
Ve chvíli, kdy se vám dostává do rukou 
toto vydání Hořovického měšťana, je rekon-
strukce vozovky Pražské ulice téměř ukonče-
na, možná i úplně. Práce spojené s frézováním 
povrchu,  přesazením všech vpustí, poklopů 
a „hrnců“ uzávěrů vody a plynu a položení 
nových asfaltových povrchů probíhaly pod-
le harmonogramu a dokončeny měly být do 
28. 9. 2019. To by se i stalo, nebýt komplikace 
vyvolané připojením inženýrských sítí nové 
bytové výstavby u nemocnice (na poslední 
chvíli) do páteřních rozvodů v Pražské ulici. 
Proto tato část vozovky od sídliště Na Okraji 
po konec města (cca 150 m) zůstává uzavřena 
i během konání Cibulového jarmarku; a dále 
platí již „zavedená“ objížďka. 

Součástí prací bylo v některých místech 
vyrovnání obrubníků, což provedli pracovníci 
našich Technických služeb. Děkujeme všem, 
kteří s pochopením pro rekonstrukci nejvytí-
ženější vozovky v Hořovicích museli překoná-
vat různé dopravní obtíže, zvláště obchodníci 
v Pražské. Na pochvaly už dneska ani nejsme 
zvyklí, ale s mladým stavbyvedoucím Pozem-
ních komunikací Bohemia, a.s., Milanem 
Krotilem se nám velmi dobře spolupracovalo 
a vzniklé dílo (v daných množnostech) se jeví 
docela kvalitně. 

ViloVá ulice
V září také byla zdárně dokončena rekon-

strukce Vilové ulice, kde stavbaři firmy Strabag 
a.s. během stavby dořešili nájezdy ke garážím 
a na pozemky, a to ke spokojenosti jejich ma-
jitelů. Toto závěrečné stavební dílo ze čtveřice 
rekonstrukcí komunikací (Nerudova, Dláždě-
ná, Vilová a část Větrné) stálo necelé 4 miliony 
800 tisíc korun. 

Na okraji
Z podnětu zastupitelky paní Věry Vever-

kové pracovníci Technických služeb rozšířili 
parkovací plochy sídliště Na Okraji zatravňo-
vacími panely. Tak vznikla nová stání pro cca 
10 aut. Dodatečně dojde také k úpravě svahu a 
porostů v blízkosti parkoviště. 

VišňoVka
Dokončena (nebo před dokončením) je 

rovněž I. etapa (spodní část) parkoviště na 
Višňovce nad Srubem, resp. transformátorem.  
Podobným způsobem, rovněž zatravňovacími 
panely, bude dobudována II. etapa, tedy horní 

část tohoto parkoviště. Vybudování výše po-
pisovaných parkovišť je hrazeno z finančních 
prostředků získaných za parkovné z parkova-
cích automatů. 

SběrNý dVůr
Omylem Berounský deník uvedl, že hořo-

vický sběrný dvůr v areálu bývalého školního 
statku je již otevřen. Stavební úřad zatím vydal 
rozhodnutí o zkušebním provozu. Ten by měl 
být zahájen od listopadu; podmínkou je nejen 
dokončení různých nedodělků, ale zejména 
dovybavení a technické zajištění počítačovou 
technikou a příslušnými programy pro vážení, 
příjem a evidenci odebíraného odpadu. Další 
podmínkou je také schválení provozního řádu 
na Krajském úřadě. 

Přechod TyršoVy ulice 
u SPolečeNSkého domu

Ze stavebního hlediska je toto dílo – chodník 
k Lázeňskému rybníku - téměř dokončeno. Če-
káme na dodání a montáž dvou kusů kandelábrů 
se svítidly firmou ELTODO, montáž zábradlí a 
osazení dopravních značek vč. namalování vo-
dorovného značení. Stavební část provedly opět 
Technické služby z peněz za parkovné. 

Ondřej Vaculík, místostarosta

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

Hořovice(srpen2010).indd   1 7/20/10   11:06 PM

1
2012

Měsíčník Města Hořovice
4. ročník / zdarMa

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.

Hořovice(leden2012).indd   1 20.12.11   8:33
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rekonstrukce Pražské ulice

n Hořovičtí oslavili sto let dechové hudby. Galakoncert s orchestry Hořovická muzika a Hořovická 
osma se uskutečnil v sobotu 21. září v sále Společenského domu. Akci si nenechalo ujít 250 návštěv-
níků. Foto: Radka Vaculíková. Více na straně 5.
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n V komedii Kdo se bojí postele? excelovali Kristýna Podzimková a Karel Zima.

Program hořovického kulturního léta 
se odehrával od června do začátku září. Po-
těšil milovníky hudby, filmu i divadla, malé 
i velké návštěvníky. akce se konaly na ná-
dvoří Starého zámku i v areálu Společen-
ského domu. Na prvně jmenovaném místě 
se v samotném závěru festivalu uskutečni-
lo divadelní představení pro dospělé a děti 
se zde rozloučily s prázdninami. 

diVadelNí komedie 
Kdo se bojí postele? To byl název divadel-

ního představení, které diváci zhlédli v pátek 
30. září na nádvoří hořovického Starého zám-
ku. Herci Kristýna Podzimková a Karel Zima 
nabídli publiku čtyři příběhy čtyř párů. A jak 
už název napovídá, vše se odehrávalo kolem 
jedné postele. Svižná lehká komedie pobavila 
téměř osm desítek diváků. 

loučeNí S PrázdNiNami 
První zářijovou neděli zněla na nádvoří hořo-

vického Starého zámku nejen hudba, ale přede-
vším smích dětí. Konala se zde akce Loučíme se 
s prázdninami. I když DJ Pavel Novák chlapcům 
a děvčatům připomněl, že se následující ráno 
vydají do škol, na náladě to nikomu neubralo. 
Naopak, děti a rodiče si poslední prázdninové 
odpoledne pěkně užili. Na nádvoří je čekalo šest 
soutěžních stanovišť, tři tvořivé dílny a dva skáka-
cí hrady. Také stánek s drobnými dárky a občer-
stvení. Akci připravilo Městské kulturní centrum 
Hořovice a místní sdružení Sedmikráska. (var)

závěr festivalu: divadlo a loučení s prázdninami

pořádá MKC Hořovice 
za přispění Středočeského kraje

n Hořovické kulturní léto navštívily od června do září stovky diváků.

n S prázdninami se děti rozloučily 1. září na nádvoří Starého zámku.

n Program Loučení s prázdninami připravilo Městské kulturní centrum Hořovice a sdružení Sedmi-
kráska. Foto: 4x Radka Vaculíková
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mezi prvňáčky zavítal prezident Václav klaus
Do hořovických základních škol se 2. září 

vypravilo 84 prvňáčků. Přivítali je zde ředi-
telé, učitelé a v 1. základní škole navíc i bý-
valý prezident Václav Klaus. Do tří prvních 
tříd za dětmi přišel v doprovodu ředitele 
školy Radka Šumery, starosty města Hořo-
vice Jiřího Peřiny a poslance Parlamentu ČR 
a zastupitele města Jana Skopečka. 

Václav Klaus se snaží už třicet let nevy-
nechat ani jedno zahájení nového školního 
roku. „Vždy navštívím jedno město, jednu 
školu. Jsem moc rád, že dnes mohu být v Ho-
řovicích,“ prohlásil Václav Klaus v 1.A. Když 

se malých školáků zeptal, kdo už umí číst 
a psát, zvedala se jedna ruka vedle druhé. 

Vážnější téma zvolil ve chvíli, kdy oslovil 
přítomné rodiče. „Věřím, že vašim dětem se 
bude ve škole líbit, že i vy budete mít radost. 
Moc bych prosil, aby rodiče hráli společně se 
školou,“ poznamenal Václav Klaus a zmínil, 
že tak hovoří v reakci na případ školy, kdy 
rodiče komunikovali s ředitelkou jen přes 
své právníky. 

Na slova prezidenta Václava Klause na-
vázal starosta Hořovic Jiří Peřina: „Spolu-
práce rodiny a školy je moc důležitá. Navíc 

si myslím, že je důležitá i spolupráce města 
a školy. Budeme dělat vše pro to, aby se dě-
tem ve škole líbilo.“ 

Poslanec Parlamentu ČR a zastupitel 
města Hořovice Jan Skopeček poděloval 
panu prezidentovi, že pozvání do Hořovic 
přijal. Dětem popřál, aby se rychle naučily 
číst a psát, aby je škola bavila. Rodičům po-
přál, aby škola byla partnerem.

Ředitel školy Radek Šumera rodičům 
na závěr řekl, že se s nimi vždy rád potká. Že 
udělají rádi vše tak, aby byli spokojeni hlav-
ně ti nejmenší. (var) 

n Na vernisáži zahrála M. Volfová.

n Prvňáčky v hořovické 1. základní škole navštívil bývalý prezident Vác-
lav Klas. Do 1.A přišel v doprovodu ředitele školy Radka Šumery, staros-
ty města Hořovice Jiřího Peřiny a poslance Parlamentu ČR a zastupitele 
města Jana Skopečka.

n Do hořovických základních škol se 2. září vypravilo 84 prvňáčků. 
Foto: 2x Radka Vaculíková

Patříte mezi pravidelné návštěvníky hořovic-
ké Galerie Starý zámek? Pokud ano, mohli jste se 
seznámit s mnoha výtvarníky, kteří se zde v prů-
běhu let vystřídali. Nyní v sedmi místnostech 
Galerie vystavuje Vladimír Moutelík z Újezdu 
u Hořovic. Od 5. září, kdy se uskutečnila vernisáž 
výstavy, jsou zde k vidění jeho sochy a obrazy.

Vernisáž se těšila velkého počtu návštěvní-
ků. V jejím úvodu promluvili a přítomné přiví-
tali starosta Hořovic Jiří Peřina, místostarosta 

Ondřej Vaculík, ředitel MKC Hořovice Přemysl 
Landa a v neposlední řadě i samotný autor. 
Vladimír Moutelík poděkoval všem, kteří po-
mohli exponáty přivézt, vynést do prvního pa-
tra a expozici připravit. Vernisáže se zúčastnila 
i řada dalších umělců, například akademický 
malíř Zbyněk Novotný, výtvarník Jan Rynda 
nebo místní malíř Václav Šesták. 

Výstava Vladimíra Moutelíka nese název 
Způsob bytí, můžete si ji prohlédnout vždy 

v pátek, sobotu a neděli od 10 do 18 hodin, a to 
až do 27. října.  Expozice je vhodná i pro žáky 
základních a středních škol. Návštěvu skupin 
i v dalších dnech lze domluvit na telefonním 
čísle 732 512 821.

Další výstava hořovické Galerie Starý zámek 
se uskuteční v době od 8. listopadu do 22. pro-
since, kdy zde Josef Jílek z Hořovic vystaví své 
obrazy a Helena Horáčková z rokycanského fo-
toklubu své fotografie. (var)

Výstava Vladimíra moutelíka nese název způsob bytí

n Výstava byla zahájená 5. září. n Vladimír Moutelík. 3x foto: var
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n Ve stáncích na Palackého náměstí si děti tré-
novaly různé dovednosti.

n ze zákulisí... 

n Plést copy se začaly 2. září. Výroba čtyř 
stovek copů trvala čtyřem členkám hořo-
vické zahrádkářské organizace přibližně 
dva týdny. 

n K Cibulovému jarmarku neodmyslitelně 
patří cibulové copy. Hořovičtí zahrádkáři, 
kteří akci pořádají, na jejich výrobu letos na-
koupili 400 kg cibule. 

n Copy připravily: Jana Štěrbová, Vlasta Svo-
bodová, Jana Duníková a Dagmar Plimlová.

n 31. ročník hořovického Cibulového jarmar-
ku se uskuteční v pátek 4. října ve večerních 
hodinách a v sobotu 5. října. Foto: 4x var

...cibulového jarmarku

benefiční den v hořovicích 
Lesopark Dražovka i Palackého náměstí. 

