
Hořovický sběrný dvůr 
otevřen

V  pondělí  25.  listopadu  2019 
byl  zahájen  zkušební  provoz 
sběrného  dvora  v  Hořovicích  – 
v areálu bývalého Školního statku 
v Pražské ulici (při výjezdu z měs-

ta směrem na Lochovice). Ve zku-
šebním období je sběrný dvůr ote-
vřen: úterý a čtvrtek: 8:00 – 10:30 
a  11:30  –  17:00  hodin.  Každou 
sobotu:  8:00 - 15:00 hod. Pro ho-
řovické  občany  a  obce  Mikrore-
gionu  Hořovicko  je  odběr  všech 
druhů obvyklých odpadů zdarma. 
Upozorňujeme,  že  příjem  staveb-
ní  suti  zdarma  je  omezen  jeho 
množstvím  na  cca  jeden  náklad 
na přívěsném vozíku. Větší množ-
ství  od  stavebních  firem  sběrný 
dvůr  nemůže  přijímat,  k  tomu  je 
určena hořovická skládka. Kromě 
Města Hořovice a MSBNF má zá-
sluhu  na  zřízení  sběrného  dvora 
také Dobrovolný svazek obcí Mi-
kroregion Hořovicko, jenž v rámci 
podmínek pro dotaci zajistil účast 
některých  okolních  obcí,  pro  něž 
je  odběr  odpadů  rovněž  zdarma, 
a to alespoň po dobu pěti let.  Kéž 
provoz  sběrného  dvora  bude  mít 
vliv  na  zlepšení  pořádku  kolem 
kontejnerů, a také přestane dochá-
zet  k  zakládání  černých  skládek 
v okolí města. 

Vánoční strom 
na Palackého náměstí

V  novodobé  historii  Hořovice 
poprvé instalovaly na Palackého ná-
městí  vánoční  strom,  který  získaly 
darem  od  občana  Komárova.  (Dě-
kujeme!  O  zprostředkování  tohoto 

daru  se  zasloužil  Bc.  Aleše  Trojan, 
vedoucí odboru finančního a  škol-
ského.) Základy pro strom provedly 
naše Technické služby, také i přípo-
moc při osazování stromu. Náklady 
na  vybudování  základů  činily  cca 
120  tisíc  korun,  odřezání  stromu, 
naložení a instalace stála cca 50 tisíc 
korun, přičemž samotnou přepravu 
stromu provedl zdarma pan Milan 
Vyštejn.  (Děkujeme!)  Hořovice  se 
tímto  zařadily  mezi  bohatá  města, 
aniž by mezi ně patřily.

Půdní vestavba 
na II. základní škole

Ve  čtvrtek  12.  prosince  2019 
dojde  ke  kolaudačnímu  řízení 
(neboli kolaudaci) půdní vestavby 
II. základní školy. Pět nových tříd, 
moderně  vybavených,  vč.  zázemí 
sociálního o technického, by mělo 
začít  žákům  sloužit  v  lednu  2020. 
Vestavba,  ovšem  včetně  výtahu 
a vnějšího točitého schodiště, stála 
více než 36 milionů korun, dotace 
od  Ministerstva  školství  ČR  čini-

la  zhruba  polovinu  nákladů.  Přes 
mnohé  technické  i  organizační 
těžkosti  vzniklo  velice  hodnotné 
dílo,  které  poskytuje  nejmoder-
nější  technické  vybavení  a  díky 
nápaditému  architektonickému 
řešení i estetický zážitek v příjem-
ném prostředí. O zdárnou realizaci 

tohoto díla se zasloužil zejména ře-
ditel II. ZŠ Mgr. Jiří Vavřička, rad-
ní a technický dozor Karel Pelikán, 
projekční ateliér MCT-RR, spol. s. 
r. o., a stavební firma Dereza, s. r. o. 

Proč Kotopeky už mají 
cyklostezku a Hořovice 

nikoli?

Stále  ještě  není  uskutečněn 
výkup  některých  pozemků, 
po  nichž  v  hořovickém  katast-
ru  cyklostezka  má  vést.  Celkem 
jde  o  dvaadvacet  majitelů,  kteří 
ovšem (někteří po delších jedná-
ních) již odprodej příslušné části 
svých  pozemků  pro  cyklostezku 
přislíbili.  Hořovice  také  nezíska-
ly  na  výstavbu  cyklostezky  dota-
ci,  protože  vyprojektovaná  krytá 
lávka  přes  Červený  potok,  která 
je součástí cyklostezky, překročila 
přípustnou  cenu  (rozpočítanou 
na  metr  čtverečný)  cyklostezky. 
Po  zjednodušení  (zlevnění)  láv-
ky  Hořovice  nyní  znovu  podaly 
žádost o dotaci na Státní fond do-

pravní  infrastruktury.  Doufáme, 
že tentokrát to již vyjde. 

Rozšíření parkování 
na Višňovce

Do  konce  listopadu  se  poda-
řilo Technickým službám dokon-
čit  rozšíření  a  úpravu  parkoviště 
na  Višňovce  pod  ulicí  Hradební. 
Práce  vedl  a  se  spolupracovníky 
také  provedl  pan  Josef  Kašpar. 
Náklady  na  úpravu  parkoviš-
tě  jsou  hrazeny  z  výběru  peněz 
z  parkovacích  automatů.  Podob-
ně bylo uhrazeno také vybudová-
ní parkoviště u bytovek Na okraji. 

Za  vedení  hořovické  radnice 
Vám  všem  přeji  požehnané  Vá-
noce a zdraví a neutuchající op-
timismus v roce 2020.  

Ondřej Vaculík, 
místostarosta Hořovic

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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Co je nového v Hořovicích koncem roku

n Pozvánka

zasedání zastupitelstva 
města Hořovice se bude 
konat v pondělí 9. 12. 2019 
od 17:00 v sále radnice.

Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.

PF 2020
Profesoru Slavíkovi 

by bylo 100 let
23. ledna 2020 uběhne sto let 

od narození básníka, překladatele 
a spisovatele Ivana Slavíka. Ivan Sla-
vík patřil v minulém režimu k uml-
čovaným křesťanským spisovatelům, 
většinu života prožil v Hořovicích, kde 
také proslul jako respektovaný středo-
školský pedagog.  Jeho dílo, zejména 
básnické, je rozsáhlé a kromě období 
krátkého uvolnění ke konci 60. let 
minulého století mohlo vycházet až 
po převratu v roce 1989. V listopadu 
1989 stál u založení Občanského fóra 
v Hořovicích tím, že k tomu vyzval 
svého syna Štěpána. Knihovna Ivana 
Slavíka pořádá v lednu příštího roku 
vzpomínkový večer, o němž budeme 
včas informovat. -ov-
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n Setkání hasičů v hořovickém Společenském době navštívila řada zahranič-
ních hostů.

Od  té  doby  uplynula  tři  de-
setiletí.  Slavnostní  setkání  k  vý-
znamnému jubileu se uskutečnilo 
na začátku listopadu ve Společen-
ském  domě.  K  přítomným  pro-
mluvili velitel hořovických hasičů 
Zdeněk Laube,  ředitel územního 
odboru  Beroun  Milan  Novák, 
starosta  města  Hořovice  Jiří  Pe-
řina, senátor Jiří Oberfalzer i zá-
stupce krajského ředitelství Ladi-
slav Ulrich. Všichni ocenili práci 
hasičů při ochraně zdraví a života 
lidí, byl zdůrazněný význam pre-
vence,  zmínily  se  úspěchy  v  ha-

sičských  soutěžích  a  připomněla 
se  historie  dobrovolných  hasičů, 
jejichž  působení  v  Hořovicích 
skončilo v roce 1995. 

Akce  se  zúčastnila  řada  vý-
znamných  hostů  z  regionu  i  ze 
zahraničí.  V  době  konání  ho-
řovické  slavnosti  se  totiž  usku-
tečnilo  týdenní  partnerské  se-
tkání  expertů  Evropské  unie, 
které pořadatelsky zajišťovali ha-
siči z územního odboru Beroun. 
Program  hostů  z  Portugalska, 
Francie  a  Německa  obsahoval 
nejen  přednášky  se  zaměřením 

Hořovičtí hasiči slavili 30. výročí

n  Na snímku (zleva) velitel hořovických hasičů Zdeněk Laube, ředitel 
územního odboru Beroun Milan Novák, starosta města Hořovice Jiří Peři-
na, senátor Jiří Oberfalzer a zástupce krajského ředitelství Ladislav Ulrich.

n Hořovičtí hasiči každoročně pořádají společně s územním odborem Be-
roun již od roku 2011 každým druhým rokem Velkou cenu Hořovice ve vy-
prošťování u dopravních nehod s bohatým doprovodným program a pre-
ventivně výchovnou činností společně s dalšími složkami IZS pro širokou 
veřejnost. 3x foto: Radka Vaculíková

První služba hořovických profesionálních hasičů se uskutečnila před třiceti lety. Přesné datum je pondělí 13. listopadu 1989. V ten den 
v sedm hodin ráno nastoupili do služby dva zaměstnanci. Na hořovickou stanici přivezli jedno vozidlo a spolupracovali s dobrovolnou 
jednotkou. V té době měli zmínění dva hasiči na starost i tísňovou linku. A jak vypadal zásah? Vyhlásili poplach dobrovolné jednotce, 
vyčkali na první členy, obsadili první vůz a vyjeli. Další dobrovolní hasiči odjeli s dalším vozem podle potřeby. 

na nové trendy v požární ochra-
ně a praktické výcviky, návštěvu 
komárovské  hasičské  zbrojnice, 
ale také účast na hořovickém se-
tkání a další. 

Slavnosti  se  také  zúčastni-
li  všichni  příslušníci  hořovické 
stanice.  Nechyběli  ani  zástupci 
hasičů  z  Berouna,  zástupci  inte-
grovaného záchranného systému, 
dobrovolných  hasičů,  zástupci 
okresního Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska, Policie ČR, bý-
valí  příslušníci  hořovické  stanice 
i  zástupci  ostatních  územních 
odborů středních Čech. 

Účastníkům  slavnosti  Hořo-
vičtí poskytli občerstvení. Dárkem 
byly upomínkové předměty  i pu-
blikace  s  názvem  30  let  profesio-
nálních hasičů v Hořovicích 1989-
2019,  kterou  zpracovala  Dana 
Hradilová  z  Muzea  Českého  kra-
su  Beroun  ve  spolupráci  s  hasiči. 
V publikaci  se prolíná historie  se 
současností.  Mají  v  ní  významné 
místo  dobrovolní  hasiči,  nechybí 
fotografie ze zásahů, ani výsledky 
soutěží ve vyprošťování zraněných 
osob z havarovaných vozidel.  Zá-
jemci si ji mohou půjčit v Knihov-
ně  Ivana Slavíka Hořovice,  je  zde 
k dispozici i kniha, která připomí-
ná  60  let  profesionálních  hasičů 
v Berouně. 

Vzhledem  k  tomu,  že  měs-
to  Hořovice  přispívá  na  požární 
ochranu  podle  zákona,  nemusí 
zřizovat  dobrovolnou  jednot-

ku.  Profesionální  hasiči  tak  mají 
status  místní  jednotky  a  požární 
ochranu  zajišťují  nejen  ve  svém 
hasebním obvodu, ale i na území 
města. A to ve složení velitel a 18 
příslušníků,  kteří  jsou  rozděleni 
do tří směn. 

