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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.
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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!
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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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Dražovka - les zvláštního určení

Každý odborník vás poučí, že 
vzrostlé duby a buky jsou napa-
deny kůrovcem zcela výjimečně, 
ne-li vůbec. Tyto stromy jsou 
přirozenou a nenahraditelnou 
součástí lesa. Nehledě na stránku 
empatií a citů. Vynechám odbor-
nou stránku a chci nahlédnout do 
části, která jako by byla zcela opo-
míjená ve směsi vší odbornosti.

Mohou mít lidé k tomuto 
místu nakloněné své srdce, city 
ve svých vzpomínkách z dětství, 
z mládí? Jsem přesvědčen, že jistě. 
Mohou zde lidé hledat rozptýlení 
a potěšení a cosi pokojného, co 
les přináší? Potkávám zde vzác-
né lidi, co si opravdu “prožili své”. 
Vidíte. Jaká bude naše odpověď 
všem, kdo toto místo mají rádi? 
Musíme kácet a zase kácet, anebo 
děláme všechno proto, abyste to 
tu za rok našli opět krásné a tak, 
jak jste zvyklí?

Zpět k vysvětlení další otáz-
ky, a to je stavba plánovaného 
rybníka. Současné vedení s paní 
starostkou nepovažuje tuto akci 
za přijatelnou. Kompetentní 
lidé z Agentury ochrany přírody 
a krajiny tuto stavbu v této loka-
litě naprosto vylučují. Místo mezi 
Malým a Velkým Dražovským 
rybníkem je považováno za tzv. 
významný krajinný prvek.

Podle § 4 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny 
jsou významné krajinné prvky 
chráněny před poškozováním 
a ničením a ohrožením hospo-
dářskou činností. Využívají se 
pouze tak, aby nebyla narušena 
jejich obnova a nedošlo k ohro-
žení nebo oslabení jejich stabi-
lizační funkce. K zásahům, které 
by mohly vést k poškození nebo 
zničení významného krajinného 
prvku nebo ohrožení či oslabe-
ní jeho ekologicko-stabilizační 
funkce, musí být opatřeno závaz-
né stanovisko orgánu ochrany 
přírody.

Po konzultaci s odborní-
ky z Agentury ochrany přírody 
a krajiny bylo potvrzeno, že zmí-
něné místo v Dražovce je vedeno 
jako jasanovo-olšinový luh, který 
spadá pod ochranu přírody. Jde 
o biotop – konkrétně údolní nivu 
toků, o který ochrana přírody 
velmi stojí. Potok v daném místě 
je přirozeně mělký, meandrující 
a s dobrým skeletem. Vybudová-
ní dalšího rybníka v tomto místě 
bylo označeno takto - nedoporu-
čeno a dotačně nepodpořitelné.

Je tedy zcela nepochopitelné, 
že zde byla vykácena velmi vzác-
ná část lesa dávno předtím, než 
byly vyhotoveny odborné posud-

ky a schváleny dotace pro tento 
projekt.

Naši členové z komise život-
ního prostředí zde potvrdili po-
kácení asi 5 kusů stoletých dubů, 
které ani nezasahovaly do prosto-
ru plánovaného rybníka. Byl tu 
také poražen král lesa - nejstarší 
dub, což je trestuhodné.

Vzhledem k nebývale bez-
ohledné a nadměrné těžební 
činnosti v minulém zimním ob-
dobí hledáme šetrnou, a přitom 
bezpečnou a profesionální péči 
pro tento náš městský klenot. Ve 
vzájemné shodě se kloníme tento 
lesopark zachovat pro funkci re-
kreační a relaxační s ohledem na 
uchování zdejší biodiverzity.

Pro tuto odbornou činnost 
jsem pozval arboristu pana To-
máše Votavu, který je držitelem 
certifikátu evropského formátu 
a má zkušenosti z pracovních 
stáží v Rakousku a Německu. Jak 
on sám říká: „Největší zkušeností 
pro mě byla měsíční stáž ve Švý-
carsku.” Mám za to, že od těchto 
uvedených zemí se máme co učit, 
a je dobré, že našinci nám přiná-
šejí cenné zkušenosti zpět do naší 
země. Pro vysvětlení - arboris-
tika je věda na pomezí lesnictví 
a okrasného zahradnictví. Zabývá 
se komplexní péčí o dřeviny a je-

jich porosty, od péče jednotlivých 
stromů až po celek. Naší snahou 
je dělat co nejméně zásahů v dané 
lokalitě.

V lednu proběhlo odstraňová-
ní suchých stromů stejnou těžeb-
ní firmou. Upřímně řečeno, po 
předešlých zkušenostech nemám 
pro jejich činnost důvěru. Naopak 
jsem nadšený z vypracovaného 
posudku zmíněného arboristy, 
a to mi dává smysl a jistou naději 
do budoucna.

Ing. Miroslav Žáček,
radní města Hořovice

3x foto: Petr Karban

Lesopark Dražovka byl zcela vychytralým a neobvyklým způsobem převeden bývalým vedením pod statut – les zvláštního ur-
čení. Věřím, že právě z tohoto nového postu bylo možno povolat těžební společnost k jejich záměrům a cílům. Masivní kácení 
zde začalo zhruba již před osmi lety, a to evidentně bez kontroly a zpětné vazby. Dělo se tak pod hezky znějící odpovědí na 
všechnu zkázu a to: „Z důvodu kůrovcové kalamity ve velké snaze vše zachránit.”
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Jednodušší cestování autobusovou 
dopravou v Hořovicích

Úspory, nebo odměny?
K sepsání tohoto článku mě vedlo několik nedávných, avšak pro 

mě zásadních a nevysvětlených kroků současného vedení města. 
Jedná se o výši odměn volených zástupců samosprávy, členů výborů 
a komisí, dále pravděpodobné zrušení výběrového řízení na úsekové 
měření rychlosti a ve městě již diskutovaný možný prodej nemovi-
tostí, které rada nepovažuje za potřebné nebo dostatečně využívané.

Začněme od konce – nedávno jsem se doslechl o možnosti pro-
deje objektu ubytovny na Letné. Bavíme se jistě o budově, která 
vyžaduje v budoucnu důkladnou rekonstrukci, a s tím související 
vynaložení nemalých finančních prostředků. Zároveň je to ale sou-
část infrastruktury, která by mohla sloužit třeba jako sportovní a tu-
ristická ubytovna, která městu s tak výbornou nabídkou sportovišť 
zoufale chybí. Zamyslel se dále někdo i nad budoucím využitím bu-
dovy MMŠ v Jiráskově ulici? Po vybudování nové budovy školky na 
východním okraji města by mohla třeba sloužit jedné z přeplněných 
základních škol. Dalším v minulosti hojně diskutovaným a mnohý-
mi současnými koaličními zastupiteli k prodeji tlačeným objektem 
je budova klubu Labe. Tam se po nedávném pronájmu, doufejme, 
blýská na lepší časy. Současní nájemci dobře spolupracují s MKC 

Od 1. 4. 2023 zaplatíte na autobusových lin-
kách 531, 648 a 643, které dosud byly po Hořo-
vicích zdarma, běžné jízdné. Dojde tak ke zpře-
hlednění, které linky jsou zdarma a které ne, což 
působilo v hromadné dopravě značné zmatky. 
Stejně tak byla bezplatná doprava zneužívána 
pro bezcílné cestování osob bez přístřeší.

Děti do šesti let jezdí na všech linkách 
zdarma, pro děti do 18 let a studenty, stejně 
jako pro seniory, platí zvýhodněné jízdné. 
Pro pravidelnou dopravu na krátké trasy se 
nejvíce vyplatí časová roční jízdenka, po které 
v poslední době velmi roste poptávka. Osoby, 
které nechtějí cestovat MHD, mohou zároveň 

využít služeb pečovatelské služby Domova Na 
Výsluní, který mimo jiné nabízí i dopravu k lé-
kaři, na nákupy, ale i dovoz obědů, úklid a dal-
ší druhy pomoci. Pokud o tuto službu máte 
zájem, kontaktujte přímo Domov Na Výsluní, 
Hořovice na tel. 311 514 895.

Ing. Věra Eschnerová, místostarostka

a podle smlouvy mají v tomto roce provést obnovu fasády celého 
Labe.

Co se týče úsekového měření, je bohužel tak nějak „ticho po pě-
šině“. Předchozím vedením města připravovaný projekt je nejspí-
še odložen. Provoz v lokalitách plánovaného umístění radarů stále 
houstne, zcela jistě k nelibosti obyvatel Letné a dalších dopravou 
zatížených lokalit. Dočkáme se někdy netrpělivě očekávané realizace 
a s ní spojeného přínosu pro městskou pokladnu?

Tímto se oklikou dostávám k meritu věci, a tou je hned po volbách 
koalicí jednomyslně schválená a významně zvýšená úroveň odměn za-
stupitelům, radním, ale i členům výborů a komisí. Jako opoziční zastupi-
telé jsme o tak významném kroku neměli žádné informace a pro návrh 
jsme nehlasovali. Za celou dobu mého působení v zastupitelstvu a poz-
ději radě byly odměny na minimální, spíše symbolické úrovni. To však 
nyní skončilo, kromě zvýšení odměn si koalice schválila i kumulaci funk-
cí a tyto změny přijdou za celé volební období město nejspíše na několik 
milionů korun. O to paradoxněji v tomto světle působí fakt, že se někteří 
koaliční zastupitelé snaží ukrojit z rozpočtu třeba městské policii. Co 
vlastně vedlo k tak zásadnímu navýšení odměn v době války a energetic-
ké krize? Práci pro město jsem vždycky bral spíše jako svou občanskou 
povinnost a službu společnosti a ne jako příležitost k výdělku…

Antonín Spal, zastupitel za Místní hnutí nezávislých



společenská rubrika

3www.mesto-horovice.eu

Za Zdeňkem Samcem…

Zdeněk Samec byl člověkem širokého srd-
ce. Byl nezištný a uměl vždy poradit. Jestli byly 
nějaké povahové vlastnosti pro pana Zdeňka 
Samce typické, pak to byla spolehlivost, ocho-
ta pomoci, schopnost držet dané slovo. Byl 
skromný, nikdy se nepovyšoval, byl to člověk, 
který byl oporou jakéhokoli kolektivu.

Fotbal! Ano, tento kolektivní sport patřil 
k jeho oblíbeným koníčkům. Jako aktivní fot-
balista i fanoušek hořovické kopané sledoval 
sportovní dění na „zelené trávě“. Zdeněk Sa-
mec byl studnicí vzpomínek, jeho publikace 
přibližující dětství tohoto muže, jeho zážitky 
ze sportovního dění i z historie města dopro-
vázené bohatými fotografiemi, zná snad kaž-

dý občan našeho města. Ve svých vzpomín-
kách se nikdy nevracel k době, kdy aktivně 
působil ve veřejném životě. Věděl dobře, že 
každý autor takových vzpomínek o své práci 
má sklon k idealizaci i subjektivnímu pohle-
du na svou činnost. Proto zanechal skromně 
hodnocení své vlastní osoby historii i spolu-
občanům města.

Vážili jsme si jeho přátelství i jeho postojů. 
Uvnitř jeho osobnosti se skrývala citlivá duše 
a čisté srdce. Neměl rád pomluvy, klevety, byl 
přímý. V každém kolektivu, kde se nacházel, 
ať ve městě Hořovice, či v jeho milovaném 
fotbalu byl nepostradatelným člověkem, do-
slova a do písmene tahounem v tom dobrém 

slova smyslu. Ať jsme zmínili o něm před 
kýmkoli, kdo jej znal, nebyla reakce oslove-
ných lidí jiná, než rozzářený úsměv a vesměs 
kladné reakce. Zdeněk Samec odešel z tohoto 
světa. Zanechal však po sobě výraznou stopu 
a budeme si jej vždy připomínat s jeho neza-
pomenutelným skromným úsměvem.

Uběhlo více než osmdesát let od chvil, 
kdy se malý Zdeněk jako kluk proháněl po 
loukách spolu se svými vrstevníky, od chvil, 
v nichž prožíval své dětské sny, než uplynu-
tím času dospěl do věku starobního důchod-
ce. Kruh se uzavřel. Život pana Zdeňka Samce 
je nyní minulostí.

Napoleon Bonaparte na ostrově Svaté He-
leny prohlásil: „Nesmrtelnost duše, znamená 
žít ve vzpomínkách lidí“. Zdeněk Samec se 
stal trvalou součástí našich vzpomínek, on 
patří mezi Ty, na něž se nezapomíná. Pokud 
na „onom světě“ existuje pomyslný Pantheon 
osobností města Hořovice, těch, které doká-
zali vždy nezištně pomoci, pak v něm má pan 
Zdeněk Samec své nesmazatelné místo.

V hluboké úctě
Jménem redakční rady a MKC Hořovice

JUDr. Jaroslav Ortman

Dne 26. ledna dotlouklo srdce hořovického občana Zdeňka Samce. Zemřel ve 
věku nedožitých 91 let. Do historie města Hořovice se nesmazatelně zapsal jako 
jeho starosta, v té době jako předseda Městského národního výboru. Tuto funk-
ci vykonával se vší odpovědností a byl snad nejlepším starostou v novodobé his-
torii města. Ne náhodou byl zvolen také jednou z prvních osobností města.

Diamantová svatba v muzeu
Na den přesně po 60 letech (31. 1. 1963–31. 1. 2023) oslavili na Starém 

zámku v Hořovicích manželé Tumpachovi výročí své svatby. Akce proběhla 
v prostorách Muzea Hořovicka, které zde sídlí.

n Manželům Tumpachovým přišla poblahopřát starostka Hořovic 
Věra Veverková.

n V muzeu se i díky projekci vzpomínalo.