To byla v sobotu 21. září dvě hořovická místa, 
kde se mohli chlapci a děvčata skvěle zabavit. 
Na prvně jmenovaném místě uspořádal Do-
meček Hořovice tradiční akci Pohádkový les. 
Hned na začátku trasy děti přivítaly pohádko-
vé bytosti a tak to bylo na všech stanovištích, 
která trasu rámovala. Oblíbenost akce a ide-
ální počasí přilákaly velký počet návštěvníků. 

Velké množství lidí přišlo i na Palackého 
náměstí. „Ve stáncích si děti osvěží různé do-
vednosti, domů si odnesou dárek od sponzo-
rů,“ prohlásil Petr Tětek, zakladatel projektu 
Žiju hrou. 

Obě zmíněné akce byly součástí 2. ročníku 
dětského benefičního dne v Hořovicích. „Le-

tos podpoříme Nadační fond ŽIRAFKA, který 
se stará o veškeré dětské pacienty v Nemocnici 
Hořovice,“ vysvětlili Petr Tětek. 

Na Palackého náměstí měla svůj stánek 
i Nemocnice Hořovice. „Lidem v něm měříme 
tlak a ukazujeme první pomoc,“ konstatova-
la tisková mluvčí Nemocnice Hořovice Petra 
Horáková. Navíc upřesnila, jak budou získané 
finanční prostředky v rámci Nadačního fondu 
ŽIRAFKA použity: „Nemocnice Hořovice má 
tři dětská oddělení - neonatologii, dětské od-
dělení s oddělením dlouhodobé intezivní ošet-
řovatelské péče a oddělení následné intenzivní 
péče pro děti. Každé oddělení má svá specifika. 
Za vytěžené peníze pořizujeme potřebné kom-
penzační pomůcky.“ (var)

n Tradiční akce Pohádkový les přilákala velký 
počet návštěvníků. 2x foto: var

V úterý 3. září se uskutečnil Den otevře-
ných dveří na hořovické skládce. Navštívit jej 
mohl každý, koho téma skládky zajímá. Podle 
ředitele oddělení využívání odpadů Zdeňka 
Bočana ze společnosti AVE CZ, která skládku 
provozuje, této možnosti využilo přibližně 40 
návštěvníků. 

Příchozí získali první informace v infostán-
ku, který se nacházel před vstupem do areálu 
skládky. „V něm se seznámí s bezpečnostními 

pokyny ohledně správného pohybu na sklád-
ce. Také zde dostanou reklamní předměty,“ vy-
světlil v úvodu Dne otevřených dveří Zdeněk 
Bočan. 

Skládku si zájemci prohlédli ve skupinách 
za doprovodu zástupců společnosti AVE CZ.  
Při exkurzi byl prostor i pro dotazy. Zde-
něk Bočan připomněl, že akce se uskutečnila 
na přání města, resp. vedoucího stavebního 
odboru MÚ Hořovice. (var)

den otevřených dveří na skládce

n Den otevřených dveří na hořovické skládce navštívily čtyři desítky lidí. Foto: var
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Galakoncert s orchestry Hořovická muzi-
ka a Hořovická osma ke stému výročí decho-
vé hudby ve městě se uskutečnil v sobotu 21. 
září v sále Společenského domu. Slavnosti se 
zúčastnily i významné osobnosti, které k de-
chové hudbě neodmyslitelně patří. 

Výjimečné hudební setkání, které navštívi-
ly stovky lidí, zahájil místostarosta města On-
dřej Vaculík. Přivítal nejen diváky, ale i hosty. 
Navíc ocenil dlouholetou tradici dechové hud-
by. „V době, kdy se formace rozpadaly, Hořo-
vická muzika se dokázala nejen udržet, ale 
také vypracovat na znamenitou úroveň,“ sdělil 
Ondřej Vaculík.

Celým večer provázel moderátor Karel Vyd-
ra. V úvodu připomněl, že oba orchestry nesou 
jméno města Hořovice, že diváci uslyší v podá-
ní dvou kapel tři desítky českých písniček a že 
součástí setkání je i výstava z historie dechové 
hudby Hořovic. Pak už na podium pozval první 
kapelu, kterou byla Hořovická osma se zpěváky 
Janou Krejčovou a Vladimírem Mužíkem a ka-
pelníkem Františkem Fejtkem.

V polovině hudebního večera Hořovickou 
osmu na podiu vystřídala Hořovická muzika. 
Kapelu svým zpěvem doprovodily zpěvačky Ja-
roslava Fialová a Dáša Maříková, ke kterým se 
v průběhu vystoupení přidali vedoucí souboru 
Ondřej Andrle a zpívající trumpetista Václav 
Čepelák. Na podiu se představili i hosté Ivana 

Zbořilová, Ivana Brožová a Josef Oplt. Pozvání 
mezi hudebníky přijal i Josef Poncar mladší. 
Mezi významné hosty patřila dcera Karla Vacka 
Jarmila Kučerová s manželem. (var)

hořovičtí oslavili sto let dechové hudby 

n Hořovickou muziku zpěvem doprovodili (zle-
va) Jaroslava Fialová, vedoucí souboru Ondřej 
Andrle a Dáša Maříková.

n Ve Společenském domě hrály Hořovická osma 
a Hořovická muzika (na snímku). Foto: 4x var

n Zpěváci Hořovické osmy: Jana Krejčová 
a Vladimír Mužík.

n Celý sál Společenského domu byl zaplněn.

Střední odborná škola 
a Střední odborné učiliště Hořovice 
VÁS SRDEČNĚ ZVE na 4. ročník akce

DEN PLNÝ OBJEVŮ 
A POZNÁNÍ
Areál SOU Tlustice

3. 10. 2019 od 8:00 do 15:00

Připravili jsme pro Vás netradiční seznámení 
s učebními a maturitními obory naší školy. Sou-
částí dne jsou prezentace firem, které připra-
vily velmi zajímavý program. Na prezentačních 
stáncích si mimo jiné mohou zájemci ověřit, 
zda o ně bude po absolvování zájem i na trhu 
práce i co se v dané firmě vyrábí. 

BUGGY DS – HRY – AUTODRÁHA 
 VIRTUÁLNÍ REALITA – STOLNÍ FOTBÁLEK

 VELKÁ SOUTĚŽ O CENY

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

20. 11. 2019 OD 19:00
SpOlečenSký Dům HOřOvice

lucie Bílá 
za doprovodu petra maláska
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zámecká nokturna - umlklý hlas
Taj života spí v hrobech zavřených.
JAROSLAV VRCHLICKÝ, 1908

ZÁMECKÁ NOKTURNA, 
CHÂTEAU MUSICAL NIGHTS, 
unikátní cyklus nočních vokálních 
koncertů, vstoupil letos do svého 
jubilejního patnáctého ročníku.

V letních měsících byly prove-
deny hudebně dramatické pořady 
POCTA EMĚ DESTINNOVÉ 
A MARII GÄRTNEROVÉ, které  
prezentovaly vztah dvou svrchova-
ných sopranistek, české femme fa-
tale světové operní scény Emy De-
stinnové (1878, Praha-1930, České 
Budějovice) a proslulé Straussovy 
Salome a Elektry Marie Gärtne-
rové (1877, Zdice-1965, Zbiroh), 
a hudebně historická freska SÍLA 
OSUDU EMY DESTINNOVÉ, 
která vyzdvihla esoterické, spiritis-
tické a okultistické záliby této slav-
né umělkyně. ZBIROH A SVO-
BODNÉ ZEDNÁŘSTVÍ.

Po pěti letech se cyklus vrátil 
do legendami opředeného monu-
mentálního sálu zámku v Locho-
vicích, kde byla v pátek 13. září 
2019 v 19 hodin uvedena premiéra 
jubilejního 40. zámeckého noktur-
na È MORTA? k výročím úmrtí 
slavných českých pěvců Matyáše 
Podhorského (1800, Praha-1849, 
Praha), prvního českého Mozarto-
va Don Juana, Kateřiny Kometové 
Podhorské (1807, Praha-1889, Pra-
ha), primadony Stavovského diva-
dla, a Klementiny Kalašové (1850, 
Horní Beřkovice-1889, Bahia 
v Brazílii), múzy nejednoho básní-
ka či hudebního skladatele. Hudeb-
ně dramatický pořad připomněl 
také jubilující současníky hlavních 
postav: berounskou rodačku, ku-
ronskou dvorní pěvkyni Teklu 
Podleskou-Batkovou (1764-1852), 
učitelku Kometové Podhorské, 
Henriettu Nissen-Saloman (1819-
1879), učitelku Klementiny Kalašo-
vé, světově proslulou Divu Adelinu 
Patti (1843-1919), která s Kalašo-
vou zpívala na amerických zájez-
dech, přítelkyni Kalašové a slavnou 
Verdiho Aidu Teresu Stolzovou 
(1834-1902), rodačku z Kostelce 
nad Labem, ruského hudebního 
velikána Antona Grigorjeviče Ru-
binštejna (1829-1894) či Vojtěcha 
Náprstka (1826-1894) nebo Alber-
ta Vojtěcha Friče (1882-1944). Není 
jistě bez zajímavosti, že praskoleský 
rodák, nositel rytířského kříže řádu 
Františka Josefa a papežského zá-
služného kříže, hudební skladatel 
Josef Nešvera (1842-1914), dediko-

val operní hvězdě tří světadílů Kle-
mentině Kalašové své písně, a že 
syn lochovického učitele, dirigent 
Národního divadla František Picka 
(1873-1918), zhudebnil Vrchlické-
ho báseň È morta, věnovanou smr-
ti umělkyně.

V programu zazněly oper-
ní árie a dueta z pera Wolfgan-
ga Amadea Mozarta, Vincenza 
Belliniho, Gaetana Donizettiho, 
Gioacchina Rossiniho, Giusep-
pe Verdiho, Antona Rubinštejna 
a Antonia Carlose Gomese. Zpí-
vala Květuše Ernestová (soprán), 
která také na základě dobových 
pramenů a korespondence vytvo-
řila scénář pořadu, a Andrej Beneš 

(baryton), laureát pěvecké soutěže 
legendárního barytonisty Giusep-
pe Taddeiho v Neapoli, u klavíru 
byl vítěz Mezinárodní varhanní 
soutěže v Magdeburgu a varhaník 
kostela sv. Vojtěcha v Praze Dra-
hoslav Gric. V mluvených rolích 
okouzlila vybranou češtinou dru-
hé poloviny 19. století Veronika 
Slavíková jako Kateřina Kometová 
Podhorská – žena, Klára Štochlová 
excelovala jako manželka hudeb-
ního skladatele Giuseppe Verdiho, 
pěvkyně a bývalá kurtizána Giu-
seppina Strepponi, Tereza Vokáčo-
vá vytvořila postavu Klementiny 
Kalašové – ženy, a Daniela Maty-
sová donny da camera. Děj pořa-
du se odehrával v létě roku 1889 
v provinční Praze, ve Verdiho vile 
v italské Sant’Agátě a v brazilské 
Bahii.

S účinkujícími se můžete setkat 
v listopadu na koncertě duchovní 
hudby HOMMAGE À DESTINN 
v kostele sv. Vojtěcha v Praze.