Úspěchy hořovických pro-
fesionálních hasičů v soutě-
žích v roce 2019:

1. místo - Krajská soutěž 
Hzs sK ve vyprošťování 
zraněných osob z havaro-
vaných vozidel – Velká cena 
Hořovice 

1. místo – soutěž složek Izs 
ve vyprošťování v Rokyca-
nech

1. místo - Memoriál 
JUdr. Františka Kohouta 
ve vyprošťování osob z ha-
varovaných vozidel v Praze

Vydání publikace k 30 le-
tům podpořili: město  Hořo-
vice,  obec  Tlustice,  obchodní 
společnost  Lamina  Komárov 
s.r.o.,  KOVOŠROT  LORENZ 
s.r.o.,  Johnny  servis  s.r.o,Lidl  
ČR  v.o.s.,  DCK  Holoubkov  Bo-
hemia a.s., Sanit Gobain Sekurit 
ČR spol. s r.o., Muea spol. s r.o., 
AVE  CZ  odpadové  hospodář-
ství  s.r.o.  a  jednotlivci  Zdeněk 
Cháb-Bozet  Žebrák,  Řeznictví 
Jiří Klán Praskoelsy, MUDr. Jan 
Skopeček Hořovice. (var)
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n Ve druhé polovině letošního roku si milovníci dechové hudby připomněli ve Společenském domě 100 let 
dechové hudby. I toto setkání moderoval Karel Vydra (na snímku vlevo).

n  Kdy jste poprvé moderoval?
Určitě před rokem 1968. Tenkrát jsem hrál 

v  tanečním  orchestru  Metronom.  Založil  ho 
a  vedl  ředitel  hořovické  Lidové  školy  umění 
František Procházka, který také řídil Velký de-
chový  orchestr  Společenského  klubu.  Jednou 
mne požádal, abych koncert orchestru uváděl. 
Tak jsem se dostal k moderování. 
n  Jak vše pokračovalo?

Koncem  sedmdesátých  let  jsem  začal  na-
vštěvovat kurzy společenské zábavy při Středo-
českém krajském kulturním středisku, a to díky 
tehdejšímu  řediteli  hořovického  Společenské-
ho klubu panu Hejnalovi, který mi o nich řekl 
a  doporučil  mne.  Mimo  dramaturgie  a  psaní 
scénářů  jsme  se  zde  věnovali  i  moderová-
ní.   Po  složení kvalifikačních zkoušek  jsem se 

Středočeským krajským kulturním střediskem 
ve  spolupráci  nadále  pokračoval  a  moderoval 
jsem akce, na které jsem byl objednán. 
n  Moderujete i mimo hořovický region?

Ano, například koncerty dechové hudby Jo-
sefa  Vejvody  na  Zbraslavi,  ve  Vysokém  Veselí 
u Jičína koncerty věnované Karlu Vackovi nebo 
v  Davli  koncerty  věnované  Antonínu  Boro-
vičkovi. Toho všeho  si velmi vážím stejně  jako 
spolupráce s Josefem Poncarem. Díky této spo-
lupráci jsem moderoval koncert Plzeňské filhar-
monie GALA PONCAR. Také spolupracuji s Big 
bandem Václava Zelinky, který dříve řídil Karel 
Tesař. Musím říci, že všude jsou skvělí muzikanti 
a s mnohými  se  setkávám tři až čtyři desetiletí  
bez   ohledu na  to, zda  je  to koncert, maturitní 
nebo společenský ples. Z toho vzešla moje něko-

likaletá spolupráce s Velkým orchestrem paláce 
Žofín a poté s orchestrem Karla Vlacha na pří-
pravě  průvodního  slova  pro  koncerty  Vánoce 
na Žofíně.  
n  Při koncertech zmiňujete řadu zajíma-
vostí o skladatelích i hudebnících. Kde 
všude získáváte informace?

Někdy  i  na  internetu.  Na  ten  se  ale  nedá 
tak spolehnout  jako na encyklopedie nebo ži-
votopisné knihy. Rád poslouchám vzpomínání 
a  vyprávění  pánů  muzikantů  nebo  potomků 
slavných skladatelů. Popovídat si  třebas v Ho-
řovicích    s  Jarouškem    Kořínkem,  to  je  velký 
exkurs do muzikantské historie. Příprava je ale 
čím dál náročnější, protože vždycky chci obje-
vit  něco  nového,  čím  posluchače  alespoň  tro-
chu překvapím. 
n  Při moderování se setkáváte se zajíma-
vými lidmi. co vám tato setkání přinášejí?

Určitě  příjemné  vzpomínky  na  okamžiky, 
kdy spolu stojíme na jednom jevišti a společně 
bavíme diváky. Každé vystoupení  je  jiné a  tak 
každá premiéra je zároveň i derniérou. n

A na jaké další akci se s moderátorem Kar-
lem Vydrou setkáme? Nebude to dlouho trvat, 
už 15. února v hořovickém Společenské domě 
na Městském plese. (var)

Moderátor Karel Vydra: Každá premiéra je i derniérou
Koncerty Hořovické muziky a Hořovické osmy nebo festivaly Hořovická heligónka a Poncarovy Zdice. To jsou kulturní akce v našem 
okolí, které moderátor Karel Vydra provází svým hlasem. A je jich mnohem více. Kdo jsme se takových hudebních setkání zúčastnili, 
víme, že jim Karel Vydra dává další rozměr.  Posluchači si kromě hudebního zážitku domů odnášejí i mnoho zajímavostí o hudebnících 
i skladatelích. Kdy s moderováním začal? Co mu přináší? Nejen na tyto otázky odpovídá Karel Vydra v rozhovoru pro Hořovický Měšťan. 

Hořovičtí si připo-
mněli 101. výročí samo-
statného československé-
ho státu. Pietní setkání se 
uskutečnilo v neděli 27. 
října u pomníku Obě-
tovaný. Přítomní se zde 
poklonili všem, kteří se 
o vznik státu zaslouži-
li. Slova se ujal starosta 
města Hořovice Jiří Peři-
na, který všem poděkoval 
za účast. Věnce k pomní-
ku položili zástupci MO 
Českého svazu bojovníků 
za svobodu, města Ho-
řovice, politického hnutí 
ANO, ZO KSČM a ZO 
ČSSD Hořovice. (var)

Pietní setkání u pomníku Obětovaný

n Poděkování

I chválit se má
Představte si, že bydlíte v Hořovicích, ale 

z vážných důvodů si město nemůžete dlouhou 
dobu projít. Do lokalit, které jste řadu let ne-
viděli, se můžete vypravit až po mnoha letech. 
To nyní zažívá jedna z obyvatelek lokality pod 
lesoparkem Dražovka. Postupně objevuje mís-
ta, která dosud projížděla jen autem. Je natolik 
překvapená, že by se o své dojmy ráda podělila 
se čtenáři Hořovického Měšťana: „Několik let 
jsem do města nepřišla. Když se mi to nyní 
daří, překvapuje mne, co vše se zde za ta léta 
udělalo. Chápu, že můžeme být s lecčím ne-
spokojeni, ale ve městě je plno nových pěkných 
věcí, které bychom neměli brát jako samozřej-
most. Vzniklo zde několik dětských hřišť – na-
příklad ve Višňovce, v Panské zahradě, v le-
soparku Dražovka. Velký rozdíl je mezi starým 
a novým autobusovým nádražím, upravená 
je řada chodníků, například k Sídlišti Karla 
Sezimy, který je navíc i osvětlený. Velkou změ-
nou prošla lokalita s novou sportovní halou, 
zimním stadionem a Společenským domem. 
Za to vše patří městu Hořovice poděkování. 
Nemusíme být jen negativní, máme ve městě 
hodně pozitivního.“ Obyvatelka Hořovic s pro-
cházkami po městě hodlá pokračovat: „Vezmu 
si batoh a vydám se na další místa.“ Co říkáte, 
není to dobrý nápad? (var)



Charismatická  osobnost,  plná  optimismu, 
skromnosti a pokory k životu. Tak bychom moh-
li  charakterizovat  MUDr.  Tomáše  Šebka,  lékaře, 
který řadu let působil i v hořovické nemocnici.

V podvečer 20. listopadu přijel do hořovické 
Knihovny Ivana Slavíka s prezentací fotografií ze 
svých čtyř misí nezávislé mezinárodní humani-
tární  organizace  Lékařů  bez  hranic.  Na  akci  si 
návštěvníci mohli pořídit knihy Tomáše Šebka, 
jejichž zakoupením podpořili také organizaci Lé-
kaři bez hranic a studium Lyonela Badetty, Hai-
ťana, který v roce 2012 přiletěl za podpory pana 
doktora do České republiky, aby se zde mohl stát 
studentem 1. lékařské fakulty UK v Praze.

Výtěžek  z  dobrovolného  vstupného  ve  výši 
4  000 Kč  byl  dne  21.  11.  2019  odeslán  na  ve-
řejnou  sbírku  Lékařů  bez  hranic  na  číslo  účtu: 
111333/2700.  Eva Kocourková
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n Beseda se spisovatelem Markem Šolmesem Srazilem. Foto: Eva Kocourková

n ze záKUlIsí... 

n Ladič vkládá hlasy do dřevěných kobylek. 
Následuje zalévání speciálním voskem.

n  V měchárně se lepí plátno na měch (viz 
foto). Dále se zde provádí povazby měchu, kdy 
se na jednotlivé skelety lepí pásky koženky.

n Na jednom z dalších pracovišť se na postáv-
ky (tělo harmoniky) lepí hmatníky (viz foto). 
Následuje modelování postávky, řezání výplní 
a lisování páček.

n  Po leštění postávek (viz foto) se hřídele 
stříkají zlatolakem. V závěru se všechny díly 
harmonik kompletují. Hotové nástroje si 
mohou lidé prohlédnout například i na fes-
tivalu Hořovická heligónka, která se koná 
vždy v srpnu.

Knihovnu navštívil hudebník, spisovatel, 
učitel a hipík v jedné osobě

Smršť  energie  na  nás  čekala  při  listopadové 
besedě s autorem Markem Šolmesem Srazilem, 
na kterého se do hořovické knihovny přišly po-
dívat děti ze dvou tříd hořovické mateřské ško-
ly – ze tříd Lvíčat a Medvíďat. V knihovně jsou 
k  zapůjčení  tři  díly  Pohádek  do  postýlky,  po-

slední dva si  lze vypůjčit i  jako audioknihu. Co 
nevidět  k  nim  přibude  knižní  novinka  Písání 
pro  Karolínku.  Na  bohatou  tvorbu  hudebníka, 
spisovatele,  učitele  a  hipíka  se  můžete  podívat 
na stránkách www.ignu.cz/marek-solmes-srazil. 

Eva Kocourková

Výtěžek podpoří sbírku 
Lékařů bez hranic

V  příštím  roce  uplyne  100  let  od  doby, 
kdy Josef Kebrdle založil v Hořovicích firmu 
na výrobu harmonik. Harmoniky a akorde-
ony se v Hořovicích pod značkou DELICIA 
vyrábí  dodnes.  Oslavy  stoletého  výročí  se 
uskuteční  26.9.2020  v  hořovické  továrně 
a následně ve Společenském domě.

n Hostem hořovické knihovny byl lékař Tomáš Še-
bek. Foto: Eva Kocourková

...výroby harmonik

Svatomartinská světýlka

Hudba,  světelná  a  ohňová  show,  sva-
tomartinské  rohlíčky  i  ohňostroj.  To  vše 
zpestřilo  letošní  Svatomartinská  světýlka 
Střediska volného času Domeček Hořovi-
ce, která se konala v pondělí 11. listopadu 
v  parku  zámku  Hořovice.  Akce  přiláka-
la  stovky  návštěvníků,  kteří  si  zde  mohli 
projít  stezku s  legendou svatého Martina 
i zámecký park s lampiony. Nechybělo ani 
občerstvení a v závěru ohňostroj. (vac)
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Lesní pedagogika, jako moder-
ní forma komunikace s veřejností, 
je  nejjednodušší  cestou  lesníků, 
jak přiblížit široké veřejnosti pro-
středí lesa a funkce lesního hospo-
dářství,  a  to zejména  interaktivní 
formou.

