostřed - čtvrtý zleva).

n Madeira - duo Matěj Huml - Kateřina Pitrmanová (vpravo).

n Madeira - Matěj Huml (uprostřed).
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Druhý listopadový víkend 
byly odehrány poslední zápasy 
fotbalového podzimu 2022. To 
platí i pro týmy SK Hořovice. Na-
bízíme proto krátké ohlédnutí za 
působením týmů mužů A i B.

Mužstvo SK Hořovice A, drží 
po podzimu desáté místo se zis-
kem 21 bodů, což plně odpovídá 
předsezóním představám. Vzhle-
dem k tomu, že v létě tým opus-
tilo několik zkušených fotbalistů, 
kteří byli nahrazeni mladíky, pa-
nuje s předváděnou hrou i bodo-
vým ziskem spokojenost. Hoši 
trenéra Pihávka 6x zvítězili,3x re-
mizovali a 6x odešli poraženi, při 
skóre 15:16. Situace v divizní sku-
pině A je letos velmi vyrovnaná. 
Získaných 21 bodů se na první 
pohled jeví velmi dobře, faktem 
ale je, že na sestupové příčky to 
znamená náskok pouhých čtyř 
bodů. Na druhou stranu ale stejné 
čtyři body schází na čtvrté místo 
v tabulce. Dobrou zprávou pak je, 
že jak se zdá, tým vydrží ve stej-
ném složení i pro jaro a všichni 
věříme, že se mu bude dařit mini-
málně stejně jako na podzim.

Již nyní je naplánována zim-
ní příprava, v rámci níž sehraje 

tým řadu zápasů s cílem co nej-
lépe vyladit formu na jarní část 
sezóny. Nyní se naplno ukazuje 
důležitost hřiště s umělým po-
vrchem, které je v současné době 
pro kvalitní přípravu nezbytnos-
tí. To platí nejen pro týmy dospě-
lých, ale i všech mládežnických 
kategorií.

Ještě lépe si pak vede mužstvo 
SK Hořovice B, které je po pod-
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Ohlédnutí za fotbalovým podzimem
zimu na první příčce okresního 
přeboru, s náskokem sedmi bodů 
na druhý Žebrák. Svěřenci trenéra 
Švarce utrpěli pouze jednu poráž-
ku, třikrát remizovali a zbylých 
devět zápasů skončilo vítězně, 
to vše při skóre 45:11. Případný 
postup do I. B třídy tak pomalu 
nabývá reálné obrysy. I tady však 
platí, že jaro bude ještě hodně ná-
ročné a všichni si uvědomují, že 

soupeři neodevzdají nic zadarmo. 
Nezbývá tedy, než držet našemu 
„béčku“ palce do druhé poloviny 
sezóny.

Závěrem bychom rádi podě-
kovali všem, kteří fotbal v Ho-
řovicích podporují, a budeme 
se snažit, aby jim výkony našich 
hráčů dělali co nejvíce radosti.

Václav Königsmark
SK Hořovice

n Na fotografii jsou hráči A i B mužstva. Oficiálně Muži SK Hořovice sezóna 2022/23. Na snímku jsou trenéři 
A mužstva Ivan Pihávek (vpravo) a jeho asistent Radek Polák. Foto: Vojtěch Fairaisl

V pátek 4. 11. listopad začal ukazovat, co umí, 
když na to přijde a když není objednané počasí. 
Drobný déšť normálně běhání nemůže vadit, ale pro-
vazy vody drobný déšť nejsou. V pátek to prostě na 
outdoorové akce nebylo zařízené. V sobotu se jasně 
ukázalo, že když organizátoři na nic nezapomenou, 
jako dobré počasí včas objednat, tak slunce nezajde 
za mraky příliš. Ve chvílích, kdy se pestrobarevný had 
běžců vinul Dražovkou, totiž za kopcem v Příbrami 
pršelo. Podzimní Dražovka má nádhernou kořeně-
nou vůni spadaného listí. Romantika přivřených očí, 
hlubokého nádechu, ucítit odcházející teplé dny. Ro-
mantika ale nikdy není grátis. Listí na trati zakrývá 
kameny a díry v cestě a připravuje pasti a pastičky na 
kotníky a na držkopády. Letos bylo dokonale ume-
teno a vyfoukáno. Zamést dvorek od trošky spada-
ného listí je sranda. Romana Hrdličková ale umetla 
a vyfoukala celou trať. I s dětským okruhem to dává 
čtyři kilometry vyčištěné trasy od listí. To už asi úpl-
ně sranda nebyla. Díky za to. Letos žádná sádra. Na 
trať se přišel podívat pan Vavřička, který má hořo-
vické závody na svědomí. S trekingovými hůlkami 

si obkroužil jedno kolo. Až na jednu neomluvenou 
absenci, dole pod kopcem chyběla legendární červe-
ná nákladní tatra, se v Hořovicích partě Jarky Kaláto-
vé podařil další krásný závod pro všechny generace. 
Další běžecké jamboree u Hořovic bude v lednu, Par-
tyzánská stezka v Oseku. Petr Butzke

n Běh Dražovkou pořádá Domeček Hořovice. Na sním-
ku zakladatel závodů Jaroslav Vavřička. Foto: Petr Butzke

Podzimní Dražovka v kořeněné vůni spadaného listí
Výprava Mohykánů na Ostrý

Rádi bychom pozvali všechny 
Mohykány a další přátele oddílu 
Mohykán na mimořádnou výpra-
vu a následné posezení věnované 
vzpomínkám na časy strávené v od-
díle a na našeho vedoucího Míru 
Veverku. Těšíme se na setkání všech 
generací Mohykánů.
Kdy: 14. 1. 2023 od 13:00
Kde: Jezdecký areál Ranch
Kam: Vrchol Ostrý (nad Felbabkou)
Sebou: Svačinu, vuřty na opékání 
a 5 Pé (Prostě jako na výpravu :-)
Další: Výprava bude zakončena cca 
v 18 hod. na Ranči v Hořovicích 
(Cihlářská 1384). Ve společenské 
místnosti bude následovat vzpo-
mínkové posezení věnované Mírovi 
Veverkovi, prohlídka oddílových 
kronik, fotografií apod. Na místě 
bude možnost občerstvení. Prosíme 
o potvrzení účasti (kvůli zajištění 
kapacity).
Kontakt: Jitka Prach Opatrná, tel.: 
724 04 07 33, info@penzionranch.cz, 
facebook.com/jitka.opatrna