Srdečně zveme.. 
Květuše Ernestová

Památný den sokolstva 8. října
V tento den v roce 1941 byl německými okupanty násilně zlikvidován So-

kol, nositel demokratických a humanitních principů. Bylo zatčeno na 1500 
členů ústředí včetně vedení 43 sokolských žup. Po výsleších byli všichni ža-
lářováni v terezínské věznici gestapa a potom převezeni do koncentračního 
tábora v Osvětimi, kde byli umučeni. Přežilo jen několik desítek zatčených. 
Mezi postiženými byl také starosta našeho Sokola a vzdělavatel Rokycano-
vy župy Ferdinand Habětín, oblíbený učitel měšťanské školy, významný člen 
městského zastupitelstva do roku 1938 a člen mnoha občanských spolků. 
Památný den sokolstva vyhlásila naše vláda, se souhlasem všech volených 
orgánů ČR za Významný den naší republiky. Tento významný památný den 
by měl všem našim občanům připomenout tisíce padlých sokolů v obou 
světových válkách minulého století, kteří bojovali za vznik a obnovu ČSR, 
i těch, kteří v okupaci bojovali a umírali v odbojových organizacích. Vzpo-
meňme také našich bratrů a sester sokolů, kteří byli popraveni za pomoc 
parašutistům při likvidaci kata českého národa, předního německého na-
cisty Heydricha v roce 1942. Mezi oběťmi odbojové činnosti a posledních 
dnů války vedle F. Habětína je ještě pět  našich bratrů sokolů. Na ně vzpo-
meneme a uctíme jejich památku položením květin k hrobům F. Habě-
tína, legionáře první světové války Bohumila Sloupa, Hynka Šlosara, který 
padl 8. května 1945 na Staroměstském náměstí u Husova pomníku při 
Pražském povstání a k pamětní desce Karla Vlčka na hořovickém nádraží.                                                                                                                                         
Na večer v 18 hodin zveme naše občany do sokolovny k pamětní desce 
ke vzpomínce a uctění našich sokolů-hrdinů. 

 PhDr. Jaromír Mecner, člen výboru Sokola

Výstava v evangelickém kostele 
během cibulového jarmarku
Nabízíme jednu z posledních možností vidět výstavu fotografií 

a pohlednic „Spolkový život na Hořovicku za 1. republiky“ v evan-
gelickém kostele - bývalé synagoze, a to v sobotu 5. října 2019. 
Přijďte si na chvíli odpočinout z rušného jarmarku a prohlédnout 
si krásnou historii hořovických spolků, zachycenou na více než 80 
snímcích.Vstupné je dobrovolné. Najdete nás kousek nad zahrád-
káři, v ulici Valdecká 408. 

Materiály pro výstavu poskytli I. Voráčková, Vlastivědný doku-
mentační fond V. Merhauta, K. Irmann a Muzeum Českého krasu. 
Výstava je v jiné dny přístupná po domluvě na tel. 734 796 592.

Českobratrská církev evangelická

Sobota 5. října 2019
Výstavy:
◆ ovoce ◆ zelenina ◆ včelaři ◆ houbaři
k poslechu budou hrát:
◆ Václav Žákovec a Anička Volínová 
◆ Vystoupení mažoretek Domečku 

Hořovice ◆ Hořovická muzika ◆ Základní umělecká škola 
Hořovice ◆ Dixieland Band Zdice ◆ Horká jehla ◆ La  Fanka 
◆ Rocksana
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Výstavy: 
 ovoce, zelenina, včelaři, houbaři,  

Tvořivý ráj  
 

K poslechu budou hrát: 
 HOŘOVICKÁ MUZIKA 

s vystoupením mažoretek 
Domečku Hořovice 

Václav Žákovec a Anička Volinová 
Základní škola Hořovice 

 
 Dixieland Band Zdice  

Horká jehla 
SAXTET 

ROCKSANA 
 

 

Právní poradna pro ohrožené sociálním vyloučením
 

Dne 15. října 2019 zahájí Charita Beroun ve spolupráci s Odborem 
sociálních věcí, zdravotnictví a školství MěÚ Hořovice dvouletý projekt 
právní poradny pro osoby ohrožené sociálním vyloučením na Hořovicku. 
Projekt podpořila Místní akční skupina Karlštejnsko (MAS Karlštejnsko), 
prostředky na provoz poradny pocházejí z Evropského sociálního fondu. 
Právník bude občanům Hořovic a okolí k dispozici 1 x týdně v prostorách 
Charity Beroun v Hořovicích. Jaké problémy se budou řešit? Poradna na-
bídne lidem v sociální tísni zejména rady z oblasti občanského práva včetně 
dluhové problematiky. Zájemci o poradenství se mohou obracet na Odbor 
sociálních věcí Hořovice, nebo na Charitu Beroun.                          Jan Frank

n Klára Štochlová jako Giusep-
pina Strepponi.
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Hasiči Hořovice
Zásahy Hasičského záchranné-
ho Sboru Středočeského kraje, 
územního odboru Beroun, po-
žární stanice Hořovice.
8 Od 15. 8. do 15. 9. 2019 hasiči 
ze stanice Hořovice vyjížděli k 32 
událostem, z toho k 7 požárům, 5 
technickým událostem typu od-
stranění nebezpečných stavů, 16 
dopravním nehodám, 4 událostem 
typu záchrana osob a zvířat. Při 
událostech spolupracovali se zdra-
votnickou záchrannou službou, 
policií ČR a ostatními složkami 
IZS. Při událostech došlo ke zra-
nění 18 osob a 3 osoby byly přímo 
zachráněny.
8 29. 8. v odpoledních hodinách 
byla jednotka HZS Středočeského 
kraje ze stanice Hořovice společ-
ně s jednotkou SDH obce Komá-
rov vyslána k požáru lokomotivy 
do obce Kařez jako mezikrajskou 
výpomoc. Po příjezdu zjištěn po-
žár podvozku lokomotivy osob-
ního vlaku ve vzdálenosti 500 m 
od železniční zastávky. Lokalizace 
požáru provedena speciálním ha-
sivem oxidu uhličitého v dýchací 
technice. Po dojezdu další vysla-
ných jednotek Plzeňského kraje 
a správy železničních dopravních 
cest byla provedena evakuace 7 
cestujících, odpojení troleje včetně 
vyzkratování a likvidace požáru 
pomocí 1x D proudu.
8 6. 9. byla jednotka HZS Stře-
dočeského kraje ze stanice Hořo-

vice společně s jednotkami SDH 
obcí Jince a Ohrazenice vyslána 
ke dvěma požárům lesního poros-
tu v katastru obce Čenkov a Jin-
ce. V obou případech se jednalo 
o požáry lesní hrabanky v menším 
rozsahu v nepřístupném terénu. 
Hasiči požáry likvidovali pomocí 
D proudů a speciální terénní čtyř-
kolky ze stanice Beroun.
8 13. 9. v ranních hodinách byla 
jednotka HZS Středočeského kraje 
ze stanice Hořovice vyslána k do-
pravní nehodě do obce Točník. 
Po příjezdu zjištěna dopravní ne-
hoda osobního automobilu ve srá-
zu. Jednotka provedla zajištění vo-
zidla, vyproštění osoby a předání 
do péče lékaře ZZS. Po vyšetření 
PČR vozidlo vytaženo do bezpeč-
ného prostoru.
8 14. 9. se družstvo profesionál-
ních hasičů Hořovice zúčastnilo již 
25. ročníku memoriálu JUDr. Ko-
houta ve vyprošťování zraněných 
osob z havarovaných vozidel 
na výstavišti Holešovice v Praze. 
Po sedmileté odmlce družstvo Ho-
řovických hasičů tuto soutěž vy-
hrálo a zanechalo za sebou dalších 
18 soutěžních družstev z celé Čes-
ké republiky včetně zástupce Slo-
venské republiky. V letošním roce 
je to již třetí vítězství Hořovických 
hasičů na pořádaných soutěžích 
ve vyprošťování zraněných osob 
z havarovaných vozidel.

HZS Hořovice

Městská policie Hořovice

8 Jako každý rok, tak i letos v rámci prevence kriminality strážníci na-
vštívili několik dětských letních táborů. Mezi ně patřil i tábor pro děti 
ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v Mrtníce. Děti seznámili 
s úkoly a prací městské policie, mohly si vyzkoušet i některou výstroj 
strážníků a prohlédnout služební vozidlo. 

Světla Dardová, velitelka MP Hořovice

nonstop tel. linka MP:  800 156 166

Jihozápad české kotliny lemuje 
luzný kraj, jehož pouhé jméno za-
ujme, a který většina z nás spojuje 
s pojmem Šumava. V každou roční 
dobu zde najdete poetická zákoutí 
a ohromující výhledy do zasněných 
dálav, stačí jen vzít poutnickou hůl 
a nazout pohorky a navštívit vrcholy 
Špičáku, Pancíře, šumavská jezera 
Černé, Čertovo,  Plešné Prášilské 
nebo Laka. K šumavské krajině pa-
tří i zvonivý a zpěvavý tok horských 
říček Vydry a Křemelné, které uhá-
nějí přes balvany a kmeny stromů z  
modravských plání a z prášilských 
lesů k Čeňkově pile. Během našeho 
putování jsme sestoupali od Antýglu, 
králováckého dvorce k Turnerově 
chatě, která stojí na břehu divoké hor-
ské řeky Vydry. Město Sušice často 
nazývané „Brána Šumavy“ je králov-
ské město. Kašperské hory jsou  nej-
výše položeným gotickým městem 
v ČR. Historie Kašperských hor je 
spjata  s těžbou zlata.  Naše putování 
pokračovalo návštěvou Kvildy, která 
je srdcem staré Šumavy. Procházkou 

nenápadnou končinou se zvláštní 
poetikou jsme poznali na Chalupské 
a Jezerní slati. Obec Prášily vznikla 
v polovině 18. století. V průběhu své 
historie se Prášily proslavily zejmé-
na výrobou kvalitního zrcadlového 
skla a papírnou, která byla poslední 
v Čechách. V Dobré vodě u Hartma-
nic se nachází skleněný oltář, který 
je odborníky považován za naprostý 
evropský unikát.

A tímto výčtem naše putování 
po Šumavě končí. Zastávka v pošu-
mavském  městečku Klatovy, které 
založil král Přemysl Otakar, s monu-
mentální černou věží uzavřela okruh 
našeho objevování krásných míst 
po Šumavě. A kde jsme byli ubyto-
váni  - v nádherném hotelu Vydra 
v Srní s příjemným a vstřícným per-
sonálem.  Nebudeme říkat, jak se 
nám pobyt na Šumavě líbil, ale vyjá-
dříme to slovy - co dodat „Nádherný 
šumavský kraj“…

Děkuji za krásné chvíle strávené 
s účastníky na nádherném pobytu. 

S úctou Jarmila Gruntová

Putování seniorů po šumavě

Poznáte je? spolupracovníky dr. Maličkého?
Muzeum Hořovicka připravilo od září novou výstavu o významném 

hořovickém rodákovi Dr. Maličkém k 50. výročí jeho úmrtí. Působe-
ní  JUDr. et PhDr. Josefa Maličkého ve zdejším regionu je spojeno nejen 
s výkonem advokátní praxe či s pozicí podnikového právníka, především 
je třeba zmínit jeho zásluhy na poli archeologických výzkumů. Ve funkci 
odborného pracovníka a později vedoucího Vlastivědného muzea v Hořo-
vicích vykonával řadu terénních průzkumů v nejbližším okolí, na Tíhavě, 
Kotopekách, na Plešivci, v Žebráku. Výstava umístěná v prostorách Starého 
zámku prezentuje také dochované fotografie, na kterých kromě Dr. Malič-
kého jsou i místní občané, kteří mu s prací pomáhali. Prosíme ty, kteří se 
na nich poznají či vědí, kdo se těchto archeologických výzkumů zúčastnil, 
aby kontaktovali průvodce mu-
zea. K prohlédnutí je tu přímo 
i několik dalších fotek, můžete 
zde zanechat krátkou zprávu 
s identifikací jednotlivých osob. 