Dne  22.  října  si  obě  třídy 
z  Městské  mateřské  školy  v  Jirás-
kově ulici užily dopolední program 
v  lesoparku  Dražovka.  Program 
byl  koncipován  jako  vycházka 
s lesníkem, a to s lesní pedagožkou 
Bc. Ivanou Kolerusovou.

Na děti zde čekala různá stano-
viště s úkoly a ukázkami. Učily se 
zábavnou  a  přitom  naučnou  for-
mou  rozeznávat  rostliny,  byliny, 
dřeviny  a  keře.  Program  na  sta-
novištích byl doplněn zábavnými 
hrami  a  příjemnými  aktivitami, 
směřovanými  právě  na  floru 
a faunu našich lesů. Velkým a zá-

roveň milým překvapením byl pro 
děti  lovecký pes Amy paní Ivany, 
který  s  námi  byl  po  celou  dobu 
akce,  děti  si  pejska  hladily  a  do-
zvěděly se, proč je lovecký pes pro 
lesníky důležitý.

Tímto moc děkujeme paní Iva-
ně, která nám pomáhala rozpozná-
vat  nejen  rostliny,  stromy  a  keře, 
ale i zvířátka, jak už volně žijící, tak 
i domácí. Nesmíme také zapome-
nout  poděkovat  státní  společnosti 
Vojenské  lesy  a  statky,  za  dárečky 
v  podobě  pastelek  a  omalovánek 
s přírodní tématikou. Děti si z pří-
jemně strávené procházky odnesly 
zajímavé poznatky a dozvěděly se, 
jak  se  v  přírodě  správně  chovat. 
Přírody  si  vážíme,  protože  vždy 
byla, je a bude přirozenou součástí 
našeho života. 
Veronika Černá a Hana Krýlová, 
učitelky MMŠ Hořovice

Lesní pedagogika, aneb 
Učíme se o lese v lese

n  nový vůz pro technické služby města

Městská správa bytového a nebytového fondu pořídila pro své Tech-
nické služby elektrické užitkové vozidlo ALKE ATX 340EH N1, s pro-
vozními  schopnostmi  jakési  „elektromultikáry“.  Získala  na  to  dotaci 
600 tisíc korun od Státního fondu životního prostředí ČR, celková cena 
vozidla činí 1 456 840,- Kč vč. DPH. Fotografie zobrazuje pracovníky 
Technických služeb ve slavnostní den převzetí vozidla. Foto: Aleš Trojan

n Pět nových učeben, navýšení kapacity o 115 žáků, bezbariérový přístup 
a možnost využití moderních technologií. To vše přinese přístavba 2. zá-
kladní školy Hořovice. Foto:var

n  cesta vánočního stromu

n Strom byl vyzvednutý v Komá-
rově, město Hořovice děkuje dárci. 

n  Usazení stromu včetně přípravy základu zajistily technické služby 
města. 3x foto: Aleš Trojan

Hořovické Palackého náměstí zdobí nový vánoční strom. Kudy ved-
la jeho cesta do centra města? Podívejte se na fotografie. 

n Na Palackého náměstí byl strom 
přivezený v úterý 19. listopadu.
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Brdští kosové opět v akci
Žáci  Základní  umělecké  školy 

Josefa Slavíka v Hořovicích z klavír-
ní a pěvecké třídy Květuše Ernesto-
vé Martin Jirák a Filip Strejc, držitelé 
mnoha BRDSKÝCH KOSŮ, známí 
jako  DUO  MAFI  resp.  DUO  KA-
KADU,  ozdobili  svým  pěveckým 
uměním  slavnostní  zahájení  Dne 
otevřených  dveří  v  novém  PAVI-
LONU v Mníšku pod Brdy v sobotu 
19.  října  2019.  Pánové  v  zahajova-
cím hodinovém programu zazpívali 
všechny  své  hity.  Spoluúčinkovali 
další  finalisté  mníšecké  prestižní 
soutěže  BRDSKÝ  KOS  a  tanečníci 
ze  Základní  umělecké  školy  Řev-
nice.  Kulturní  odpoledne  pokra-
čovalo  představením  Pohádkové 
nepohádky  Josefa  Čapka  v  podání 
spolku  ANIMA  CANDIDA  man-
želů  Táborských  a  koncertem  big-

beatové kapely Long Silence. Stovky 
návštěvníků si mohly kromě interié-
rů nové školní budovy prohlédnout 
také výstavu zachycující stavbu Pa-
vilonu.

Květuše Ernestová

V  sobotu  16.  listopadu  2019  se 
Filip Strejc (16) zúčastnil  jako mo-
delový  žák  barokního  semináře  se 
zaměřením  na  vokální  interpretaci 
v ZUŠ Dobřichovice. Pod vedením 
vyhledávané  zpěvačky  staré  hudby 
Markéty Cukrové a profesora Praž-
ské  konzervatoře  Lukáše  Vendla 
pracoval  na  provedení  árie  titulní 
postavy z Händelovy opery OTTO-
NE z roku 1722. 

V  neděli  24.  listopadu  byl  pro-
veden v kostele sv. Vojtěcha v Praze 
již dvacátý koncert z cyklu PO STO-
PÁCH  EMY  DESTINNOVÉ. 
Koncert  s  názvem  HOMMAGE  À 
DESTINN  připomněl  115.  výro-
čí  vystoupení  české  femme  fatale 
světové  operní  scény  na  svatovoj-
těšském  kůru.  Vokální  kompozice 
z duchovního repertoáru Emy De-
stinnové zpívala Květuše Ernestová 
a  Komorní  pěvecký  soubor  ZUŠ 

Josefa Slavíka Hořovice. Na varhany 
doprovázel  a  improvizoval  Draho-
slav Gric. 

Tradiční koncert s rozdáváním 
Betlémského světla VÁNOCE 
ČESKÝCH KANTORŮ se letos 
uskuteční opět v kostele Narození 
Panny Marie v Mrtníku o čtvrté 
adventní neděli 22. prosince od 16 
hodin. V programu zazní virtuosní 
skladby  pro  trubku  a  kompozice 
českých  kantorů  Tomáše  Kolo-
vrátka,  Jiřího  Ignáce  Linka,  Jana 
Slavíka,  anonymy  ze  soukromých 
sbírek,  některé  v  obnovené  světo-
vé  premiéře,  a  Česká  mše  vánoční 
Jakuba  Jana  Ryby.  Zpívají  Květuše 
Ernestová a Komorní pěvecký sou-
bor ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice se 
svými sólisty, virtuosní trumpetové 
party  provede  1.  trumpetista  Tru-
bačů  prezidenta  České  republiky 
František  Svejkovský,  maestrem  di 

capella bude přední český varhaník 
Drahoslav Gric. Sváteční slovo pro-
nese P. Stefan Wojdyła, po koncertě 
bude  rozdáváno  Betlémské  světlo. 
Vstupné dobrovolné. 

Komorní pěvecký soubor ZUŠ 
Josefa Slavíka Hořovice zpívá slav-
nou Rybovu mši také ve středu 11. 

prosince ve vstupní hale Domova 
Na Výsluní v Hořovicích, v pátek 
20. prosince ve 20 hodin v kostele 
Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze 
na Vinohradech a v neděli 5. ledna 
od 16 hodin v kostele sv. Václava 
v Praze na Smíchově. 

Květuše Ernestová

Hořovičtí pěvci na cestách

VÁNOCE NA STRÁNKÁCH KNIH
soutěž Knihovny Ivana slavíka v Hořovicích

Najděte autora a název knihy, ze které ukázka týkající se adven-
tu nebo vánoc pochází. Soutěžní ukázky budou zveřejňovány 
každou adventní neděli. 
Dvě kategorie: A - děti do 15 let, B - dospělí
n Ukázky a obrázky najdete na webových stránkách mkc-horo-
vice.cz,  v  prostorách  knihovny  nebo  je  možné  se  zaregistrovat 
na emailové adrese adventnisoutez@seznam.cz a ukázky Vám bu-
dou posílány na uvedený email.
n Pro usnadnění bude vždy ve středu uveřejněna nápověda. 
n  Svoje  odpovědi  zasílejte  na  email:  adventnisoutez@seznam.cz 
nebo je odevzdejte v knihovně. 
n Uvádějte své jméno a příjmení, čtenáři knihovny č. legitimace, 
ostatní prosím o uvedení kontaktního údaje.
n Soutěžit může každý, členství v knihovně není podmínkou.
n  Správné odpovědi budou zveřejněny první lednový týden 
2020. Vylosovaní výherci získají knižní odměnu.

Informace
z regIonu

Srdečně zveme všechny občany na tradiční předvánoční se-
tkání v rámci akcí Ká.Ča. Tentokrát se sejdeme v netradiční 
čas, věnujte prosím pozornost následujícímu sdělení! 

„Vánoční besídka s dětmi“
11. prosince 2019

Začátek bude  v 13:30 hodin!

Odpoledne, plné předvánoční pohody, koled, písniček a dět-
ských úsměvů zpestří svým vystoupením žáci z družiny 2. zá-
kladní školy Hořovice, pod vedením paní Štěpánky Štochlové.
Touto cestou Vám přejeme klidné prožití Vánočních svátků, 
hodně štěstí a zdraví do nového roku 2020

Kolektiv Digitus Mise, z.ú. 
/Pražská 904/28, tel. 739 833 316, 311 517 265/. 
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Adventní prohlídky zámku v Hořovicích

V neděli 1. prosince vstoupíme do období adventu. Ale co vlastně 
slovo advent znamená? A co třeba takové roráty? A víte, kdy vlastně 
přišel  do  Čech  vánoční  stromeček  nebo  adventní  věnec?  Na  tyhle 
a  mnohé  další  otázky 
vám  odpoví  průvodci 
během  tradičních  před-
vánočních  prohlídek 
zámku Hořovice.

Už v sobotu 30. listo-
padu 2019 se zámek ote-
vře pro všechny, kteří  se 
chtějí  dozvědět  spoustu 
zajímavostí  o  vánočních 
svátcích a tradicích, nebo si jen přejí zapomenout na chvíli na předvá-
noční shon. Interiéry zámku budou opět ozvláštněny ručně vyráběnou 
výzdobou. Během prohlídek nemusíte mít rozhodně obavy ze spousty 
letopočtů, jmen a historických událostí. Výklad je zaměřen na mno-
hem příjemnější a snad i zábavnější informace. Průvodci se vám po-
kusí osvětlit původ tradic, které se váží k Vánocům, vysvětlit pojmy, 
které dnes ve spojení s Vánocemi již nejsou úplně známé, ale dozvíte 
se i něco o magii a pověrách, které se dodnes pojí se Štědrým dnem.  