Původně zde byly byty zaměstnanců Vojenských lesů (2. pol. 20. 
století) a oba manželé zde žili a pracovali. Poblahopřát jim kromě 
rodiny přišla i starostka města Hořovice paní Věra Veverková. Gra-
tulujeme a přejeme mnoho zdraví a lásky. RNDr. Anna Brotánková

n 24. února 2022 oslavil bývalý hořovický starosta, ředitel Společenského klubu a v neposlední 
řadě také hráč, funkcionář a příznivec místního fotbalového klubu SK Hořovice pan Zdeněk 
Samec, skvělé životní jubileum 90 let.
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n Z malých školáků se v červnu stali čtenáři. V hořovické Galerii Starý zámek je v roli královny pasovala knihovnice Eva Kocourková.n S knihovnicí Marcelou Labskou si děti čet-ly v pohádkových knížkách.n Zubní pohotovostFotografie Aloise Crka a jeho přátelAby prostor v kontejnerech stačil pro všechny, je třeba PET lahve a krabice ukládat správně. Tady je názorný příklad. Všichni si přejeme čisté Hořovice!ŠLÁPNI NA TO!!!
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n K jednomu rozhodnutí Rady města Hořovice

František Lizec (podepisující 
se jako Frank Lizec) narozený 
dne 12. 10. 1923, byl občanem 
města Hořovic, který se v letech 
1939 až 1945 účastnil hnutí od-
poru proti okupačnímu režimu 
fašistického Německa. Zapojil se 
do válečných akcí českosloven-
ské armády, bojující v zahraničí. 
Byl začleněn do britské armády. 
V jejím rámci se podílel na osvo-
bození Klatov pod velením gene-
rála Pattona. Po roce 1948 emi-
groval do Austrálie, pak do USA, 
kde od amerického prezidenta 
Billa Clintona obdržel vyzname-
nání za statečnost.

Tento muž zemřel dne 
23. 12. 2013 a ve své závěti od-
kázal mimo jiné i „hřbitovu 

v Hořovicích 10.000 USD na 
údržbu hrobu svých rodičů“. 
V tomto hrobu, umístěném na 
hořovickém hřbitově byl také 
pohřben. Závěť se řídila právem 
státu Kalifornie v USA a odtud 
bylo také dědictví vypořádáno. 
Město Hořovice obdrželo šek 
na 10.000 USD. Tehdejší vedení 
města rozhodlo v roce 2018, že 
peníze jsou podle ní určeny na 
rozvoj celého hořovického hřbi-
tova a na vlastní hrob válečné-
ho veterána rada nedalo nic. 
Příbuzný pana Lizce, pan Zach 
z Benešova oznámil tyto skuteč-
nosti tehdejšímu kontrolnímu 
výboru zastupitelstva města Ho-
řovice. Ten zjistil pochybení měs-
ta a vyzval tehdejší vedení města 

k navrácení částky 10.000 USD 
dědicům zesnulého pana Lizce. 
To se nestalo. O celé věci natočila 
TV Nova dvě zpravodajské re-
portáže odvysílané ve Zprávách 
TV Nova dne 27. 2. 2019 a dne 
3. 3. 2019.

Současná rada města Hořo-
vice se k celé záležitosti vrátila 
dne 18. 1. 2023 a rozhodla, že na 
místě je omluva za chybu, které se 
předchozí vedení dopustilo a ná-
prava věci. Podpořila zhotovení 
pamětní desky na hrobě váleč-
ného hrdiny. Mně zadala úkol 
kontaktovat majitele hrobu, pana 
Zacha a ten souhlasil s návrhem 
rady na pamětní připomínku 
za podmínky, že s její podobou 
on vysloví souhlas. Dámy Věra 

Veverková a Eva Kaufmanová 
vstoupily v jednání s výtvarní-
kem a výsledkem je grafická po-
doba náhrobní desky. Rada také 
rozhodla o tom, že město Hořovi-
ce přebírá bez časového omezení 
náklady spojené s údržbou hro-
bu. Snad tyto kroky přispějí k ná-
pravě minulé chyby.

Teď už zbývá jen jedno jedi-
né: „Vážený pane Franku Lizče, 
rada města Hořovice se Vám 
omlouvá za pochybení, kterého 
se dopustili její předchůdci při 
výkladu Vaší závěti. Současně 
vyjadřuje přesvědčení, že chys-
tané kroky jsou dokladem, že 
město Hořovice na své hrdiny 
nezapomíná.“

radní JUDr. Jaroslav Ortman

CO PODPOŘÍME?
Snadno realizovatelná a časově nenáročná opatření menšího rozsahu
n Zateplení fasády
n Zateplení střechy, podlahy nebo stropu
n Výměna oken a vchodovýc dveří
Zrenovujete dům a tím snížíte jeho energetickou náročnost. Budete mít 
nižší účty za vytápění, a navíc svůj dům zhodnotíte.
JAK NA TO?
Obraťte se na proškolené odborníky, kteří vás provedou celým 
procesem vyřízení dotace. Poradí, jaká opatření jsou pro váš dům 
nejvhodnější. Pomohou s podáním žádosti a dohlédnou na realizaci. 
Do úprav se můžete pustit svépomocí nebo si najmout firmu. Žádat 
můžete před úpravami, v jejich průběhu nebo po jejich skončení. Na 
provedení máte 12 měsíců.
Příspěvek se vztahuje na opatření, která proběhla po 12. září 2022.
KOHO PODPOŘÍME?
Vlastníky nebo spoluvlastníky rodinného domu či trvale obývaného 
rekreačního objektu.
DŮLEŽITÉ:
Na příspěvek máte nárok, pokud všichni členové vaší domácnosti pobírají 
starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo v období mezi 
12. zářím 2022 a datem podáním žádosti pobírali příspěvek na bydlení.
CO POTŘEBUJETE K VYŘÍZENÍ?
Nečeká vás žádné velké papírování. Žádost vyplníte z pohodlí domova 
přes internet. K vyřízení budete potřebovat zejména fotodokumentaci 
před renovací a po ní, jednoduchý formulář odborného posudku a zá-
věrečnou zprávu o realizaci.
KAM SE OBRÁTIT?
Obraťte se na poradenská místa:
https://novazelenausporam.cz/poradenstvi-pro-nzu-light
Pro Hořovicko: MAS Brdy – info@masbrdy.cz
MAS Mezi Hrady – kancelar@mezihrady.cz

Základní škola Hořovice, příspěvková organizace
Svatopluka Čecha 455, 268 01 Hořovice, tel: 311 512 958

www.spechorovice.cz, e-mail: spec.skoly.horovice@quick.cz

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023 - 2024
Vážení rodiče,
ve středu 19. 4. 2023 se 
od 14:00 – 16:00 usku-
teční zápis do 1. třídy.
K zápisu je nutné doložit ko-
pii rodného listu, občanský 
průkaz a platné vyšetření ze 
školského poradenského 
zařízení.
Naše škola je určena pro děti, které z různých důvodů nezvlá-
dají nároky běžné základní školy, pro žáky s mentálním postiže-
ním, pro žáky, kteří potřebují více školní péče, mírnější tempo 
výuky, plný respekt ke zdravotnímu handicapu.

Mgr. Marie Chadrabová, ředitelka školy

                                Základní škola Hořovice, příspěvková organizace 
                           Svatopluka Čecha 455, 268 01 Hořovice, tel: 311 512 958 

                             www.spechorovice.cz,  e-mail: spec.skoly.horovice@quick.cz 
 
 
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023 - 2024 
Vážení rodiče,  
Ve středu 19. 4. 2023 se od 14.00 – 16.00 hod. uskuteční zápis do 1. třídy.  
K zápisu je nutné doložit kopii rodného listu, občanský průkaz a platné vyšetření 
ze školského poradenského zařízení.                             
Naše škola je určena pro děti, které z různých důvodů nezvládají nároky běžné 
základní školy, pro žáky s mentálním postižením, pro žáky, kteří potřebují více 
školní péče, mírnější tempo výuky, plný respekt ke zdravotnímu handicapu. 
                                    
Mgr. Marie Chadrabová, ředitelka školy 
 

Vážení a milí rodiče,
ráda bych vás informovala o otevření Základní školy pro 

děti se speciálními vzdělávacími potřebami v Králově Dvoře – 
Počaplech (Exit 22, D5 směr Plzeň). Základní škola Porozumění 
je soukromou školou dle § 16, odst. 9 Školského zákona. Nachá-
zí se v krásné budově bývalé fary.

Bude vzdělávat žáky, kteří ke svému vzdělávání potřebují 
speciální přístup a další podpůrná opatření. Speciální přístup 
bude spočívat v dostatku speciálně pedagogické podpory, druh 
podpory se pak bude odvíjet od potřeb jednotlivých žáků. Více 
informací naleznete na www.zsporozumeni.cz.

Těšíme se na vás a především na vaše děti.
Mgr. Ludmila Cikánková – ředitelka školy
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Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 13. 1. – 14. 1. 2023 

Výsledky hlasování za územní celky 

Obec Hořovice – souhrnné informace 

- 
Okrsky Voliči 

v seznamu 
Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

% platných 
hlasů počet zprac. v % 

1. kolo 4 4 100,00 4 974 3 347 67,29 3 341 3 322 99,43 

2. kolo 4 4 100,00 4 937 3 402 68,91 3 402 3 389 99,62 

Obec Hořovice 

 
Kandidát Navrhující 

strana 
Politická 

příslušnost 

1. kolo 2. kolo 

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy % 

1 Fischer Pavel Senátoři BEZPP 172 5,17 X X 

2 Bašta Jaroslav Poslanci SPD 130 3,91 X X 

*4 Pavel Petr Ing. M.A. Občan BEZPP 1 304 39,25 2 017 59,51 

5 Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. Senátoři BEZPP 19 0,57 X X 

6 Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. Občan BEZPP 423 12,73 X X 

+7 Babiš Andrej Ing. Poslanci ANO 1 172 35,27 1 372 40,48 

8 Diviš Karel PhDr. Občan BEZPP 38 1,14 X X 

9 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři MHS 64 1,92 X X 
+) postupující kandidát 
*) zvolený kandidát 

Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 13. 1. – 14. 1. 2023 

Výsledky hlasování za územní celky 

Obec Hořovice – souhrnné informace 

- 
Okrsky Voliči 

v seznamu 
Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy 

% platných 
hlasů počet zprac. v % 

1. kolo 4 4 100,00 4 974 3 347 67,29 3 341 3 322 99,43 

2. kolo 4 4 100,00 4 937 3 402 68,91 3 402 3 389 99,62 

Obec Hořovice 

 
Kandidát Navrhující 

strana 
Politická 

příslušnost 

1. kolo 2. kolo 

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy % 

1 Fischer Pavel Senátoři BEZPP 172 5,17 X X 

2 Bašta Jaroslav Poslanci SPD 130 3,91 X X 

*4 Pavel Petr Ing. M.A. Občan BEZPP 1 304 39,25 2 017 59,51 

5 Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. Senátoři BEZPP 19 0,57 X X 

6 Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. Občan BEZPP 423 12,73 X X 

+7 Babiš Andrej Ing. Poslanci ANO 1 172 35,27 1 372 40,48 

8 Diviš Karel PhDr. Občan BEZPP 38 1,14 X X 

9 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři MHS 64 1,92 X X 
+) postupující kandidát 
*) zvolený kandidát 

Volba prezidenta republiky konaná
ve dnech 13. – 14. 1. a 27. – 28. 1. 2023

n V sobotu 21. 1. 2023 jsme se zúčastnili oblastního kola postupové 
soutěže Dětská porta. Za SVČ - Domeček Hořovice soutěžili v kate-
gorii do 10 let skupina Chábři – kroužek hry na ukulele, za jednot-
livce do 10 let soutěžila Natálie Šlosarová – kroužek hry na kytaru. 
Odvezli jsme si hodně zážitků a také první místa v jednotlivých ka-
tegoriích. Gratulujeme! Postup do republikového kola vyzpívala Na-
tálie Šlosarová. Držíme palce! Organizátorka akce: Vlaďka Šlosarová

n Městský úřad Hořovice informuje

Přemístění pracoviště CZECHPOINT A MATRIKA
Již od ledna je pracoviště Czechpointu přemístěno na nové místo 

do 2. budově č. 640 na Palackého náměstí (bývala SZeŠ), v přízemí, 
vstup zadním vchodem.

Od 1. března 2023 budou otevřeny kanceláře matriky nově 
v budově čp. 640 na Palackého náměstí (bývalá SZeŠ), v přízemí, 
poblíž zadního bezbariérového vchodu. Děkujeme za pochopení.

MSBNF Hořovice přijme
pracovníka Technických služeb
Náplň práce:
4 nakládání s odpady ve městě
4 údržba a péče o zeleň a veřejná prostranství
4 drobné zednické a zámečnické práce
4 údržba a opravy místních komunikací

Nabízíme:
4 hlavní pracovní poměr
4 zaměstnanecké výhody

(5 týdnů dovolená, pracovní oděvy, stravné) apod.
4 nástup ihned nebo dohodou
4 platové podmínky dle platové tabulky + příplatky

po zapracování

Naše požadavky:
4 technické schopnosti
4 manuální a fyzická zdatnost
4 spolehlivost, zodpovědnost
4 řidičský průkaz sk. B, (sk. C výhodou)

Telefon:
+420 731 515 616
E-mail:
smerhovsky@spravabytunebytu.cz

n Třikrát z Domečku Hořovice

n Ve čtvrtek 19. ledna jsme se společně zúčastnili slavnostního pro-
močního dopoledne pro posluchače VU3V v aule České zemědělské 
univerzity v Praze v Suchdole. Cyklus Svět okolo nás letos v konzul-
tačním středisku v SVČ - Domeček Hořovice dokončilo pět poslucha-
čů, z toho dvě posluchačky dokonce podruhé. Osvědčení a pamětní 
list po úspěšném letním semestru převzali: Marie Jaňourová (již dru-
hý cyklus), Ecaterinn Jílková, Jaroslava Kolářová, Renata Taucová 
(již druhý cyklus) a Štěpán Záleta.

n V úterý 24. ledna z rukou paní místostarostky Evy Kaufmanové 
a za účasti paní ředitelky Domečku Vlaďky Šlosarové a paní kro-
nikářky Marty Martínkové slavnostně převzalo své pamětní listy 
24 posluchačů. Naprostá většina zúčastněných pokračuje ve studiu 
i v jarním semestru. Všem srdečně gratulujeme a přejeme mnoho 
dalších studijních úspěchů. Organizátorka akce: Lenka Radová
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V den pololetních prázdnin 
se v Knihovně Ivana Slavíka 
konalo slavnostní předávání 
cen Lovců perel s doprovod-
ným programem se spisova-
telkou Klárou Smolíkovou.