Expozice a výstava je v říj-
nu otevřena o víkendech 
v době 9-17 hodin. Ve všed-
ní dny můžete kontaktovat 
po domluvě vedoucí Muzea 
Hořovicka na emailu: horovi-
ce@muzeum-beroun.cz. 
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z usnesení rM

z rady města 
hořovice

ze dne 21. srpna 2019

n Rada schvaluje program jednání 
uvedený na pozvánce.
n Rada schvaluje informace o vý-
nosu z parkovacích automatů.
n Rada města Hořovice bere 
na vědomí předložené rozpočtové 
opatření č. 3 ke schválenému roz-
počtu města Hořovice na rok 2019 
ve znění rozpočtového opatření 
č. 2, a s doporučením jej schválit ho 
předkládá Zastupitelstvu města Ho-
řovice k projednání na základě § 84 
odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v plat-
ném znění.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh včetně Smlouvy 
o dílo pro veřejnou zakázku za-
dávanou dle vnitřního předpisu 
č. 3/2016, zásad pro zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu pro 
veřejného zadavatele, v platném 
znění, na veřejnou zakázku s ná-
zvem „Zvýšení retenční schopnosti 
na území města Hořovice – zpraco-
vání projektové dokumentace“. Zá-
roveň souhlasí se složením komise 
pro otevírání obálek, komise pro 
posouzení kvalifikace a hodnotící 
komise a jejich náhradníky v tom-
to složení: členové – Martin Liprt, 
Karel Pelikán, Bc. Michal Hasman, 
MPA, náhradníci – 1. náhrad-
ník Kristýna Kliková, 2. náhrad-
ník Ondřej Vaculík, 3. náhradník 
Ing. Marcela Abrhámová.
n Rada města Hořovice schvaluje 
poskytnutí individuální účelové 
dotace pro HC Cvočkaři Hořovice 
z.s. ve výši 30.000, - Kč na činnost 
mládeže inline hokeje a ledního 
hokeje, a to za podmínek stano-
vených ve vzorové veřejnoprávní 
smlouvě pro poskytování dotací 
v souladu s Programem pro po-
skytování dotací z rozpočtu města 
Hořovice v roce 2019.
n Rada města Hořovice dopo-
ručuje Zastupitelstvu města Ho-
řovice schválit podání žádosti 
o poskytnutí dotace z Programu 
013 310 Rozvoj a obnova materi-
álně technické základny sociálních 
služeb 2016–2022 v rámci podpo-
ry Ministerstva práce a sociálních 
věcí České republiky.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumen-
tace a veškerých příloh včetně 
Smlouvy o dílo pro veřejnou za-
kázku zadávanou dle zákona č. 
134/2016 o zadávání veřejných za-
kázek, v platném znění, s názvem 

„Stavební úpravy Starého zámku 
v Hořovicích“. Administrátorem 
této veřejné zakázky je určena 
společnost CGB – Consult s.r.o. 
Komise pro otevírání obálek, pro 
posouzení kvalifikace a hodnocení 
nabídek je jmenována v tomto slo-
žení: členové – Ing. Milan Šnajdr, 
Bc. Michal Hasman MPA, Ondřej 
Vaculík, náhradníci – 1. náhradník 
Ing. David Grunt, 2. náhradník 
Bc. Aleš Trojan MPA, 3. náhradník 
Roman Jetel.
n Rada nesouhlasí s plánovaným 
záměrem bytového domu „U Hoff-
manů“ v Hořovicích, konkrétně 
s navrženou výškou budovy, a ja-
kožto vlastník sousedního pozem-
ku souhlasí s uplatněním námitky 
v rámci územního případně spo-
lečného řízení.
n Rada souhlasí s bezplatným pro-
nájmem sálu radnice dne 20.9.19 
od 16.00 do 18.00 hod. a 21.9.19 
od 8.00 do 12.00 hod. pro konání 
Blešího trhu.
n Rada souhlasí s bezplatným 
pronájmem zasedací místnos-
ti  radnice dne 24.9.2019 od 8:30 
do 15:00 hod. Agentuře pro pod-
nikání a inovace k účelu pořádání 
bezplatného Konzultačního dne 
pro podnikatele z Hořovic a okolí. 
n Rada vzala na vědomí písemnou 
informaci o výsledcích finančních 
kontrol u příspěvkových organiza-
cí města Hořovice, které byly pro-
vedeny ve II. čtvrtletí 2019.
n Rada souhlasí s návrhem odpo-
vědi na předžalobní výzvu, kterou 
město Hořovice obdrželo na zákla-
dě sporu s majitelem nemovitosti 
č. p. 491 v Hořovicích o náhradu 
škody. 
n Rada souhlasí s udělením výjim-
ky z Vnitřního předpisu 3/2016, 
a tedy s textem kupní smlou-
vy, podle které bude společností 
V-AUTO Žebrák s.r.o. dodán, 
za cenu 374.627 Kč vč. DPH, nový 
policejní automobil pro Městskou 
policii Města Hořovice.
n Rada souhlasí s výjimkou 
z Vnitřního předpisu 3/2016 a tedy 
s cenovou nabídkou, podle které 
zpracuje projekční kancelář MCT-
RR spol. s r.o., za cenu 353.320 Kč 
vč. 21 % DPH, realizační projek-
tovou dokumentaci rekonstrukce 
hygienického zázemí a prostor 
baru vč. jeho zázemí ve Společen-
ském domě v Hořovicích. Rada 
zároveň souhlasí s proplacením již 
hotové části projektové dokumen-
tace ve výši 121.000 Kč vč. 21 % 
DPH v letošním roce, pokud bu-
dou tyto finanční prostředky k dis-
pozici. Projekční kancelář MCT-
RR spol. s r.o. projektovala veškeré 
předchozí práce na Společenském 

domě vč. předchozího stupně pro-
jektové dokumentace vnitřních 
dispozičních úprav objektu.
n Rada nesouhlasí s návrhem 
zjednosměrnit část Lidické ulice 
v úseku mezi křižovatkou s Dolní 
a Polní ulicí a křižovatkou s Val-
deckou a Horní ulicí.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle 
které zpracuje společnost EA Part-
neři, za cenu 192.000 Kč, nové EA 
a PENB vybraných objektů v ma-
jetku města Hořovice. Rada bere 
zároveň na vědomí, že vzhledem 
k neexistenci původní stavební 
dokumentace k některým z těchto 
objektů bude nutné nechat zpra-
covat buď geodetické zaměření 
objektů, nebo alespoň zjednoduše-
nou PD v podobě zkreslení obálky 
budov.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle 
které dodá a namontuje společnost 
SAN Bohemia s.r.o., za cenu cca 
165.000 Kč bez DPH, šest kusů 
nových dvoukřídlých shrnovacích 
stěn, oddělujících sál Společenské-
ho domu od obou přísálí. Po do-
hodě s vedoucí finanční účtárny 
objednat provedení prací.
n Rada souhlasí s návrhem likvi-
dační komise na likvidaci nepo-
třebného a neupotřebitelného ma-
jetku viz příloha.
n Rada města Hořovice pověřuje 
sociální komisi, aby ve spolupráci 
s právníky města, Městskou sprá-
vou bytového a nebytového fondu 
a odborem sociálních věcí, zdra-
votnictví a školství vypracovala 
pravidla a postup pro přidělování 
bytů v majetku města. 
n Rada města Hořovice nesou-
hlasí s udělením výjimky pro pro-
dloužení nájemní smlouvy v soci-
álních bytech u jednoho žadatele 
dle přílohy zápisu. Městská správa 
bytového a nebytového fondu Ho-
řovice, po uplynutí doby nájmu za-
hájí úkony vedoucí k vystěhování. 
n Rada města Hořovice souhlasí 
s prodloužením nájemních smluv 
v sociálních bytech u osmi žadate-
lů dle přílohy zápisu. U pěti žada-
telů nájemní smlouvu prodloužit 
na dobu určitou, a to do 29. 02. 
2020. U dalších třech žadatelů 
pouze do 30. 11. 2019 - vzhledem 
k dluhům na nájemném a služ-
bách. Pokud budou nájemníci běž-
né nájemné a služby hradit pravi-
delně a prokážou snahu vzniklé 
dluhy řešit, Městská správa byto-
vého a nebytového fondu smlouvu 
automaticky prodlouží do 29. 2. 
2020. V případě, že nájemci nepro-
kážou snahu své dluhy řešit, nebu-
dou pravidelně hradit běžné platby, 
pak Městská správa bytového a ne-
bytového fondu nájemní smlouvy 

dále neprodlouží a zahájí úkony 
vedoucí k vystěhování. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o rodiny s ne-
zaopatřenými, nezletilými dětmi, 
souhlasí rada města s přidělením 
místnosti v holobytech. 
n Rada schvaluje znění organizač-
ního řádu Městské mateřské školy.
n Rada nedoporučuje zastupitel-
stvu města schválit žádost o koupi 
nebo pronájem vyhrazených par-
kovacích míst na části pozemku 
parc. č. 680/1 v k.ú. Hořovice. 
n Rada doporučuje zastupitelstvu 
města schválit žádost akciové spo-
lečnosti TEDOM  o prodeji části 
pozemku parcelní č. 2222/2 v k.ú. 
Hořovice o výměře cca 25 m2. 
Zveřejnit na úřední desce města, 
objednat oddělovací geometrický 
plán a znalecký posudek.
n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním Smlouvy o zřízení 
věcného břemene, č. smlouvy 
8800077580-2/VB, uzavírané se 
společností GasNet, s.r.o., v plné 
moci GridServices, s.r.o.,   jejímž 
obsahem je zřízení věcného bře-
mene ve smyslu služebnosti, spo-
čívající v právu  na dobu neurčitou 
zřídit a provozovat na pozemcích 
města parcelní č. 888/8, 906/2, 
2282/114. 2282/251, 2307/1, 
2307/2, 2307/4, 2313, 2315/1, 
2331/19, 2331/32 a 2331/57 v  k. ú. 
Hořovice plynárenské zařízení pod 
označením stavby „Hořovice STL 
plynovody a přípojky ul. Na Lu-
kách, číslo stavby: 8800077580“ 
dle předloženého geometrického 
plánu, za úplatu 1.000,- Kč + DPH 
dle platných předpisů. Rada města 
Hořovice pověřuje starostu k pod-
pisu jmenované smlouvy.
n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti,  
uzavírané s obchodní firmou Čes-
ká telekomunikační infrastruk-
tura a.s., jejímž obsahem je zří-
zení věcného břemene ve smyslu 
služebnosti, spočívající v právu  
na dobu neurčitou umístit pod-
zemní komunikační vedení veřej-
né komunikační sítě na pozem-
ku  města parcelní    č. 72/2 v k.ú. 
Velká Víska pod označením stavby 
„16010-047797, VDSL5815-A-S-
HRCE2750-HRCE1HR-MET“ 
za úplatu 500,- Kč /bm + DPH 
dle platných předpisů. Rada města 
Hořovice pověřuje starostu k pod-
pisu jmenované smlouvy.
n Rada města Hořovice doporu-
čuje Zastupitelstvu města Hořovi-
ce schválit Dodatek č. 3 Smlouvy 
o výstavbě domů uzavřené dne 16. 
08. 2004 mezi Městskou akciovou 
společností Hořovice a Městem 
Hořovice v předloženém znění. 
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z rady města 
hořovice

ze dne 18. září 2019

n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh včetně Smlouvy 
o dílo pro veřejnou zakázku zadá-
vanou ve zjednodušeném podli-
mitním řízení na dodávky v sou-
ladu s ustanovením § 53 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění, na ve-
řejnou zakázku s názvem „Ky-
bernetická bezpečnost Hořovice“. 
Zároveň souhlasí se složením ko-
mise pro otevírání obálek, komise 
pro posouzení kvalifikace a hod-
notící komise a jejich náhradníky 
v tomto složení: členové - Bc. Pavel 
Nový, Mgr. Radek Smrž, Mgr. He-
lena Plecitá, Nikola Lukešová, 
DiS. , Ing. Jiří Žák, náhradníci – 
1. náhradník: Ing. Milan Šnajdr, 
2. náhradník Miloslav Jelínek, 3. 
náhradník: Bc. Michal Hasman, 
MPA, 4. náhradník: Ondřej Vacu-
lík, 5. náhradník: Bc. Aleš Trojan, 
MPA.
n Rada nesouhlasí s žádostí spo-
lečnosti AQUATEST a.s. o posu-
nutí termínu dokončení stavební 
akce, nazvané Hořovice, sběrný 
dvůr odpadů do 15. 8. 2019. Rada 
dále souhlasí s proplacením ví-
ceprací ve výši 344.528,15 Kč bez 
DPH, tj. 416.879,06 Kč vč. 21 % 
DPH za odvoz a skládkování 
v areálu nalezeného odpadu. 
n Rada souhlasí se žádostí společ-
nosti VEKREMAN a.s., na jejímž 
základě bude prodloužena lhůta 
k předání dokončeného díla sta-
vební zakázky, nazvané Revitaliza-
ce rybníka Valcverk, k. ú. Kotope-
ky“ do konce října 2019.  
n Rada souhlasí s nabídkou spo-
lečnosti GEMI GROUP s.r.o., 
podle které provede, za cenu 
133.357 Kč vč. DPH, opravu 
nouzového osvětlení a za cenu 
155.252 Kč vč. DPH položení nové 
PVC krytiny na balkoně C, obojí 
ve Společenském domě v Hořovi-
cích. 
n Rada souhlasí s návrhem likvi-
dační komise na likvidaci nepo-
třebného a neupotřebitelného ma-
jetku viz příloha.
n Rada souhlasí s umístěním in-
formačního banneru florbalového 
klubu FbC Red Dragons Hořovice, 
z.s. na zábradlí mostu u společen-
ského domu.
n Rada schvaluje přijetí finanční-
ho daru pro 2. ZŠ Hořovice v cel-
kové částce 45.530, - Kč od WO-
MEN FOR WOMEN, o.p.s..