A když vám bude po prohlídce prochladlými knížecími prostorami 
zima, navrhujeme vám zahřátí u šálku kávy, čaje nebo něčeho silnější-
ho v zámecké kavárně Café Hanau, která vám bude po celou otevírací 
dobu zámku plně k dispozici.

Adventní pohoda na Hořovickém zámku  letos bude probíhat  tři 
adventní víkendy, tedy 30. listopadu – 1. prosince, 7. – 8. prosince a 14. 
- 15. prosince 2019. Prohlídky zámku se budou konat každou celou 
hodinu, a to od 10 do 14 hodin. 

Díky  velkému  zájmu  doporučujeme  rezervovat  prohlídky  na  tel. 
311 512 479 nebo e-mailem na bartipanova.katerina@npu.cz. Aktuál-
ní informace naleznete na našich stránkách www.zamek-horovice.cz 
nebo na našem facebooku.

 

NETRADIČNÍ PROHLÍDKA  

 
Adventní prohlídky na zámku v Hořovicích pro veřejnost 

•  zámek Hořovice 
•  30. 11. 2019 –1. 12. 2019 
•  10.00–14.00 

	  

O první tři adventní víkendy v prosinci můžete opět navštívit zámek v Hořovicích. 
Čeká vás prohlídka slavnostně vyzdobeného zámku s výkladem zaměřeným na 
prožívání adventních a Vánočních tradic. Prohlídky pro veřejnost začínají v 10:00, 
11:00, 12:00, 13:00 a 14:00 hodin. 

Základní vstupné 150 Kč, snížené 100 Kč. 

Po dobu adventních prohlídek bude v provozu také zámecká kavárna Café Hanau. 

	  

Vánoční koncert Smíšeného 
pěveckého sboru CANTATE

Vánoční koncert v kostele sv. Jiljí v Hořovicích Na Vísce se 
uskuteční 22. 12. od 14:30. Účinkuje smíšený pěvecký sbor 
CANTATE Rokycany pod vedením sbormistra Dr. Jiřího Frolíka.

Smíšený pěvecký sbor Cantate byl založen Jiřím Langmajerem v roce 
1985 a navázal tak na bohatou tradici sborového zpěvu v Rokycanech do-
kumentovanou od poloviny 19. století. Od června roku 1994 do června 
roku 2016 stál v čele sboru sbormistr Dr. Jiří Frolík, který se po tříleté od-
mlce, v níž se sboru věnoval Cti-
bor Ott, v červnu letošního roku 
opět  ke  sboru  Cantate  vrátil. 
Dnes  komorní  těleso  se  podílí 
především  na  kulturním  životě 
Rokycanska  a  celého  západo-
českého  regionu  řadou  celove-
černích  koncertů,  několikrát 
sbor  zpíval  v  SRN.  Repertoár 
Cantate je tvořen světskými i duchovními skladbami převážně a cappella 
od nejstarších období až po dvacáté století (Michael Praetorius, Johann 
Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Liszt, Bedřich Sme-
tana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Zdeněk Lukáš...). Svoje stálé místo 
v repertoáru mají černošské spirituály a gospely a úpravy lidových písní. 

Porodnice U SLUNEČNÉ BRÁNY 
Všichni mi dáte určitě za pravdu, když budu tvrdit, jak moc důležitá je mezi 

lidmi komunikace, laskavost, ochota, porozumění. Hlavně ve vztahu doktor, ses-
třička a pacient. Dříve jsem to brala jako samozřejmost, ale až po mé zkušenosti 
s prvním porodem v Mulačově nemocnici v Plzni jsem zjistila, že to tak vůbec 
nemusí být. K tomu už se však vracet nebudu, neboť už dva roky se snažím 
zapomenout. Oba porody jsem měla sekcí. Podstatné je, že to, jak se k nám sest-
ry ať už na šestinedělí nebo na gynekologii chovají, může doslova změnit náš 
život, naše plány do budoucna. Co tím chci říct? Díky stresu na šestinedělí nejde 
kojení, bojíte se zazvonit na sestru a jen se modlíte, ať už jedete domů, prostě 
nejde nic. Když jsem se dozvěděla, že jsem podruhé těhotná, jediné, z čeho jsem 
se stresovala skoro celých devět měsíců, bylo, KDE budu rodit. Nejedna mamin-
ka se díky tomu druhého potomka ani nedočká, protože jsou z prvního porodu 
a z chování doktorů a sester natolik zničené, že jim psychika a strach nedovolí 
znovu otěhotnět. Prostě už nechtějí.

Já je osobně znám a nyní jim dávám sílu jít do toho znovu, a to jen díky 
hořovické porodnici. Tedy k tomuto článku se „duchem“ připojuje spousta ma-
minek, které v předešlých letech rodily v hořovické porodnici. 

Můj strach, stres, nejistota a obavy se už v první moment, kdy jsem se se-
tkala s paní doktorkou Kadeřábkovou, změnily o 100 stupňů. Začala jsem si 
říkat, že ne všude to bude stejné. A víte co ? Nebylo ! Přístup jak doktorů, 
tak sester byl doopravdy od samého začátku LIDSKÝ, milý, usměvavý. Do-
dali mi spoustu odvahy, energie a pozitivního myšlení. Nebudu rozepisovat 
vše, co jsem zažila, ale chtěla bych alespoň vyzdvihnout laskavé jednání sester 
na gynekologii, úžasného pana primáře, který se se mnou v den nástupu přišel 
osobně seznámit, velice milé a trpělivé vysvětlování anestezioložky Vendulky 
o všem, co mě bude následující den čekat. A velice laskavý a profesionální pří-
stup sester na šestinedělí jak pro mě, tak pro mého syna. A už vůbec nesmím 
zapomenout na laktační poradkyně Anetku a Lucku. Jsou tak moc potřebné 
a natolik zvládají s úsměvem svoji práci, že snad ani slova „děkuji“ nestačí. 
Vždy, když jsem za cokoliv poděkovala, sestřičky pokaždé odvětily „není zač“ 
- ale ano, je zač. Vy berete svoji práci spojenou s námi maminkami jako sa-
mozřejmost, už jen to, že nás po sekci dovedete do sprch atd. Ale věřte mi, ne 
všude je to bráno jako součást starání se o matku po porodu. 

Tímto bych chtěla poprosit i samotné sestřičky a doktory... prosím, mějte 
s námi maminkami trpělivost a buďte pořád tak úžasní. Věřte, že nám to ne-
skutečně pomáhá. Vždyť jako zdravotníci víte, že psychika dělá hodně. Doká-
že nadělat spoustu neplechy, ale také užitku. Já díky vám s láskou vzpomínám 
na svůj druhý porod a za to vám velmi děkuju! Protože vy jste součástí zážitku, 
který v ženě zůstane po celý život. A vše, co jste slyšeli o porodu a mateřství je 
sice klišé, to je pravda, ale jsou to ty nejkrásnější věci, které kdy zažijete.

Dělejte svoji práci dál s láskou, a bude na světě líp.
Velké díky vám všem.                        S pozdravem Helen a Péťa Veverkovi 
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z usnesení RM

Z Rady města 
Hořovice

ze dne 16. října 2019

n Rada města Hořovice poskytuje 
pro  rok 2019 příspěvkové organi-
zaci Domov Na Výsluní Hořovice 
druhý  souhlas  s  přijetím  peněži-
tých darů účelově neurčených, a to 
společně pro více právních úkonů 
do souhrnné výše 150.000, - Kč.
n Rada města schvaluje přerušení 
provozu  MMŠ  v  době  vánočních 
prázdnin,  konkrétně  23.,  27.,  30. 
a 31. 12. 2019.
n Rada města Hořovice na základě 
výběrového  řízení  „Veřejná  infra-
struktura Hořovice – Nad Statkem“ 
projednala závěry hodnotící komi-
se  a  rozhodla  o  výběru  nejvhod-
nější  nabídky  uchazeče  LUCIDA 
s.r.o., Marie Cibulkové 34, 140 00 
Praha  4,  IČO:  256  51  099,  jehož 
tímto vybírá  jako dodavatele pro-
jektové  dokumentace  a  souhlasí 
s podpisem Rozhodnutí o výběru 
dodavatele  a  Oznámení  o  výběru 
dodavatele.  Hodnota  plnění  ve-
řejné zakázky činí 1.905.000, - Kč 
bez DPH. Rada pověřuje pana sta-
rostu města podpisem rozhodnutí 
a  oznámení  o  výběru  dodavatele 
a  následně  i  podpisem  příslušné 
smlouvy o dílo.
n Rada města Hořovice na zákla-
dě výběrového řízení „Zvýšení re-
tenční schopnosti na území města 
Hořovice – zpracování projektové 
dokumentace“  projednala  závěry 
hodnotící komise a rozhodla o vý-
běru  nejvhodnější  nabídky  ucha-
zeče  Inženýrské  a  stavební  práce, 
s.r.o.,  U  Kaštanu  1217/4,  169  00 
Praha  6,  IČO:  250  78  941,  jehož 
tímto vybírá jako dodavatele a sou-
hlasí s podpisem Rozhodnutí o vý-
běru dodavatele a Oznámení o vý-
běru  dodavatele.  Hodnota  plnění 
veřejné  zakázky  činí  1.771.650,  - 
Kč bez DPH. Rada pověřuje pana 
starostu  města  podpisem  rozhod-
nutí a oznámení o výběru dodava-
tele a následně i podpisem přísluš-
né smlouvy o dílo.
n Rada města Hořovice projedna-
la  žádost  občanů  ve  věci  vybudo-
vání  retenční  nádrže  na  dešťovou 
vodu  na  Západním  sídlišti  s  tím, 
že systém retenčních nádrží by měl 
být řešen koncepčně v rámci úze-
mí celého města, kdy tyto skuteč-
nosti budou vzaty v potaz v rámci 
plánu investic na další období.
n Rada města Hořovice konstatu-
je, že místní poplatky ze vstupné-
ho  mohou  být  prominuty  pouze 
z  moci  úřední  Městským  úřadem 
Hořovice,  a  to  při  mimořádných, 

