
Co nás tedy ještě čeká. 12. 8. od 18.00 vy-
stoupí na nádvoří Starého zámku trampská 
folková skupina EKG – M. V neděli 26. 8. opět 
v šest hodin večer vystoupí tamtéž populární 
Třehusk se známými staropražskými a lidový-
mi písničkami. 

V zahradě lidového domu se letos už podru-
hé nabízí filmová produkce pod širým nebem, 
tedy letní Kino na kolečkách, které promítne 
českou komedii s Bobem Kleplem, Ester Geis-
lerovou, Annou Polívkovou a také Evou Holu-
bovou Dvě nevěsty a jedna svatba. 

Společenský dům se v sobotu 18. 8. rozezní 
tóny již tradiční Hořovické heligónky. Již 41. 
ročník této u nás i v zahraničí vyhledávané pře-
hlídky heligonkářů doplní i bohatý doprovod-
ný program.

Galerie Starý zámek zve až do 26. 8. na vý-
stavu obrazů Václava Šestáka a jeho talento-
vaného syna Matěje. Václav Šesták patří mezi 
osobnosti Podbrdska a na jeho dílech často 
spatřujeme nám známá místa z netradičních 
pohledů, což dodává jeho obrazům zvláštní 
kouzlo. Matěj viditelně pokračuje v díle svého 
otce ovšem svou cestou a to na první pohled 
zaujme. Přesvědčte se sami.

Půjdete-li na zmíněnou výstavu, nezapo-
meňte se zastavit také v Muzeu Hořovicka, kte-
ré kromě své stálé expozice nabízí také témata 
spojená s výročím 100 let vzniku 1. českoslo-
venského státu. 

Celý projekt s názvem Hořovické kulturní 
léto není letos žádnou novinkou a samozřej-
mě už od června Hořováky baví nejrůznějšími 
vystoupeními, představeními, výstavami nebo 
koncerty. Z těch již proběhlých akcí zmíním 
například vystoupení orchestrů základních 
uměleckých škol, koncerty Hořovické muzi-
ky, hudební podvečery se skupinami La Fanka 
nebo Hrádeckého Big Bandu.

Sluší se poděkovat Středočeskému kraji, kte-
rý na Hořovické kulturní léto přispěl částkou 
100 tisíc korun. 

Ani podzim nezůstane z pohledu kulturní-
ho dění hluchý. V září se opět na pódium Spo-
lečenského domu vrátí múzy v podobě vystou-
pení divadla Můžem i s mužem. V říjnu zde 
vystoupí Halina Pawlovská se svou One woman 
show, kapely Walda Gang a Alkehol a také Pet-
ra Janů se svou skupinou Amsterdam. V listo-
padu nás pobaví divadlo Čarodějky v kuchyni 
a v adventním čase nás trochu rozptýlí koncer-

ty skupin Mandrage a Harlej. Pod stromeček 
nám všem Městské kulturní centrum nadělí 
vánoční koncert Janka Ledeckého.

Také klub Labe nabídne na podzim zajíma-
vý program, a to koncerty Michala Pavlíčka, Ivy 
Bittové nebo Laco Decziho.

Zdá se tedy, že v Hořovicích se přece jen 
něco děje, stačí si vybrat.

S úctou Dr. Ing. Jiří Peřina (ČSSD), 
starosta města Hořovice

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ondřej Vaculík, starosta
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Měšťan

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

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

-gvh-

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

Setkání skautů, old skautů
a přátel Junáka Hořovice

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

Na setkání se těší Abbé, Linka a Anča.

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

Senioři tradičně zakončili rok v sále radnice

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

dokončení na 2. straně

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

Domov Na Výsluní Hořovice

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

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

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

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

Hořovický fotbal oslavil sté narozeniny
Doslova vyšňořený hořovický Městský sta-

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

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

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

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

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

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

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

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

-jb-

Dostavba kanalizační sítě
V roce 2010 byl zahájen projekt Dostav-

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

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

V novém roce 

2012
vám přejeme
co nejvíce 
pozitivního 
světla, 
zdraví a úspěchů

Zahájení výběrového 
dotačního řízení

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

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

Žádosti o dotaci budou předloženy na for-
mulářích, které jsou uveřejněny na webových 
stránkách města, případně je možno si je vy-
zvednout na odboru finančním a školství MěÚ 
Hořovice. Podmínkou zařazení do výběrového 
řízení je předložení žádosti do 31. ledna 2012, 
včetně vyúčtování dotace z předchozího roku.
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Prázdninové kulturní dění
Prázdniny se nám pomalu překlápí do své druhé poloviny, ale pokud jde o kulturu v Hořovicích, určitě se nejedná o okur-

kovou sezónu. Městské kulturní centrum připravilo celou řadu kulturních podniků, které stojí za zhlédnutí.

n Koncert skupiny La Fanka na nádvoří Starého zámku si návštěvníci užili v neděli 15. července. 
Hudební podvečer byl součástí Hořovického kulturního léta. Foto: Radka Kočová

LETNÍ KINO NA KOLEČKÁCH
Dvě nevěsty a jedna svatba
čtvrtek 2. 8. od 21:30
zahrada Společenského domu

EKG-M
neděle 12. 8. od 18:00
nádvoří Starého zámku

HOŘOVICKÁ HELIGÓNKA
sobota 18. 8. od 10:00
zahrada  Společenského domu

TŘEHUSK
neděle 26.8. od 18:00
nádvoří Starého zámku

Výstava OTEC & SYN 
do 26. 8. pá, so, ne 10:00 – 18:00
Galerie Starý zámek
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Jak byste lidem expozici Muzea Hořo-
vicka přiblížila?

Vychází z regionálních sbírek. To znamená, 
že popisuje samotné město i jeho nejbližší okolí.  
Tyto předměty se shromažďovaly od dárců i in-
stitucí převážně v 19. a v první polovině 20. sto-
letí. Jde o sbírky od přírodnin k archeologickým 
nálezům až po společenskovědní předměty.

Jak sbírky vznikaly?
Převážně na základě darů místních obyvatel 

a také výzkumnou prací tehdejších zaměstnanců 
muzea. První velká výzva se uskutečnila již roku 
1895, kdy probíhala v Praze velká národopisná 
výstava českoslovanská. Poté ve 20. a 30. letech 
minulého století v souvislosti s činností Muzej-
ního spolku v Hořovicích.

Jaké předměty by lidé v Muzeu Hořovic-
ka rozhodně neměli přehlédnout?

Například vybavení cvočkařské dílny, které 
připomíná tradici tohoto řemesla na Hořovicku. 
Velmi zajímavý je i obraz, který ukazuje Hořovi-
ce na konci 17. století. Jsou na něm vyobrazené 
jednotlivé budovy a popisuje událost, která se 
stala jedné měšťanské rodině. Co se týče před-
mětů z novější doby, tak je to bicí souprava. Je 
sestavená ze smaltovaného nádobí a připomíná 
zdejší produkci továrny na smaltované nádobí.

stálou expozici jste doplnili výstavou 
k 1. světové válce.  do kdy potrvá?

Až do 28. října.

v loňském roce navštívilo Muzeum Ho-
řovicka téměř dva tisíce lidí. Jaké bylo slo-
žení návštěvníků?

To se mění podle období. Na začátku sezóny 
nebo na jejím konci, 
například v době ad-
ventu, chodí místní 
obyvatelé nebo lidé 
z nejbližších obcí se 
svými návštěvami, pří-
buznými a známými. 
V létě, kdy je otevřený 
i místní zámek, chodí 
lidé, kteří v našem regi-
onu tráví svou dovole-
nou. Máme tak rovněž 
návštěvníky ze Zlína, 
z Českých Budějovic 
i Ostravy.

návštěvníkům 
nabízíte během roku 
zajímavé přednášky 
a další kulturní akce. 
na co se mohou lidé 
těšit v srpnu?

V tomto měsíci se 
uskuteční největší le-
tošní akce Muzea Ho-
řovicka Hradozámecká 
noc. Proběhne v  sobo-
tu 25. srpna od 18:00 
do 22:00 a uskuteč-
ní se ve spolupráci 
s Městským kulturním 
centrem a se státním 

zámkem Hořovice, který bude také otevřený. 
Hlavním bodem programu se stane od 20:00 
hodin koncert Plzeňského žesťového kvinteta 
k výročí 100. let od vzniku Československa.

v Muzeu českého krasu, jehož součástí 
je i hořovická pobočka, působíte od října 
2016. v jaké fázi se v té době nacházela 
příprava Muzea Hořovicka?

Tehdy se už pracovalo na jejím otevření. Při-
pravovaly se expozice a prováděly se instalační 
práce. V říjnu roku 2016 jsme od města získali 
zrekonstruované prostory pro potřeby muzea. 
Začátkem roku 2017 se začaly navážet předměty 
z depozitářů Muzea Českého krasu a vznikala 
vlastní expozice. Jejími autorkami jsou historič-
ka Dana Hradilová a archeoložka Irena Benko-
vá.

co vás na vaší práci nejvíce baví?
Prezentace sbírkových předmětů nebo infor-

mací o regionu, které se díky muzeu a jeho stálé 
expozici zpřístupňují veřejnosti, a to jak ško-
lákům, obyvatelům města, ale i turistům, kteří 
do Hořovic zavítají. Také mne baví připravovat 
kulturní akce.

Jak prožíváte svůj volný čas? co patří 
mezi vaše záliby?