ze zastupitelstva 
města hořovice

ze dne 11. září 2019

Zastupitelstvo města Hořovice 
po projednání na základě zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), v platném znění 
n Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje program zasedání zastupi-
telstva města Hořovice. 
Výsledek hlasování: PRO: 19 PRO-
TI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
n Zastupitelstvo města Hořovice 
podle § 69 odst. 2 a 3 výše uvedené-
ho zákona bere na vědomí složení 
slibu člena zastupitelstva pana Karla 
Cajthamla. 
Výsledek hlasování:  
PRO: 19  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
n Zastupitelstvo města Hořovice 
po projednání na základě § 96 záko-
na č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení) schvaluje aktualizované 
znění jednacího řádu Zastupitelstva 
města Hořovice. 
Výsledek hlasování: 
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
n Zastupitelstvo města Hořovice 
po projednání na základě zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), v platném znění podle § 84 
odst. 2, písm. b) schvaluje rozpočto-
vé opatření č. 3 ke schválenému roz-
počtu města Hořovice na rok 2019 
ve znění rozpočtového opatření č. 2 
Výsledek hlasování: 
PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 
n Zastupitelstvo města Hořovice 
po projednání na základě zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů 
schvaluje podání žádosti o poskytnu-
tí dotace z Programu 013 310 Rozvoj 
a obnova materiálně technické zá-
kladny sociálních služeb 2016–2022 
v rámci podpory Ministerstva práce 
a sociálních věcí České republiky, a to 
na financování investic v budově Do-
mova Na Výsluní Hořovice. 
Výsledek hlasování: 
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
n Zastupitelstvo města Hořovice 
po projednání na základě § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů nesouhlasí s prode-
jem nemovité věci, a to konkrétně: 
části pozemku parcelní číslo 680/1 
– ostatní plocha, jiná plocha, zapsa-
ného na listu vlastnictví číslo 10001 
vedeném u Katastrálního úřadu pro 
Středočeský kraj, Katastrální pra-
coviště Beroun, pro k. ú. Hořovice, 
paní Ing. Martině Vajdiak, bytem 
Dr. Holého 976, Hořovice. 
Výsledek hlasování: 
PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník MěÚ Hořovice tímto oznamuje v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona 
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o úřednících“), vyhlášení výběrového řízení na obsazení pra-
covního místa:

samostatný odborný referent/ka 
odboru výstavby a životního prostředí 

– speciální stavební úřad – vodoprávní úřad
Pracovní náplň: výkon státní správy a samosprávy na úseku vodního hospodářství, po-
volování vodních děl – územní a stavební řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební 
zákon), povolování nakládání s povrchovými a podzemními vodami, vedení vodoprávní 
evidence, závazná stanoviska, kontrolní a další činnost dle zákona č. 254/2001 Sb. 
(vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Místo výkonu práce: Městský úřad Hořovice, katastrální území města Hořovice a správ-
ní obvod Městského úřadu Hořovice.

Platové zařazení: 9. případně 10. platová třída, dle NV č. 341/2017 Sb. v platném znění

Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce.

Předpokládaný den nástupu: od 1. 1. 2020 nebo dle dohody.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona o úřednících:
n fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, plně svéprávná n státní občan České 
republiky, popřípadě cizí státní občan s povoleným trvalým pobytem na území České 
republiky, ovládající jednací jazyk n bezúhonnost.

Jiné požadavky stanovené územním samosprávným celkem pro vznik pracovního poměru:
n středoškolské vzdělání s maturitou v oboru výstavby nebo životního prostředí 
n vysokoškolské vzdělání výhodou n zkouška zvláštní odborné způsobilosti vý-
hodou n znalost práce na PC, minimálně office excel, word n řidičské oprávnění 
skupiny „B“ n praxe při výkonu veřejné správy výhodou

Uchazeč podá k územnímu samosprávnému celku PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKU, 
která musí obsahovat tyto náležitosti:
n jméno, příjmení, titul n datum a místo narození n státní příslušnost n místo tr-
valého pobytu n číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-
li o cizího státního občana n kontaktní spojení GSM a e-mailová adresa n datum 
a podpis uchazeče

Doklady, které zájemce připojí k přihlášce:
n životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných 
znalostech a dovednostech n výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; 
u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný do-
movským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhon-
nost čestným prohlášením n ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
n ověřená kopie o případném vykonání zvláštní odborné způsobilosti

Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 14.00 hod. dne 29. 10. 2019.
Místo a způsob podání přihlášky: budova Městského úřadu Hořovice, Palackého náměstí 
2, podatelna umístěná v přízemí. 
Přihláška bude podána v zalepené obálce, označené v levém horním rohu textem: 
„NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – odbor výstavby a životního prostředí – vodoprávní úřad“
Adresa, na kterou lze přihlášku ve výše uvedené lhůtě doručit: 
Městský úřad Hořovice, Palackého nám. 2/2, 268 01 Hořovice

Poučení uchazeče v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
Osobní údaje poskytnuté uchazečem v přihlášce a jejích přílohách městu Hořovice jako 
správci jsou povinně poskytovanými údaji pro účely výběrového řízení v souladu se 
zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně 
některých zákonů. Neposkytnutí požadovaných osobních údajů má za následek vyřa-
zení uchazeče. Po posouzení přihlášek výběrovou komisí budou uchazeči informováni 
o výsledku výběrového řízení na adresu uvedenou v přihlášce. Nebudou žádní další 
příjemci osobních údajů uchazeče.
Po ukončení výběrového řízení je možné si osobně vyzvednout předložené dokla-
dy do 30. 11. 2019 na odboru finančním, Palackého nám. 640, v kanceláři č. 109. 
Po uplynutí této lhůty budou doklady skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho 
průběhu zrušit, nebo nejmenovat žádného z uchazečů, kteří doručili přihlášku do funkce 
samostatný odborný referent odboru výstavby a životního prostředí.
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kulturní servis

            září letošního roku oslavil Saint-Gobain Sekurit v Hořovicích 
            25 let od svého založení! Čtvrtstoletí úspěšné historie je 
výrazný milník v životě firmy a jejích zaměstnanců, ale také příležitostí 
rekapitulovat, co Sekurit pro občany města Hořovic konkrétně udělal! 
 
A je toho hodně - celková darovaná suma  za celou historii,  je kolem 8 miliónů korun!
 
Zahrnuje kompletní podporu pro sportovní kluby mládeže, vybavení škol, 
oblast záchranných  složek, zájmových akcí pro mládež, bezpečných přechodů pro 
chodce, dětská hřiště, měřiče rychlosti, komfort procházkových tras, pro Hořovice a 
obce v okolí, vše v souladu s CSR politikou - viz web Sekuritu.
 
Podívejte se na nová fota nejzajímavějších.
 

SEKURIT SLAVÍ 25 LET

V

Ing. Martina Hasmanová
Saint-Gobain Sekurit ČR

Workout hřiště na autobusovém nádraží

Osvětlení přechodu od Komerční banky k radnici

Ulice Anýžova - hřiště mezi bytovkami

Osvětlení přechodů na křižovatce ke hřbitovu

Lávka dražovka

Radar u vjezdu do Hořovic od Komárova

Osvětlení přechodu od prodejny COOP k náměstí

Ulice Anýžova - hřiště mezi bytovkami
Radar u vjezdu do Hořovic 

od ŽebrákaUlice Anýžova - hřiště mezi bytovkamiOsvětlení přechodu v Pražské ulici u drogerie

Dětské hřiště v hořovickém parku

Osvětlení přechodu mezi radnicí a hotelem Zelený strom

Radar u vjezdu do Hořovic od Felbabky

Osvětlení přechodu v Pražské ulici u drogerieRadar u vjezdu do Hořovic od Lochovic

Dětské hřiště v hořovickém parku Oddíl volejbalu dívky Hořovice

Oddíl volejbalu dívky Hořovice
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Předprodej: IC Hořovice, tel.: 732 512 821

IVAN HLAS 
Trio

26.10. od 20:00
Klub Labe Hořovice
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kulturní servis

n knihovna ivana slavíka

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

n Hodiny Pro veřejnost
PO, ST   12:00 – 17:00
ÚT, ČT    8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
SO 8:00 – 11:00 (vždy sudý týden)
n Soboty pro veřejnost 5. 10. a 19. 10.
otevřeno vždy od 8:00 do 11:00!
n vÝProdej vyřazenÝcH kniH
od soboty 5. 10. (ciBulovÝ jarMark) 
do 13. 10.
knihy 1 – 3 kč / kus časopisy 1 kč / kus

n Galerie nádraží

Železniční stanice Hořovice

n FotokluB Hořovice
Stálá výstava fotografií členů Fotoklubu Hořo-
vice v  čekárně hořovického nádraží. Vernisáž 
nových fotografií ve čtvrtek 17. října od 17:00.

n Galerie starý zámek

vrbnovská 27/5, Hořovice
tel.: 732 512 821

n vladiMír Moutelík – zPŮsoB Bytí
Výstava obrazů a  soch. Otevřeno: pá – so – ne 
od 10 do 18 hodin. Výstava potrvá do 27. 10. 2019.

starý zámek, vrbnovská 27
horovice@muzeum-beroun.cz

4 V říjnu je muzejní expozice otevřena o ví-
kendech a státním svátku 28. 10. v době 9 - 12 
a 12:30 - 17 hodin.  
4 Zpřístupněna 
je také podzimní 
výstava o význam-
ném hořovickém 
rodákovi Dr. Jo-
sefu Maličkém. 
Panely jej předsta-
vují jako advokáta, 
muzejníka i regi-
onálního archeo-
loga.
4 O víkendu 5. - 6. 10. a rovněž v rámci Cibu-
lového jarmarku bude vstupné na prohlídku 
Muzea Hořovicka zvýhodněno pouze na 5 Kč.

n Muzeum Hořovicka

n informační centrum

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 NA STOJÁKA LIVE, 3. 10. od 19:30, klub 
Labe. Cena vstupenky 250 Kč 
4 MONKEY BUSINESS. 11. 10. od 20:30, 
klub Labe. Cena vstupenky 350 Kč
4 NÁVšTěVNí dEN MILOSLAVA šIMKA. 
23. 10. 2019 od 19:30 (Sd). Vstupné: 250 Kč.
4 IVAN HLAS. 26. 10. od 20:00, klub Labe. 
Cena vstupenky 250 Kč

n klub labe

vísecké nám. 198, www.klublabe.cz 
e-mail: prochor@klublabe.cz

n Ženy v BěHu – filmová projekce
2. 10. středa od 19:30
n na stojáka live: 
ester kočičková, daniel čecH, 
Petr „nasty“cerHa
3. 10. čtvrtek od 19:30
n teroristka – filmová projekce
10. 10. čtvrtek od 19:30
n Monkey Business – Bad tiMe 
For GentleMen tour 2019
11. 10. pátek od 20:30
n cesta koleM světa 
– 2 učitelky, 2 krosny a ukulele 
16. 10. středa od 19:00
Cestopisná přednáška. 
n Bolest a sláva – filmová projekce
17. 10. čtvrtek od 19:30
n PraGue ukulele Band (P.u.B.) 
– PraŽskÝ ukulele Band
18. 10. pátek od 20:00
n na sPrávnÉ adrese  
19. 10. sobota od 19:30
Divadelní komedie v  podání divadla Kruh 
Dobříš.
n loutky, kterÉ nikde necHtěli   
20. 10. neděle od 15:00
Dětské představení Divadla Cirkus Žebřík.
n Po stoPácH HejtMana ŽiŽky  
24. 10. čtvrtek od 19:00
Projekce spojená s  přednáškou. Pořádáme 
v rámci projektu Science Café.
n ivan Hlas trio  
26. 10. sobota od 20:00
n Putování se soBíkeM 
– rodinná filmová projekce
27. 10. neděle od 15:00
n irena BudWeiserová 
& jakuB racek 
30. 10. středa od 19:00
n na střeše – filmová projekce
31. 10. čtvrtek od 19:30

n ve dvou tour 
– lenka nová & Petr Malásek
Koncert 16. 10. od 19:00 je z technických 
důvodů zrušen. Zájemci o něj však nepři-
jdou, mohou se těšit na jaro 2020, kdy bude
uskutečněn v náhradním termínu v úterý 
31. března 2020. Peníze za prodané vstu-
penky vracíme v informačním centru, kdy-
koliv v pracovní době.
děkujeme za pochopení.