zejména  živelných  událostech. 
Doručené  žádosti  jsou  brány 
pouze  jako  podnět  pro  případné 
rozhodnutí a  jejich doručení není 
zahájením  správního  řízení,  tzv. 
že na  tyto žádosti není odpovídá-
no. Zároveň Rada města Hořovice 
konstatuje, že v rámci maturitních 
plesů nebudou poskytovány spon-
zorské  dary  a  problematika  pro-
nájmu  prostor  ve  Společenském 
domě  je  v  kompetenci  Městského 
kulturního centra Hořovice.
n  Rada  města  Hořovice  souhlasí 
s podáním žádosti o podporu pro-
jektu  „Vybudování  multimediální 
učebny a zajištění konektivity“, který 
je spolufinancován v rámci 3. výzvy 
z  Integrovaného  regionálního  ope-
račního programu s názvem „MAS 
Karlštejnsko, z. ú. – IROP – Občan-
ská  vybavenost“,  s  předfinancová-
ním projektu v době realizace a s fi-
nancováním spoluúčasti ve výši 5 %, 
a  dále  souhlasí  s  provedením  tech-
nického  zhodnocení  majetku  do-
tčeného realizací projektu a udržení 
výstupu  projektu  min.  pod  dobu 
udržitelnosti,  tj. min. po dobu 5  let 
od finančního vypořádání projektu.
n Rada souhlasí s bezplatným pro-
nájmem  sálu  radnice  4.  C  Gym-
názia  Václava  Hraběte  Hořovice 
za účelem nacvičování vystoupení 
na maturitní ples v termínech: 22. 
10. 19 od 14:35 do 16:35 hod., 04. 
11. 19 od 15:25 do 17:25 hod., 12. 
11. 19 od 14:35 do 16:35 hod., 18. 
11. 19 od 15:25 do 17:25 hod., 26. 
11. 19 od 14:35 do 16:35 hod., 02. 
12. 19 od 15:25 do 17:25 hod., 10. 
12. 19 od 14:35 do 16:35 hod., 16. 
12. 19 od 15:25 do 17:25 hod. 
n Rada souhlasí s bezplatným pro-
nájmem sálu radnice Brdské  lesní 
škole  ve  spolupráci  se  střediskem 
Skaut-Junák  Hořovice  za  účelem 
slavnostního  vyhodnocení  kur-
zu v sále radnice dne 16. 11. 2019 
od 13:30 do 14:30 hodin.
n Rada nesouhlasí s žádostí obyva-
tel o obnovu povrchu komunikace 
v Lesní ulici v roce 2020. Důvodem 
jsou  již  jiné  stanovené  investiční 
priority rady pro rok 2020. 
n  Rada  souhlasí  s  nabídkami, 
podle  kterých  provede,  za  celko-
vou cenu 185.480,51 Kč bez DPH, 
tj. 224.431,42 Kč vč. DPH, společ-
nost  AVE  Kladno,  s.r.o.  opravu 
části komunikace v Nádražní ulici 
(směr  k  fotbalovému  stadionu) 
a opravu části místní komunikace 
v  ulici  Na  Hořičkách  (křižovatka 
se  Sportovní  ulicí  a  schodištěm 
od „Srubu“). 
n  Rada  souhlasí  s  textem  „Do-
datku  č.1  ke  smlouvě  o  nájmu 
vánoční  výzdoby  z  roku  2013“, 
podle  kterého  pronajímá  společ-

Z Rady města 
Hořovice

ze dne 30. října 2019

n  Rada  města  Hořovice  uděluje 
souhlas příspěvkové organizaci 1. 
základní  škola  Hořovice  s  podá-
ním  žádosti  o  podporu  projektu 
z Národního programu Životního 
prostředí  Ministerstva  životního 
prostředí  z  výzvy  č.  7/2019:  Pří-
rodní zahrady.

n Rada vzala na vědomí písemnou 
informaci o výsledcích finančních 
kontrol u příspěvkových organiza-
cí města Hořovice, které byly pro-
vedeny ve III. čtvrtletí 2019. 
n Rada souhlasí s návrhem nové-
ho jízdního řádu pro linku 210009 
MHD  Hořovice,  předložené  spo-
lečností  ARRIVA  STŘEDNÍ  ČE-
CHY  s.r.o.  s  platností  od  15.  12. 
2019 do 12. 12. 2020. Proti stáva-
jícímu jízdnímu řádu dojde k ná-
sledujícím  změnám.  Spoj  č.  27 
–  stávající  odjezd  od  žel.  stanice 
v 15:05 hod. bude odjíždět v 15:10 
hod.,  spoj č. 33 -  stávající odjezd 
od žel. stanice v 16:12 hod., bude 
odjíždět  v  16:15  hod.  a  spoj.  č. 
34  -  stávající  odjezd  od  nemoc-
nice  v  15:22  hod.,  bude  odjíždět 
v 15:25 hod. 
n  Rada  se  seznámila  se  žádostí 
týkající se povolení vjezdu cyklis-
tů  v  protisměru  do  jednosměrné 
ulice  U  Nádraží  a  vyjádřila  ne-
souhlas  s  tímto  záměrem,  neboť 
cyklisté  projíždějící  městem  mo-
hou  využít  stávajících  cyklotras 
ve  městě,  které  jsou  z  velké  části 
vedeny  mimo  nejvíce  dopravně 
zatížené ulice. 
n  Rada  souhlasí  s  návrhem  lik-
vidační  komise  na  likvidaci  ne-
potřebného  a  neupotřebitelného 
majetku viz příloha.
n  Rada  schvaluje  pevný  pořad-
ník pro přidělení bytů pro dvojice 
v  Domě  s  pečovatelskou  službou 
Hořovice. Navrženy byly  tři dvo-
jice. Do pevného pořadníku byly 
zařazeny dvojice č. 2 a 3. Dvojice 
č.  1  nebyla  do  pevného  pořad-
níku  zařazena,  a  to  z  důvodu,  že 
pečovatelská  služba  poskytovaná 
v  Domě  s  pečovatelskou  službou 
by  svým  rozsahem  nedostačova-
la na pokrytí potřeb a k zajištění 
potřebné péče pro dané žadatele. 
Informovat  Domov  Na  Výsluní 
Hořovice a žadatele.
n  Rada  města  Hořovice  bere 
na  vědomí  žádost  společnosti 
TTJ,  s.r.o. o odkoupení pozemku 
parcelní  č.  1878  v  k.  ú.  Hořovi-
ce  o  výměře  802  m2  a  souhlasí 
se  zveřejněním  tohoto  záměru 
na úřední desce města. 
Rada  města  Hořovice  pověřu-
je  odbor  vnitřních  věcí  a  právní 
zveřejnit záměr prodeje na úřední 
desce  města  objednat  nový  zna-
lecký posudek. 
n  Rada  města  Hořovice  souhlasí 
se  zněním  Dohody  o  ukončení 
nájmu  části  pozemku  parcelní  č. 
1112/45 o výměře cca 6 m2, v k. ú. 
Hořovice.  Nájem  se  končí  na  žá-
dost  nájemce.  Rada  města  Hořo-
vice  pověřuje  starostu  k  podpisu 
Dohody o ukončení nájmu. 

nost MK-mont illuminations s.r.o., 
za  cenu  3.752 Kč  vč.  21 %  DPH, 
85 ks  koulí  určených  k  ozdobení 
vánočního stromu. 
n Rada souhlasí s doplněním do-
pravního  značení  v  Pražské  ulici 
o dvě dopravní značky „Zákaz za-
stavení“, upřesněné pomocí dodat-
kové  tabulky  „Mimo  zásobování 
11:00  –  13:00,  17:00  –  7:00“,  tak 
aby  bylo  zabráněno  zastavování 
vozidel v úseku mezi křižovatkami 
s ulicemi Zámeckou a  Jiráskovou. 
V případě souhlasu DI Policie ČR 
zajistit montáž nových DZ. 
n  Rada  města  Hořovice  revoku-
je  své  usnesení  ze  dne  2.  10.  2019 
a  schvaluje  nové  znění  usnesení: 
Rada bere na vědomí žádost o od-
koupení  části  pozemku  parcelní  č. 
374/1 v k. ú. Hořovice o výměře 137 
m2 a souhlasí se zveřejněním toho-
to  záměru  na  úřední  desce  města. 
Rada  města  pověřuje  odbor  vnitř-
ních  věcí  a  právní  zveřejnit  záměr 
prodeje na úřední desce města. 
n  Rada  města  Hořovice  bere 
na  vědomí  žádost  obchodní  spo-
lečnosti DOZEP s.r.o. o odkoupení 
pozemku parcelní č. 730/6 v k. ú. 
Hořovice o výměře 419 m2 a sou-
hlasí se zveřejněním tohoto zámě-
ru  na  úřední  desce  města.  Rada 
města  pověřuje  odbor  vnitřních 
věcí a právní zveřejnit záměr pro-
deje na úřední desce města. 
n  Rada  města  Hořovice  bere 
na  vědomí  Návrh  veřejné  vyhláš-
ky  -  opatření  obecné  povahy  Mi-
nisterstva obrany jako příslušného 
správního  orgánu,  v  předloženém 
znění,  jejímž  obsahem  je  zřízení 
bezpečnostních  pásem  se  stano-
vením  dodatečných  povinností 
vlastníků,  pachtýřů  a  uživatelů 
nemovitostí  v  některých  částech 
zrušeného vojenského újezdu Brdy 
na  území  Chráněné  krajinné  ob-
lasti Brdy, a to na přesně vymeze-
ných katastrálních území dle map, 
které jsou nedílnou součástí shora 
uvedeného Návrhu. 
n  Rada  jmenuje  členem  komise 
školské, kulturní a sportovní  pana 
Jana Křížka.
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Hasiči Hořovice
Zásahy Hasičského záchranné-
ho Sboru Středočeského kraje, 
územního odboru Beroun, po-
žární stanice Hořovice.
8 27. 10. ve 4:12 hodin byla jed-
notka  HZS  Středočeského  kraje 
ze  stanice  Hořovice  a  Beroun 
společně s jednotkami SDH obcí 
Komárov,  Žebrák,  Chaloupky, 
Cerhovice,  Cheznovice,  Zbiroh 
vyslána  k  požáru  bio  skládky 
do  obce  Komárov.  Částečně  ho-
řela hromada bio odpadů o roz-
měrech 100 x 12 m. Hasiči v dý-
chací  technice  na  požár  nasadili 
několik vodních proudů na  roz-
dělení  hromady.  Na  místo  byl 
povolán záchranný útvar Zbiroh 
se speciální technikou na rozhra-
bávání  ohniska.  Hasební  voda 
byla  na  místo  dopravována  po-
mocí  cisteren  ze  Záskalské  pře-
hrady.               
8 10. 11. v dopoledne byla  jed-
notka  HZS  SK  ze  stanice  Ho-
řovice  vyslána  k  úniku  plynu 
v  rodinném  domě  Komárov. 
Na  místě  byl  zjištěn  unik  oxi-
du  uhelnatého  z  ohřívače  vody. 
Nadýchaná  majitelka  byla  pře-

vezena  záchrannou  službou 
do  nemocničního  zařízení.  Ha-
siči  odvětrali  objekt  a  ohřívač 
vyloučili z užívání.
8  11.  11.  ve  4:32  byla  jednot-
ka  HZS  SK  ze  stanice  Hořovice 
vyslána  k  požáru  osobního  au-
tomobilu  do  obce  Podluhy.  Při 
příjezdu  hasičů  hořelo  vozidlo 
v plném rozsahu. Jednotka na li-
kvidaci  požáru  použila  2x  vyso-
kotlaký  proud  v  dýchací  techni-
ce.
8 13. 11. odpoledne byla jednot-
ka  HZS  SK  ze  stanice  Hořovice 
a  Beroun  společně  s  jednotkou 
SDH  Žebrák  vyslána  k  požáru 
na  sídliště  Višňovka  Hořovice. 
Po příjezdu byl zjištěn požár di-
gestoře a skříňky kuchyňské lin-
ky včetně zakouření prostor bytu 
v  panelovém  domě.  Obyvatelé 
bytu  byli  mimo  objekt.  Hasiči 
provedli likvidaci požáru pomocí 
ručního  hasicího  přístroje  a  ná-
sledně prostor odvětrali. Přilehlé 
prostory  byly  prověřeny  termo 
kamerou,  a  tím  vyloučeno  další 
šíření požáru.