Opět kultura. Ve volném čase také ráda ces-
tuji, a to nejen po vlastech českých, hradech 
a zámcích a přírodních zajímavostech, ale lákají 
mne i cesty do zahraničí.

kam nejdál jste se vypravila? Jaké místo 
vás nejvíce upoutalo?

Na Nový Zéland a do Japonska.  Místa se 
nedají vzájemně srovnávat. Nejhezčí příroda 
byla ale na Islandu a zajímavé lidi jsem poznala 
v USA. Zaujal mne například i kontrast Nového 
Zélandu, jeho severního a jižního ostrova. V Ja-
ponsku jsou zajímaví místní obyvatelé, kteří jsou 
povahou zcela odlišní od Evropanů. Tyto zahra-
niční cesty jsem podnikala převážně v rámci 
skautské organizace.  

Jaká místa vás lákají v české republice?
Šumava a památky v Pošumaví. Nemám 

ještě procestovanou také severní a střední Mo-
ravu. 

Radka Kočová

AnnA Brotánková: Zajímavými exponáty Muzea Hořovicka 
jsou cvočkařská dílna i bicí souprava ze smaltovaného nádobí

Muzeum Hořovicka, pobočka Muzea Českého krasu p.o. 

Ve spolupráci s Městským kulturním centrem a  

městem Hořovice pořádají akci 
 

HRADOZÁMECKÁ  NOC 
Starý zámek Hořovice, Vrbnovská 27, nádvoří 

Sobota 25. 8. 2018 v čase 18 – 22 hod. 
 

Program: 

18:15 Vystoupení loutkářů souboru 
Malá scéna Hořovice s pohádkou 
„Čertův tanec“ 

20:10 Koncert Plzeňského 
dechového kvintetu k výročí 100 let 
vzniku republiky, zazní známé 
skladby od středověké hudby po 
současnost 

21:15 – 22:00 Pozorování noční oblohy a povídání o zajímavých nebeských 
úkazech s pracovníky z Hvězdárny Žebrák 

Prohlídka Galerie Starý zámek – výstava „Otec a syn“ malíře Václava Šestáka a 
Matěje Šestáka 

Prohlídka stálé expozice Muzea Hořovicka s aktuální výstavou „Hořovice a 
Velká válka 1914-1918“ 

18:00 – 20:00 prezentace výstroje a výzbroje vojáků bojujících v 1. světové 
válce ve spolupráci členů spolku „Četnická stanice Hořovice“ 

Soutěže pro děti, plnění úkolů, občerstvení, vstupné dobrovolné 

Co vše si mohou lidé prohlédnout v hořovickém muzeu? Do kdy potrvá doplňková výstava k výročí republiky? Jaké je složení 
návštěvníků? na všechny tyto a další otázky odpovídá v rozhovoru vedoucí Muzea Hořovicka Anna Brotánková. kromě toho 
prozradila, jak nejraději tráví svůj volný čas.

n vizitka

Anna  Brotánková vystudovala Geogra-
fii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. 
V Muzeu Českého krasu Beroun působí 
od roku 2016. Vedoucí Muzea Hořovicka, 
které je pobočkou MČK Beroun, je od jeho 
otevření v roce 2017. Mezi její záliby patří 
kultura a cestování.
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n soutěž o vstupenky

Program Hořovického kulturního léta 
pokračuje i v srpnu. v neděli 12. srp-
na na nádvoří hořovického starého 
zámku v podání skupiny ekG-M zazní 
folkové a trampské písně. o dva týd-
ny později v neděli 26. srpna na tom 
samém místě vystoupí poberounská 
skupina třehusk, která hraje nejen sta-
ropražské písničky.  obě tyto srpnové 
akce provází soutěž o vstupenky. dvě 
vstupenky zdarma na akci dle svého 
výběru získá zájemce, který se ve čtvr-
tek 9. srpna v 10 hodin dopoledne 
jako první dovolá na telefonní číslo 
735 265 016. součástí Hořovického 
kulturního léta je i další program. více 
v kulturním servisu. (rak)

Třetím koncertem Hořovického kulturní-
ho léta bylo dvouhodinové vystoupení sku-
piny La Fanka. Tomuto hudebnímu setkání 
v neděli 15. července výrazně konkuroval 
finálový zápas fotbalového mistrovství světa. 
I tak se na nádvoří Starého zámku přišlo po-
bavit několik desítek lidí. 

Temperamentní La Fanka jim zahrála me-
lodie v rytmu funky, rocku a beatu. Za své 
vystoupení sklidila od návštěvníků velký po-
tlesk.

Venkovní akce Hořovického kulturního 
léta může ovlivnit počasí. Stalo se tak napří-
klad koncem června, kdy měla na nádvoří Sta-
rého zámku hrát Hořovická muzika. Pořada-
telé včas reagovali na předpověď meteorologů 
a přesunuli koncert do místního klubu Labe, 
kde ho sledovaly desítky diváků.  Ani při příš-
tích koncertech nemusí návštěvníky případné 
nepříznivé počasí odradit, pořadatelé jsou při-
praveni na přesun akce do zmíněného klubu 
Labe. (rak)

Dvouhodinový koncert kapely La Fanka 
na Starém zámku potěšil desítky diváků

n Další koncert Hořovického kulturního léta se 
na nádvoří Starého zámku uskutečnil v polovi-
ně července. Návštěvníkům hrála temperament-
ní skupina La Fanka. V pozadí vlevo bývalý ře-
ditel MKC Jiří Šalena v rozhovoru s Přemyslem 
Landou, ředitelem současným. Foto: rak

Hudebníci skupiny La 
Fanka se znají přibližně 
dvacet let, v současné sestavě 
spolu hrají čtyři roky. Kromě 
toho mají za sebou jedno 
studiové CD, které vzniklo 
v hořovickém studiu Sauna. 
V polovině července nehráli 
na nádvoří hořovického Sta-
rého zámku poprvé, vystou-
pili zde i při květnové akci 
Představme se!

A kde se s kapelou lidé 
v létě ještě setkají? Napří-
klad v sobotu 11. srpna 
v Hýskově, kde se koná fes-
tival Vagonfest. Další její 
hořovické vystoupení se 

uskuteční v rámci zářijové-
ho Cibulového jarmarku, 
kdy zahrají v pátek 12. října 
na Palackého náměstí. (rak)

Hudebníci La Fanky mají za sebou 
čtyři roky společného vystupování

n Karolína Froňková - saxofon

n Jan Jílek – kytarista

n Mirek Lahoda – bubeník

n Petr Spurný - klávesy

n Veronika Foltýnová - zpěv

n Tomáš Šebesta – bas. kytara
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Fotografie šestnácti obcí Mikroregionu 
Hořovicko si mohou zájemci prohlédnout 
v hale hořovického městského úřadu č.p. 640. 
Jde už o druhou výstavu snímků, které před-
stavují nejen samotné obce, jejich jedinečná 
zákoutí, pamětihodnosti, ale dokládají i kul-
turní život obyvatel. 

Poprvé byly snímky vystavené na přelomu 
loňského a letošního roku v Galerii nádra-
ží, a to v rámci soutěže s názvem Vyfoť svoji 
obec.„Do soutěže se zapojilo šestnáct ze čty-
řiadvaceti členských obcí, přičemž vítězem se 
stala obec Březová, která byla v té době mezi 
obcemi Miroregionu Hořovice nováčkem,“ 
poznamenala za Mikroregion Hořovicko Mi-
roslava Paťavová.

Mikroregion Hořovicko působí v regio-
nu třetím rokem a členské obce podporuje 
v mnoha směrech. Za zmínku stojí podpora 
turistiky, pomoc při získávání dotací nebo zá-
chraně památek.

Mikroregion Hořovicko také podal žádost 
o dotaci na pořízení letního kina, které by se 
půjčovalo obcím (stejně jako hrady a stan). 
„Dále jsme některým obcím pomohli se zave-
dením opatření dle Obecného nařízení a vy-

n Miroslava Paťavová zve na výstavu Mikroregionu Hořovicka. Fotografie ze šestnáctí obcí našeho 
regionu si mohou lidé prohlédnout v budově městského úřadu. Foto: rak

výstava Mikroregionu Hořovicko přináší fotografie ze šestnácti obcí

n opravy komunikací ve fotografii

n K NEMOCNICI
V ulici pokračuje rekonstrukce podle harmo-
nogramu.  Lidé mohou využívat jak parkoviště 
u Sluneční brány, tak u nemocnice. V polovině 
července byl definitivně dokončený úsek od ulice 
Příbramská k trojúhelníku. Místo něj vznikne 
kruhový objezd napojený na ulici Vrbnovská.

konáváme pro ně funkci pověřence,“ doplnila 
Miroslava Paťavová.

Pod hlavičkou Mikroregionu se zástupci 

obcí pravidelně vydávají na hořovickou trans-
fuzní stanici. Další společné darování krve je 
naplánované na 4. září. ( (rak)

n DLÁŽDĚNÁ
Součástí rekonstrukce jsou i definitivní povrchy, v čer-
venci zde Vodovody a kanalizace pracovaly na svých 
sítích.  Město Hořovice má na akci vysoutěženou fir-
mu Strabag. Ta po dokončení ulice Nerudova zajistí 
obnovu ulice Dlážděná.  Povrch zde bude odpovídat 
názvu ulice - dlážděný z betonových imitací.

n NERUDOVA
Součástí rekonstrukce bylo odbagrování povr-
chu a úpravy podkladní vrstvy. Nebudou chybět 
nové chodníky. V části ulice budou umístěné 
původní žulové obrubníky. Jak uvedl místosta-
rosta Hořovic Ondřej Vaculík, tento materiál se 
použije i v ulici Dlážděná.

n KLOSTERMANNOVA
Vodovody a kanalizace zde zajišťují dokonče-
ní kanalizačního sběrače, který vede z horních 
partií Hořovic od Sklenářky. Jde o podzemní 
vyrovnávací nádrž. Akce je naplánovaná do 30. 
září, provází ji dopravní omezení.

n VILOVÁ 
V červenci zde vznikaly vodovodní přípojky 
k jednotlivým domům. Zajištění finálního po-
vrchu komunikace je naplánované na příští rok, 
a to na dobu, až se usadí zemina výkopů. 

n VRBNOVSKÁ
V měsíci červenci se zde firma AVE opravila 
výtluky. Hořovické technické služby pokračují 
s opravou výtluků v ostatních ulicích.