MKC Hořovice 

n návštěvní den Miloslava šiMka
23. 10. středa od 19:30
Cena místenky 250 Kč. Dále účinkují: Luděk 
Sobota, Jiří Krampol, Petr Jablonský, Viktor So-
doma, Miluška Voborníková, Jana Svobodová, 
Adriana Sobotová a případní hosté.
taneční
n dospělí: Pondělky 
Začátečníci (H1)   20:50 – 22:20
Mírně pokročilí (H2) 19:00 – 20:40
Středně pokročilí (H3)  18:10 – 20:40
V ceně je 12 večerů (11 lekcí a 1 jarní ples).
n Pátky v sd a v sále MěÚ, 
Palackého nám. 2
viz rozpis lekcí, lekce se nepravidelně střídají
Mírně pokročilí - mládež (H8) 18:30 – 20:05
Více pokročilí - dospělí (H4) 20:15 – 22:00
V ceně je 12 večerů (11 lekcí a 1 jarní ples).

4 BíLé VÁNOCE LUCIE BíLÁ za dopro-
vodu Petra Maláska. 20. 11. 2019 od 19:00. 
Sd Hořovice. Ceny vstupenek 1090, 990, 890 
(1590) Kč.
4 VěZEň NA 2. AVENUE (v hl. roli Simona 
Stašová) 23. 11. Od 19:30 (Sd Hořovice). Cena 
místenky 390, 350 Kč.
4 VÁCLAV NECKÁř. 11. 12. 2019 od 19:00, 
Sd Hořovice. Ceny vstupenek 470 a 490 Kč.

n společenský dům

nádražní 606, Hořovice
tel.:  732 512 821

n domeček Hořovice

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

4 6. 10. od 9:00 do 12:00, domeček Hořovice 
- Větrná. 34.  ročník HOřOVICKÝ CVOČEK. 
Tradiční běh podzimní přírodou v okolí Hořovic. 
Startovné 100 Kč.
4 10. 10. od 17:00 do 20:00, domeček Hořovice 
- Vrbnovská. Seminář dEKOROVÁNí dřE-
VěNéHO TÁCU. Tvořivý seminář pod vedením 
Ivety Hochmanové, z  něhož si donesete domů 
vlastnoručně dekorovaný dřevěný tác. Poplatek: 
590 Kč
4 12. 10. od 8:30 do 12:00, klubovna Komárov. 
SOBOTNí TVOřENíČKO. Dopolední tvoření 
pro děti, hry a soutěže.
4  19. 10. od  9:00 do  14:00, keramická dílna 
Větrná. Seminář KERAMICKé ANděLKY. 
Tvořivá dílna pro veřejnost, vyrobíme si 
keramickou andělku jako vánoční dekoraci. 
Poplatek: 350 Kč.
4 24. 10. od 14:30 do 16:30, RC Kaleidoskop. 
POdZIMNí dEKORACE. Podzimní tvoření 
pro rodiče a děti. Poplatek: 100 Kč.
4 18. 10. od 15:30 do 17:30, Komárov, hasičská 
louka. dRAKIÁdA. Akce pro všechny děti 
i dospělé, kteří si chtějí užít podzimní zábavu při 
pouštění draků.
4 27. 10. od 9:00 do 13:00, Zámek Králův dvůr. 
Seminář TVOřENí Z PEdIGU. Pletení z pedigu 
pro začátečníky i pokročilé. Poplatek: 250 Kč.
4 29. - 30. 10. od 14:30 do 16:30, RC Kaleido-
skop. POdZIMNíČEK – příměstský tábor pro: 
děti ZŠ. Podzimní prázdniny v RC Kaleidoskop 
plné her, soutěží a výletů. Poplatek: 600 Kč.
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n zámek Hořovice

vrbnovská 22, Hořovice

Zámecké expozice otevřeny Út - Ne 10-16. 
Uvedený konec otevírací doby je časem zahá-
jení poslední prohlídky. Kontakt: 311 512 479, 
724 331 568, e-mail: horovice@npu.cz

MuzeuM ŽeBrák
náměstí 89, Žebrák
4 Modernizovaná stálá expozice z dějin měs-
ta i galerie malíře Indie Jaroslava Hněvkov-
ského je otevřena o víkendech v době 9-12 
a 12:45-17 hodin.
4 V říjnu je poslední příležitost k prohlídce 
sezónní výstavy „Hračky našich rodičů“.  Jed-
ná se o předměty ze soukromých sbírek, vy-
staveny jsou panenky, pokojíčky, nádobí i ko-
čárky, nechybí plechová nebo plastová autíčka, 
igráčci či pásová vozidla.
4 5. - 6. 10. první říjnový víkend je zvýhodně-
né vstupné pouze za 5,- Kč.
4 28. 10. poslední otvírací den letošní sezóny 
s doprovodným programem

n Žebrák

MuzeuM zBiroH
4 Městské muzeum Zbiroh Vás srdečně zve 
za poznáním a turistikou ve čtvrtek 3. října 
2019 do multifunkčního sálu Městského 
úřadu Zbiroh, kde se uskuteční přednáška 
cestovatele a průvodce pana Josefa Sklenáře. 
Zavítáme do vzdálených Emirátů a Japon-
ska. Přednáška je doplněna filmovými záběry, 
začíná v 17.00 hodin. Těšíme se na Vás.

4 V Městském muzeu Zbiroh se 10. října 
2019 bude konat vernisáž výstavy známých 
a oblíbených berounských autorů, výtvarní-
ka Jana Ryndy a fotografa, lékaře Vladimíra 
Kasla pod názvem “ŽENY”. Na otázku proč 
navštívit právě jejich výstavu odpovídají: „Pro 
MUŽE. Přijďte lépe pochopit své ženy! Pro 
ŽENY. Přijďte ozdobit výstavu svým půvabem 
a obšťastnit chápavým úsměvem.“
záMek zBiroH
4 Zámecká expozice otevřena denně 10-17 
hod. Tel.: 371 784 598; e-mail: info@zbiroh.
com.
4 Zámecká krčma U Rudolfovy kratochvíle 
otevřena denně 11-23 hod. Tel.: 606 719 629.
4 Lanové centrum otevřeno o víkendech 
a svátcích 10-18 hod. Tel.: 371 784 598.
Více informací na www.zbiroh.com

n zbirohn sedmikráska o.s.

sedmikráska - sdružení osobního 
rozvoje, o.s. 
společenský dům Hořovice
www.sedmikraska-horovice.cz

4 3., 10. a 24. 10 od 17:30 do 20:30, Homeo-
patické minikurzy. Příspěvek  250kč/1kurz, 
1600/8 kurzů (rezervace předem, max. 8 
osob). Podrobné informace na  www.homeo-
paticka-poradna-horovice.webnode.cz
4  džezgymnastika pro mladší děti (6-10 
let). Každé pondělí, první schůzka 23. 9. 2019 
(do  22. 6. 2020). Taneční cvičení při hudbě, 
max. 8 dětí, rezervace předem. 15:00 – 15:50, 
příspěvek 70 Kč, 960 Kč/1pololetí 
4  džezgymnastika pro starší děti (11-15 
let). Taneční cvičení při hudbě, max. 8 dětí  
rezervace předem. Každé pondělí, první 
schůzka 23. 9. 2019 (do 22. 6. 2020),  příspěvek 
70 Kč. 16:00 – 16:50, 960 Kč/1. pololetí.
4 Kalanetika. Strečinkové cvičení pro zpevnění 
a tvarování postavy, max. 8 osob. Každou středu, 
(do 24. 6. 2020). 17:30 – 18:30, příspěvek 80 Kč, 
1190 Kč/1. pol. (rezervace předem).
4 Relaxační tvoření pro děti, čtvrtek 31. 10 
- kamenná těžítka, od 16:00 -18:00, příspěvek 
100 Kč (rezervace předem, max. 8 dětí)   
4  Relaxační tvoření pro dospělé (rezervace 
předem, max. 8 osob), čtvrtek 31. 10., kamenná 
těžítka, 18:00 -20:00 příspěvek 100 Kč včetně 
materiálu, Podrobné informace na  výše uve-
dené kurzy na www.helena-stara.webnode.cz.
4  HRAVé KRESLENí- kroužek pro děti 
od  5 let. 23. 10. od15:00 – 16:30, klubovna 
Sedmikrásky v  SD. Příspěvek 100 Kč, nutná 
závazná rezervace na  tel.: 607  185  016 nebo 
e-mailu: info@brdskeslunce.cz, www.brdske-
slunce.cz
4  HRAVé dÝňOVé OdPOLEdNE aneb 
posezení u  kávy, čaje a  dobrot z  dýní, pátek 
1. listopadu od  16:00 do  18:00, klub Labe. 
Přijďte ve strašidelném kostýmu (stačí klobouk 
a  obrázek na  obličeji), společně vytvoříme 
strašidelnou atmosféru. Vyřezávání z  dýní dle 
vlastní fantazie je vhodné pro všechny věkové 
kategorie! Sebou si přineste malý kapesní nožík, 
lžíci na  vydlabávání, oblečení na  ušpinění. 
Připraveny budou dobroty z dýní. Na závěr dýně 
rozsvítíme a zatančíme si strašidelný tanec.
4  SETKÁNí V  KLUBOVNě. Chybí Vám 
kontakt s  vrstevníky? Nevíte, jaké podněty, 
hry a  cviky svému dítěti nabídnout? Přijďte si 
vyměnit zkušenosti s ostatními. Každé pondělí 
si můžete rezervovat klubovnu Sedmikráska 
ke  společnému setkání u  kávy a  čaje. Určeno 
pro děti a jejich doprovod. Program si vytvoříte 
společně. Rezervace klubovny 1 hod / 30 Kč, 
max 8 osob. Renata Babelová tel.: 725 980 975. 