HZS Hořovice

Městská policie Hořovice

8 4. 10. v 22:10 byla telefonicky oznámena rvačka v baru Rebeka. Stráž-
níci MP zde poskytli součinnost s policisty OOP Hořovice při zajišťování 
pořádku.
8 5. 10. v 02:43 byla tel. oznámena rvačka na autobusovém nádraží v Ho-
řovicích. Při příjezdu strážníků na místo zde již poskytovali první pomoc 
zraněné osobě hasiči, a poté ji RZS odvezla k lékařskému ošetření do ne-
mocnice. Celá věc byla předána PČR.
8 14. 10.2019 v 23:00 zastavili hlídkující strážníci MP vozidlo v Tyršo-
vě ulici v Hořovicích. Řidiče vyzvali k prokázání totožnosti, což neuči-
nil s  tím, že doklady u sebe nemá, zapomněl si  je doma. Lustrací bylo 
zjištěno, že osoba ŘP vůbec nevlastní, a z tohoto důvodu byla na místo 
přivolaná hlídka PČR.
8 22. 10. 2019 ve 22:35 přijali strážníci oznámení, že pod skládkou odpa-
du někdo zřejmě vypaluje kabely. Hlídka MP na místě zastihla dva muže, 
kteří zde měli rozdělaný oheň, v němž se vypalovalo větší množství ka-
belů.  Ohniště  bylo  muži  okamžitě  uhašeno.  Strážníci  muže  poučili,  že 
v jejich jednání je spatřováno podezření z přestupku o ochraně ovzduší, 
a že celá událost bude postoupena správnímu orgánu k dalšímu řešení.
8 24. 10. v 00:45 oznámila obsluha MKDS dopravní nehodu před radni-
cí na Palackého náměstí. Řidič osobního vozidla nezvládl řízení a svým 
vozidlem narazil do svislého dopravního značení, které přerazil. Z místa 
nehody ujel. Na místo byla přivolána dopravní policie, která celou věc 
zadokumentovala. Z MKDS byl poskytnut kamerový záznam dopravní 
nehody, kde byla zřetelně viditelná registrační značka vozidla.
8  24.  10.  v  22:20  požádala  žena  telefonicky  o  pomoc,  protože  na  její 
nemovitosti v ulici U Svatého Jána alarm opakovaně oznamoval naru-
šení objektu. Strážníci okamžitě vyrazili na místo, kde již byl pracovník 
bezpečnostní agentury a strážníkům sdělil, že v objektu nemovitosti se 
nachází osoba. Strážníci vyzvali osobu za použití zákonné výzvy k opuš-
tění objektu, muž však toto učinit nechtěl. V této době na místo dorazili 
policisté a společně se strážníky obsadili únikové cesty z objektu. Když 
muž zjistil, že jeho situace je bezvýchodná, začal s policisty vyjednávat 
a následně se vzdal. Světla Dardová, velitelka MP Hořovice

nonstop tel. linka MP:  800 156 166

Informace společnost aVe cz 
o svozu bioodpadu v zimním období

Svoz bioodpadu bude uskutečňován v prosinci vždy v pondělí odpoled-
ní směnou. Hořovice  jsou rozdělené do dvou svozových oblastí. Středeční 
svozová trasa na komunální odpad (Višňovka, Příbramská, Pražská) se bude 
svážet v lichý kalendářní týden a páteční svozová trasa pro KO (Západní síd-
liště,  Valdecká, 9. května) se bude vozit v sudý kalendářní týden. Konkrétní 
termíny středeční ST: Po 2., 16. a 30. 12.; páteční ST: Po. 9. a 23. 12. 2019.

svoz TKO ve středu = lichý týden BIO pondělí 49.KT
svoz TKO v pátek = sudý týden BIO pondělí 50.KT
svoz TKO ve středu = lichý týden BIO pondělí 51.KT
svoz TKO v pátek = sudý týden BIO pondělí 52.KT
svoz TKO ve středu = lichý týden BIO pondělí 1.KT
svoz TKO v pátek = sudý týden BIO pondělí 2.KT

V místě svozu malým svozovým vozidlem proběhne svoz bioodpa-
du v lichý týden.

od 1. 1. 2020 budou na skládce Hořovice – Hrádek 
otevřeno v sobotu:  vždy jen první a poslední v měsíci.

UPozoRnění PRo občany 
Výkopové práce a odstraňování dřevin

Z důvodu stavební akce „ČOV Komárov - Hořovice, kanalizační 
výtlačný řad“ budou v období od listopadu 2019 do konce dubna 2020 
prováděny výkopové práce a odstraňování dřevin v lokalitě - cesta pod 
Obecním lesem - od vodojemu směrem na Osek. Cesta bude osazena 
pěšími zábranami s cedulemi zákaz vstupu, nebezpečí úrazu.



www.mesto-horovice.cz10

informace

Hravé dýňové 
odpoledne 

V pátek 1. listopadu uspořádal spolek Sed-
mikráska tradiční akci s názvem Hravé dýňo-
vé odpoledne. Akce se opět konala za podpory 
pana Procházky z MKC v klubu Labe v Hořo-
vicích. Zúčastnilo se 16 dětí v doprovodu ro-
dičů. Pro zpříjemnění atmosféry byly tradičně 
připraveny dýňové dobroty - polévka, bábov-
ka a slané placičky. Další občerstvení bylo za-
jištěno v baru klubu Labe.

Za  pomoci  rodičů  vytvořily  děti  krásná 
dýňová  strašidla,  do  kterých  si  mohly  vložit 
zapálenou svíčku. Dýně se letos urodily malé 
a  vykrajování  vyžadovalo  hodně  zručnosti. 
Nechyběl ani tvořivý koutek s papírovými dý-
němi.  V  dílničce  u  Renči  si  zájemci  vyrobili 
netopýrový  zápich  z  kaštanů.  Pro  nejmen-
ší  byly  připraveny  omalovánky.  V  dílničce 
u Helči se malovalo na keramiku. Na závěr si 
zájemci zatančili se strašidelnou Helčou u roz-
svícených dýní. O hudební doprovod se staral 
pan Hasman.

Všem  děkuji  za  pomoc  a  za  účast.  Tato 
akce  se  konala  letos  naposled.  S  dýněmi  se 
v okolí koná mnoho akcí a je třeba najít nové 
podzimní téma.

O dalších připravovaných akcích se dozvíte 
na webu http://www.sedmikraska-horovice.cz

Renata Babelová, předsedkyně sdružení

Likvidace pedagogů v českém školství
Vážení rodiče a přátelé školky,

události a změny ve školství za posledních několik let by učitelé neměli nechat bez po-
všimnutí.  Neskutečně  přebujelá  administrativa,  které  se  musíme  věnovat  na  úkor  práce 
s dětmi, náhlé legislativní změny v průběhu školního roku, které nám vždy rozhodí pečlivě 
promyšlenou a nastavenou organizaci školního roku a způsobí jen stres a zmatky, nekon-
cepčnost v systému inkluze a mnoho dalších nelogických požadavků a nároků na učitele 
i rodiče. To vše by stálo za hlasitý a důrazný protest! Přičemž jediné, čeho nemáme dost, je 
klid na práci s dětmi.

Díky svojí čtyřicetileté praxi na různých stupních vzdělávací soustavy mohu s  jistotou 
říci, že učitelé a učitelky z mateřských škol patří mezi nejlaskavější a nejobětavější osobnosti. 
Umí vůbec tito lidé nahlas oprávněně zakřičet a zavolat, že konečně potřebují podporu, a to 
nejen tu finanční?

Tento okamžik právě nastal, protože to, co spolehlivě dokáže způsobit likvidaci  našich 
nejlepších  a  nejvěrnějších  učitelek,  není  výše  platu,  ale  šíření  zlých  a  neověřených  zpráv 
od lidí, kteří o naší školce mnoho nevědí.

Vážení  rodiče,  děkujeme  proto  za  otevřenou  komunikaci  a  zejména  za  Vaši  podporu, 
která okamžitě plyne k Vašim dětem v podobě naší trpělivosti, radosti a sebedůvěry. Důvěra 
má  totiž  v  tomto  případě  kouzelnou  moc.  Dokáže,  přes  všechny  úklady,  zachovat  Vašim 
dětem konstantu ve vzdělávání v podobě dobrého učitele.

Helena Nesnídalová, ředitelka MMŠ Hořovice

Vánoční slovo Stefana Wojdyly
Drazí přátelé.

Přede dveřmi jsou vánoce, v Čechách možná nejoblíbenější a nejvíce slavené svátky. Po-
kud se horečné přípravy zdaří, bude následovat několik pohodových dní. Čas k návštěvám 
i k odpočinku v klidu domova, například při sledování tolik oblíbených pohádek. Ale co 
vlastně slavíme? Původní význam, oslava narození Ježíše Krista, sice ustoupil do pozadí. Ale 
troufám si tvrdit, že ne úplně. Mnoho lidí totiž vnímá vánoce jako „svátky rodiny“, jako čas, 
kdy máme hledat cestu jeden k druhému. A i o tom jsou křesťanské vánoce. Vždyť si při nich 
připomínáme, že se Bůh stal z lásky k lidem, člověkem. Našel si cestu k nám, abychom my 
mohli najít cestu k němu. Rozhodl se svobodně sdílet náš osud a tak se narodil jako bezbran-
né dítě. Přišel na svět sice v nuzných podmínkách, ale obklopený péčí své maminky Marie 
a pěstouna Josefa. Proto oslava Ježíšova narození má být také časem vděčnosti za naše pří-
buzné a blízké. A tam, kde snad naše vzájemné vztahy nejsou úplně v pořádku, můžou se 
nadcházející svátky stát prostorem ke smíření. Nezapomínejme ale ani na ty v našem okolí, 
kteří budou v těchto dnech sami. Není třeba nějakých velkých darů, vždyť i krátká návštěva, 
pár slov, dokáže pohladit duši.

Pohodové vánoční svátky vám přeje a na cestu rokem 2020 žehná 
Stefan Wojdyła, kněz

n Roráty – pondělí a středa v 6:00 kaple Loreta Hořovice
n Úterý 24. 12., Vigilie Narození Páně – mše svaté:
14:00 Praskolesy (pro děti), 16:00 Hostomice, 22:00 Mrtník, 24:00 Hořovice, kostel sv. Jiljí. 
n Středa 25. 12., Slavnost Narození Páně – mše svaté: 8:30 Lochovice, 10:00 Hořovice, 11:30 
Mrtník, 15:00 Praskolesy, 17:00 Hostomice. 
n Čtvrtek 26. 12., sv. Štěpána – mše svaté: 8:30 Lochovice, 10:00 Hořovice, kostel na náměstí. 
n Pátek 27. 12., 18.00 Hořovice mše svatá, kostel sv. Jiljí, žehnání vína.
n Úterý 31. 12., poděkování za uplynulý rok – mše svatá 16:00 Hořovice, kostel sv. Jiljí. 
n Středa 1. 1., Slavnost Matky Boží, Panny Marie – Nový rok – mše svaté: 8:30 Lochovice, 
10:00 Hořovice, kostel sv. Jiljí, 11:30 Mrtník, 15:00 Praskolesy.
n Návštěva betléma: středa 25.12. od 15:00 do 17:00 Hořovice, kostel sv. Jiljí, kostel sv. Trojice. 

ČESKOBRATRSKÁ CíRKEV 
EVANgELICKÁ ZVE

Evangelický kostel, Valdecká 408, Hořovice
n  Srdečně  zveme  na  bohoslužby  každou  ne-
děli od 8:30 a každoroční vánoční hru, na kte-
ré se letos podílí více než 20 mladých herců.
n 15. 12. neděle od 15:00
Vánoční hra dětí a mládeže „Ďábelské Vánoce 
aneb o moci bezmoci“ autora Zdeňka Šorma. 
S hudebním pásmem vánočních písní vystou-
pí žáci z třídy paní učitelky Packové z jinecké 
pobočky ZUŠ J. J. Ryby. Vstupné dobrovolné.