6x foto: Radka Kočová



zprávy

5www.mesto-horovice.cz

Vzpoura strašidel. Co přesně se za tímto 
názvem skrývá, zjistily děti, které se vypravily 
v pondělí 16. července na prázdninové čte-
ní hořovické Knihovny Ivana Slavíka. Krátce 
po deváté hodině ranní se společně s knihov-
nicemi vydaly do zámeckého parku, kde za-
čalo prázdninové čtení z knihy Jiřího Holuba 
Vzpoura strašidel. Další čtení bylo naplánované 
o týden později, užili si ho kluci a holky z pří-
městského tábora Domečku Hořovice. Na pro-
gramu byla četba z knih Davida Laňky – Dob-
rodružství Billa Madlafouska.

Zatímco si o letních prázdninách malí čte-
náři užívali čtení v parku, v samotné knihovně 
dostával podobu podzimní program. A na co 
se mohou lidé těšit? Na první říjnový den je na-
plánovaná beseda s historikem Petrem Zídkem, 
který společně s návštěvníky nahlédne do své 
knihy Utajená láska prezidenta Masaryka: Old-
ra Sedlmayerová. Naopak poslední říjnový den 
bude patřit setkání s Romanem Kovářem, který 
pohovoří o vzniku dělostřelecké střelnice v Br-
dech a o První republice v Hořovicích a okolí. 
Obě zmíněné akce začínají v 17:30 hodin a ko-
nají se k stému výročí republiky.

V říjnu si přijdou na své i milovníci čokolá-
dy. V úterý 16. října od 17:30 hodin se v hořo-
vické knihovně uskuteční akce s názvem Život 
s vášní a čokoládou. Přednášet bude Marcela 
Krčálová. (rak)

v parku se malí čtenáři seznámili se strašidly i Madlafouskem

n Prázdninové čtení Knihovny Ivana Slavíka si děti užily v zámeckém parku. Foto: M. Stelšovská

Prázdninová otevírací doba Městské knihovny ivana slavíka
Hodiny pro veřejnost v srpnu
ÚterÝ 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
čtvrtek 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
sobota 11. a 25. 8. 8:00 – 11:00
ve čtvrtek 23. srpna bude knihovna z důvodu přechodu na nový knihovnický systém 
otevřena až od 12:00.

okna nového světlíku se při dešti 
a větru automaticky uzavřou

Na střechu ho-
řovického Domova 
Na Výsluní byl in-
stalován nový svět-
lík. Zástupci domo-
va pro seniory ho 
převzali do užívání 
v první polovině 
července. Původní 
světlík byl v havarij-
ním stavu, ředitelka 
Domova Na Vý-
sluní Drahomíra 
Boubínová uvedla 
podrobnosti: „Okny 
silně zatékalo a pro 
poruchu nebylo 
možné okna otevírat 
a větrat jimi.“

Nový světlík 
je vybavený čidly 
na déšť i vítr. Pokud 
začne pršet, nebo 
se zvedne silný vítr, 
okna světlíku se au-
tomaticky uzavřou. 
(rak)

n Původní světlík budovy hořovického Domova Na Výsluní nahradil 
nový. Foto: Radka Kočová

Lávka u školy byla v havarijním stavu

Stav lávky u 1. základní školy Hořovice odborníci označili jako 
havarijní. Byly navrženy dva způsoby řešení. Prvním byla oprava 
původní lávky. V tomto případě statik stanovil podmínky, kdy by 
na lávky nesmělo vjet auto a nesmělo by na lávce být více než třicet 
dětí. Druhou možností byla celková rekonstrukce - výstavba nové 
lávky. Tuto variantu žádná omezení neprovázejí.

Město Hořovice dalo přednost lávce nové. Stavební práce začaly 
tím, že původní lávka byla zbouraná, zůstaly jen podpěrné pilíře. 
Stavba by měla být dokončená do konce prázdnin. Práce by neměly 
zasáhnout do chodu školy. (rak)

n O prázdninách se staví nová lávka u 1. základní školy Hořovice. 
Foto: (rak)
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Turné Mandrage odstartují 5. 
října v Boskovicích a hned další 
den odehrají koncert i u našich slo-
venských sousedů v Bratislavě. Ná-
sledně navštíví čtrnáct měst včetně 
České Lípy, Karlových Varů nebo 
Kladna a vše zakončí 24. listopadu 
v Hořovicích.

Fanoušci se mohou těšit na no-
vinky z desky, která vyšla letos 
v lednu, včetně singlu Motýli, ale 
také na známé hity jako Šrouby 
a matice či Hledá se žena. „Baví 
mě, jak je náš set na koncertech po-
skládán z různě starých písniček. 
Když hraju, vybavují se mi různé 
vzpomínky na nahrávání, stará 
turné a tak. Je to jak cesta časem,“ 

popisuje klávesista František Bořík. 
Předskokanem bude čáslavská ka-
pela Civilní Obrana.

Stejně jako v případě jarních 
koncertů se i na podzim dočkají fa-
noušci kapely Mandrage vystoupe-
ní plných energie a rockových tónů. 
„Od začátku jsme desku Po půlnoci 
chtěli postavit víc na kytarách, če-
muž odpovídají i koncerty. Jsme 
hlasitější, energičtější, rockovější,“ 
láká kytarista kapely Pepa Bolan. 

Vstupenky jsou již nyní k dostá-
ní v předprodejní síti TicketStream. 
Na upoutávku k letošnímu turné se 
podívejte zde: https://www.youtu-
be.com/watch?v=d2dVoAA-rVI&-
feature=youtu.be

Mandrage zakončí podzimní 
turné v Hořovicích

Jedna z nejúspěšnějších domácích kapel, Mandrage, vyrazí 
na začátku října na své podzimní turné. Během dvou měsí-
ců, při nichž navštíví patnáct tuzemských měst a slovenskou 
Bratislavu, zahraje posluchačům nejen novinky z letošní des-
ky Po půlnoci, ale i jejich největší hity.
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Hasiči Hořovice
Zásahy Hasičského Záchranné-
ho Sboru Středočeského kraje, 
územního odboru Beroun, po-
žární stanice Hořovice.

8 Od 15. 6. do 15. 7. 2018 hasi-
či ze stanice Hořovice vyjížděli 
k 29 událostem, z toho ke 12 
požárům, 6 technickým udá-
lostem typu čerpání vody, padlý 
strom, k 5 dopravním nehodám, 
dvěma událostem typu  únik lá-
tek, 2x k záchraně osob a zvířat. 
Ve dvou případech šlo o planý 
poplach, porucha EPS. Při udá-
lostech spolupracovali se zdra-
votnickou záchrannou službou, 
policií ČR a ostatními složkami 
IZS. Při událostech došlo ke zra-
nění 10 osob, 2 osoby byly za-
chráněny, 18 osob evakuováno 
a ve třech případech se jednalo 
o zranění neslučitelná se živo-
tem.
8 15. 6. v 19:57 hodin byla jed-
notka HZS Středočeského kraje 
ze stanice Hořovice společně 
s jednotkou Správy železničních 
dopravních cest vyslána k ne-
hodě na 59 km železnice Praha 
Plzeň v kolejišti v katastru obce 
Hořovice. Přítomný lékař ZZS 
konstatoval exitus sražené osoby. 
Hasiči dopravili 12 cestujících 
do železniční zastávky Hořovice.
8 23. 6. 2018 Na základě žádosti 
MO zajišťovalo družstvo slo-
žené z příslušníků HZS stanice 
Hořovice a členů jednotky SDH 
obce Komárov požární asisten-
ci v průběhu akce Bahna 2018 
v CHKO Brdy.
8 26. 6. v dopoledních hodinách 
byla jednotka HZS Středočeské-
ho kraje ze stanice Hořovice vy-
slána k úniku plynu v Nerudově 

ulici v Hořovicích. Po příjezdu 
byl zjištěn větší unik plynu ze 
středotlakého potrubí při pro-
vádění výkopových prací. Hasiči 
uzavřeli ve spolupráci s měst-
skou policií Hořovice místo ne-
hody a evakuovali 4 osob z při-
lehlého obchodu. Po příjezdu 
pracovníků plynárenské pohoto-
vosti bylo porušené místo obna-
ženo a pomocí svěrek zastaven 
únik. Bohužel v době zásahu se 
na místě události nacházeli ne-
ukáznění občané, kteří si přes 
zákaz vstupu vymáhali průchod 
uzavřeným místem, včetně vstu-
pu do komerční banky, která 
byla bez obsluhy.
8 15. 7. v odpoledních hodinách 
byla jednotka HZS Středočes-
kého kraje ze stanice Hořovice 
společně s jednotkou SDH obce 
Žebrák, Kublov a Bzová vyslá-
na na požár neposekaného pole 
do katastru obce Bzová. Na mís-
tě zjištěn požár pole o rozloze 
100 x 100 m. Hasiči v prvopo-
čátku zásahu nasadili lafetové 
proudnice z cisteren, aby zabrá-
nili rozšíření požáru, a poté pro-
vedli úplnou likvidaci pomocí 
několika vodních proudů.
8 11. 7. jednotka HZS Středo-
českého kraje ze stanice Hořo-
vice obdržela novou techniku, 
a to cisternovou automobilovou 
stříkačku na podvozku Scania 
s označení CAS 20 4000/240 
S2T pořízenou z Fondu zábrany 
škod kanceláře českých pojistite-
lů. Momentálně probíhá zácvik 
a kondiční jízdy příslušníků. 
Nová technika bude zařazena 
do ostrého provozu v první po-
lovině měsíce srpna.