– hravé tvoření s figurkami igráčků a setkání 
– workshop se sběratelem Otou Procházkou. 
Těšíme se na vás mezi 14 – 16 hodinou.
Hvězdárna ŽeBrák
Žebrák, tel.: 602 530 515
www.hvezdarnazebrak.cz
www.facebook.com/hvezdarnazebrak
n Hvězdárna děteM
3. 10. čtvrtek od 18:00
Děti provedeme Sluneční soustavou, kreslený-
mi souhvězdími, uslyší Pohádku z hvězd, za-
hrají si hvězdnou hru, podívají se k hlavnímu 
dalekohledu do kopule a čeká je řada dalších 
vesmírných dobrodružství. Rezervace nutná!
n Měsíční noc (50 let aPollo) 
3. 10. čtvrtek od 19:00
Dostaneme vás na Měsíc – vyfotíte se jako ast-
ronauti, podíváte se na měsíční krátery a vyfotí-
te si je vlastním mobilem, připomeneme si 50. 
Výročí letů Apolla na Měsíc, prozradíme vám 
měsíční zajímavosti a dětem promítneme po-
hádku Měsíc u krejčího z produkce brněnské 
hvězdárny.
n Pozorování noční oBloHy 
dalekoHledy 
3. 10. čtvrtek od 20:00
Pozorování probíhá v hlavní kopuli daleko-
hledu za předpokladu bezoblačné oblohy.
n noční Hrad ŽeBrák  
11. 10. pátek od 18:00
Užijte si noční prohlídku hradu Žebrák spo-
jenou s astronomickým vyprávěním, promí-
táním a za příznivého počasí i pozorováním 
Měsíce, planet Saturn a Mars a dalších objek-
tů přenosným dalekohledem. Akce proběhne 
za jakéhokoliv počasí, rezervace nutná měsíc 
předem na www.hvezdarnazebrak.cz.
n drakiáda u Hvězdárny 
s PozorováníM slunce   
13. 10. neděle od 10:00 do 12:00
Draka si můžete přinést vlastního, na hvěz-
dárně si můžete pořídit papírového za 50 
korun. Čekají vás dračí disciplíny, soutěže 
o hodnotné ceny a v případě příznivého poča-
sí i pozorování Slunce speciálním slunečním 
dalekohledem Lunt.
n PoHádkovÉ odPoledne    
13. 10. neděle od 14:00 do 16:00

Hvězdárna Žebrák připravila pro dětské ná-
vštěvníky řadu originálních pohádek. Dětem 
je nejen promítneme, ale také povyprávíme 
o souhvězdích noční oblohy a rozdáme hezké 
dárky. Rezervace nutná.
kulturní kluB ŽeBrák
n taneční
4. 10. pátek od 19:00 
1. prodloužená v Tanečních pod vedením Lu-
cie Chvátalové.
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Realizačními týmy jednotlivých mužstev:
Mladší žáci A K.P.: trenéři Olda Dostál a Jin-
dřich Novotný, vedoucí Miloš Lapáček
Mladší žáci B O.P.: trenéři Pavel Bartoš a Jin-
dřich Novotný, vedoucí Miloš Lapáček
Starší přípravky O.P.: trenéři Pavel Bartoš a Jo-
sef Palek
Mladší přípravky O.P.: trenéři Slávka Sopková 
a Pavel Podzimek, Jan Smetana ml.

Odehraná utkání a turnaje
(K.P. – krajský přebor, O.P. – okresní přebor)
1. kolo K.P. 25.8.2019 mladší žáci A: 
FK Hořovicko A – SK Slaný 4:5 (2:3)
Branky: 3. min. + 37. D. Dostál, 23. + 27. M.
Zoubek – 2. + 45. J. Plachta, 4. T. Michalovský, 
24. M. Husák, 27. A. Hájek
2. kolo K.P. 28. 8. 2019 mladší žáci A: 
Viktoria Vestec – FK Hořovicko A 0:2 (0:1)
Branky: 8. J. Frühauf, 55. D. Dostál
1. kolo O.P. 30. 8. 2019 mladší žáci B: 
Spartak Žebrák – FK Hořovicko B 3:3 (0:3)
Branky: 9. D. Kaňka, 26. P. Bažata, 29. M. Pa-
lacký – 40. M. Čihák, 52. + 55. J. Šimon
3. kolo K.P. 1. 9. 2019 mladší žáci A: 
Tatran Sedlčany – FK Hořovicko A 5:4 (3:2)
Branky: 3. + 29. + 30. J. Hodouš, 37.+ 46. A.
Dombele – 8. + 39. J. Frühauf, 13. T. Kratěna, 
53. K. Peths (p.k.)
1. 9. 2019 Fotbalový turnaj – TJ Ruzyně 
ve výsledcích:
FK Hořovicko – TJ Ruzyně 0:1, FK Hořovicko 
– Sokol Stodůlky B 0:5
FK Hořovicko – FK Loko Vltavín 0:2, FK Ho-
řovicko – SK Střešovice 0:1
O 9. místo: FK Hořovicko – Sokol Bílá Hora 5:1
Branky: D. Mojdl, D. Palek, D. Sojka, D. Kaň-
ka, M. Velič
Soupiska: T. Flégl – M. Abel, Š. Bartoš, M. Pa-
lacký, D. Palek, D. Kaňka, D. Mojdl, M. Pod-
zimek, V. Hrdlička, M. Velič, D. Sojka, trenéři 
– Pavel Bartoš a Pepa Palek
Turnaj vyhrál Sokol Stodůlky B, tým FK Hořo-
vicko skončil na 9. místě.
6. 9. 2019 2. kolo O.P. mladší žáci B: 
FK Hořovicko B – Horymír Neumětely 9:1 (3:1)
Branky: 1. + 38. D. Sojka, 2. + 55. V. Hrdlička, 
36. + 41.+ 56.+ 58. J. Frühauf, 60. D. Kaňka – 
25. M. Kareš
8. 9.2019 4. kolo K.P. mladší žáci A: 
FK Hořovicko A – MFK Dobříš 6:3 (4:2)
Branky: 4. + 25. (p.k.) T. Mojdl, 7. (p.k.) K. Pe-
ths, 8. J. Frühauf, 52.+53. M. Zoubek – 16. J. 
Fiala, 20.(p.k.) + 31. J. Haspekl
11. 9. 2019  5. kolo K.P.  mladší žáci A: 
SK Lhota – FK Hořovicko A 1:1 (0:1)
Branky: 37. L. Diviš – 16. A. Krbec
13. 9. 2019 3. kolo O.P. mladší žáci B: 
Olympie Zdice – FK Hořovicko B 3:5 (0:2)
Branky: 43. D. Sudík, 45. O. Šiška, 56. Š. Štol-
ba – 24.+54. D. Kaňka, 33.+38. J. Mikula, 28. 
J. Frühauf
14. 9.2019 1. turnaj O.P. mladších přípravek 
– TJ Felbabka-Hostomice

Výsledky FK Hořovicko: FK Hořovicko – 
Olympie Zdice 0:3, Spartak Žebrák 7:1, TJ Fel-
babk 5:1, Sokol Králův Dvůr 6:0
1. turnaj O.P. mladších přípravek TJ Felbabka-
Hostomice vyhrály Zdice s 12 body před FK 
Hořovicko s 9 body.
V O.P. mladších žáků B je po 3. kole na 2. mís-
tě se 7 body s dvoubodovou ztrátou na TJ Fel-
babka/Rpety.
15. 9. 2019 6. kolo K.P. mladší žáci A: 
ČL U.Beroun – FK Hořovicko A 1:2 (1:1)
Branky: 30. Lukáš Krob – 10. + 31. Jan Motl
K.P. mladší žáci A – neúplná tabulka
1. Sokol Hostouň 14 bodů, 2. TJ Baník Šver-
mov 13, 3. SK Rapid Psáry 12, 4. Povltavská 
FA 12, 5. TJ Viktoria Vestec 12, 6. SK Slaný 10, 
7. FK Hořovicko A 10, 8. TJ Tatran Sedlčany 9, 
9. MFK Dobříš 8, 10. ČL-U.Beroun 7, 11. SK 
Spartak Příbram 7, 12. SK Rakovník 6, 13. SK 
Lhota 4, 14. TJ Unhošť 3, 15. TJ Tatran Rakov-
ník 0, 16. SK Roztoky 0.
Pozn.: Výsledky a tabulky starších žáků v K.P. 
si můžete přečíst na infotabuli umístěné u bý-
valé restaurace Café Optima.
Upozornění: Stále probíhá nábor nových ma-
lých fotbalistů nar. od r. 2015, a to vždy v pon-
dělí a pátek od 16.00 hodin na hřišti FK Hořo-
vicko, popřípadě sledujte vyvěšené letáky.

Miloslav Lapáček

 

Fk hořovicko - fotbal podzim 2019
Výsledky utkání mladších žáků, mladších a starších přípravek

cvičení sPv 
(sport pro všechny) 

při tj spartak Hořovice
Cvičební rok 2019 - 2020 v tělocvičnách 1. Zš 
n Pondělí 17:00 – 18:00
- MLADŠÍ ŽACTVO cvičení na nářadí (kru-
hy, lavičky, žebřiny, koza), švihadla, tyče, čin-
ky, míče, hry, smovey, atletika
– cvičitelky Jana Hochmanová, Zdeňka Voříš-
ková, Jaroslava Eliášková 200 Kč / cvičební rok
n Úterý 18:00 – 19:00
- zdravotní cvičení žen (gumičky, míčky, čin-
ky, tyče, stepy, smovey, magic, circle) 
- cvičitelky Vlasta Vyštejnová, Hana Nedvědo-
vá, 40 Kč / cvičební jednotka
n Úterý 19:00 – 20:30
- aerobně kondiční cvičení žen (míčky, činky, 
tyče, gymstick, flexibary, flow-tonic,smovey,
gumičky, magic, circle, kettlebally, stepy)
- cvičitelka Eva Pavlisová 50 Kč / cvič. jednotka
n Středa 19:30 – 21:00
- volejbal neregistrovaných - vedoucí Vladi-
mír Šefl 1 000 Kč / cvičební rok
n Čtvrtek 19:00 – 20:00
- aerobně kondiční cvičení žen (míčky, činky, 
tyče, gymstick, gumičky, magic, circle, smo-
vey, kettlebally, stepy)
- cvičitelka Olga Hůlová 40 Kč / cvič. jednotka

Zdenka Voříšková, tel.: 603 458 628
 zdenka.voriskova@centrum.cz

n zaHájení PřeHlídky 
erBenŮv  ŽeBrák
5. 10. sobota od 14:00 a 18:00
n FitGyMnastika
- cvičení – Pro MaMinky 
6. 10. neděle od 17:00 do 18:00, kk 
1. lekce Fitgymnastiky s cvičitelkou Jitkou 
Červenkovou. 
n PříBěH jednoHo Hradu
16. 10. středa od 19:00, sál kk 
Divadelní hru napsal herec Ivan Vyskočil. 
Hlavní roli pána hradu si zahraje Ernesto Če-
kan.  Komedie se odehrává na hradě, kde vr-
tochy hradního pána přivádějí do různých ko-
mických situací nejen jeho, ale i jeho poddané 
a hlavně ženy! V dalších rolích se představí Ve-
ronika Arichteva, Anna Kulovaná, Jan Antonín 
Duchoslav a Jarmil Škvrňa. Vstupné 300 Kč.
n diskotÉka 
19. 10. sobota od 21:00 
Halloween párty. DJ Tomáš Mašek a DJ Wertyfly.
n Pořad – ÚsMěvy 
24. 10. čtvrtek od 19:00
přijede pan Jaromír Hanzlík se svým pořa-
dem, ve kterém povypráví o své herecké ka-
riéře a představí také svůj poslední film „Léto 
s gentlemanem“. Vstupenky za 200 Kč je mož-
né rezervovat na tel. 774 428 312.
PřiPravujeMe:
4 2. 11. – kapela Lucie revival.
4 14. 11. divadelní představení „Hodina du-
chů“. Komedie o světě po smrti.
4 16. 11. Vánoční jarmark.
4 17. 11. Koncert k výročí a vzpomínkovou 
akci na 17. listopad 1989. V kostele zahraje pan 
Lubomír Brabec. 
4 19. 11. od 19:00 hodin Beseda s publicistou 
a novinářem Josefem Klímou. 
4 4. 12. Divadelní představení TITANIC – Fi-
lip Blažek a Miroslav Vladyka v hl. rolích.