POděkOvání
V ulici U Rybníčka v Hořovicích realizovalo město Hořovice revitalizaci tzv. Lípy milénia zasazené 

v roce 2000, včetně vytvoření památečního kamene, úklidu prostoru a přemístění a úpravy kontejnerů 
na odpad. Poděkování za aktivitu patří především zastupitelce paní V. Veverkové, dále panu J. Pelánovi 
a dalším. Pravidelné péče by se dále měli ujmout studenti hořovického gymnázia. Je chvályhodné, že se dílo 
povedlo a lípa, náš národní strom, slavnostně zasazená před 19 lety, bude vzkvétat s možností příjemného 
posezení na lavičce i pro další generace.

Mgr. Radka Štefaňáková, Klub přátel a rodáků Hořovic 
(klub je neformální sdružení nepobírající dotace, bez majetku a ziskové činnosti)
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VÁNOCE V HOŘOVICÍCH
Palackého nám. Hořovice   9:00 – 17:00 hodin

první adventní neděle

1. prosince 2019
 

 VÁNOČNÍ DÍLNIČKY
Vánoční tvoření a kreativní dílny.

       9:00 – 17:00 hodin 
  Městský úřad Hořovice

 VÁNOČNÍ PROGRAM 
Vánoční program pro malé i velké.

      15:00 – 17:00 hodin
Palackého nám. Hořovice

    ROZSVĚCENÍ    
         VÁNOČNÍHO STROMU

cca v 17:00 hodin
Palackého nám. Hořovice
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PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ  
HOŘOVICKÝCH SENIORŮ

Domov Na Výsluní, Hořovice 
příspěvková organizace Města Hořovice

ve spolupráci s Městským kulturním centrem Hořovice
Vás srdečně zve

ve čtvrtek 
5. prosince 2019 
od 14:00 hodin

do SPOLEČENSKÉHO DOMU v Hořovicích.

Přijďte se pobavit s námi!

Pořadem Vás bude provázet Mgr. Karel Vydra
a k poslechu i tanci Vám bude hrát

HOŘOVICKÁ MUZIKA BOHUMILA VOJÍŘE.

V přísálí bude probíhat VÁNOČNÍ JARMARK.

Během programu bude podáváno občerstvení.

Zájemci budou mít možnost získat informace týkající 
se sociálního zabezpečení a poskytování sociálních služeb.

Pokud máte zájem zúčastnit se předvánočního setkání,
vyzvedněte si co nejdříve vstupenku

v Domově Na Výsluní, Hořovice, Pražská 932.

KAPACITA OMEZENA !!!
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MIG 21
Sobota 18. 4. 2020
Společenský dům Hořovice
Vstup do sálu v 19:30, začátek koncertu 20:30

Předprodej vstupenek 
v Informačním centru Hořovice

Tel.: 732 512 821, email: ic@mkc-horovice.cz



www.mesto-horovice.cz14

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 Galerie starý zámek

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

n čtVRtý RozMěR
Výstava  obrazů  Josefa  Jílka  a  fotografií  Heleny 
Horáčkové. Otevřeno: pá – so – ne od 10 do 18 
hodin. Výstava potrvá do 22. 12. 2019.

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, státní svátky:         9:00 – 11:00  12:00 – 17:00
OD PROSINCE V NEDělI ZAVřENO.

n Klub labe

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

n do 11. 12. 2019 
bRdsKÉ MÚzy V HlaVě
Výstava podbrdských výtvarníků v minigalerii 
klubu Labe – BRDSKÉ MÚZY 2019, přístupná 
pouze při akcích.
n 4. 12. středa od 19:00
JeŽKoVy VWočI, Jan MatěJ RaK 
n 6. 12. pátek od 19:30
nabaRVenÉ Ptáče - filmová projekce
n 14. 12. sobota od 19:30
stařícI - filmová projekce
n 15. 12. neděle od 14:00
tRPaslícI RoUseK, doUseK a FoUseK 
(Malá scéna Hořovice) + třI zlatÉ Vlasy 
děda VšeVěda (dětský soubor Ms)
n 19. 12. čtvrtek od 19:30
bRanKář - filmová projekce
n 21. 12. sobota od 20:00
aKRobat

n společenský dům

nádražní 606, Hořovice
tel.:  732 512 821

n 11. 12. středa od 19:00
VáclaV necKář - vánoční koncert
n 15. 12. neděle od 18:00
HořoVIcKá tančíRna
MKC  Hořovice  ve  spolupráci  s  Taneční  školou 
Blanky Vášové Vás zve k tanci.
taneční
n dospělí: Pondělky od 6. 1. 2020
Začátečníci (H1)     20:50 – 22:20
Mírně pokročilí (H2)  19:00 – 20:40
Středně pokročilí (H3)   18:10 – 20:40
Pátky/čtvrtky od 9. 1. 2020 
Více pokročilí - dospělí (H4)  20:15 – 22:00
V ceně je 12 večerů (11 lekcí a 1 jarní ples).
n Mládež: Pátky/čtvrtky od 9. 1. 2020 
Mírně pokročilí - mládež (H8) 18:30 – 20:05
V ceně je 12 večerů (11 lekcí a 1 jarní ples).
Více na www.tanecni.net

n Fotbalový stadion

n 7. 12. sobota od 16:00 do 20:00
KRaMPUs - HořoVIce 2019
Krampus  čerti  zavítají  do Hořovic  až  z Tábora. 
Více na FB. Vstupné: děti 50  Kč, dospělí 100 Kč. 

Knihovna uzavřena ve čtvrtek 12. 12. od 12:00 
a  pátek  13.  12  po  celý  den.  Od  23.  12.  2019 
do 3. 1. 2020 uzavřena.
n Soboty pro veřejnost 14. 12.
otevřeno vždy od 8:00 do 11:00!

Ve čtvrtek 12. 12. od 12:00,v pátek 13. 12. po celý 
den a od 23. 12. do 1. 1. 2020 IC uzavřeno.
n aKtUální PředPRodeJ:
4  VÁClAV NECKÁř. Vánoční koncert. 
11. 12. 2019 od 19:00, SD, ceny místenek 470 
a 490 Kč.
4 lÁSKA A PÁREČKy, divadelní představení, 
28. 1. 2020, SD, ceny místenek 390, 370, 350 Kč
4  DVA NAHATÝ CHlAPI. 11. 3. 2020, 
od 19:00, SD Hořovice, cena místenky 430 Kč
4 VE DVOU TOUR lenka Nová a Petr Ma-
lásek. 31. 3. 2020 od 19:00, SD Hořovice, cena 
místenky 350 Kč.
4 4TET, 15.  4. 2020 od 19:00, SD Hořovice, 
cena místenky 590, 570, 550 Kč.

4 MIG 21. 18. 4. 2020, od 20:30, SD Hořovice, 
cena vstupenky 395 Kč.

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

4  V  prosinci  si  návštěvníci 
mohou  prohlédnout  nejen 
stálé  muzejní  expozice,  ale 
též si projít adventní výstavu 
„Kouzlo  vánočního  strom-
ku“.  Otevřeno  je  během  tří 
prosincových  víkendů  30. 
11.-1. 12. / 7.-8. 12. / 14.-15. 
12. v době 9:00 - 12:00 a 12:30 – 17:00. 
Pro objednání skupin ve všední dny je možné 
využít výše uvedený email.

n Muzeum Hořovicka

MKC Hořovice hledá úklidovou 
pracovnici / úklidového pracovníka 
pro Společenský dům v Hořovicích. 
Max.  poloviční  úvazek  -  Dohoda  o  pra-
covní  činnosti.  Informace:  Mgr.  Přemysl 
Landa, ředitel MKC – tel.: 604 208 916.
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n sedmikráska o.s.

společenský dům Hořovice
www.sedmikraska-horovice.cz

KlUboVna sPolKU sedMIKRásKa  
- sPolečensKý dŮM HořoVIce
4 CVIČÍME, TVOřÍME S HElČOU 
Podrobné  informace  na  uvedené  kurzy  na  
www.helena-stara.webnode.cz
4 RElAXACE S KAMČOU 
-  nutná  rezervace,  607  185  016  nebo  e-mail: 
info@brdskeslunce.cz
4  4., 18. 12., od  15:00 do  16:30. HRAVÉ 
RElAXAČNÍ KRESlENÍ. Klubovna  Sedmi-
krásky  v  Spol.  domě.  Sebepoznávací  kroužek 
pro děti, kde formou hry a výtvarného vyjádření 
poznávají  sebe  sama  a  své  místo  ve  světě. 
Příspěvek  100 Kč,  nutná  závazná  rezervace. 
Rezervace tel.: 607 185 016 nebo e-mail: info@
brdskeslunce.cz, www.brdskeslunce.cz

n zaječov

n 8. 12. neděle od 15:00
adVentní KonceRt 
Spolek Zděná 2012 a farnost Sv. Dobrotivé Vás 
srdečně  zvou  do  zaječovského  kostela  Svaté 
Dobrotivé.  Vystoupí  smíšený  pěvecký  sbor 
Bonbon  za  řízení  Mgr.  B.  Vokáčové.  Instru-
mentální doprovod: akordeon – Marcela Šlosa-
rová, trubka – pavel Novák, Trubači Zeleného 
kříže – kvarteto lesních rohů pod vedením Mi-
loše Hrubého. Vstupné dobrovolné. www.zde-
na-zajecov-estranky.cz, www.sborbonbon.cz. 
n 4. 1. 2020 sobota od 15:00  
česKÉ Mše Vánoční J. J. Ryby 
Augustiniánský  klášter  sv.  Dobrotivá  vás  zve 
do kostela Zvěstování Panny Marie v Zaječově 
na provedení  České mše vánoční Jakuba Jana 
Ryby. Mši provede  smíšený pěvecký sbor slože-
ný ze zpěváků několika sborových těles z Plzeň-
ska a Rokycanska, se sólisty z Nové České písně. 
Hudební doprovod: prof. Zdeňka Ledvinová – 
varhany a Lidová muzika z Chrástu.

MUzeUM zbIRoH
n PatcHWoRK VýstaVa VýtVaRnýcH 
PRací VěnceslaVy dRábKoVÉ
Výstava potrvá do 31. 12. 2019.
záMeK zbIRoH
n 14. 12. sobota od 11:00 
Vánoční JaRMaRK
Zámecké  nádvoří.  Přijďte  nakoupit  vánoční 
dekorace,  zahřát  se  svařákem  nebo  punčem 
a poslechnout  si  koledy.    V tento  den  bude 
probíhat speciální prohlídka hradního nádvoří 
a barokní  kaple  s vánočním  hudebním  vys-
toupením.  Mimo  to  doporučujeme  navštívit 
i klasickou prohlídku zámku. Po skončení jar-
marku se od 18:00 bude v krásném Muchově 
sále konat již tradiční Vánoční koncert. Zazní 
Česká  mše  vánoční  „Hej,  mistře“  od Jakuba 
Jana  Ryby  v podání  Roztockého  smíšeného 
sboru ROSA a Pražského salonního orchestru. 
Prohlídku  hradního  nádvoří  a barokní  kaple 
doporučujeme  rezervovat  na tel.:  602527632, 
kapacita  je  omezená.  Předprodej  vstupenek 
na Vánoční  koncert  bude  zahájen  1.  12. 

n zbiroh

v informačním  centru  ve Zbirohu  a na ho-
telové recepci na zámku Zbiroh. 
n O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH vás rádi pro-
vedeme  expozicí  zámku  od 10:00  do 17:00. 
Můžete  navštívit  i zámeckou  krčmu,  kde  se 
budou podávat tradiční vánoční pokrmy.