Soutěže se tento ročník zúčast-
nilo 31 čtenářů. 1. místo za nejvyšší 
počet nasbíraných perlorodek zís-
kala Maruška Míková.

Po vyhlášení vítězů soutěže ná-
sledoval netradiční doprovodný 

Den Lovců perel v Knihovně Ivana Slavíka

program v podobě workshopu se 
spisovatelkou Klárou Smolíkovou. 
Workshopu se zúčastnili všichni 
odměnění Lovců perel a další děti, 
které si účast na akci rezervovaly.

Pod vedením spisovatelky si 
děti mohly vytvořit svou vlastní 
knihu Začarovaný hvozd dle vlast-
ní fantazie. Soutěžícím gratuluje-
me a všem účastníkům děkujeme 

za příjemně prožitý čas. Oblíbe-
ná autorka dětských knih Klára 
Smolíková navštívila naši knihov-
nu tento rok již podruhé. Poprvé 
tomu bylo 20. ledna, kdy přijela 
se svým workshopem ke knihám 
„Dubánek a tajný vzkaz“ a „Du-
bánek ve světě lidí“, které ilustro-
val Petr Václavek. Tvořivé dílny 
se zúčastnily čtyři třídy rozdělené 

do dvou skupin. Děti z 1. A, 1. B, 
z přípravné třídy 2. Základní školy 
Hořovice a předškoláci z Mateřské 
školky Podluhy si zahrály na ilust-
rátory a aktivně se zapojily do pro-
gramu, který si spisovatelka pro ně 
připravila. Na závěr dostaly děti 
odměny a mohly si také autorčiny 
knihy zakoupit.

Foto, text: ek

Besedy u nás v knihovně patří mezi oblíbe-
ná setkání. Tentokrát nám svoji knihu Psí táta 
přijel představit herec Miroslav Hrabě. Se svojí 
ženou Terezou se starají o osm psů. K Elze, 
Baronovi a Róze si pořídili postupně dalších 
pět fen, které adoptovali, a dali jim příležitost 
prožít krásný psí život. Většina z nich si pro-
šla špatnými podmínkami, byla týraná hlady, 

fyzicky a sloužila jen k zajištění zisku v mno-
žírnách.

Kniha Psí táta nepopisuje jen špatné osu-
dy těchto zvířecích kamarádů, naopak je 
plná vtipných historek již z nového domova. 
Miroslav Hrabě odlehčil útrapy své smečky 
s postřehy z herecké branže a úsměvnými 
zkušenostmi z doby covidové, kdy se divadelní 

opony pro diváky na delší dobu zatáhly, a her-
ci si hledali práci mimo svůj rajón.

Děkujeme Miroslavovi a především ná-
vštěvníkům besedy za příjemně strávený čas 
v naší knihovně. Pokaždé tu panuje milá, 
uvolněná a přátelská atmosféra. Skoro každý 
odcházel s knihou Psí táta s vlastnoručním 
věnováním. Foto, text: ek

Pro všechny, kteří milují dobrý český hu-
mor, jsme připravili opravdovou lahůdku! 
V dubnu zavítá do Hořovic populární český 
bavič a herec Miroslav Donutil. Přijede před-
stavit jednu ze svých one man show, které mají 
vždy velký úspěch. Tentokrát to bude nejoblí-
benější pořad Na kus řeči.

Miroslav Donutil je jeden z nejznámějších 
a nejoblíbenějších českých herců, komiků 
a vypravěčů. Za jeho talent jistě mohou i ro-
dinné geny. Jeho rodiče byli ochotníky a děde-
ček byl vynikajícím a nadšeným vypravěčem. 
V divadle hrál již za studií, konkrétně v diva-
dle Husa na provázku. V roce 1990 se stal čle-

nem činohry souboru pražského Národního 
divadla.

Talk show Miroslava Donutila Na kus 
řeči… je vyprávění zážitků a příběhů z jeho 
bohatého života a života jeho přátel. Program 
se skládá z nových humorných příběhů, tak se 
máte na co těšit. Více o předprodeji na str. 13.

Miroslav Donutil míří do Hořovic s novým programem!
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Hasiči Hořovice

Zásahy Hasičského záchran-
ného Sboru Středočeského 
kraje, územního odboru Be-
roun, požární stanice Hořo-
vice.

✘ Od 15. 1. do 15. 2. 2023 hasi-
či ze stanice Hořovice vyjížděli 
k 29 událostem, z toho k 5 po-
žárům, k 8 technickým událos-
tem typu čerpání vody, padlý 
strom, k 12 dopravním neho-
dám a ke 3 záchranám osob. 
V jednom případě šlo o planý 
poplach, porucha EPS či neo-
hlášené pálení. Při událostech 
spolupracovali se ZZS, Policií 
ČR a ostatními složkami IZS. 
Při událostech došlo ke zranění 
14 osob, 5 osob bylo přímo za-
chráněno, 31 osob evakuováno 
a 2 osoby exitus.
✘ 20. 1. 2023 v 5:43 byla jed-
notka HZS Středočeského kra-
je ze stanice Hořovice, Příbram 
a Beroun vyslána k dopravní 
nehodě autobusu převážejí-
címu odsouzené do katastru 
obce Jince. Autobus se nacházel 
nakloněný v příkopu mimo ko-
munikaci, cestující byli bez zra-
nění. Hasiči zajistili místo DN, 
provedli protipožární opatření 
a zajištění autobusu proti pře-
vrácení. Po evakuaci cestují-
cích do náhradního autobusu 

za asistence PČR byl autobus 
pomocí navijáků vyprošťovací-
ho automobilu vytažen zpět na 
vozovku.
✘ 28. 1. 2023 v nočních hodi-
nách byla jednotka HZS Středo-
českého kraje ze stanice Hořovi-
ce a Beroun vyslána k dopravní 
nehodě dvou kamionů a dvou 
osobních vozidel na dálnici D 5 
23 km. Na místě byla vyproštěna 
jedna zraněná osoba z osobního 
automobilu pomocí hydraulic-
kého zařízení, a poskytnuta prv-
ní pomoc další zraněné zúčast-
něné osobě, včetně transportu 
do vozidel ZZS. Dále provedeno 
zajištění místa nehody, protipo-
žární opatření a zajištění unika-
jících provozních náplní.
✘ 10. 2. 2023 v 20:28 hodin 
byla jednotka HZS Středočes-
kého kraje ze stanice Hořovice 
a Beroun společně s jednotka-
mi SDH obcí II. stupně požár-
ně poplachového plánu vyslána 
k požáru skládky komunálního 
odpadu do obce Stašov. Po pří-
jezdu byl zjištěn požár na ploše 
10 x 10 m, který byl lokalizován 
2 x vodním proudem a s po-
mocí ženijního nářadí postup-
ně likvidován. Zásah probíhal 
v dýchací technice.

HZS Středočeského kraje
ze stanice Hořovice

Městská policie Hořovice

✘ 1. 1. v 12:18 bylo na tel. linku 
MP Hořovice oznámeno, že v uli-
ci Masarykova před OD Billa leží 
nějaký muž. Jednalo se o cizího 
státního občana, který byl pod vli-
vem alkoholu. V doprovodu hlíd-
ky se muži podařilo dojít domů.
✘ 2. 1. v 10:33 přijala MP Ho-
řovice oznámení od pracovnice 
nemocniční lékárny, že zde mají 
zadrženou pachatelku krádeže. 
Strážníky MP bylo zjištěno, že se 
jedná o jim známou osobu, kte-
rou již za krádež řešili. Na místě 
pachatelce uložili blokovou po-
kutu.
✘ 4. 1. bylo strážníkům ozná-
meno, že v ulici Vrchlického leží 
a chvílemi se plazí nějaký zřejmě 
opilý muž. Při příjezdu na místo 
bylo zjištěno, že muž je dezori-
entován, nesouvisle komunikuje 
a není schopen samostatné chů-
ze. Byla tedy přivolána RZS, kte-
rá muže převezla do nemocnice 
k vyšetření.
✘ 8. 1. v 18:10 v ulici Svatopluka 
Čecha strážníci zastavili vozidlo, 
které během své jízdy několikrát 
přejelo do protisměru, a ohrozilo 
tím protijedoucí vozidla. Řidič 
byl vyzván k prokázání totožnosti 
a k podrobení se dechové zkoušce 
na přítomnost alkoholu v dechu, 

zkouška měla pozitivní výsledek 
přes dvě promile. Z důvodu pode-
zření ze spáchání trestného činu 
byla na místo přivolána PČR, kte-
rá si celou věc převzala k dalšímu 
opatření.
✘ 22. 1. v 12:17 hodin požádal 
operační důstojník PČR o sou-
činnost strážníky MP v ulici Skle-
nářka, kde docházelo k verbální-
mu i fyzickému napadání mezi 
partnery. Hlídky MP i PČR na 
místě vyostřenou situaci uklidnily 
a celou věc vyřešily domluvou.
✘ 23. 1. v 13:25 hodin požádala 
pracovnice pečovatelské služby 
o pomoc při zvedání klientky, 
která spadla z postele a neby-
la schopna se sama zvednout. 
Strážníci okamžitě vyrazili na 
uvedenou adresu, seniorce po-
mohli vstát a následně uložit ji do 
postele.
✘ 27. 1. v 17:02 oznámila na linku 
MP Hořovice ostraha OD Penny, 
že v obchodě neznámý muž od-
cizil zboží, a utíkal s ním směrem 
k ulici Tyršova. Na místo vyjely 
hlídky MP a PČR a celou oblast 
projely. Nakonec strážníci muže 
dostihli v ulici Fügnerova, muž se 
ke krádeži zboží doznal.

Světla Dardová
velitelka MP Hořovice

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166
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Seznam změn autobusových linek PID  
od 5. března 2023 na linkách PID  
v oblasti Hořovicka 
526 Zdice – Bzová 
Pracovní den 

• Spoj	v	7:10	ze	Zdic	do	Knížkovic	pojede	již	v	7:05	

529 Hořovice – Hvozdec 
Pracovní den 

• Spoj	v	5:00	z	Hořovic	do	Hvozdce	pojede	již	ve	4:55	
• Spoj	v	5:07	z	Hvozdce	do	Hořovic	pojede	již	v	5:02	

544 Hořovice – Malá Víska - Zaječov 
Pracovní den 

• Spoj	v	13:32	z	Komárova,	Buzuluku	(s	návazností	na	546	z	Hořovic)	pojede	již	v	13:27	
• Spoj	v	16:34	z	Komárova	(s	návazností	na	546	z	Hořovic)	pojede	již	v	16:29	
• Spoj	v	17:34	z	Komárova	(s	návazností	na	546	z	Hořovic)	pojede	již	v	17:29	

546 Hořovice – Rokycany 
Pracovní den + Víkend 

• Všechny	spoje	odjíždějící	z	Hořovic,	nám.	B.	Němcové	směr	Komárov	v	čase	XX:14		
nebo	XX:19	pojedou	o	pět	minut	dřív	tj.	XX:09	nebo	XX:14	

641 Beroun - Hořovice 
Pracovní dny 

Úsek	Hořovice	–	Zdice:	
• Zavedení	spoje	Hořovice,	Nám.	B.	Němcové	7:52	–	Zdice,	náměstí	8:22	
• Zavedení	spoje	Zdice,	náměstí	8:10	–	Hořovice,	nám.	B.	Němcové	8:36	
• Spoj	v	8:30	ze	Zdic	do	Hořovic	pojede	až	v	8:40	

	
Jízdní	řády	naleznete	v	dostatečném	předstihu	na	webu	www.pid.cz.		

Seznam změn na linkách PID od 5. 3. 2023Vítání občánků

V sobotu 29. dubna ve 14:00 se bude konat na hořovickém 
zámku „Vítání nových občánků města Hořovice“. Rodiče, kte-
ří mají zájem o přivítání svého děťátka, se mohou v předstihu 
přihlásit u pí Evy Kaufmanové, tel. 724 263 699 nebo u Mgr. 
Ulčové, tel.: 724 716 300. Přihlášení obdrží pozvánku s časo-
vým termínem.

Blahopřání k významnému životnímu jubileu

Máte-li člena rodiny, který bude slavit významné životní jubile-
um (80, 85, 90, 95, 100…) a myslíte, že by ho potěšilo blahopřání 
zástupců města, kontaktujte Evu Kaufmanovou, tel. 724 263 699 
nebo Mgr. Ulčovou, tel.: 724 716 300.
Své kontaktní údaje také můžete předat v podatelně Městského 
úřadu Hořovice.