HZS Hořovice

Městská policie Hořovice - červen 2018
8 Dne 7. 6. ve 13:53 hod v ul. Husovo náměstí zastavili strážníci vo-
zidlo, které řídila osoba pod vlivem návykové látky.  Z tohoto důvodu 
byla na místo přivolána hlídka PČR, která si celou věc převzala.
8 V červnu strážníci několikrát řešili porušení obecně závazné vyhláš-
ky o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních 
látek na veřejném prostranství, a to v ulici Vrbnovská, Palackého ná-
městí a nám. Boženy Němcové.
8 Dne 29. 6. v dopoledních hodinách provedli strážníci kontrolu dět-
ských hřišť a pískovišť obcí Tlustice, Záluží, Komárov a Hořovice, zda 
se zde nenachází nebezpečný materiál v podobě např. injekčních jehel. 
K tomuto byl využit detektor kovů. Kromě několika kusů kovového 
odpadu nebyl nalezen žádný nebezpečný materiál.

8 Dne 3. 7. ve 12:15 bylo na linku MP přijato oznámení  o pohřešova-
né starší osobě. Díky kamerovému záznamu a úsilí policistů obvodní-
ho oddělení Hořovice a strážníků MP byla pohřešovaná osoba druhý 
den nalezena v nezraněném stavu v lesoparku Dražovka.

Světla Dardová, velitel MP Hořovice
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Dne	  7.	  6.	  2018	  ve	  13:53	  hod	  v	  ul.	  Husovo	  náměstí	  zastavili	  strážníci	  vozidlo,	  které	  řídila	  osoba	  pod	  
vlivem	  návykové	  látky.	  	  Z	  tohoto	  důvodu	  byla	  na	  místo	  přivolána	  hlídka	  PČR,	  která	  si	  celou	  věc	  

převzala.	  

V	  červnu	  strážníci	  několikrát	  řešili	  porušení	  obecně	  závazné	  vyhlášky	  o	  zákazu	  požívání	  alkoholu	  a	  
jiných	  omamných	  a	  psychotropních	  látek	  na	  veřejném	  prostranství,	  a	  to	  v	  ulici	  Vrbnovská,	  Palackého	  
náměstí	  a	  nám.	  Boženy	  Němcové.	  

Dne	  29.	  6.	  2018	  v	  dopoledních	  hodinách	  provedli	  strážníci	  kontrolu	  dětských	  hřišť	  a	  pískovišť	  obcí	  

Tlustice,	  Záluží,	  Komárov	  a	  Hořovice,	  zda	  se	  zde	  nenachází	  nebezpečný	  materiál	  v	  podobě	  např.	  
injekčních	  jehel.	  K	  tomuto	  byl	  využit	  detektor	  kovů.	  Kromě	  několika	  kusů	  kovového	  odpadu	  nebyl	  
nalezen	  žádný	  nebezpečný	  materiál.	  

Dne	  3.	  7.2018	  v	  12:15,	  bylo	  na	  linku	  MP	  přijato	  oznámení	  	  o	  pohřešované	  starší	  osobě.	  Díky	  

kamerovému	  záznamu,	  nasazenému	  úsilí	  policistů	  obvodního	  oddělení	  Hořovice	  a	  strážníků	  MP	  byla	  
pohřešovaná	  osoba	  druhý	  den	  nalezena	  v	  nezraněném	  stavu	  v	  lesoparku	  Dražovka.	  

	  

Světla	  Dardová	  
velitel	  MP	  Hořovice	  

Pobyt seniorů ve vrchlabí
Krkonoše jsou nejnavštěvovanější hory v České republice, rozprostírají se 

v severovýchodních Čechách v blízkosti hranice s Polskou republikou. V Kr-
konoších mimo jiné najdete nejvyšší horu České republiky Sněžku s 1602 
metry nad mořem. Je zde mnoho přírodních a specifických úkazů, jako na-
příklad krásné přírodní vodopády, bohatá a vzácná květena, která je chráněna 
pro svoji jedinečnost. V Krkonoších začíná pouť několik českých řek, snad 
každý ví, že nejznámější a nejdelší řeka Labe pramení v nadmořské výšce 
1386 metrů na Zlatém návrší, dále zde pramení řeka Úpa a Bílé Labe. Pro 
každého jsou Krkonoše zajímavé v jiném ročním období. Stále je co obdivo-
vat a my jsme také během týdenního pobytu obdivovali krásu Mumlavských 
vodopádů, muzeum v Jablonci nad Nisou, Stezku korunami, která leží v srd-
ci krkonošských lesů, a jejíž součástí je unikátní podzemní naučné centrum 
v podzemí pod věží, malebnou krajinu Jánských lázní…  Celé Krkonoše nás 
okouzlily svou osobitou krásou. Co dodat? Nádherný KRKONOŠSKÝ KRAJ 
a nádherný pobyt s účastníky zájezdu.  Děkuji. 

Jarmila Gruntová, předsedkyně
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z usnesení zM a rM

Ze zastupitelstva 
města Hořovice

ze dne 20. června 2018

Zastupitelstvo města Hořovice 
n schvaluje program zasedání za-
stupitelstva města včetně nového 
bodu 10 návrh finančního vyrovná-
ní s panem Otto Srpem
n schvaluje účetní závěrku města 
Hořovice sestavenou ke dni 31. 12. 
2017
n schvaluje závěrečný účet města 
Hořovice za rok 2017 bez výhrad
n bere na vědomí rozpočtové 
opatření č. 4 ke schválenému roz-
počtu města Hořovice na rok 2018 
ve znění rozpočtového opatření 
č. 3 a schvaluje rozpočtové opat-
ření č. 5 ke schválenému rozpoč-
tu města Hořovice na rok 2018 
ve znění rozpočtového opatření 
č. 4
n revokuje usnesení zastupitelstva 
města č. 2/2018 ze dne 28. 3. 2018 
v části I) nabytí nemovitostí – po-
zemku parcelní č. 1966/3 a pozemku 
parcelní č. 1966/21 v k. ú. Hořovice 
(Tyršova ul.) tak, že je ruší a schva-
luje nabytí nemovitostí - pozemku 
parcelní č.  1966/3 v k. ú. Hořo-
vice o výměře 80 m2 a pozemku 
parcelní č.  1966/21 v k. ú. Hořo-
vice o výměře 48 m2  (Tyršova ul.) 
z vlastnictví pana Zdeňka Fajraj-
zla do vlastnictví města Hořovice 
za účelem majetkoprávního vypořá-
dání po výstavbě chodníku, za kupní 
cenu 500,- Kč/m2
n souhlasí s umístěním stavby 
na části pozemku parcelní č. 31/17 
o výměře cca 69 m2 v k. ú. Hořovice 
a s uzavřením Smlouvy o smlouvě 
budoucí o bezúplatném převodu 
části pozemku parcelní č. 31/17 
o výměře cca 69 m2 v k. ú. Hořovice 
v rámci akce „Přechod pro chodce, 
lokalita Nám. Svobody, Hořovice“, 
za účelem vybudování přechodu 
pro chodce přes ulici 9. května
n nesouhlasí s prodejem nemovi-
tostí:
1. části pozemku parcelní č. 630/11 
v k. ú. Velká Víska (ulice Buková) 
paní Andree Frajerové, bytem Ho-
řovice, Buková 1375 
2. části pozemku parcelní č. 753/1 
v k. ú. Velká Víska (ulice Buková) 
MUDr. Evě Pangerlové, bytem Ho-
řovice, Buková 1400 
3. pozemku parcelní č. 1514/2 v k. 
ú. Hořovice (ulice Masarykova) 
společnosti Pekárna a cukrárna Ho-
řovice s.r.o., ul. 5. května 1137/57, 
Praha
n schvaluje Dohodu o ukončení 
smlouvy o spolupráci a přispívá-

ní na provoz a vybavení jednotky 
Hasičského záchranného sboru 
Středočeského kraje dislokované 
v katastrálním území obce Hořovice 
mezi ČR–Hasičským záchranným 
sborem Středočeského kraje a měs-
tem Hořovice
n schvaluje Aktualizaci zřizovací 
listiny příspěvkové organizace Měst-
ské správy bytového a nebytového 
fondu Hořovice - rozšíření hlavní 
činnosti organizace o provozování 
zařízení k podnikání v oblasti na-
kládáním s nebezpečnými odpady
n schvaluje Obecně závaznou vy-
hlášku města Hořovice č. 1/2018, 
kterou se stanovuje úhrada vodného 
a stočného ve dvousložkové formě
n schvaluje počet členů zastupitel-
stva města Hořovice pro volební ob-
dobí 2018-2022 na 21 členů
n souhlasí s uzavřením dohody 
o narovnání s panem Otto Srpem, 
jejímž předmětem bude převod po-
zemků v k. ú. Hořovice parcelní č. 
2331/19, 2330/5 2331/32, 2331/57, 
2331/58 do vlastnictví města 
na straně jedné, a závazek města za-
platit panu Otto Srpovi celkové vy-
rovnání ve výši 4 840 804,- Kč z če-
hož 616 000,- Kč připadá na kupní 
cenu pozemků, a zbylá část na vy-
pořádání všech jeho zbývajících ná-
roků ve výši 4 224 804,- Kč.