Svaz tělesně postižených 
hořovice zve na zájezd

Na sobotu 30. 11. připravujeme jednoden-
ní zájezd do vánočních Drážďan s průvodcem. 
Projdete se historickým centrem se skvosty 
nejstaršího trhu „Striezelmarkt“ rozprostřeném 
na náměstí Altmarkt.  Je jedním nejstarším vá-
nočním trhem v Německu. Prodejci nabízejí 
řezbářské práce z Krušných hor, perník z perní-
kářského města Pulsnitz, nebo adventní hvězdy 
z Herrnhutu. Nad mnoha malými náměstími 
se neustále vznáší vůně svařeného vína a vůně 
drážďanské vánoční štoly. Navečer vyčnívá 
z moře světel  největší  krušnohorská stupňovitá 
pyramida na světě a vánoční svícen „Schwib-
bogen“, na který lze vystoupit.  Navštívíme také 
Zwinger, unikátní komplex barokních budov na-
cházejících  se v německých Drážďanech, s tro-
chou nadsázky se objekt dá srovnat  s pařížským 
Louvrem, nebo s petrohradskou Ermitáží. 

Pojeďte s námi strávit krásný den, kde si již 
připomenete nadcházející vánoční atmosfé-
ru. Cena 490 Kč. Přihlášky přijímáme s plat-
bou v pondělí a ve středu v kanceláři STP 
Hořovice od 14. 10. - 20. 11. 2019. Telefon: 
605 503 281,  p. Gruntová.
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Skupinové cvičení pro děti od 8 let do 18 let 

PODZIMNÍ KURZ
ŘÍJEN-PROSINEC - otevřen!
cena: 1500 Kč / 10 lekcí (55 minut)  
kdy: PÁTEK  16:00 - 16:55 hodin
kde: Městský plavecký areál Hořovice

Další plánované kurzy:
zimní kurz LEDEN-BŘEZEN a jarní kurz  DUBEN-ČERVEN

ČEKÁ VÁS
- zlepšení plaveckých dovedností
- plavání s monoploutví
- základy gymnastiky
- nádechové potápění
- podvodní akrobacie
- sousta zábavy a hry

ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI PRO PŘIJMUTÍ 
- zadržení dechu pod vodou min. 15 s
- splývání na zádech a břiše
- šlapat vodu po dobu 1 min
- uplavat 25 m

Kapacita omezena, malá skupinka max. 15 dětí.

NUTNÉ VYBAVENÍ
- monoploutev (nevíte-li si rady, ozvěte se)
- plavky

Více info na tel.: 732 587 972 
Přihlášky na e-mailu: marie.krsikova@gmail.com

Kurzem vás
bude provázet
Marie Kršíková 

a Jarmila Jaňourová.

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ
- maska na potápění (popřípadě brýle) 

P Ř E J I  S I  BÝ T M O Ř S KO U PA N N O U 
Skupinové cvičení pro děti od 8 let do 18 let 
P Ř E J I  S I  BÝ T M O Ř S KO U PA N N O U 

Mermaiding

MKC	  Hořovice	  ve	  spolupráci	   

s	  Taneční	  školou	  Blanky	  Vášové	   

Vás	  zve	  k	  tanci. 
	  

HOŘOVICKÁ	  
TANČÍRNA	  

	  
Jedinečná	  příležitost,	  kde	  si	  můžete	  zatančit	  všechny	  známé	  
společenské	  tance,	  jako	  např.	  waltz,	  tango,	  valčík,	  slowfox,	  

quickstep,	  polku,	  blues,	  rumbu,	  cha-‐chu,	  sambu	  a	  jive.	  
	  

Taneční	  večery	  jsou	  určeny	  nejen	  absolventům	  tanečních	  
kurzů,	  ale	  všem,	  kteří	  si	  chtějí	  tyto	  tance	  zatančit.	  

	  
Dresscode:	  vhodné	  společenské	  oblečení	  a	  taneční	  obuv!	  

	  

Společenský	  dům	  Hořovice	  
Neděle	  20.října,	  17.	  listopadu	  a	  15.	  prosince	  2019	  

Začátek	  18:00	  hodin.	  	  	  	  Konec	  21:00	  hodin.	  	  	  	  Vstupné:	  100	  Kč.	  	  	  	  	  	  	  

Hořovická
tančírna

cvičení jógy v hořovicích
Gravid jÓGa 

Cvičení pro nastávající maminky. Podporuje jejich spojení s mimin-
kem a je tou nejlepší přípravou na přirozený porod. Vhodné jógové po-
zice uvolňují tělo a pomáhají zvládat fyzické i psychické změny, které 
těhotenství přináší. Každé pondělí od 16,15 hodin.

keltská jÓGa
Cvičení vhodné pro každého, kdo se rozhodl pro své zdraví něco 

udělat. Cviky zvládne i začátečník, každý cvičí to, co mu tělo dovolí. 
Vhodné pro ženy i muže každého věku. První hodina pro nové zájemce 
zdarma. 

Rozpis cvičení na webových stránkách nebo informace sdělí cviči-
telka. Cvičíme na adrese Cvočkařská 286/1, Hořovice, vchod z Jung-
mannovy ulice. Rezervace zajišťuje a informace poskytuje na tel. č. 
603 964 553, cvičitelka Marcela Ganna Flídrová.

Informace: www.syringa-czech.cz 
Syringa-Drahomír Sýkora, Cvočkařská 286/1, Hořovice

rybářský kroužek Hořovice
zve na zahajovací schůzku
Zahajovací schůzka rybářského 

kroužku se koná ve středu 9. 10. 
od 15:00 v sídle Českého rybářské-
ho svazu v Anýžově ulici. Kroužek 
je určen pro všechny děti od 6 let. 
Kroužek je zdarma.

Jan Rogos
jednatel ČRS MO Hořovice

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK HOŘOVICE 
 

 
ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA 

RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU SE KONÁ 
VE STŘEDU DNE 09. 10. OD 15:00 
V SÍDLE ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO 

SVAZU V ANÝŽOVĚ ULICI. 
KROUŽEK JE URČEN PRO VŠECHNY 

DĚTI OD 6 LET. KROUŽEK JE 
ZDARMA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Jan Rogos 
      jednatel ČRS MO Hořovice 
      Anýžova 486, 268 01 Hořovice 
      IČ:  18601481 
      Tel. +420 720 944 970 
      e-mail. rybari.horovice@seznam.cz 
                  www.mocrshorovice.cz 

 

 
www.uradprace.cz 

Úřad práce ČR a město Beroun 
Vás zvou na akci 

 

 

 

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

 

Seznam vystavujících škol a program jednotlivých prezentací bude včas 
upřesněn prostřednictvím oficiálního FB profilu ÚP ČR. 

VSTUP ZDARMA 

16. 10. 2019 od 10:00 do 16:00 hodin 
Kulturní dům Plzeňka 

Plzeňská 83/48, 266 01 Beroun 
„Na akci budou pořízeny obrazové záznamy či videa, která budou sloužit k propagaci činnosti 
ÚP ČR. Budou zveřejněny na oficiálních webových stránkách ÚP ČR a oficiálním FB profilu.“ 

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu 
Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 

Č. projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 

BURZA ŠKOL  
Nevíte kam po základní škole? 

Prezentace středních škol, učilišť a gymnázií (nejen z okresu Beroun). 
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moderní pětiboj měl mezinárodní rozměr
V sobotu 14. 9. 2019 zavítal Český pohár 

mládeže – memoriál Karla Bártů v moderním 
pětiboji poprvé ve své historii do Hořovic. 
Na start se postavilo 181 závodníků v šesti vě-
kových kategoriích. Závody během celého dne 
probíhaly na třech místech Hořovic: V Měst-
ském plaveckém bazénu (plavání), v Městské 
sportovní hale (šerm, klidová střelba) a v zá-
meckém parku (běh, běh kombi). Zajímavostí 
byla účast německého oddílu OSC Potsdam, 
který závodům dodal mezinárodní rozměr. Dle 
pozitivního ohlasu závodníků, trenérů a diváků 
se všem na závodech v Hořovicích velice líbilo 
a zejména kladně hodnotili umístění běžecké 
části v zámeckém parku, který byl nejen pro 
závodníky výrazným překvapením a zážitkem. 

Tímto bychom chtěli poděkovat kastelánovi 
zámku panu Bc. Liborovi Knížkovi za umožně-
ní využití nádherných kulis zámeckého parku 
k uspořádání závodu. Dále děkujeme kavárně 
Zavalianis Sweet a Nemocnici Hořovice za po-
moc s poskytnutím cen a v neposlední řadě 
děkujeme všem (rodiče, bývalí členové oddílu), 
kteří nám s organizací závodu jakýmkoliv způ-
sobem pomohli.

Závodníci Spartaku Hořovice se na do-
mácích závodech také neztratili a hned 3 x 
vystoupali na stupně vítězů. V kategorii U13 
systémem start-cíl vyhrála Barbora Míková, 

v kategorii U15 vybojovala Nela Soukupová 
bronzovou medaili a v kategorii U17 i U17+ 
(s přidaným šermem) obsadil po strhujícím fi-
niši 2. místo Jan Nosek.

Závěrem lze konstatovat, že závod se cel-
kově velmi vydařil a doufáme, že jsme položili 
základní kámen pětibojařských závodů v Ho-
řovicích.
Více na: http://www.plavanihorovice.cz
Výsledky: http://www.pentathlon.cz/data/
1568483584607Cena-Horovic-(14.9.2019).pdf

Další umístění našich závodníků.
U11- dívky: Viktorie Dušková 15., Elen Lando-
vá 16., Zuzana Chocholová 19., Veronika Kor-
belíková 20.
U11- chlapci: Jiří Červenka 8., Dominik Ko-
vanda 14., Šimon Strnad 15. 
U13- dívky: Eliška Navarová 8., Ema Čechova 
11.
U13- chlapci: Jakub Šebek 12., Matěj Strnad 
16., Matěj Mareček 27.
U15- dívky: Nikola Dardová 4., Martina 
Vavřičková 7., Barbora Štochlová 10., Aneta 
Smetanová 12.
U17- dívky: Naďa Křečková 9., Anežka Abrhá-
mová 11.
U17- chlapci: Adam Koželuh 8.

Martin Štochl

Již rok funguje v Hořovicích na soko-
lovně pobočka izraelské sebeobrany KRAV 
MAGA& KAPAP. A zájem o tréninky je čím 
dál tím větší. Nábory proběhly ve středu 4. 9., 
a to jak do pravidelných tréninků dětské sebe-
obrany KAPAP KIDS, tak do tréninků mláde-
že a dospělých. 

Výcvik izraelské sebeobrany v Hořovicích 
realizuje síť škol KAPAP CZECH, která sdru-
žuje 15 škol od Chebu po Brno, a kterou vede 
pan Michal Janoušek, jediný Čech, který je 
nositelem titulu MASTER TEACHER v rámci 
izraelské sebeobrany v ČR, instruktor, který 

pravidelně do Izraele jezdí a neustále se v pro-
blematice izraelské sebeobrany rozvíjí. 

Sebeobrana KRAV MAGA a KAPAP před-
stavuje dva systémy boje, které vznikly v Iz-
raeli. KAPAP znamená hebrejsky „boj tváří 
v tvář“ a vychází z vojenských technik sebeo-
brany ze 40. let 20. století. V 90. letech tento 
systém strukturoval pan Haviv Galisko, jehož 
syn MosheGalisko je aktuálně nejvyšší před-
stavitel KAPAP na světě. 

KRAV MAGA je světově známější, v heb-
rejštině znamená „sebeobrana“ nebo „boj 
zblízka“ a vznikla v 60. letech 20. století. Jejím 

zakladatelem je ImiLichtenfeld. Jelikož jsou 
oba systémy založeny na stejných principech, 
tak v dnešní době značně splývají. Rozdíl je 
v nejvyšších představitelích daných systémů 
a vývojových detailech, nikoliv v technikách 
či obranných principech. 

Dětské tréninky máme nekompromisně 
plné, ale kapacita dospělácké sebeobrany není 
ještě zcela naplněna, takže případní zájemci 
starší 14 let se mohou dostavit na nejbližší tré-
nink a přidat se – v malé tělocvičně sokolovny 
každou středu od 19:00. Sebou stačí jen teplá-
ky, triko, pití a dobrou náladu.

izraelská sebeobrana kaPaP v hořovicích stále populárnější