Narodili se, opustili nás…

S ohledem na dodržování zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, nemůže matrika předávat jmenný seznam naro-
zených a zemřelých, aniž by k poskytnutí těchto osobních údajů 
měla souhlas rodičů či pozůstalých.
Přejete-li si však zprávu o narození dítěte, či úmrtí (vzpomínku) 
blízkého zveřejnit, pošlete zprávu na email: mestan@mkc-horo-
vice.cz nebo ic@mkc-horovice.cz. Můžete nám zprávu také sdělit 
ústně v Informačním centru (Po – Pá 8-11 12-17).
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usnesení zastupitelstva a rady města

Ze Zastupitelstva
města Hořovice

ze dne 24. ledna 2023

Zastupitelstvo města Hořovice po 
projednání na základě zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), v platném znění

n USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje program zasedání zastupi-
telstva města Hořovice.
Výsledek hlasování:
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
n USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo města Hořovice vy-
dává podle ustanovení § 84 odst. 2 
písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, Obecně 
závaznou vyhlášku města Hořovi-
ce, kterou se ruší Obecně závazná 
vyhláška města Hořovice, kterou se 
stanoví místní koeficient pro výpo-
čet daně z nemovitostí č. 3/2022, a to 
s účinností od patnáctého dne po je-
jím vyhlášení.
Výsledek hlasování:
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
n USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo města Hořovice vzalo 
na vědomí změnu ve stanovení slože-
ní hodnotící komise, a to náhradu za 
pana Bc. Aleše Trojana panem Mgr. 
Petrem Bakulem v hodnotící komisi 
pro oblast podpory „Sport, kultura 
a ostatní“, schváleno Usnesením č. 6 
ze dne 12. prosince 2022, článek VII, 
bod 6.
Výsledek hlasování:
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Z Rady města
Hořovice

ze dne 23. ledna 2023

n Rada města Hořovice schvalu-
je program uvedený na pozvánce. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 6 PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0
n Rada města Hořovice nesouhla-
sí, aby firma Telecom lnfrastructure 
Partners Czech Republic převzala 
závazky a stávající nájemní smlou-
vy s operátory v lokalitě Špejchar 
a ani v jiné lokalitě, kterou spravu-
je Město Hořovice. HLASOVÁNÍ: 
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí žádost Společenství vlastníků 
domů 1997-1999 týkající se zřízení 

vyhrazeného parkování na parko-
vištích v lokalitě bytových domů č. 
p. 1197-1999, ve prospěch obyvatel 
těchto tří bytových domů a ukládá 
Odboru technickému a dopravní-
mu vypracovat návrh řešení. HLA-
SOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDR-
ŽEL SE: 0
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti č. IV-12-
6025755/1, Hořovice, osazení ÚV 
parc. č. 2112/17, uzavírané se spo-
lečností ČEZ Distribuce, a.s., když 
zřizovaná služebnost spočívá v prá-
vu oprávněné – společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s., umístit, provozo-
vat, opravovat a udržovat zařízení 
distribuční soustavy - nadzemní 
vedení NN a podpěrný bod, na po-
zemku parc. č. 908/2 v obci Hořo-
vice, k.ú. Velká Víska, provádět jeho 
obnovu, výměnu a modernizaci, 
s tím, že služebnost se sjednává na 
dobu neurčitou v rozsahu předlo-
ženého geometrického plánu, a to 
za jednorázovou náhradu ve výši 
40.535 Kč včetně DPH. K podpi-
su smlouvy je pověřena starostka 
města. HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PRO-
TI: 0 ZDRŽEL SE: 0
n Rada města Hořovice schvalu-
je záměr směny pozemku parc. č. 
865/57 v obci Hořovice, k.ú. Velká 
Víska, ve vlastnictví města Hořo-
vice, za pozemek parc. č. 2398/28 
v obci a k. ú. Hořovice, ve vlastnic-
tví M. E. z důvodu veřejného zájmu 
na realizaci stavby II/114-II/117 
Hořovice – východní obchvat, 
a předkládá tento záměr k projed-
nání Zastupitelstvu města Hořovi-
ce s doporučením jej schválit. Rada 
města souhlasí s vyhotovením 
znaleckého posudku eventuálně 
odborného vyjádření za účelem 
určení ceny obvyklé pozemku p. č. 
865/57 a zároveň jeho zadáním po-
věřuje odbor vnitřních věcí a práv-
ní. Odbor vnitřních věcí a právní 
rada rovněž pověřuje zveřejněním 
záměru směny na úřední desce 
města a vypracováním návrhu 
směnné smlouvy. HLASOVÁNÍ: 
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
n Rada města Hořovice schvaluje 
záměr směny části pozemku parc. 
č. 911/5 v obci Hořovice, k.ú. Velká 
Víska, ve vlastnictví města Hořo-
vice, za pozemek parc. č. 958/18 
v obci Hořovice, k.ú. Velká Víska, 
ve vlastnictví L. Š., z důvodu ve-
řejného zájmu na realizaci stavby 
II/114-II/117 Hořovice – východ-
ní obchvat a předkládá tento zá-
měr k projednání Zastupitelstvu 
města Hořovice s doporučením jej 
schválit. Rada města souhlasí s vy-
hotovením znaleckého posudku 
eventuálně odborného vyjádření 
za účelem určení ceny obvyklé části 

pozemku p. č. 911/5 a zároveň jeho 
zadáním pověřuje odbor vnitřních 
věcí a právní. Odbor vnitřních věcí 
a právní rada rovněž pověřuje za-
jištěním geometrického plánu pro 
rozdělení pozemku p. č. 911/5, zve-
řejněním záměru směny na úřední 
desce města a vypracováním návr-
hu směnné smlouvy. HLASOVÁ-
NÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 
0
n Rada města Hořovice schvaluje 
záměr směny části pozemku parc. 
č. 821/12 v obci Hořovice, k.ú. Vel-
ká Víska, ve vlastnictví města Ho-
řovice, za id. 1/2 pozemku parc. č. 
78/11 v obci Hořovice, k. ú. Velká 
Víska ve vlastnictví společnosti 
Agrona Rpety s.r.o., z důvodu ve-
řejného zájmu na realizaci stavby 
II/114-II/117 Hořovice – východní 
obchvat, a předkládá tento záměr 
k projednání Zastupitelstvu města 
Hořovice, přičemž mu doporuču-
je tuto směnu pozemků schválit. 
Rada města souhlasí s vyhotove-
ním znaleckého posudku eventuál-
ně odborného vyjádření za účelem 
určení ceny obvyklé části pozem-
ku p. č. 821/12 a zároveň jeho za-
dáním pověřuje odbor vnitřních 
věcí a právní. Odbor vnitřních věcí 
a právní rovněž pověřuje zajiště-
ním geometrického plánu pro roz-
dělení pozemku, zveřejněním zá-
měru směny na úřední desce města 
a vypracováním návrhu směnné 
smlouvy. HLASOVÁNÍ: PRO: 7 
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
n Rada města Hořovice schvaluje 
záměr směny části pozemku par-
c.č. 912/18 v obci Hořovice, k.ú. 
Velká Víska a části pozemku parc. 
č. 2122/1 v obci a k.ú. Hořovice, 
ve vlastnictví města Hořovice, za 
pozemky parc. č. 1828/12, parc. 
č. 1966/12, parc. č. 2398/4, parc. 
č. 2398/14, parc. č. 2398/24, parc. 
č. 2398/25, parc. č. 2398/27, parc. 
č. 2122/2, a část pozemku parc. č. 
2123/5 v obci a k.ú. Hořovice ve 
spoluvlastnictví J. N., O. N., V. N., 
z důvodu veřejného zájmu na re-
alizaci stavby II/114-II/117 Hořo-
vice – východní obchvat a opravy 
silnice u mostu v ulici Svatý Jan 
a předkládá tento záměr k projed-
nání Zastupitelstvu města Hořovi-
ce s doporučením jej schválit. Rada 
města souhlasí s vyhotovením 
znaleckého posudku eventuálně 
odborného vyjádření za účelem ur-
čení ceny obvyklé pozemku parc. č. 
2122/2 v obci a k.ú. Hořovice a čás-
ti pozemků parc. č. 2135/5, parc. č. 
2122/1, oba v obci a k.ú. Hořovice 
a parc. č. 912/18 v obci Hořovice, 
k.ú. Velká Víska a jeho zadáním po-
věřuje odbor vnitřních věcí a práv-
ní. Odbor vnitřních věcí a právní 
rada rovněž pověřuje zajištěním 

geometrického plánu pro rozdělení 
pozemků parc. č. 912/18, parc. č. 
2122/1 a parc. č. 2123/5, zveřejně-
ním záměru směny na úřední des-
ce města a vypracováním návrhu 
směnné smlouvy/směnných smluv. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0
Rada města Hořovice schvaluje 
záměr směny části pozemku parc. 
č. 867/12, pozemků parc. č. 877/24 
a parc. č. 877/25 a pozemku parc. č. 
877/18 nebo části pozemku parc. č. 
877/18, v obci Hořovice, k.ú. Velká 
Víska, ve vlastnictví města Ho-
řovice, za pozemky parc. č. 78/10 
a parc. č. 958/53 v obci Hořovice 
a k. ú. Velká Víska, ve spoluvlast-
nictví J. H. a J. L., z důvodu veřej-
ného zájmu na realizaci stavby 
II/114-II/117 Hořovice – východní 
obchvat a předkládá tento záměr 
k projednání Zastupitelstvu měs-
ta Hořovice s doporučením jej 
schválit. Rada města souhlasí s vy-
hotovením znaleckého posudku 
eventuálně odborného vyjádření 
za účelem určení ceny obvyklé části 
pozemku parc. č. 867/12 a pozem-
ků parc. č. 877/18, parc. č. 877/24 
a parc. č. 877/25 a zároveň jeho 
zadáním pověřuje odbor vnitřních 
věcí a právní. Odbor vnitřních věcí 
a právní rada rovněž pověřuje za-
jištěním geometrického plánu pro 
rozdělení pozemku parc. č. 867/12 
eventuálně též a pozemku parc. č. 
877/18, zveřejněním záměru smě-
ny na úřední desce a vypracováním 
návrhu směnné smlouvy. HLASO-
VÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL 
SE: 0
n Rada města Hořovice schvalu-
je záměr směny pozemků parc. 
č. 821/4, parc. č. 827/16, parc. č. 
851/1, parc. č. 851/4, parc. č. 851/5, 
parc. č. 852/3, parc. č. 852/4, parc. č. 
853, a části pozemku parc.č. 821/12 
v obci Hořovice, k.ú. Velká Víska 
ve vlastnictví města Hořovice za 
pozemek parc. č. 958/58 v obci 
Hořovice a k. ú. Velká Víska ve 
spoluvlastnictví J. a V. O., z důvodu 
veřejného zájmu na realizaci stavby 
II/114-II/117 Hořovice – východní 
obchvat a předkládá tento záměr 
k projednání Zastupitelstvu města 
Hořovice s doporučením jej schvá-
lit. Rada města schvaluje v rámci 
výše uvedeného záměru směny 
pozemků provést též směnu po-
zemku parc. č. 854 v obci Hořovice, 
k.ú. Velká Víska ve vlastnictví měs-
ta Hořovice. Rada města souhlasí 
s vyhotovením znaleckého posud-
ku za účelem určení ceny obvyklé 
všech výše uvedených pozemků ve 
vlastnictví města s tím, že rozdíl 
hodnoty směňovaných pozemků 
bude ze strany J. a V. O. doplacen. 
Odbor vnitřních věcí a právní rada 
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pověřuje zadáním znaleckého po-
sudku, zajištěním geometrické-
ho plánu pro rozdělení pozemku 
parc. č. 821/12, zveřejněním zámě-
ru směny na úřední desce města 
a vypracováním návrhu směnné 
smlouvy. HLASOVÁNÍ: PRO: 7 
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
n Rada města souhlasí s provede-
ním změny Obecně závazné vy-
hlášky č. 3/2015, o zákazu požívání 
alkoholu a jiných omamných a psy-
chotropních látek na veřejném pro-
stranství spočívající v zakotvení tr-
valých výjimek ze zákazu požívání 
alkoholu na veřejném prostranství 
v daných lokalitách v rámci prů-
běhu kulturních akcí pořádaných 
městem Hořovice, případně jinými 
vymezenými subjekty. Přípravou 
změny obecně závazné vyhláš-
ky pověřuje odbor vnitřních věcí 
a právní. HLASOVÁNÍ: PRO: 7 
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
n Rada města souhlasí s výpovědí 
Příkazní smlouvy ve znění dodatku 
č. 1, kterou město Hořovice, jakožto 
zadavatel, uzavřelo dne 11. 4. 2018 
se společností Kyber Tech Group, 
s.r.o., IČ: 06257895, pro výkon 
funkce pověřence pro ochranu 
osobních údajů. K přípravě výpo-
vědi rada pověřuje odbor vnitřních 
věcí a právní. K podpisu výpovědi 
je pověřena starostka města. HLA-
SOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDR-
ŽEL SE: 0
n Rada města Hořovice doporu-
čuje zastupitelstvu města schválit 
aktualizovanou zřizovací listinu 
příspěvkové organizace města, 
Městské mateřské školy Hořovice, 
spočívající v rozšíření správy pří-
spěvkové organizace o nemovitý 
majetek dlouhodobě užívaný ma-
teřskou školou v ulici Větrná v k.ú. 
Hořovice. HLASOVÁNÍ: PRO: 7 
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlou-
vě o zajišťování školního stravování 
a stravování zaměstnanců uzavře-
né dne 22. 5. 2020 mezi městem 
Hořovice a Školní jídelnou Hořo-
vice, s.r.o., IČ: 25146564 (dále jen 
„Smlouva“), jehož předmětem je 
navýšení finančního limitu stano-
veného vyhláškou o školním stra-
vování v rozsahu dvou až tří korun 
českých, dle jednotlivých věkových 
skupin strávníků. K podpisu do-
datku je pověřena starostka. Rada 
města prozatím odkládá poskytnutí 
mimořádného příspěvku ve výši 1 
Kč za jeden uvařený oběd na úhra-
du nákladů spojených se zvýšenou 
cenou energií. HLASOVÁNÍ: PRO: 
7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
n Rada města Hořovice schvalu-
je v souladu s ustanovením § 101, 
odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., 