Z rady města
Hořovice

ze dne 27. června 2018

n Rada Města Hořovice ve zkrá-
ceném řízení (opatření k vyhube-
ní škodlivých organismů nesnese 
odkladu) souhlasí dle § 32 odst. 9 
zákona  č. 289/1995 Sb., o lesích 
a o změně a doplnění některých zá-
konů - lesní zákon ve znění pozděj-
ších změn se spravováním napade-
ného porostu lýkožroutem lesklým 
na pozemku ve vlastnictví Města 
Hořovice p.č. 852/3 k.ú. Velká Vís-
ka (cca 15 stromů) společností Le-
sospol Zbiroh s.r.o., Švábínská 605, 
Zbiroh. 
n Rada města Hořovice schvaluje 
rozpočtové opatření č. 6 ke schvá-
lenému rozpočtu města Hořovice 
na rok 2018 ve znění rozpočtového 
opatření č. 5, a to v plném rozsahu 
s tím, že toto schválené rozpočtové 
opatření předloží jako dílčí rozpoč-
tové opatření pro informaci na nej-
bližším jednání Zastupitelstva města 
Hořovice. 
n Rada města Hořovice souhlasí 
s provedením odhlučnění strojovny 
zimního stadionu, který je v majet-
ku města. Na tuto investiční akci 

budou uvolněny finanční prostřed-
ky z rozpočtu města ve výši 36.000,- 
Kč a finanční prostředky Městského 
sportovního centra ve výši 69.000,- 
Kč. Zbývající část materiálových 
nákladů ve výši 38.000,- Kč bude 
uhrazena formou sponzoringu 
od společnosti MP servis. Veškeré 
související stavební práce v rámci 
realizaci této akce provede provo-
zovatel zimního stadionu, tj. společ-
nost Zimní stadion Hořovice s.r.o. 
na vlastní náklady.
n Rada města ukládá provedení 
úpravy vsaku před sportovní halou 
(odstranit zeminu a nahradit štěr-
kem). 
n Rada souhlasí s textem dodatku 
č. 2 ke smlouvě o dílo, podle kterého 
dojde k provedení povrchu komu-
nikačního systému v Dlážděné ulici 
z betonové dlažby BEST-URIKO II 
místo původně uvažovaného asfal-
tu. 
n Rada souhlasí s dodatkem č. 1 
ke smlouvě o dílo, podle kterého 
bude původně uvažovaná projek-
tová dokumentace ve stupni pro 
územní řízení a stavební povolení, 
kterou měl zpracovat Ing. Miloslav 
Klíma za cenu 711.480 Kč vč. 21 % 
DPH, zredukována na dodání stu-
die v ceně 121.000 Kč vč. DPH. Dů-
vodem je nereálnost získání dotace 
na původně uvažovanou výstavbu 
bytového domu v Hořovicích.
n Rada projednala zprávu o výši 
nákladů na vícepráce, vzniklé 
v průběhu výstavby akce nazvané 
„Zateplení obvodového pláště Spo-
lečenského domu v Hořovicích“ 
a v tomto smyslu rozhodla o vypsá-
ní výběrového řízení, zadaného jako 
jednací řízení bez uveřejnění. 
n Rada souhlasí s proplacením ví-
ceprací vzniklých při realizaci díla 
nazvaného „Domov Na Výsluní 
– centrální světlík“, v celkové výši 
108.416 Kč vč. 21 % DPH, která ne-
dosahuje výši rozpočtové rezervy 
uvedené ve smlouvě. 
n Rada souhlasí s návrhem likvi-
dační komise na likvidaci nepotřeb-
ného a neupotřebitelného majetku 
viz. příloha.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcné-
ho břemene se společností GasNet, 
s.r.o., pro rekonstrukci plynovodu-
Hořovice - Na Hořičkách, spočíva-
jícího v právu provést stavbu ply-
nárenského zařízení na budoucích 
služebných pozemcích parcelní č. 
938/1, 7/2 a 7/1 v k.ú. Velká Víska 
a parcelní č. 75/3, 92/5, 92/4, 92/1, 
91/2, 91/1, 116, 114, 113, 111, 112/2, 
103/2 a 130 v k. ú. Hořovice, za cenu 
500,- Kč/bm + DPH v zákonné výši. 
n Rada souhlasí se zněním Smlou-

vy o zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti se společností ČEZ Dis-
tribuce, a. s., spočívající ve stavbě 
kabelového vedení nízkého napětí 
pro dodávku elektrické energie pro 
objekty č.p. 305, 306 v k. ú. Hořo-
vice na služebném pozemku p.č. 
286/3 v k.ú. Hořovice. Rozsah věc-
ného břemene činí 16 běžných me-
trů za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle 
platných předpisů. 
n 1) Rada souhlasí se zněním Do-
hody o skončení smlouvy o pod-
nájmu mezi společností MER-
KUR HOŘOVICE, s.r.o. a městem 
Hořovice, podle které společnost 
MERKUR Hořovice, s. r. o., dala 
do podnájmu městu pozemky par-
celní č. 660, 661, 662, 663/1, 663/2, 
663/3 a 664 v k. ú. Hořovice za úče-
lem provozování parkoviště vozidel. 
Podnájem skončí dne 30.6.2018.
2) Rada souhlasí se zněním Smlou-
vy o podnájmu mezi společností 
MERKUR =K= s.r.o. a  městem 
Hořovice, podle které společnost 
MERKUR =K= s.r.o., podnajme 
městu pozemky parcelní č. 660, 661, 
662, 663/1, 663/2, 663/3 a 664 v k. 
ú. Hořovice za účelem provozování 
parkoviště vozidel. Smlouva se uza-
vírá na dobu určitou do 31.12.2020. 
Nájemné činí 15.000 Kč měsíčně 
+ základní sazba DPH dle zákona 
o dani z přidané hodnoty v platném 
znění.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s odprodejem vozů Ford Tourneo 
a Renault Kanylo, které provozuje 
Domov pro seniory Na Výsluní Ho-
řovice, za celkovou cenu 190 000 Kč, 
a dále s nákupem vozu Ford Transit 
za cenu 280 000 Kč pro potřeby uve-
deného zařízení. 
n Rada souhlasí s uzavřením ná-
jemní smlouvy na jednu místnost 
v holobytech, dle přílohy zápisu. 
Nájemní smlouva bude s žadatelkou 
uzavřena na dobu určitou, a to na 3 
měsíce, s možností automatického 
prodlužování v případě pravidel-
ného hrazení nákladů spojených 
s bydlením. Uzavřít splátkový ka-
lendář na dlužnou částku. 
n Rada města Hořovice souhla-
sí s odpisem nefunkčních praček 
Electrolux a Primus za celkovou 
cenu 46.542,03 Kč, které byly sou-
částí vybavení Domova pro senio-
ry Na Výsluní Hořovice, a zároveň 
bere na vědomí nákup dvou prů-
myslových praček Primus v celkové 
výši 263 580 Kč, taktéž pro potřeby 
zařízení. 
n Rada ukládá ředitelům příspěv-
kových organizací města a zároveň 
posouvá termín splnění úkolu roz-
šíření portálu příspěvkových orga-
nizací do 13. 7. 2018.
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Daruj krev s Ano

Hnutí ANO Hořovice ve spolu-
práci s Hnutí ANO Žebrák, uspo-
řádají dne 23. 8. 2018 již tradiční 
akci – DARUJ KREV S ANO. Čle-
nové a sympatizanti obou organi-
zací se sejdou společně v prosto-
rách transfúzní stanice hořovické 
nemocnice, aby zde stejně jako 
každý rok darovali krev těm, co ji 
potřebují. Vedení obou organizací 
vyzývá touto cestou všechny své 
členy, příznivce a sympatizanty, ale 
i dárce z řad široké veřejnosti, aby 
se zúčastnili projektu, který vý-
znamně přispívák záchraně zdra-
ví či životů našich spoluobčanů. 
Potřeba nových dárců, zejména 
v místech velkých nemocnic stále 
trvá, a proto bychom chtěli oslo-
vit nejen pravidelné dárce, ale i ty, 
kteří krev dosud ještě nedarovali. 
Právě jejich účast je pro naše zdra-

votnictví velmi důležitá. Zdraví je 
to nejcennější, co můžeme daro-
vat, rozhodnete-li se podpořit ten-
to projekt, dostavte se ve čtvrtek 
23. 8. od 7:00 hodin do transfuzní 
stanice hořovické nemocnice, kde 
se vás ujme odborný a zkušený 
personál. Zaregistrovat se můžete 
přímo na našich stránkách:  www.
anohorovice.cz nebo na e-mailové 
adrese: mo.horovice@anobudelip.
cz. Každý účastník obdrží poukáz-
ku na oběd a potvrzení pro svého 
zaměstnavatele. Samozřejmě tou 
největší odměnou i nadále zůstává 
vědomí, že naše dárcovství pomů-
že vyléčit či dokonce zachránit 
lidský život.Za vaši účastpředem 
děkuje vedení obou místních or-
ganizací. 