HVězdáRna ŽebRáK
Žebrák, tel.: 602 530 515
www.hvezdarnazebrak.cz
www.facebook.com/hvezdarnazebrak
n 6. 11. pátek od 18:00
Vánoční KoMeta
Vyprávění  o  hvězdě  betlémské  doplněné  pozo-
rováním objektů noční oblohy. Rezervace nutná!
n 6. 12. pátek od 19:30 – 21:00
toUcH tHe sPace
Speciální program Hvězdárny Žebrák v angličtině 
spojený s projekcí a pozorováním noční oblohy, 
Měsíce, planet nebo objektů hlubokého vesmíru 
dalekohledy.  Special  program  Observatory  Ze-
brak in english with projection and observation 
of the night sky, Moon, planets or deep sky objects 
of the Universe by Telescopes. Rezervace nutná!
KUltURní KlUb ŽebRáK
n 2. 12. pondělí od 16:00 
Vánoční setKání s dŮcHodcI 
K tanci a poslechu hraje skupina Empatie. 
n 4. 12. středa od 19:00 na sále KK 
tItanIc
Vtipná divadelní parodie pro dva komiky v mno-
ha úlohách. Výjimečná příležitost pro vynikající 
herce divadla Kalich Miroslava Vladyku a Filipa 
Blažka  při  humorné  rekonstrukci  potopení  nej-
slavnější  lodi  světa.  Gigantická  slavná  loď,  zná-
mé  události  jejího  zániku,  událost  století,  velký 
příběh,  stovky  a  stovky  osudů,  ledovec,  šťastné 
i nešťastné konce – to všechno nám v této kome-
dii zahrají jen dva herci. Hrají, zpívají, tancují… 
Vstupenky na představení na č. 774 428 312.
n 5. 12. čtvrtek od 19:00 na sále KK 
Vánoční KonceRt JaKUba sMolíKa
Vstupenky 400 Kč.
n 6. 12. pátek, v kinosále KK od 19:00 
PředVánoční KonceRt 
šáRKa PexoVá + FRIends 
Zazní  jazzové  balady,  trocha  amerického  folku, 
akustický grunge a progresivní rock. Těšit se mů-
žete  i  na  pěvecký  soubor  Tadooba.  Vstupenky 
za 150 Kč na čísle KK nebo na č. 724 009 148.
n 17. 12. úterý od 19:00 
KonceRt sPIRItUál KVIntetU
Jedna z posledních příležitostí poslechnout si Spi-
rituál kvintet naživo. Vstupenky 400 Kč. 
n 19. 12. čtvrtek od 17:00 na sále KK 
Vánoční KonceRt ŽáKŮ zUš
n 25. 12. středa od 21:00 
Vánoční dIsKotÉKa
Tentokrát s DJ Martinem Šmídem.
n 31. 12. úterý
sIlVestR
Poslední den tohoto roku bude v KK SILVESTR. 
Hraje výborná kapela Dynamic Band z Dobříše. 
Vstupenky  za  300 Kč  jsou  slosovatelné.  V  ceně 
raut. Vstupenky na čísle 774 428 312.
Vstupenky na akce KK se prodávají každé úte-
rý od 16:30 do 17:30 v pokladně Kult. klubu.

n Žebrák

n 7. 12. sobota
PěšKy Přes  beRanec 
na KRKaVčí sKály

n syringa

Pěší komentovaná vycházka s průvodcem pro 
všechny zájemce o poznávání zajímavých míst 
v Brdech. Start v 9:20 v Neřežíně na parkovišti 
za vodní nádrží Záskalská – naproti bývalému 
mlýnu.  Náročnost:  Mírné  stoupání,  vhodné 
i pro děti starší 10 let, délka cca 7,5 -8 km.
n 17. 12. úterý od 17:00
PřednášKa s UKázKoU noVýcH 
tecHnIK na PodPoRU zdRaVí
Cvočkařská ulice 286/1, Hořovice, vchod z uli-
ce Jungmannovy. 
Program:  účinky  esenciálních  olejů  terapeu-
tické  kvality,  doplňková  podpora  léčení  ná-
dorového  onemocnění,  stimulační  ošetření 
končetin,  harmonizační  technika  a  technika 
AROMATOUCH. 
Přihlášky na obě akce přijímá a informace po-
skytuje na tel. 603 964 553 Marcela Ganna Flíd-
rová. Více na www.syringa-czech.cz.

n domeček Hořovice

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

4 4. 12.  FITBAll TRENING. Kaleidoskop, 18:45 
- 19:45. Posilování celého těla formou kruhového 
tréninku s využitím velkých míčů. Poplatek 50 Kč.
4  4. 12. KARlŠTEJNSKÉ ČERTOVSKÉ PU-
TOVÁNÍ. Karlštejn, 9:00 - 12:00. Čertovská cesta 
s úkoly pro děti i dospělé. Čertovské masky vítány. 
Poplatek děti: 40 Kč.
4  7. 12. ANDělSKÉ ZVONěNÍ.  Hořovický 
zámek,  16:30  -  18:00.  Přijďte  s  dětmi  navštívit 
anděly  do  zámecké  věže,  kde  můžete  odevzdat 
dopis Ježíškovi. Ten Vám do Vánoc odpoví. Vánoční 
tvoření a občerstvení zajištěno. Vstupné: děti 20 Kč, 
dospělí: 40 Kč.
4 9., 16. 12.  MIMIKlUBÍK. Kaleidoskop, 17:30 
-  18:00.  Setkání  maminek  a  dětí  od  6  měsíců. 
Poplatek 50 Kč.
4 11. 12. ČESKO ZPÍVÁ KOlEDy. Domeček 
Vrbnovská  1138,  18:00  -  19:00.  Tradiční  akce 
pořádaná  Deníkem,  během  níž  si  v  jeden  den 
a ve stejném čase všichni mohou zazpívat koledy 
na stovkách míst v ČR. I Domeček se připojuje! 
4 13. 12. SEMINÁř ŠITÍ VÁNOČNÍHO POV-
lAKU NA  POlŠTÁřEK. Domeček, Vrbnovská 
1138, 17:00 - 19:00. Seminář šití vánočního povlaku 
na polštářek s lektorkou Veronikou Tesařovou. Se 
zapůjčením šicího stroje 450 Kč, s vlastním 350 Kč. 
V ceně veškerý materiál a pomůcky. 
4  14. 12. SEMINÁř BAlÍME VÁNOČNÍ 
DÁRKy. Domeček.  Vrbnovská  1138,  14:00  - 
17:00. Seminář, kde si společně s lektorkou Petrou 
Braunovou zabalíte vlastní vánoční dárky.  V ceně 
káva nebo čaj,  lektorné a 3 archy balícího papíru 
a  tři  přízdoby,  další  možné  zakoupit  na  místě. 
Poplatek: 120 Kč.
Na  obě  akce  rezervace  nutná:  recepce@do-
mecekhorovice.cz nebo na tel. 725 064 881. 
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Podzimní běh 
Dražovkou 

35. ročník Podzimního běhu Dražovkou se 
uskutečnil v sobotu 9. listopadu. Na startovní 
čáru  se  postavilo  téměř  370  účastníků,  a  to 
od těch nejmenších až po dospělé závodníky. 
Sportovní  akci  pravidelně  pořádá  Domeček 
Hořovice. Podle jeho zástupců je letošní účast 
sice dobrá, ale lehce se na ní odrazilo sychravé 
počasí, které závod po celou jeho dobu prová-
zelo. I samotní závodníci na místě vzpomínali 
na loňské slunce. Vítězové si domů odnesli di-
plom a sladkou odměnu v podobě dortu. Děti 
navíc získaly medaile a sladkou drobnost. 

Výsledky  všech  kategorií  jsou  k  dispozici 
na  webových  stránkách  Domečku  Hořovice. 
Pořadatelé by rádi poděkovali Městské policii 
Hořovice, která pomohla s dopravou a udrže-
ním pořádku v okolí závodu. (var)

Úterý 24. 12. 10:00-15:00

Středa 25. 12. zavřeno

Čtvrtek 26. 12. 13:00-21:00

Pátek 27. 12. 13:00-21:00

Sobota 28. 12. 08:00-20:00

Vánoční dvanáctihodinovka 
(3 pro dráhy veřejnost)

28. 12. 2019 od 8:00 – 20:00

ZÁVODNÍ

PLAVCI

VČEREJŠKA

I ZÍTŘKA

OBČERSTVENÍ
K ZAKOUPENÍ

VYHRAJ

ZAJÍMAVÉ

CENY

PROKAŽDÉHOZ VÁS

Bazén
bude otevřen

v běžném
provozu.

VÁNOCE

S PLAVECKÝMI

HVĚZDAMI

AKCE PRO VEŘEJNOST:

UPLAV 100M CO NEJRYCHLEJI
PRO DOBROU VĚC
ZÁVOD FIREMNÍCH ŠTAFET

Výtěžek z prodeje a dobrovolné příspěvky
budou věnovány do Domova na Výsluní Hořovice.

Akci pořádá Plavecký oddíl TJ Spartak Hořovice.
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HODINOVKA

1. ne 06:30 – 08:00 
12:45 14:45

2. Po 12:00 – 14:30
3. Út 12:00 – 14:30
4. st 08:00 – 14:15
5. čt 13:00 – 14:30
6. Pá 13:00 – 15:30
7. so 06:00 – 07:00 

13:45 – 15:30
8. ne 06:30 – 08:00 

12:45 – 14:00
9. Po 12:00 – 14:30
10. Út 12:00 – 14:30
11. st 08:00 – 14:15
12. čt 13:00 – 14:30
13. Pá 13:00 – 15:30
14. so 06:15 – 07:45 

13:45 – 15:30
15. ne 06:30 – 08:00, 

12:45 – 14:30
16. Po 12:00 – 14:30
17. Út 12:00 – 14:30
19. čt 13:15 – 14:30

n Na start 35. ročníku Podzimního běhu Dražovkou se postavilo téměř 370 závodníků. Foto: var

20. Pá 13:00 – 14:30
21. so  06:15 – 07:15 

10:45 – 13:45
22. ne 06:30 – 08:00 

12:45 – 15:15
23. Po 08:15 – 14:15
24. Út 10:00 – 16:00
25. st 09:00 – 17.00
26. čt 08:00 – 15:15
27. Pá 07:00 – 09:45 

12:15 - 18:45
28. so 05:45 – 06:45 

20:00 – 22:00
29. ne 06:30 – 09:15 

16:00 – 19:00
30. Po 08:30 – 15:30
31. Út 08:45 – 19:00
1. st 08:00 – 15:15
2. čt 09:00 – 14:30
3. Pá 13:00 – 15:30
4. so 06:15 – 07:45
5. ne 06:30 – 08:00 

12:45 – 15:00

Rozpis veřejného bruslení v prosinci 2019 
a začátkem ledna 2020 (www.zs-horovice.cz)

Neděle 29. 12. 12:00-19:00

Pondělí 30. 12. 13:00-20:00

Úterý 31. 12. 10:00-16:00

Středa 1. 1. 13:00-21:00

Informace o akcích 
ve sportovní hale naleznete
na www.horovicesport.cz

otevírací doba bazénu o vánočních svátcích