Z Rady města
Hořovice

ze dne 6. února 2023

n Rada města Hořovice schvaluje 
program jednání uvedený na po-
zvánce.
n Rada projednala zpracovanou 
územní studii Nová čtvrť západ 
a bere na vědomí rozsah zpracované 
územní studie včetně informací úřa-
du územního plánování o možném 
využití řešeného území v návaznos-
ti na plánovanou změnu územního 
plánu města Hořovice. Hlasování: 
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
n Rada města Hořovice souhlasí 
s dodatky - cenovým ujednáním na 
rok 2023 ke smlouvám č. 7/2013, 
8/2018, 34/2018, 18/2022 a 22/2022 
o dodávce tepelné energie uzavře-
ným se společností HOŘOVIC-
KÁ TEPLÁRENSKÁ, s.r.o., IČO: 
25793187, jejichž předmětem je sta-
novení nového cenového ujednání 
na rok 2023. K podpisu těchto do-
datků je pověřena starostka města. 
Hlasování: PRO: 7 PROTI: 0 ZDR-
ŽEL SE: 0“
n Rada města Hořovice souhla-
sí s uzavřením Dodatku č. 3 ke 
Smlouvě o spolupráci při zajišťování 

o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 
k Jednacímu řádu Rady města Ho-
řovice ze dne 3. 3. 2021. HLASO-
VÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL 
SE: 0
n Rada města Hořovice rozhodla 
o zrušení zadávacího řízení na ve-
řejnou zakázku malého rozsahu na 
služby s názvem „Právní služby pro 
město Hořovice“ a pověřuje sta-
rostku města podpisem Rozhod-
nutí o zrušení zadávacího řízení. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0
n Rada města Hořovice schvaluje 
projekt Hořovice – Obnova MKDS 
- 2023 a souhlasí s podáním žádos-
ti o dotaci z Programu prevence 
kriminality na místní úrovni 2023 
s minimální finanční spoluúčastí 
města 10 % z celkových uznatel-
ných nákladů. HLASOVÁNÍ: PRO: 
7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
n Rada města Hořovice souhlasí 
s bezplatným pronájmem sálu rad-
nice pro konání zkoušek dechového 
orchestru Hořovická muzika pro 
rok 2023 a to v termínech - 20. 2. , 
27. 2. , 13. 3. , 27. 3. , 3. 4. , 11. 4. , 
24. 04. , 9. 5. , 22. 5. , 5. 6. , 26. 6. , 
10. 7. , 24. 7. , 31. 7. , 7. 8. , 14. 8. , 4. 9. , 
18. 9. , 2. 10. , 16. 10. , 6. 11. , 20. 11. , 
04. 12. 2023. HLASOVÁNÍ: PRO: 7 
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
n Rada města Hořovice souhlasí 
s bezplatným pronájmem sálu rad-
nice města Hořovice pro zkoušky 
saxofonového souboru – SAXTET 
pro rok 2023 v termínech - 6. 2. , 
13. 2. , 6. 3. , 20. 3. , 17. 4. , 15. 5. , 
29. 5. , 12. 6. , 3. 7. , 11. 9. , 25. 9. , 
09. 10. , 23. 10. , 13. 11. , 27. 11. , 
v čase od 17:30 do 20:15 hodin. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0
n Rada města Hořovice souhla-
sí s bezplatným pronájmem sálu 
radnice města Hořovice na soukro-
mé setkání s názvem: „Třídní sraz 
Krtků z MMŠ Hořovice po letech“ 
a to v neděli 16. 4. 2023 od 15:00 do 
17:00 hodin. HLASOVÁNÍ: PRO: 7 
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
n Rada města Hořovice souhla-
sí s bezplatným pronájmem sálu 
radnice města Hořovice k pořá-
dání koncertů a jiných veřejných 
vystoupení pořádaných ZUŠ Josefa 
Slavíka a to v termínu - 31. 1. 2023 
od 16:00 do 18:00 hodin, 7. 2. 
a 14. 2. 2023 od 15:00 do 18:00 ho-
din, 15. 2. 2023 od 08:00 do 14:00 
hodin k přípravě a konání okres-
ního kola soutěže ZUŠ. HLASO-
VÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL 
SE: 0
n Rada města Hořovice ustano-
vuje Řídící skupinu komunitní-
ho plánování sociálních služeb 
města Hořovice a spádových obcí 

a schvaluje její Statut. Rada dále 
vzala na vědomí zápis z jednání 
Řídící skupiny komunitního pláno-
vání sociálních služeb města Ho-
řovice a spádových obcí a seznam 
členů. HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PRO-
TI: 0 ZDRŽEL SE: 0
n Rada města Hořovice souhlasí 
s refundací prokazatelných nákla-
dů na elektrickou energii spotře-
bovanou příspěvkovou organizací 
Domeček Hořovice v období od 
17. 2. 2022 do 31. 12. 2022 v objek-
tu na adrese Hořovice, Větrná 869 
ve prospěch příspěvkové organiza-
ce Městská mateřská škola Hořovi-
ce. HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0
n Rada města Hořovice souhlasí 
s přerušením provozu příspěvkové 
organizace městská mateřská škola 
Hořovice v době letních prázdnin 
v období od 3. 7. do 28. 7. 2023. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0
n Rada Města Hořovice revokuje 
usnesení ze dne 14. 11. 2022: Rada 
města Hořovice s ohledem na mož-
nost pořízení osobního automobilu 
pro odbor sociálních věcí, zdravot-
nictví a školství prostřednictvím 
leasingových splátek z finančních 
prostředků transferu MPSV, sou-
hlasí s výjimkou z vnitřního před-
pisu 3/2016 Zásady pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, 
a souhlasí s uzavřením leasingové 
smlouvy v souladu s předloženou 
nabídkou od společnosti DRU-
POL, výrobní družstvo, V Předním 
Hloubětíně 605/8, 19000 Praha9 
Vysočany, IČ:00028185, za po-
řizovací cenu 278.329,38 Kč bez 
DPH, tj. 336.778,55 Kč včetně DPH 
a schvaluje nové znění: Rada města 
Hořovice s ohledem na možnost 
pořízení osobního automobilu pro 
odbor sociálních věcí, zdravot-
nictví a školství prostřednictvím 
operativního leasingu z finanč-
ních prostředků transferu MPSV 
na výkon sociálně právní ochrany 
dětí, souhlasí s výjimkou z vnitř-
ního předpisu 3/2016 Zásady pro 
zadávání veřejných zakázek ma-
lého rozsahu, a souhlasí s uzavře-
ním leasingové smlouvy v souladu 
s předloženou nabídkou od společ-
nosti V Auto Žebrák, s.r.o., Tovární 
502, 267 53 Žebrák, IČ 03631567, 
za pořizovací cenu 319.317,00 Kč 
bez DPH, tj. 387.099,57 Kč včetně 
DPH a nabídkou operativního lea-
singu č. 23N14002823 společností 
ALD Automotive s.r.o., U Stavoser-
visu 527/1, 108 00 Praha 10, IČ 
61063916 s tím, že ve smlouvě bude 
ustanovení o následném odkupu 
vozidla z finančních prostředků 
města. HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PRO-
TI: 0 ZDRŽEL SE: 0

n Rada města Hořovice souhla-
sí s přidělením bytu pro dvojice 
v Domě s pečovatelskou službou 
Hořovice. Informovat Domov Na 
Výsluní Hořovice a žadatele. HLA-
SOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDR-
ŽEL SE: 0
n Rada města Hořovice schvalu-
je příspěvkové organizaci Domov 
Na Výsluní podání žádosti o dota-
ci z rozpočtu Středočeského kraje 
z Humanitárního fondu, oblast 
podpory „Podpora sociálních slu-
žeb“. Domov bude žádat o dotaci na 
úpravu vchodu na zahradu a úpra-
vu venkovního terénu pro vybu-
dování terasy. Terasa bude sloužit 
klientům domova se zvláštním 
režimem (DZR). HLASOVÁNÍ: 
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
n Rada města Hořovice souhlasí 
s účastí města v rámci mezinárodní 
kampaně „Vlajka pro Tibet“ a s vy-
věšením vlajky dne 10. 03. 2023 
na budově radnice. HLASOVÁNÍ: 
PRO: 0 PROTI: 4 ZDRŽEL SE: 3
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zrušením finanční spoluúčasti na 
zajištění nadstandardní dopravní 
obslužnosti v podobě bezplatné 
dopravy osob v rámci vybraných 
linek na území města Hořovice. 
S účinností od 1. 4. 2023. HLASO-
VÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL 
SE: 0



www.mesto-horovice.eu10

usnesení rady města - zdraví

Městská policie Hořovice

a spolufinancování dopravní obsluž-
nosti mezi městem Hořovice a Stře-
dočeským krajem, IČ: 70891095, se 
sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, 
zastoupeným Integrovanou dopra-
vou Středočeského kraje, příspěv-
kovou organizací, IČ: 05792291, se 
sídlem Sokolovská 100/94, Praha 
8, jehož předmětem je změna pří-
lohy č. 1 (Ekonomická kalkulace) 
a úprava souvisejících otázek týkají-
cích se placení finančního příspěv-
ku pro období od 01. 01. 2023 do 
31. 03. 2023 a dále vyúčtování za rok 
2022. K podpisu dodatku je pověře-
na starostka města. HLASOVÁNÍ: 
PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením Dohody o ukončení 
Smlouvy o spolupráci při zajišťování 
a spolufinancování dopravní obsluž-
nosti mezi městem Hořovice a Stře-
dočeským krajem, IČ: 70891095, se 
sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, za-
stoupeným Integrovanou dopravou 
Středočeského kraje, příspěvkovou 
organizací, IČ: 05792291, se sídlem 
Sokolovská 100/94, Praha 8, dle které 
dojde k ukončení smluvního vztahu 
ke dni 31. 03. 2023. K podpisu do-
hody je pověřena starostka města. 
HLASOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0
n Rada města Hořovice souhlasí se 
záměrem vyvolat jednání s městy-
sem Komárov zaměřené na udrže-
ní činnosti MP Hořovice na území 
městyse Komárov, dle uzavřené ve-
řejnoprávní smlouvy, s cílem dojed-
nat nové podmínky úhrady režijních 
nákladů pro provoz MP Hořovice, 
včetně nových podmínek k zapůj-
čení služebního vozidla. K jednání 
je pověřena starostka města a pan 
Drahomír Sýkora, zastupitel. HLA-
SOVÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDR-
ŽEL SE: 0
n Rada města Hořovice souhlasí 
s vypovězením smluv k softwarům 
Revisio, Centrální evidence pře-
stupků, Plán dovolených, Evidence 
kancelářských potřeb a k software 
Heletax, které nejsou úřadem plně 
využívány. HLASOVÁNÍ: PRO: 7 
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
n Rada města Hořovice souhla-
sí s návrhem, podle kterého bude 
systém parkování na parkovišti 
u bytových domů č. p. 1197-1999 
kombinací zóny vyhrazeného par-
kování (obdoba tzv. modrých zón 
v centru města) a placeného parko-
vání (formou zde umístěného pla-
tebního terminálu) s tím, že obyva-
telé domů č. p. 1197-99 obdrží na 
žádost, a za poplatek dle příslušné-
ho nařízení města, celoroční par-
kovací průkaz, ostatní budou moci 
použít parkoviště po zaplacení pří-
slušní sazby v parkovacím automa-
tu. Rada pověřuje Odbor vnitřních 

věcí a právní MěÚ Hořovice, aby ve 
spolupráci s Odborem technickým 
a dopravním MěÚ patřičně upravily 
Nařízení města Hořovice o regulaci 
stání motorových vozidel a o vyme-
zení oblastí města Hořovice, ve kte-
rých lze místní komunikace a jejich 
úseky užít za cenu sjednanou v sou-
ladu s cenovými předpisy. HLASO-
VÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL 
SE: 0
n Rada města Hořovice souhlasí 
s textem dodatku č. 3 ke smlou-
vě o dílo, podle kterého se termín 
předání dokumentace pro stavební 
povolení na projekt „Rozšíření MŠ 
ve městě Hořovice“ prodlužuje do 
30. 4. 2023 a odměna za provedení 
projektových víceprací se zvyšuje 
o 302.500 Kč vč. 21 % DPH. Zajistit 
podpisy smluvních stran. HLASO-
VÁNÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL 
SE: 0
n Rada města Hořovice souhlasí se 
žádostí, podle které bude, před lékár-
nou na adrese Palackého nám. 254, 
Hořovice, zřízeno ve prospěch NH 
Hospital a.s. vyhrazené parkovací 
místo, určené výhradně pro zásobo-
vání lékárny. Oznámit usnesení rady 
žadatelům. HLASOVÁNÍ: PRO: 7 
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
n Rada města ukládá Odboru tech-
nickému a dopravnímu poptat ale-
spoň tři firmy na nákup laserového 
měřiče rychlosti ve variantě bez 
přísvitu. Alternativně: laserový mě-
řič rychlosti ve variantě s přísvitem. 
A poté předložit radě města obdrže-
né nabídky. HLASOVÁNÍ: PRO: 7 
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
n Rada města Hořovice souhlasí 
s bezplatným pronájmem sálu rad-
nice města Hořovice k pořádání 
koncertů a jiných veřejných vystou-
pení pořádaných ZUŠ Josefa Slaví-
ka a to v termínu – 13. 02. 2023 od 
16.00 do 17.00, 28. 03. 2023 od 16.00 
do 20.00 a 04.04 – 05. 04. 2023 od 
16.00 do 20. 00. HLASOVÁNÍ: PRO: 
7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
n Rada města Hořovice schvalu-
je smlouvu o nájmu movité věci č. 
140134817 se společností ALD Au-
tomotive s.r.o., U Stavoservisu 527/1, 
10800, Praha 10, IČO:61063916, 
CZ61063916, na operativní leasing 
motorového vozidla Škoda Fabia 
III 5 dv. kombi 1.0 TSI 70kW Am-
bition Combi Tour pro potřeby od-
boru sociálních věcí, zdravotnictví 
a školství – sociálně právní ochrana 
dětí a pověřuje paní starostku jejím 
podpisem. HLASOVÁNÍ: PRO: 7 
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
n Rada města Hořovice souhlasí 
s brigádou pořádanou spolkem HO-
ROVIZE v areálu Starého zámku, 
která se bude konat dne 18. 02. 2023 
od 10:00 do 15:00 hod. HLASOVÁ-
NÍ: PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

n Zubní pohotovost

n 4. – 5. 3. MUDr. Blechová Pavla, Karlštejn 
322, zdravotní středisko, tel.: 311 681 533
n 11. – 12. 3. MUDr. Brotánková Helena, 
Hořovice, Komenského 1245, tel.: 311 513 453
n 18. – 19. 3. MUDr. Cajthaml Jiří, Drozdov 
29, tel.: 605 420 898
n 25. – 2. 3. MUDr. Závorová Iva, Žebrák, A. 
Pacovského 277, tel.: 311 533 447
Pohotovostní služba je vždy v době od 8:00 do 
11:00 hodin.