Jan Rogos, předseda MO Hnutí 
ANO Hořovice

Ludvík Malásek, předseda MO 
Hnutí ANO Žebrák 

Pojďte s námi společně strávit poslední prázdninový den před nástupem
do školy. Na vaše ratolesti čeká odpoledne plné her a zábavy.
Připraveno bude pro děti i sladké občerstvení a drobné ceny.

NEDĚLE 2.9.13:30 - 17:30ZÁMECKÝ PARK
HRY, SOUTĚŽE

ZÁBAVA, CENY

SLADKOSTI

Společná výstava otce a syna 
trvá to konce srpna

Otec a syn. To je název první společné výstavy Václava Šestáka 
a Matěje Antonína Šestáka, která začala ve čtvrtek 21. června v ho-
řovické Galerii Starý zámek. První část vernisáže se konala ve ven-
kovních prostorách Starého zámku. Ředitel Městského kulturního 
centra Hořovice Přemysl Landa přivítal nejen zmíněné autory, ale 
i starostu Hořovic Jiřího Peřinu, další zástupce města a Martina 
Langa, kurátora výstavy a dlouholetého spolupracovníka Václava 
Šestáka. (rak)

Zákaz zalévání lidé nedodržují
vodoprávní úřad vyhlásil v měsíci květnu opatřením obecné 
povahy zákaz odběru vody z povrchových vod pro potřeby 
zalévání zahrad, hřišť, napouštění bazénů atd. I když byl ten-
to zákaz několikrát zveřejněn v měsíčníku Měšťan a v regio-
nálním deníku, někteří lidé zákaz nedodržují.

V Hořovicích bylo zjištěno několik odběrů vody z Červeného potoka, 
kdy k některým domům byla natažena přes komunikaci desítky metrů 
dlouhá hadice s ponorným čerpadlem. Jelikož tato zařízení byla umístě-

na přímo v centru města 
u hlavní komunikace, na-
hlásili tento odběr všímaví 
občané. Obdobné situace 
jsou i v okolních obcích 
našeho správního území. 
Někde lidé odebírají vodu 
i tak, že přes rybník je po-
ložena dlouhá lať, z této je 
zavěšeno čerpadlo a co více, 
na této úzké lati je umístěna 

cívka s několika zásuvkami, zde tedy hrozí ještě pád cívky do vody a riziko 
úrazu elektrickým proudem občanů pohybujících se kolem vody. 

Tam, kde byly nelegální odběry zjištěny, byli dotyční nejdříve upozor-
něni na zákaz a na nutnost okamžitě zařízení odstranit. Někteří občané 
neuposlechli, a proto vodoprávní úřad již udělil několik vysokých pokut. 
Voda v tocích je zájmem veřejným a nelze jej podřídit zájmům soukro-
mým, jako je dobře zalitá zahrádka.

Zákaz odběru vody je vyhlášen již čtvrtým rokem po sobě a nic nena-
svědčuje tomu, že by se situace měla zlepšit. Z důvodu špatného hospoda-
ření s vodou a stále se zvyšujícího počtu zpevněných ploch je zřejmé, že 
doba, po kterou bude zákaz odběru vody platit, se bude stále prodlužovat.

Ing. David Grunt
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Hořovice

Zákaz zalévání lidé nedodržují 
 
Vodoprávní úřad vyhlásil v měsíci květnu opatřením obecné povahy zákaz odběru vody 
z povrchových vod pro potřeby zalévání zahrad, hřišť, napouštění bazénů atd. 
I když byl tento zákaz několikrát zveřejněn v měsíčníku Měšťan a v regionálním deníku, 
někteří lidé zákaz nedodržují. 
V Hořovicích bylo zjištěno několik odběrů vody z Červeného potoka, kdy k některým domům 
byla natažena přes komunikaci desítky metrů dlouhá hadice s ponorným čerpadlem. Jelikož 
tato zařízení byla umístěna přímo v centru města u hlavní komunikace, nahlásili tento odběr 
všímaví občané. Obdobné situace jsou i v okolních obcích našeho správního území. Někde 
lidé odebírají vodu i tak, že přes rybník je položena dlouhá lať, z této je zavěšeno čerpadlo a 
co více, na této úzké lati je umístěna cívka s několika zásuvkami, zde tedy hrozí ještě pád 
cívky do vody a riziko úrazu elektrickým proudem občanů pohybujících se kolem vody.  
Tam, kde byly nelegální odběry zjištěny, byli dotyční nejdříve upozorněni na zákaz a na 
nutnost okamžitě zařízení odstranit. Někteří občané neuposlechli, a proto vodoprávní úřad již 
udělil několik vysokých pokut. Voda v tocích je zájmem veřejným a nelze jej podřídit 
zájmům soukromým, jako je dobře zalitá zahrádka. 
Zákaz odběru vody je vyhlášen již čtvrtým rokem po sobě a nic nenasvědčuje tomu, že by se 
situace měla zlepšit. Z důvodu špatného hospodaření s vodou a stále se zvyšujícího počtu 
zpevněných ploch je zřejmé, že doba, po kterou bude zákaz odběru vody platit, se bude stále 
prodlužovat. 
 

 
 
Ing. David Grunt 
Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Hořovice Pojeďte s námi na výlet do telče!

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Hořovice zve občany 
na zájezd do města Telč, které je od roku 1992 zapsáno na Seznamu světového 
a přírodního dědictví UNESCO. Můžete si prohlédnout zámek s renesanční 
zahradou, parkem, skleníkem, Muzeum Vysočiny, několik kostelů, Marián-
ský sloup, kašny i vyhlídkové věže, a to vše obklopené třemi rybníky. Zájezd 
se uskuteční v sobotu 25. srpna 2018. Cena za dopravu pro členy je 200 Kč, 
pro ostatní 250 Kč. Přihlásit se můžete pouze telefonicky na č. 607 927 406 
nebo 607 918 109. Odjezd autobusu v 8:00 od radnice v Hořovicích.
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kulturní servis

n starý zámek - nádvoří

vrbnovská 30 / 1

Hořovické kulturní léto 2018 
n ekG-M
12. 8. neděle od 18:00
Trampská – folková muzika na zámku. 
n PoHÁdka o čertovi 
26.8. neděle od 15:00
Divadlo na holou. 
n třeHusk 
26. 8. neděle od 18:00
Známé staropražské a lidové písničky. 

n informační centrum

n společenský dům - zahrada

nádražní 606

letní kino na kolečkÁcH 
n dvě nevěsty a Jedna svatba 
2. 8. čtvrtek od 21:30
Filmová produkce pod nebem v zahradě.
Více na straně 6.
n HořovickÁ HeliGónka
18. 8. sobota od 10:00
Více na straně 6.

n knihovna ivana slavíka

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

n Hodiny Pro veřeJnost
PO zavřeno 
ÚT    8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
ST zavřeno 
ČT 8:00 – 11.00 12:00 – 17:00
PÁ zavřeno 
SO 8:00 – 11:00 (11. a 25. srpna 2018)

ve čtvrtek 23. srpna bude knihovna 
z důvodu přechodu na nový knihovnický 
systém otevřena až od 12:00.

n letní fotoGrafickÁ soutěž
Do 23. 9. 2018 Knihovna Ivana Slavíka vyhla-
šuje letní fotografickou soutěž. Prostřednictvím 
fotoaparátu zachyťte letní Hořovice.

n Galerie starý zámek

vrbnovská 30 / 1

n vÝstava otec & syn
do 26. 8. 2018
Společná výstava malíře Václava Šestáka 
a jeho syna Matěje Šestáka. Pá, So, Ne od 10:00 
do 18:00.

n Galerie nádraží

n vÝstava fotoGrafií 
Městské kulturní centrum, Město Hořovice 
a Fotoklub Hořovice vás srdečně zvou na výsta-
vu fotografií. Výstava je otevřena denně během 
otevírací doby čekárny.

n Muzeum Hořovicka

vrbnovská 27 - starý zámek
www.muzeum-beroun.cz 
email: horovice@muzeum-beroun.cz

Muzeum Hořovicka ve  Starém zámku je 
v  srpnu otevřeno denně kromě pondělí 9-12 

n taneční kurzy

PodziM 2018 (14. sezóna)
n Spol. dům – mládež, dospělí pátky od  7. 9. 
2018
Mládež – začátečníci H7 - 18:30 – 20:30
Dospělí – více pokročilí H4 - 20:40 – 22:15 
n Spol. dům – dospělí pondělí od 1. 10. 2018
Dospělí – středně pokročilí H33 - 18:30 – 20:30
Dospělí – mírně pokročilí H2 - 19:00 – 20:30
Dospělí – začátečníci H1 - 20:40 – 22:10
Blanka Vášová, www.tanecni.net

n domeček Hořovice

větrná 869, tel. 311 512 223
www.domecekhorovice.cz

n Kroužky a aktivity pro šk. rok 2018/2019 bu-
dou zveřejněny na  www.domecekhorovice.cz  
do 24. 8. 2018 spolu s možností přihlášení.