Starejte se o své ledviny, ony se postarají o vás…

Na čtvrtek 9. března 2023 připadá Světový den ledvin, jehož 
letošním tématem je Zdraví ledvin pro všechny (Kidney He-
alth For All). Společnost Dialýza a. s., která v Berouně provo-
zuje hemodialyzační středisko a nefrologickou ambulanci, 
se k podpoře a propagaci tohoto dne každoročně připojuje. 
Nejen o této kampani, ale třeba také o nejnovějších trendech 
v léčbě nemocných ledvin jsme si povídali s primářkou be-
rounského dialyzačního střediska MUDr. Hanou Novotnou.

9. března 2023 je Světovým dnem ledvin. Na co přesně tento 
den veřejnost upozorňuje?

Světový den ledvin se zaměřuje na celosvětovou osvětu a prevenci 
onemocnění ledvin. Jde o kampaň, která upozorňuje na to, že 10 až 15 
procent světové populace trpí určitou formou onemocnění ledvin. Česká 
republika není výjimkou a počet lidí s onemocněním ledvin roste.
Jak poznáme, že naše ledviny nejsou v pořádku?

Ledviny jsou v tomto problematické…nemocné ledviny většinou ne-
bolí, a proto o jejich onemocnění řada pacientů ani neví a varovným pří-
znakům nevěnují pozornost. Nejčastějšími příznaky onemocnění ledvin 
mohou být například vysoký krevní tlak, otoky dolních končetin, velká 
únava, výraznější hubnutí či změna barvy a charakteru močení.

Onemocnění ledvin postihuje zejména pacienty, kteří mají i  další 
přidružené choroby, jako je hypertenze, cukrovka, kardiovaskulární cho-
roby, nebo také některá geneticky podmíněná onemocnění (např. poly-
cystická choroba ledvin).
Existuje nějaká prevence onemocnění ledvin?

Kvalitní pitný režim, který spočívá nejen v tom „kolik toho vypije-
me“, ale hlavně v tom, „co pijeme“. Třeba oblíbené minerální vody nejsou 
vhodné ke každodennímu pitnému režimu a ledviny zatěžují.

Samozřejmě je nezbytný zdravý životní styl. Kouření, přemíra alko-
holu, nedostatek pohybu či obezita jsou některé z faktorů, které prokaza-
telně přispívají onemocnění ledvin.
Jak probíhá vyšetření, zda jsou naše ledviny v pořádku?

Při jakémkoliv podezření je potřeba obrátit se na praktického lékaře. 
Ten provede základní vyšetření krve, moči, změření tlaku a běžné klinic-
ké vyšetření pacienta. Tento základní preventivní postup je tedy velmi 
jednoduchý a bezbolestný, není třeba se ho obávat. A prevence je opravdu 
základ.

Průměrný věk pacientů s onemocněním ledvin je kolem 60 let, proto 
opravdu doporučuji absolvovat pravidelné preventivní prohlídky všem 
nad 50 let věku. Pro rizikové skupiny je od tohoto věku cílené vyšetření 
zaměřené na ledviny součástí prevence ve čtyřletých intervalech.
Dialýza Beroun slaví letos 15 let od založení. Víte kolik pacientů 
jste za dobu fungování ošetřili? Přibývá dialyzovaných pacientů 
a obecně pacientů s onemocněním ledvin v ČR?

Máme k  dispozici statistiky, za 15 let fungování berounské dialýzy 
jsme ošetřili zhruba 420 pacientů zařazených do hemodialyzačního pro-
gramu, ambulancí prošlo více než 1860 pacientů, skrze naše pracoviště 
došlo u 40 pacientů k transplantaci ledviny a více než 50 pacientů využívá 
naše středisko k takzvané rekreační dialýze.

Obecně pacientů s onemocněním ledvin přibývá s tím, jak popula-
ce stárne. Dalším faktorem je rostoucí počet pacientů s již zmiňovaný-
mi civilizačními chorobami, které také následně vedou k onemocnění 
ledvin. Zita Hájková
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n Ze vzpomínek pamětníků

n Více než šedesát let je starý tento krásný zimní záběr do Pražské 
ulice v Hořovicích.

Žáci školy Martin Jirák, Filip 
Strejc, Anna Slabochová, Ema 
Stloukalová, Kristýna Veselá 
a Daniel Langr převzali v pátek 
10. února 2023 v Kulturním cen-
tru Labuť v Říčanech Poděkování 
a ocenění hejtmanky Středočes-
kého kraje Mgr. Petry Peckové za 
reprezentaci Středočeského kraje 
v uměleckých soutěžích ve škol-
ním roce 2021-2022.

Připomeňme si, že ocenění 
se týká celostátních soutěží ZUŠ 
vyhlášené MŠMT za loňský rok, 
ve kterém se soutěžilo v sólovém 
a komorním zpěvu, ale také sou-
těžily skupiny a choreografie ta-
nečních oborů. V komorním zpě-
vu slavilo duo Martin Jirák a Filip 

Strejc další ze svých úspěchů, 
které kluci s pravidelností sbírají 
během celého roku, a kteří často 
vystupují na pódiích v různých 
programem a žánrech po celé re-
publice.

Oceněn byl také taneční obor 
pod vedením pí uč. Venduly Dě-
dové, který získal 4. června 2022 
s choreografií „Pod vlnou“ v Kar-
lovarském městském divadle 
„Zlaté pásmo“. Nepostradatelnou 
součástí choreografie byly také 
žákyně Anna Zítková, Dorotha 
Nedvědová, Nela Šišáková, Mi-
chaela Jirouchová.

Všem oceněným gratulujeme!
Jakub Albrecht,

ředitel ZUŠ Hořovice

Ocenění žáků ZUŠ Hořovice z rukou hejtmanky

Studenti ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy 
Květuše Ernestové získali v pátek 10. února 2023 v Kulturním centru 
Labuť v Říčanech Poděkování a Ocenění hejtmanky Mgr. Petry Peckové 
za reprezentaci Středočeského kraje na soutěžích ve školním roce 2021-
2022. V programu slavnostního setkání mělo duo MAFI tu čest zazpívat 

českou státní hymnu.
Umělecká cesta dua 

MAFI začala v květnu 
2017 na celostátní pě-
vecké soutěži pro děti 
a mládež BRDSKÝ 
KOS v Mníšku pod 
Brdy. V následujících 
letech mnohokrát zví-
tězili nebo byli oceněni 
v celostátní umělecké 
soutěži ALLEGRO, regi-
onální soutěži KRÁLO-
DVORSKÁ KORUNA, 
v celostátní pěvecké 
soutěži pro děti a mlá-
dež BRDSKÝ KOS, 

v celostátní soutěži SVITAVSKÉ KOMOŘENÍ, v mezinárodní soutěži 
TALENT AWARDS, apod.

V roce MAFI 2022 zvítězili v celostátní kole pěvecké soutěže HLAS 
ČESKA, MORAVY A SLEZSKA v Krnově i v ústředním kole soutěže 
ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL v Turnově. V rámci festivalu 
ZUŠ OPEN se zúčastnili Mezinárodního Maratonu Brno, ZUŠ OPEN 
Středočeského kraje na zámku Jarmily Novotné v Litni, i celostátního 
ZUŠ OPEN ve Valdštejnské zahradě. Zpívali také v projektu ZPÍVÁME 
PRO UNICEF a na koncertech vítězů krajských kol soutěží základních 
uměleckých škol v rámci FESTIVALU ZUŠ v Divadle ve Slaném.

MAFI jsou úspěšní také ve svých sólových kariérách. Mladší Mar-
tin byl účastníkem mezinárodní soutěže SAN REMO JUNIOR 2019 
a 2021, držitelem 3. ceny z Mezinárodní pěvecké soutěže OLOMOUC 
2019 a absolutním vítězem této soutěže v roce 2021. V soutěži ČES-
KO ZPÍVÁ 2018 se umístil na 11. místě a na 6. místě v Ceně Internetu 
této soutěže. Je účastníkem celosvětového finále ONLINE EURO POP 
CONTEST 2021 v Berlíně, je vítězem písňové soutěže BOHUSLAVA 
MARTINŮ 2021, soutěže TALENT STAR 2021 i mezinárodní pěvec-
ké soutěže PRAŽSKÝ PĚVEC 2021, kterou pořádá Dětská opera Praha 
pod záštitou Národního divadla Praha.

Je také přeborníkem v mezinárodních pěveckých online soutěžích 

Originální pěvecké duo MAFI oceněno hejtmankou
(USA, Kanada, Itálie, Španělsko, Srbsko, Japonsko, Kazachstán). Starší 
FILIP je úspěšným absolventem Stipendijní Akademie MenART ve tří-
dě Kateřiny Kněžíkové. Účast v tomto ojedinělém projektu mu umož-
nila debut na PRAŽSKÉM JARU i pěvecké vystoupení na koncertě 
v Senátu Parlamentu České republiky v květnu 2022. V červnu téhož 
roku zpíval v koncertním sále pražské Bertramky jako jeden z vítězů 
mezinárodní Duškovy pěvecké soutěže.

Oba pěvci jsou také několikanásobnými účastníky ZLATÉHO 
OŘÍŠKU Středočeského kraje a držiteli ocenění TALENT města Hořo-
vice v oblasti kultury a umění.

MAFI, kteří jsou neodmyslitelnou součástí KOmorního PĚveckého 
Souboru Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice, nazpívali 
mimo jiné kolekci unikátních českých adventních a vánočních písní, 
a intenzívně pracují také v projektech Po stopách Gabriely Roubalové, 
Po stopách Emy Destinnové, Po stopách Marie Gärtnerové, PODBRD-
ŠTÍ SLAVÍCI či ZÁMECKÁ NOKTURNA.

Květuše Ernestová

n Ocenění tanečníci ZUŠ Hořovice Josefa Slavíka ze třídy Venduly Dědo-
vé, které se červnu zúčastnily Ústředního kola soutěžní přehlídky taneční-
ho oboru ZUŠ ČR v Karlovarském městském divadle.

n Ze vzpomínek pamětníků

n Více než šedesát let je starý tento krásný zimní záběr do Pražské 
ulice v Hořovicích.

Žáci školy Martin Jirák, Filip 
Strejc, Anna Slabochová, Ema 
Stloukalová, Kristýna Veselá 
a Daniel Langr převzali v pátek 
10. února 2023 v Kulturním cen-
tru Labuť v Říčanech Poděkování 
a ocenění hejtmanky Středočes-
kého kraje Mgr. Petry Peckové za 
reprezentaci Středočeského kraje 
v uměleckých soutěžích ve škol-
ním roce 2021-2022.

Připomeňme si, že ocenění 
se týká celostátních soutěží ZUŠ 
vyhlášené MŠMT za loňský rok, 
ve kterém se soutěžilo v sólovém 
a komorním zpěvu, ale také sou-
těžily skupiny a choreografie ta-
nečních oborů. V komorním zpě-
vu slavilo duo Martin Jirák a Filip 

Strejc další ze svých úspěchů, 
které kluci s pravidelností sbírají 
během celého roku, a kteří často 
vystupují na pódiích v různých 
programech a žánrech po celé 
republice.

Oceněn byl také taneční obor 
pod vedením pí uč. Venduly Dě-
dové, který získal 4. června 2022 
s choreografií „Pod vlnou“ v Kar-
lovarském městském divadle 
„Zlaté pásmo“. Nepostradatelnou 
součástí choreografie byly také 
žákyně Anna Zítková, Dorotha 
Nedvědová, Nela Šišáková, Mi-
chaela Jirouchová.

Všem oceněným gratulujeme!
Jakub Albrecht,

ředitel ZUŠ Hořovice

n Ocenění tanečníci ZUŠ Hořovice Josefa Slavíka ze třídy Venduly Dědo-
vé, kteří se v červnu zúčastnili Ústředního kola soutěžní přehlídky taneční-
ho oboru ZUŠ ČR v Karlovarském městském divadle.