n dobříš - zámek

n vÝstava HistorickÝcH Panenek
do konce srpna
- stovka historických panenek z celého světa 
se zabydlela v expozici zámku
n vÝstava obrazŮ Hany 
GerManičové v Galerii JcM 
do konce srpna
n noční ProHlídky
1., 8., 15. a 29. 8. středy
- prohlídky „Noční zámek plný panenek“
- vstupné: 150 Kč / jednotné, 400 Kč rodinné 
(2 dospělí + max. 3 děti do 15 let)

a 12:30 -17 hodin. Vidět můžete nejen stálou 
expozici z historie zdejšího regionu, ale také si 
prohlédnout panelovou fotografickou výstavu 
„Hořovice a Velká válka 1914-1918“.
Mimo uvedené otevírací hodiny je možné pro-
story muzea navštívit i  o  přestávce koncertů 
Hořovického kulturního léta.  
n HradozÁMeckÁ  noc
25. 8. sobota od 18:00 do 22:00
Program na 2. straně.

vrbnovská 30 / 1 (areál starého zámku)
www.mkc-horovice.cz
tel. 732 512 821, 321 338 230
email: ic@mkc-horovice.cz 
n Hodiny Pro veřeJnost
Po – Pá:                            8:00 – 11:00  12:00 – 17:00
So+Ne, státní svátky:    9:00 – 11:00 12:00 – 17:00
n aktuÁlní PředProdeJ:
4 Tři SeSTry, 11. 8. 2018 od 19:00 (hřiště 
pod Točníkem) Cena vstupenky 350 Kč.
4 Na STojáka, 11. 9. 2018 od 19:00 (klub 
Labe) Cena místenky 220 Kč.
4 MůžeM i S MužeM, 26. 9. 2018 od 19:30 
(Spol. dům) Cena místenky 350 (320) Kč. 
4 HaLiNa PawLowSká, one woman 
show 10. 10. 2018 od 19:30 (Společenský dům)
Cena místenky 320 Kč a 290 Kč.

4 PeTra jaNů a SkuPiNa aMSTerDaM, 
25. 10. 2018 od 19:00 (Společenský dům)
Cena místenky 490 (450) Kč, 390 Kč.

4 jaNek LeDecký – Vánoční turné 2018, 
22. 12. 2018 od 19:00 (Společenský dům)
Cena místenky 490 (450) Kč

n zámek Hořovice

n zÁMek Hořovice Jako internační 
tÁbor italskÝcH vÁlečnÝcH zaJatcŮ
do 31. 10. od 10:00 do 16:00 
Výstava připomíná málo známou historii ze 
sklonku 1. sv. války, kdy zámek několik měsíců 
sloužil jako tábor pro zajaté vojáky z italské fron-
ty. Prostřednictvím dobových fotografií a dalších 
předmětů je představena atmosféra italského bo-
jiště, život v zajetí a hrdinství místních obyvatel. 
n cesta za PokladeM v zÁMeckéM 
Parku Hořovice - Pro děti
do 31. 10. od 10:00 do 16:00 
Zábavná i naučná hra v parku pro děti v dopro-
vodu rodičů. Hra spočívá v tom, že děti plní úko-
ly na místech, která naleznou podle speciálního 
plánku, který je k zakoupení v pokladně. Po spl-
nění všech úkolů získají tajný kód, pomocí které-
ho se dostanou k pokladu v zámeckém sklepení. 
Hrát je možné v běžné otevírací době zámku.
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n žebrák

MuzeuM žebrÁk
n „na frontě i v zÁzeMí“
1. 5. – 30. 9. víkendy a svátky
HvězdÁrna

n noci vědcŮ na HvězdÁrně
Hvězdárna Žebrák připravuje na letošní Noc 
vědců velmi bohatý program. Návštěvníkům 
představí nový expediční dalekohled i video-
premiéru Indiánské Pohádky z hvězd. Ná-
rodním tématem je pak 100 let české vědy, 
na Hvězdárně Žebrák proto probereme 100 
let české astronomie, která má nohatou tra-
dici a mnoho úspěchů. Mezi hlavní vrcholy 
programu budou patřit povídání o netopýrech 
s Ditou Weinfurtovou a povídání astronoma 
Mgr. Petra Scheiricha Ph.D, které s velkým 
úspěchem cestovalo celou republikou, pod 
názvem ÓUMUAMUA - zaklínadlo? Nikoliv, 
nově objevený mezihvězdný asteroid ve Slu-
neční soustavě. Za předpokladu bezoblačné 
oblohy pak návštěvníky čeká pozorování ob-
jektů noční oblohy velkým dalekohledem. 
Vstup je zdarma.

n 4. a 5. 8. MUDr. Katarína Kurťáková, Be-
roun, Pod Haldou 64, tel.: 311 621 973
n 11. a 12. 8. MUDr. Václav Krůta, Beroun, 
Havlíčkova 113, tel.: 311 625 901
n 18. a 19. 8. MUDr. Jan Joukl, Králův Dvůr, 
Průmyslová 614, tel.: 724 275 395
n 25. a 26. 8. MUDr. Aliaksandr Muzychka, 
Beroun, Plzeňská 32/22, tel.: 311 513 313
Pohotovostní služba je v době od 8:00 do 11:00

n zubní pohotovost

n zbiroh

n MuzeuM J. v. slÁdka
4 kreSBy jiří ŠLiTr. Jiřího Šlitra známe 
především z divadla Semafor jako hudebníka, 
skladatele, zpěváka, pianistu a naivního herce 
„kamenné tváře“. Žije v povědomí současníků 
jako autor stále populárních písniček. Méně 
známá je dnes jeho záliba v kreslení a malo-
vání, přesto mnozí vědí, jak vtipně a výstižně 
se zběhlý právník vyjadřoval tužkou a perem. 
Kudy chodil, tam kreslil, vždycky měl u sebe 
svůj skicák, v divadle, na cestách i na dovo-
lené. Kresby nejen z cest jsou shromážděny 
a vystaveny v muzeu do 27. 8. 2018. Výstava 
připomíná, že se blíží 50. výročí od jeho úmrtí 
(v roce 2019).
4 král železnic a Zbiroh - Výstava ve ves-
tibulu muzea  – 150 let od příchodu B. H. 
Strousberga

n zÁMek
4 Zámecká expozice otevřena denně 10-18 hod. 
Tel.: 371 784 598; e-mail: info@zbiroh.com
4 Lanové centrum otevřeno o víkendech a svát-
cích 10-18 hod.
4 Neděle 19. srpna od 16 hod. 
Poutní mše svatá v hradní kapli Nanebevzetí 
Panny Marie 

- začátek prohlídek ve 20:00 a 20:30 hodin, re-
zervace nutná na telefonu: 318 521 240 nebo 
e-mailem: info@zamekdobris.cz
n sokolnické ukÁzky
5., 12., 19. a 26. 8. neděle
- sokolnické ukázky probíhají pouze za přízni-
vého počasí
n HradozÁMeckÁ noc
25. 8. sobota
- noční prohlídky v rámci celorepublikového 
projektu
n divadlo v anGlickéM Parku
30. 8. čtvrtek 
- divadelní představení pro děti

n točník - hrad

n roMeo a Julie 
3. 8. pátek od 21:00 
Hra Williama Shakespeare v nezapomenutel-
ném provedení skupiny Old Stars na hradě 
Točník. 
n okořskÁ Garda
11. 8. sobota od 10:00 do 18:00
Šerm tvrdých mužů, stánky, hudba a tanec, ře-
mesla - středověká zastavení.
n netoPÝří večírek
18. 8. sobota od 20:00
Setkání a povídání o hradní kolonii netopýrů 
velkých a jejich příbuzných
n Poutní Mše ke sv. bartoloMěJi
25. 8. sobota 10:00, hradní kaple
n HradozÁMeckÁ noc
25. -26. 8. sobota a neděle od 19:00 do 01:00 
Volné prohlídky, prohlídky s průvodcem 
20:00, 22:00 a 23:30. Od 21:00 koncert italské 
hudby Jana Irvinga (kytara) a Ivany Bažanto-
vé-Jandové (cembalo) v hradní kapli .

	  

Hvězdárna	  Žebrák	  pátek	  24.	  srpna	  od	  20:00	  hodin	  u	  budovy	  hvězdárny	  

NOSTALGICKÁ	  NOC	  

Vzpomínání	  Otomara	  Dvořáka	  na	  stavbu	  Hvězdárny	  Žebrák	  a	  začátky	  astronomie	  v	  Žebráku	  doplněné	  

promítáním	  dobových	  fotografií.	  

	  

	  

kulturní klub
n vÝstava „zlaté české ručičky“
V neděli 12. 8. o pouti a tradičním běhu Žeb-
rácká „25“ bude otevřena v zasedací místnosti 
KK výstava „Zlaté české ručičky“, doplněná 
výstavou nádherných obrazů paní Věry Mač-
kové. Zahájení výstavy bude v neděli 12. 8. 
v 9:00 a v tento den bude výstava otevřena 
do 14:00 hodin. Výstava potrvá do konce srp-
na a bude otevřena ještě 19. 8. na posvícení 
od 11:00 do 14:30. V jiné dny po tel. dohodě. 
Výstava by měla ukázat, co všechno dokážou 
občané města a okolí vytvořit a jak zruční a ši-
kovní jsou. Jste-li takto nadaní nebo máte-li 
ve svém okolí někoho, kdo má tyto „zlaté ruce“, 
nebo máte-li nějaké zahrádkářské výpěstky, ne-
váhejte se se svými výrobky podělit s ostatními. 
Kontaktujte KK na tel. 774 428 312.
n PěknÁ Hodinka Při svíčkÁcH
V pondělí 20. 8. od 16:00 se ve velkém sále 
koná „Posezení při svíčkách“. Zveme všechny 
milovníky dobré muziky a zábavy k  příjemné-
mu posezení za doprovodu kapely Ing. Jung-
manna z Chýňavy. Zveme všechny věkové 
skupiny!
Připravujeme:
4 7. 9. Zahájení Tanečních kurzů. Stále je 
možnost přihlášení.
4 29. 9. koncert „Sestry Havelkovy“.
4 29. 9. zahájení divadelní přehlídky „Erbe-
nův Žebrák“.

divize MužŮ
n 12. 8. neděle od 17:00
FK Hořovicko - Přeštice
n 26. 8. neděle od 17:00
FK Hořovicko - Klatovy

n fotbal

PoHÁr české PoJišťovny 
ve florbale ve sH Hořovice
n 25. 8. sobota
16:00 - Red Dragons Hořovice vs. Florbal So-
kolov
20:30 - Red Dragons Hořovice vs. FbK Vosy 
Praha
n 26. 8. neděle
12:00 - Red Dragons Hořovice vs. FBC Unhošť
15:00 - Red Dragons Hořovice vs. Tj Sokol 
Vejprnice
V případě postupu do dalšího kola se bude 
hrát jeden zápas o víkendu 1. - 2. 9. Přijďte se 
podívat a podpořit draky.

n florbal

n zaječov

n kino
4 5. 8. od 19:30 Tátova volha
4 12. 8. od 18:00 Králíček Petr
4 19. 8. od 19:30 Věčně tvá nevěrná
Vice na www.csfd.cz, rezervace: kinozajecov@
seznam.cz. Změna programu vyhrazena.



Představujeme nový regionální 
dopravní systém PID Lítačka

od letošního léta bude cestujícím v městské hromadné do-
pravě v Praze a ve Středočeském kraji k dispozici rozšířená 
služba platby za jízdné. Cestující budou mít na výběr mezi 
více platebními kanály. Dojde tak k zásadní modernizaci stá-
vajícího systému odbavování v hromadné dopravě. Hlavním 
prvkem je digitalizace a propojování systémů.

Díky novému odbavovacímu systému budou moci cestující dojíždě-
jící ze Středočeského kraje konečně využít jeden platební systém pro ce-
lou jízdu, což zajisté ocení více než 100 000 osob, které denně do Prahy 
ze Středočeského kraje dojíždí. 

Na co se můžete těšit? 
Nově si cestující bude moci zvolit nosič svého dlouhodobého časo-

vého kupónu. Buď jím bude jako dosud Lítačka, nebo bude nově moci 
využít bezkontaktní bankovní kartu Visa nebo Mastercard, které jsou 
běžně v České republice vydávány a vlastní je většina obyvatel. 

Dalším novým nosičem dlouhodobého časového jízdného bude In 
Karta ČD, který zajisté využijí ti, kteří cestují často vlaky ČD. 

Dlouhodobé časové 
jízdné se bude nahrávat 
na bezkontaktní bankov-
ní karty nebo In Kartu 
ČD stejně jako na Lí-
tačku. Tedy přes e-shop 
PID Lítačky (ten bude 
spuštěn během léta le-
tošního roku), nebo jako 
doposud na přepážkách 

ve Škodově paláci, či v některém z předprodejních míst ve stanicích 
metra. 

Nový e-shop PID Lítačky umožní nákup z pohodlí domova a cestu-
jící si budou moci zakoupit libovolnou časovou jízdenku (na 30 dní až 
jeden rok) a už si nebudou muset chodit dlouhodobý kupón aktivovat 
k validátorům ve stanicích metra. Jízdenka bude na kartě aktivována 
nejpozději 60 minut po jejím zaplacení.

Již dnes si do svého mobilního zařízení můžete stáhnout aplikaci 
PID Info, která vyhledává spojení  a nabízí další údaje o cestování v Pra-
ze a Středočeském kraji. Se spuštěním regionálního dopravního  systé-
mu PID Lítačka bude tato aplikace, kterou si můžete stáhnout zdarma, 
nahrazena novou uživatelsky přívětivou aplikací PID Lítačka, s níž bude 
možné zakoupit si všechny druhy krátkodobých jízdenek platné od ně-
kolika minut až na tři dny. 
Mobilní aplikace PiD Lítačka cestujícím umožní:
n nakoupit jednorázové jízdné; 
n pozdější aktivování jízdného (při nástupu do vozu); 
n přeposlání jízdenky třetí osobě; 
n vyhledávání aktuálního spojení včetně výluk a omezení; 
n zobrazení aktivní mapy zastávek dle polohy uživatele; 
n přehled parkovišť komerčních a městských P+R.
V rámci nového systému bude spuštěn také zcela nový webový portál 
přehledným e-shopem, kde si pohodlně cestující zakoupí nejen jízdní 
kupóny, ale v e-shopu si taky bude možné: 
n nakoupit jízdné dle vybraných pásem včetně kalkulace ceny; 
n nahrát kupon na Lítačku, bezkontaktní bankovní kartu, IN kartu ČD; 
n aktivovat kupónu online (již nebude nutné chodit k validátoru v metru); 
n nastavit upozornění na vypršení platnosti kupónu; 
n změnit nosič během platnosti kupónu; 
n přes jednu registraci možnost spravovat více účtů (využijí především 

rodiny a firmy pro své zaměstnance). 
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V Hořovicích posledních ně-
kolik let fungoval Lesní rodinný 
klub Mohykáně, iniciativa spolku 
Mohykán, od letošního roku pře-
jmenován na Srdcem v lese, z.s..  
Lesní rodinný klub navštěvovalo 
denně průměrně 8 dětí ve věku 
3-6 let a doprovázeli je vždy dva 
průvodci. Zázemí se nacháze-
lo na kraji lesoparku Dražovka, 
tvořeno bylo týpím, maringotkou 
a karavanem s pergolou.

Ke konci loňského roku jsme 
provoz Mohykáněte museli 
z provozních důvodů stáhnout 
na dva dny v týdnu, v letošním 
roce fungovala už jen dobrovol-
ná iniciativa průvodkyně a koor-
dinátorky Mohykáněte Kristýny 
Mikéskové ve spolupráci s Hedou 
Košťálkovou, zakladatelkou spol-
ku Mohykán a vedoucí Klubíku 
pro nejmenší, který se zaměřo-
val na děti do tří let v doprovodu 
maminek. K naší velké radosti se 
i přes omezení provozu zachovaly 
vazby s téměř všemi rodiči dochá-
zejících dětí, a skupinka tak moh-
la zůstat v kontaktu až do konce 
školního roku. Ve středu 27. červ-
na jsme se slavnostně rozloučili 
se dvěma předškolačkami a uza-

vřeli etapu provozu předškolního 
vzdělávání.

V dostupné vzdálenosti bylo 
Mohykáně jediným předškol-
ním zařízením typu lesní školky. 
Obavy, jak to bude s provozem 
v následujícím školním roce, na-
štěstí zůstanou nenaplněny. Již 
na začátku letošního roku spolek 
Srdcem v lese navázal spolupráci 
s Petrou a Karlem Waskovými ze 
spolku Felbiánek, která vyústila 
v přípravu Lesního Klubu Felbi-
ánek. 

Felbiánek má sídlo na Felbab-
ce, v krásné nové elektrifikované 
jurtě na pozemku vedle hřiště. 
Jen kousek od jurty se otevírá 
brána do krásné přírody, kde bu-
dou děti moci objevovat, zažívat, 
bádat a rozvíjet se.  V tuto chvíli 
jsou ještě volná místa pro děti 3-6 
let. Povinná příprava předškoláků 
bude zajištěna. 

Srdečně zveme zájemce 
a všechny příznivce na Den ote-
vřených dveří, který se uskuteční 
9. srpna od 10:30 do 18:00 na fel-
babském hřišti. Jurta i tým prů-
vodců k nahlédnutí.

Vše potřebné dohledáte 
na webu www.felbianek.cz

nábor chlapců a dívek do florbalového oddílu 
fbc red dragons Hořovice pro ročníky 2004-2013
Máte zájem o tento mladý kolektivní sport? Chcete se pravidelně se 
účastnit mistrovských zápasů? Poznat nové kamarády?
Přijďte se nezávazně podívat na naše tréninky a poté se můžete 
rozhodnout.
Tréninky jsou vedeny zkušenými a kvalifikovanými trenéry.
Tréninky od září ve Sportovní hale v Hořovicích
Starší žáci (2004-2006) pondělí a středa 16:30-18:20
Mladší žáci + elévové (2006-2010) pondělí a středa 15:30-17:15
Přípravka (2011-2013) čtvrtek 16:30-18:00 na 2.ZŠ Hořovice
Tréninky přípravky budou hlavně zaměřeny na všeobecný pohy-
bový rozvoj dítěte.
Pokud máte další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.
Aleš Růžička - sekretář oddílu - 604 482 112
Dušan Valo - šéftrenér mládeže - 723 461 303
nebo na mailu info@rdhorovice.net

od září na Felbabku do lesního klubíku 
„Lesní mateřská škola“ je už několik let poměrně zaběhlý po-
jem. Jedná se o provoz předškolního vzdělávání, při němž se 
většina programu odehrává v přírodě, a pevné zázemí slou-
ží spíše odpočinku. vzdělávání v LMš probíhá stejně jako 
u „klasických“ školek v souladu s dokumentem MšMt, tzv. 
rámcovým vzdělávacím programem. tým průvodců-pedago-
gů podléhá kvalifikaci podle stanov asociace lesních mateř-
ských škol.