Originální pěvecké duo MAFI, MARTIN JIRÁK a FILIP STREJC
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Kulturní a společenské pozvánky do Hořovic

Výstava potrvá do 18. 12. 2022

Kulturní a společenské pozvánky do Hořovic

n Píšete nám…

Na kávu či se občerstvit v Hořovicích v neděli ráno?Dobrý den. V požadované době, v neděli kolem 9. ho-diny, jsme na celém Hořovicku, včetně Zdic, našli ote-vřenou jen Kafárnu v Hostomicích. Po 10 minutách jízdy na túru do křivoklátských lesů (ve 4 lidech) je to trochu brzy, ale bylo to příjemné. V době soukro-mých provozoven se s tím asi dá těžko něco dělat, že? U nás v Dobříši, ve městě přibližně velikosti Hořovic, je v neděli dopoledne otevřená cukrárna Stáňa, bufet s cukrárnou v Coopu a luxusnější restaurace Olivo. Ale je to nejspíše přirozený vývoj, těžko to řídil někdo shůry. S pozdravem Jiří Klimt, Dobříš, 20. 11. 2022Pozn. redakce: Vážení občané, napište nám svůj ná-zor! Vaše názory, nápady či postřehy rádi otiskneme v rubrice Píšete nám. Napsat můžete na email: ic@mkc-horovice.cz nebo mestan@mkc-horovice.cz. Těší-me se na vaše příspěvky!

kulturní servis

www.mesto-horovice.eu12
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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:
11. a 25. 3. 8:00- 11:00

n 15. 3. 2023, od 17:30
MICHAELA KLEVISOVÁ
Zveme na besedu s dvojnásobnou držitelkou 
ceny Jiřího Marka za nejlepší detektivní román.
PŘIPRAVUJEME:
n 14. 4. pátek 18:00 až 23:00
EXPEDIČNÍ KAMERA HOŘOVICE 2023
n 20. 4. čtvrtek od 17:30
ALŽBĚTA BÁTHORY – čachtická paní
Přednáška Milana Zacha Kučery.
n 25. 5. od 17:30
ZELENÉ IRSKO – JAKUB GRESCHL
n 8. 6. od 17:30
BESEDA SE SPISOVATELKOU
JANOU PONCAROVOU

Rádi bychom uspořádali opět akce pro se-
niory, které byly s dobrou odezvou, Tré-
nink paměti a Digitální odyseu, datum 
upřesníme podle projeveného zájmu. Pokud 
byste měli zájem se podobné akce účastnit, 
volejte na 603 199 304 nebo pište na email: 
knihovna1@mkc-horovice.cz.

n Společenský dům

Nádražní 606, Hořovice
tel.: 732 512 821

n 4. 3. sobota od 20:00
7. MĚSTSKÝ PLES
Hraje skupina HANDA BANDA. Večerem 
provází pan Jan Bartoška. Hlavní host plesu 
LEONA MACHÁLKOVÁ. Pestrý kulturní 
program a bohatá tombola. Losování hlav-
ních cen plesu ze vstupenky.
Vstupenky stále v prodeji v IC Hořovice.

n 17. 3. 2023 od 19:00
TRAKTOR + BASTARD
n 18. 3. od 18:00
KRYŠTOF - vyprodáno
n 19. 3. od 16:00
MÍŠA RŮŽIČKOVÁ:
O DRÁČKU ŽOFÍKOVI
Jednoho krásného slunečného dne se na kra-
ji lesa na paloučku narodilo dračí mládě, byl 
to kluk, který dostal jméno Žofík. Seběhla se 
všechna lesní zvířátka, prohlížela si, co se jim to 
v lese narodilo. A protože měl Žofík jen jednu 
hlavu, nebála se ho ani naše princezna. Chodila 
si s ním hrát a zpívat si na palouček, kde tan-
covali Tanec princezen. Protože drakům šlehají 
z tlamy plameny, museli být připraveni i Hasiči.

n Knihovna Ivana Slavíka

n Klub Labe

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

n 4. 3. 2023 od 19:00
POLETÍME? - Afterpárty DJ Majkl
n 18. 3. od 19:00
PUNKROCK SHOW V LABI
Zahrají SEX DEVIANTS, A BUDE HŮŘ, IN 
PUBLIC ILL.

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

PŘEDPRODEJ V IC (kartou, v hotovosti):
4 7. MĚSTSKÝ PLES
4. 3. 2023, od 20:00, SD, cena vstupenky 200 Kč
4 MIG 21
1. 4. 2023 od 20:00 SD, cena vstupenky: 450 Kč
(Možno i online na Ticketstream)
4 BRUTUS
6. 4. 2023 od 20:00 SD, cena vstupenky: 330 Kč
4 NEZMAŘI SLAVÍ 45 LET
26. 4. 2023 od 19:00, SD, cena místenky: 350,– 
Kč (ř. 2. 4. 6. a 8.) a 300,– Kč. (ř. 12 a 14.)
(Možno i online na Ticketstream)
4 PO JEDNÉ STOPĚ
24. 5. od 19:00, cena vstupenky v předprodeji 
390 Kč
PŘEDPRODEJ V IC (pouze v hotovosti):
4 POLETÍME?
4. 3. 2023, KL, cena vstupenky 330 Kč
4 TRAKTOR + BASTARD
17. 3. 2023 od 19:00, SD Hořovice, cena vstu-
penky 590 Kč
TICKETPORTAL
(předprodej vstupenek online):
4 Míša Růžičková: O DRÁČKU ŽOFÍKOVI
19. 3. 2023 od 16:00, SD
4 MIROSLAV DONUTIL - NA KUS ŘEČI
5. 4. 2023 od 19:00, Tipsport. a.s. ul. 9. května 232 
/ 12, Hořovice
4 Štístko a Poupěnka - Velká oslava
11. 5. 2023 od 17:00, SD
XTICKET.CZ (předprodej vstupenek online):
4 Áňa, Pó a pes
16. 4. 2023 od 15:00, SD - Veselá interaktivní 
dětská hudební šou s živým psem.
SMSTICKET.CZ
(předprodej vstupenek online):
4 Retro dance párty
22. 4. 2023 od 20:00, SD

Vstupenky: https://www.ticketportal.cz/NE-
vent/MISA-RUZICKOVA
n 26. 3. 2023 od 18:00
HOŘOVICKÁ TANČÍRNA

PŘIPRAVUJEME:
n 1. 4. 2023 od 20:00
MIG 21
n 5. 4. 2023 od 19:00
MIROSLAV DONUTIL - NA KUS ŘEČI
Nový program, nové historky.
n 6. 4. 2023 od 21:00
BRUTUS
n 16. 4. 2023 od 15:00
ÁŇA, PÓ A PES
Interaktivní dětská hudební šou s živým psem.
n 22. 4. 2023 od 20:00
RETRO DANCE PARTY
Disco ples s největšími tanečními hity od 70. 
let po současnost, soutěže a samozřejmě i písně 
na Vaše přání! Předprodej smsticket (250 – 300 
Kč) Na místě (bez garance sezení) 350 Kč.
n 26. 4. 2023 od 19:00
NEZMAŘI SLAVÍ 45 LET
Vstupné: 350,– Kč a 300,– Kč. Předprodej 
vstupenek: IC Hořovice a Ticketstream.
n 11. 5. 2023 od 17:00
ŠTÍSTKO A POUPĚNKA
- VELKÁ OSLAVA
Ahoj broučkové! Máme tady úplně nové před-
stavení, které se jmenuje Velká oslava. A to si 
pište, že bude co slavit. Náš nový domeček, 
který konečně spatří světlo světa, bude jedna 
velká Paráda. Postavili jsme ho spolu s naším 
Honzíkem. Zkrátka Umíme cokoli… Před-
prodej vstupenek: pouze Ticketportal.cz.
n 24. 5. 2023 od 19:00
PO JEDNÉ STOPĚ
Účinkují: Martin Písařík a Igor Brezovar.

TANEČNÍ - PODZIM 2023
Pátky Mládež (od 8. 9. 2023)
20:15 – 22:15 Začátečníci - mládež (H7)
Mládež má 15 večerů (12 lekcí, 2 prodloužené 
a 1 ples)
Pátky Dospělí (od 15. 9. 2023)
18:15 – 19:50 Více pokročilí - dospělí (H4)
V ceně je 11 večerů.
Pondělky Dospělí (od 2. 10. 23)
18:00 – 19:30 Středně pokročilí (H3)
19:35 – 21:05 Mírně pokročilí (H2)
21:10 – 22:40 Začátečníci (H1)
V ceně je 11 večerů.
n 25. 11. 2023 od 19:00 – 23:00,
Společenský dům Hořovice
PLES - 30. LET OD ZALOŽENÍ 
TANEČNÍ ŠKOLY BLANKY VÁŠOVÉ
Blanka Vášová, www.tanecni.net

n Informační centrum

n 19. 3. 2023 od 17:00
MAYOVKA 
aneb ve stínu šumavských hvozdů
Divadlo Na Holou. 

n 25. 3. 2023 od 19:00
KEKS - Afterpárty DJ Majkl
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4 SOS HLÍDÁNÍ
Potřebujete si něco zařídit, pohlídat dítko po ne-
moci…, zavolejte a určitě se domluvíme.
Bližší informace: předsedkyně spolku Renata Ba-
belová, tel. 792 319 950, email: sedmikraska-os@
seznam.cz
4 Homeopatické minikurzy a poradna
Schůzky nepravidelné, po telefonické domluvě, 
setkání v malé skupině i jednotlivci
Naučíte se samotné homeopatické první pomoci 
- jak rozeznat léky a podat ten správný, a jaká psy-
chosomatická příčina se k dané nemoci vztahuje.
Podrobné informace na www.homeopaticka-
poradna-horovice.webnode.cz
4 CVIČÍME S HELČOU
- nutná rezervace tel. 774 404 211
Kalanetika - strečinkové cvičení pro zpevnění 
a tvarování postavy
Každou středu 17:15 – 18:15/18:30 – 19:30
Podrobné informace na výše uvedené kurzy na 
webu https://www.cestazazivotem.cz/
4 RELAXACE S KAMČOU
– nutná rezervace na tel. 607 185 016 nebo e-mail: 
info@brdskeslunce.cz
Výtvarné kurzy – olejomalba, malba na plátno, 
kreslení pravou hemisférou. Krásně a dobře 
kreslit dovede opravdu každý. Pod odborným 
vedením lektorky si každý vybranou technikou 
namaluje obraz, který si odnese domů. Výtvarné 
pomůcky, plátno jsou k dispozici. Podrobné in-
formace a termíny na výše uvedené kurzy na 
webu www.brdskeslunce.cz/
Tématické přednášky – 1x za měsíc – 2 hod. 
(SKRYTÝ VÝZNAM NEMOCI, AROMATER-
APIE, BYLINKY, LÉČIVÉ KAMENY, ZDRAVÍ 
PROSPĚŠNÉM STRAVOVÁNÍ A DALŠÍ TÉ-
MATA NA PRÁNÍ)
Podrobné informace a termíny na výše uvedené 
kurzy na webu www.brdskeslunce.cz/
4 25. 3. , 21. 4. 15:00 – 17:00, Fyziovital
KURZ MASÁŽE pro děti od 3 měsíců do 3 let
lektorka Renata Babelová, nutná rezervace, tel. 
792 319 950 www.masazehorovice.cz/kurz-ma-
sazi-kojencu/
4 Sobota, 1. 4. 23 8:30 – 12:30, vestibul 
Městského úřadu v Hořovicích
VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNIČKY

radnice a výstava Doteky krásy dřeva. Odjezd 
v 7:51 z vlakového nádraží v Hořovicích. Popla-
tek: 170 Kč, zahrnuje vstup na prohlídku, do gale-
rie a administrativní poplatek. Rezervace předem 
nutná, počet míst omezený. Organizátor: Lenka 
Radová, tel.: 725 064 881, e-mail: recepce@dome-
cekhorovice.cz
4 Koloběžkou kolem Evropy s Pavlem Ciprou
Úterý 21. 3. 2023, 18:00 - 19:30
Beseda. Poplatek: 50 Kč, rezervace předem nutná. 
Organizátor: Kamila Jíchová, tel.: 721 274 439, e-
-mail: kjichova@domecekhorovice.cz
4 Odrátkování velikonoční kraslice
Pondělí 27. 3. 2023, 17:00- 19:00
Veřejná tvořivá dílna pro dospělé. Poplatek: 200 
Kč, rezervace předem nutná. V ceně materiál na 
odrátkování 2 ks kraslic + lektorné. Organizátor: 
Kamila Jíchová, tel.: 721 274 439, e-mail: kjicho-
va@domecekhorovice.cz.

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
Přihlašování na jarní a letní pobytové a pří-
městské tábory 2023 spuštěno na www.dome-
cekhorovice.cz, těšíme se na vás!
4 Středy 8., 15., 22. 3. , 17:45-18:45
Kruhový trénink
Každý si volí intenzitu cvičení dle svých fyzických 
možností, vhodné pro všechny věkové kategorie. 
Poplatek: 80Kč Organizátor: Romana Hrdličko-
vá, 602 664 650
4 PONDĚLÍ 13., 20., 27. 3. 9:00-10:00
Kruhový trénink (Cvičení nejen na velkých 
míčích)
Poplatek: 80 Kč. Vhodné i pro maminky s dětmi. 
Posilování hlubokého svalového systému, prota-
žení zkrácených svalů, zlepšení obratnosti a drže-
ní těla, mobilizace velkých kloubů. Organizátor: 
Romana Hrdličková, 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: 30 Kč. 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
4 Výlety pro děti o jarních prázdninách
Pondělí 6. 3. , středa 8. 3. , pátek 10. 3. 2023, 
vždy 7:30 – 15:30
Program bude upřesněn (Familyjump Plzeň, 
Hopsina Plzeň, Laguna Beroun). Poplatek: 500 
Kč/den, rezervace předem nutná. Organizátor: 
Romana Hrdličková, tel.: 602 664 650
4 Výlet pro seniory
Čtvrtek 9. března 2023, 7:30 – cca 17:00
Praha – komentovaná prohlídka Novoměstské 

Starý zámek, Vrbnovská 27
horovice@muzeum-beroun.cz

Stálá muzejní expozice je v měsíci březnu 
uzavřena, ale chystáme pro návštěvníky 
Velikonoční výstavu. Vernisáž proběhne 
v pátek 31. 3. 2023 od 17 hodin. Srdečně zveme 
na zajímavé a inspirativní dekorace, zdobené 
kraslice i pohlednice ze sbírek Ilony Voráčkové.
Beseda v rámci kurzu U3V – pátek 10. 3. 2023 
od 9 do 10 hodin. Ve spolupráci SVČ Domeček 
proběhne pro posluchače Univerzity třetího 
věku i zájemce z řad veřejnosti beseda v ex-
pozici Muzea Hořovicka, která přinese pro-
pojení „velkých událostí“ s místními regionál-
ními dějinami.

n Muzeum Hořovicka

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

Státní zámek Hořovice otvírá své expozice 
a návštěvní okruhy v sobotu 1. dubna od 10:00!

n Zámek Hořovice

n Domeček Hořovice

Tvořivé dílny s jarní a velikonoční tématikou jsou 
určeny pro širokou veřejnost od malých dětí až 
po seniory. Za malý poplatek si můžete vyzkoušet 
v několika tvořivých dílničkách různé techniky. 
Výrobky si odnesete domů. Ke koupi budou 
nabízeny rukodělné výrobky. V nabídce bude 
i malé občerstvení. Sledujte aktuální informace 
na webu FCB – skupina Sedmikráska.
Bližší informace: Renata Babelová, tel. 792 319 950, 
e-mail: sedmikraska-os@seznam.cz

n Evangelický kostel

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

4 Bohoslužby se konají každou neděli. Sleduj-
te i online na https://meet.jit.si/ccedobris.
4 Bohoslužby se konají každou 1., 3., 4. a 5. 
neděli v měsíci od 8.30 hodin a 2. neděli v mě-
síci od 18:00, trvají přibližně 45-60 minut.
4 Hlavní sál:Fotografická výstava NEW 
YORK + CHICAGO. Vstup zdarma.

n Sedmikráska o.s.

n Zbiroh

ZÁMEK ZBIROH
n Zámecká expozice otevřena denně od 
10 do 17:00.
n 4. 3. , 11. 3. , 18. 3. , 25. 3. vždy od 13:30
DĚTSKÁ PROHLÍDKA NA ZÁMKU
Tato speciální prohlídka určená dětem je zaměřená 
na vývoj stolování od středověku až po 20. 
století. Děti se dozví, co je to templářská řehole, 
nejoblíbenější pokrm Karla IV., proč a kým byla 
kolem zámku založena obora, čím se lišilo oblečení 
a zbroj v jednotlivých obdobích a spoustu dalších 
zajímavostí. Nutná předchozí rezervace!
Bližší informace a ceník na www.zbiroh.com.
MĚSTO ZBIROH
ZBIROŽSKÝ DIVADELNÍ VÍKEND
Město Zbiroh připravuje na druhý březnový víkend 
divadelní představení pro malé i velké diváky.
n Sobota 11. března od 18:00, stálé kino
Spolek divadelních ochotníků Radnice
Cantervillské strašidlo aneb strašidlo cantervillské. 
Crazy komedie o třech dějstvích, volně na motivy 
povídky Oscara Wilda. Vstupné 100 Kč, ZTP 80 Kč.
n Neděle 12. března od 16:00, stálé kino
LIDUŠČINO DIVADLO: MAKOVÁ
PANENKA A MOTÝL EMANUEL
Výpravná pohádka s písničkami pro děti. Vstupné 
70 Kč. Předprodej v Informačním centru ve Zbi-
roze nebo v pokladně kina před představením.

n Tetín

n 1. 4. 10:00 – 15:00
TETÍNSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
- VELIKONOCE
Přijďte navštívit naše velikonoční farmářské trhy 
na Koledníku u Berouna. Zajistíme zdarma auto-
busovou dopravu Tetín – Beroun – Jarov – Koled-
ník a zpět, celodenní dětský program, tombolu, 
živou hudbu, různé stánky s občerstvením i s re-
gionálními produkty. Neváhejte, vezměte rodinu 
a přijďte podpořit naše místní farmáře a prodejce.
Více info na www.trhytetin.cz
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kulturní servis - zprávy

n Žebrák

KULTURNÍ KLUB
n 15. 3. od 19:00
NA OSTRO
Divadelní představení. Originální komedie 
s originální zápletkou přináší nejen mnoho 
vtipných scén, ale i nečekaný příběh lásky 
a překvapivý happy-end. Vkusně a nevulgárně 
zpracované „lechtivé“ téma uvádí agentura Snů. 
Hrají herci Slávek Boura, Jaroslava Stránská, Ja-
roslav Sypal, Eva Hráská, Petr Vojnar. Vstupenky 
za 250,– Kč je možné objednat na tel. 774428312 
nebo přes Xticket
n 18. 3. od 10:00 do 13:00
VELIKONOČNÍ JARMARK
Tradičně trhy zahájí děti ze ZUŠ Žebrák. Pak bude 
následovat vystoupení Alexeje Byčka, který hraje 
a zpívá známé melodie různých žánrů k vytvoření 
dobré nálady a atmosféry Velikonoc. Pro děti 
budou připraveny tvořivé dílničky a vy ostatní si 
můžete pořídit velikonoční dekorace nebo jen tak 
chytit atmosféru.
n 18. 3. od 21:00
DISCO PÁRTY
Ve spolupráci s DISCO HÝSKOV REOPENING 
PÁRTY s DJ OFIKO.
n 22. 3. od 16:00
JARNÍ SETKÁNÍ S DŮCHODCI
MĚSTA A OKOLÍ
K poslechu a tanci hraje Golden Wind.
n 25. 3. od 16:00, malý sál KK
S ČERTY NEJSOU ŽÁDNÉ ŽERTY
Pohádka pro děti.
Vstupenky 120 Kč na tel: 774428312
n 25. 3. od 20:00
12. HASIČSKO-MĚSTSKÝ PLES
Hraje kapela NEXTBAND, moderuje Vladislav 
Slezák, bohatá tombola. Předprodej vstupenek 
4., 11. a 18. 3. od 8:00 – 11:00 v hasičské zbrojnici 
(180 Kč).
PŘIPRAVUJEME:
4 1. dubna – po roce opět: Koncert Alle Martin 
a Latinsko-americké rytmy.
4 16. dubna pohádka: O Chytrém Honzovi 
a krásné Madlence.
4 21. dubna: Revival Felixe Holzmanna – Da-
vid Šír – jako jediný má práva na interpretaci 
her této komediální legendy. Nikdy se neviděli 
naživo, přesto o něm nedávno napsal knihu 
„100+1 let humoru Felixe Holzmanna“. Budeme 
mít možnost poslechnout si vyprávění o tom, jak 
kniha vznikala, ale uvidíme i klasické a nezapo-
menutelné scénky tohoto komika, který rád bavil 
lidi s humorem sobě vlastním.
4 Kulturní klub Žebrák pořádá Taneční kurzy 
pro mládež 2023
Pod vedením lektorů tanečního sportu Lucie Ch-
vátalové a Antonína Najmana.
Začátek kurzu je v pátek 1. 9. od 19:00. Počet le-
kcí 13. Běžné lekce: 3 hodiny tance od 19:00 do 
21:45. 2x Prodloužená: 4 hodiny tance od 19:00 do 
22:45. Závěrečný věneček: 5 hodin tance od 18:00 
do 22:30.
Celkem se u nás bavíte a tančíte 43 hodin za 2700 
Kč. Během kurzu si tanečníci osvojí standardní 
(waltz, tango, valčík, foxtrot, quickstep) i latinsko-
americké tance (samba, cha-cha, rumba, jive, sal-

sa, paso doble). Pro oživení zařazujeme i některé 
tance historické (mazurku, blues, šíbr, letkiss) 
a národní (polka, valčík, country). Nabízíme 
kurzy doslova v rodinné atmosféře. Spoustu 
zábavy i základy slušného chování. Přihlášky na 
webu Kulturního klubu Žebrák. Těšíme se na Vás!
HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK
Pivovarská ulice, Žebrák, tel.: 602 530 515
www.hvezdarnazebrak.cz
n 2. 3. od 20:00
VEČER POD HVĚZDAMI

Aneb pozorování dalekohledem v kopuli. Rezer-
vace na webu Hvězdárny.
n 24. 3. od 18:00 do 22:00
DEN HVĚZDÁREN
Pohádkový maraton, pozorování Měsíce i úz-
kého srpku planety Venuše anebo také prohlídka 
hvězdárny a hezké dárky. To všechno nabídne 
Den hvězdáren na Hvězdárně Žebrák. Přijít 
můžete kdykoliv, vždy se o vás postaráme, a vy si 
odnesete krásné zážitky pod hvězdou oblohou. 
Akce je vhodná pro rodiny s dětmi.

První jarní brigáda Plichty ze Žirotína
První jarní brigáda Plichty ze Žerotína proběhla v sobotu 18. 2. 2023 na sever-
ních a jižních zahradách Starého zámku, kterou zorganizoval spolek Horovi-
ze a spolek Hrad Valdek, jako hlavní pořadatelé, s podporou města Hořovice, 
a ve spolupráci s MSNBF, Českým zahrádkářským svazem, hořovickými skauty 
a dalšími občany, kterým není lhostejný stav Starého zámku a usilují o otevření 
zahrad Starého zámku veřejnosti. Všem, a především našim brigádníkům patří 
velké poděkování a obdiv, protože na brigádu se dostavilo neuvěřitelných 53 ob-
čanů, kteří podepsali „Poučení o dodržování bezpečnosti práce.“

Na brigádě jsme se řídili závazným sta-
noviskem odboru výstavby a životního pro-
středí MěÚ, stanoviskem Úřadu památkové 
péče, projednaným dne 10. 1. 2023 v rámci 
místního šetřením přímo na místě. Dle to-
hoto stanoviska je v zahradách potřeba vy-
řezat nálety, ošetřit ovocné dřeviny, odstra-
nit navážku a ploty zahrádek a samozřejmě 
odstranit veškerý nashromážděný odpad.

Pro naše skvělé brigádníky bylo připra-
veno malé občerstvení, které připravil spo-
lek Hrad Valdek společně se spolkem Horo-
vize. MSBNF připravilo kontejnery a nářadí, 
o ostatní se postarali naši úžasní brigádníci. 
Někteří si přinesli své nářadí, např. vlastní 
motorové pily, a tak šla práce všem dobře od 
ruky. Pro brigádníky a návštěvníky byly při-
praveny každou celou hodinu úplně první 
prohlídky severního sklepení a půdy Staré-

ho zámku. Na každou prohlídku přišlo vždy 
cca 10 – 15 občanů.

Městu Hořovice jsme nejen ušetřili ne-
malé finanční prostředky, ale také se občané 
společně sešli a  tím jsme podpořili měst-
skou komunitu. Zlepšuje se tím atmosféra 
ve městě a občané mají chuť společně usilo-
vat o zlepšení veřejného prostoru.

Na úpravu zahrad Starého zámku už 
připravujeme další brigádu „Plichty ze Ži-
rotína“, a  to za spolupráce města Hořovice, 
MSBNF a dalšími spolky a občany. Sledujte 
prosím naše stránky www.horovize.cz, kde 
budou zveřejněny další termíny brigád, které 
budou zaštítěny Ministerstvem kultury ČR.

Všem ještě jednou moc děkujeme a brzy 
se těšíme na shledanou.

Marcela Ganna Flídrová, zastupitelka, 
členka spolku Horovize
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V neděli 5. února se konalo na 
zimním stadionu v Hořovicích 
Maškarní na bruslích. Opět za velké 
podpory Ing. Jíchy (nájemce ZS Ho-
řovice), který slevil z ceny pronájmu 
zimního stadionu a vstřícným cho-
váním pomohl akci uskutečnit.

Zúčastnilo se téměř 60 masek. 
Volné bruslení si zájemci mohli 

zpestřit jízdou zručnosti – slalom 
s míčkem na lžíci, jízda pozpátku, 
sbírání z kuželů, střelby na bran-
ku… Oddíl krasobruslení z TJ Kra-
so Beroun připravil pro návštěvní-
ky krátkou ukázku ze své činnosti. 
Všem z oddílu děkujeme za účast 
a těšíme se na další spolupráci.

V průběhu akce členky spolku 
rozdávaly zdarma perníčky a kobli-
hy. Šikovná děvčata malovala zdar-
ma na obličej.

Před odchodem domů byla pro 
každého návštěvníka připravena 
malá odměna. Odměny darovala 
pojišťovna ČPZP, město Hořovice 
a firma Smurfit Kappa Žebrák. Dě-
kujeme všem sponzorům.

Děkujeme všem za účast a po-
moc. Těšíme se na vás zase za rok! 
O dalších připravovaných akcích 
se dozvíte na FCB – skupina Sed-
mikráska.

Renata Babelová, předsedkyně 
sdružení Sedmikráska
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Maškarní na bruslích

Ani po listopadovém ukončení fotbalových soutěží neutichl ruch 
v areálu SK Hořovice. Prakticky okamžitě se začali scházet členové SK 
i příznivci fotbalu na pravidelných nedělních brigádách. Pod vedením 
pana Karla Cajthamla začali s úpravou areálu tak, aby vše bylo nachys-
táno na začátek března, kdy začnou fotbalisté své soutěže. Kromě obli-
gátního úklidu venkovních i vnitřních prostor, došlo na vyřezání nále-
tových křovin, pálení ulámaných větví, ale i k výrobě a instalaci nových 
laviček na stráni pod remízkem. Takže fotbalové jaro může začít!

Václav Königsmark, SK Hořovice, foto: Karel Cajthaml

Úpravy fotbalového 
areálu SK Hořovice

Otevírací doba bazénu
v Hořovicích

o jarních prázdninách

6. – 12. 3. 2023

Pondělí 15:00-20:00

Úterý 15:00-21:00

Středa 15:00-21:00

Čtvrtek 15:00-21:00

Pátek 15:00-21:00

Sobota 11:00-20:00

Neděle 12:00-19:00

Otevírací doba zimního
stadionu o jarních prázdninách

6. – 12. 3. 2023

Pondělí 8:00-14:45

Úterý 8:00-14:45

Středa 8:00-14:00

Čtvrtek 8:00-14:15

Pátek 8:00-15:45

Aktuální informace na:
www.zs-horovice.cz/
rozpis-ledove-plochy

Výsledky přípravných zápasů SK Hořovice

Většina fotbalových  týmů SK Hořovice je již od začátku ledna v přípra-
vě na jarní část soutěží. Kromě tréninků byla sehrána i celá řada příprav-
ných zápasů. Zde přinášíme jejich přehled:
A tým mužů: SKH - MFK Dobříš 4:1 (3:1), SK Kladno - SKH 2:1 (0:0), 
SKH - Spartak Příbram 9:2 (7:1), SKH - FC Přední Kopanina 3:6 (2:5), 
FC Zličín - SKH 2:4 (0:3), SKH - Viagem Příbram A 3:3 (2:2), SKH - FK 
Králův Dvůr A 2:3 (0:2)
U19: SKH - Viktoria Žižkov 4:2, MFK Dobříš - SKH 3:2
U17: SKH - Viktoria Žižkov 1:10, MFK Dobříš - SKH 2:0, SKH - Bohe-
mians Praha 1:5, ABC Braník - SKH 5:1
U15: FK M. Boleslav - SKH 0:3, Roudnice n/L. - SKH 0:6, Viktoria Plzeň 
(U14) - SKH 1:1, SKH - SK Kladno 0:3, FC Písek - SKH 2:4
U14: Roudnice n/L. - SKH 7:4, SKH - Loděnice 5:6, FC Písek - SKH 6:0

Václav Königsmark, SK Hořovice


