
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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Hořovice chtějí měřit rychlost

Radnice se opírá také o vůli občanů z ně-
kterých lokalit, které by měly radary chránit. 
Jedná se například o petici podanou Spolkem 
Letná Hořovice, kterou město opětovně ob-
drželo v dubnu letošního roku.

Právě ulice Tyršova je jednou z těch, kte-
rých by se měření mělo týkat. Že se jedná 
o záměr správný, ukazuje také indikativní 
měření, které proběhlo 24. až 31. 8. 2018. 
Průměrný počet přestupků nad 51 km/h činil 
5 204 za den. Počet přestupků nad 61 km/h 
potom 1 941 denně. Indikativní měření pro-
běhlo také ve dnech 31. 8. až 7. 9. 2018 v ulici 
Masarykova. Nad 51 km/h projelo touto ulicí 
průměrně 2 121 řidičů za den. Nad 61 km/h 
potom 393 řidičů za den.

Právě na výše uvedených komunikacích 
projekt počítá s umístěním oboustranného 
úsekového měření, které ovšem bude ozna-
čeno 50 m před začátkem úseku měření in-
dikativním informačních panelem s aktuální 
naměřenou rychlostí a případně nápisem 
ZPOMAL. Pokud řidič v této vzdálenosti za-
reaguje a svou rychlost zkoriguje, radar pře-
stupek nezachytí.

Město předpokládá, že by si technické 
vybavení potřebné pro měření rychlosti pro-
najalo, tedy bychom nepotřebovali žádné 
vstupní náklady. Neřešili bychom ani žádné 
následné opravy a údržbu systému. Technic-
ké vybavení nezahrnuje pouze samotné ra-
dary, ale také hardware, sítě, počítače apod. 
Celý systém pracuje v podstatě automaticky, 
vyžaduje pouze aprobaci přestupku městskou 
policií, která elektronicky předá přestupek 
příslušnému odboru městského úřadu. Ten 
zasílá výzvu k zaplacení pokuty pachateli 
přestupku.

Není zájmem města vytvořit z měření 
rychlosti ani nadměrné příkoří pro řidiče 
místní či přespolní, ani zlatý důl pro měst-
ský rozpočet. Proto také zejména na počátku 
chceme pokutovat zejména vyšší naměřené 
rychlosti a spíše nižšími částkami v řádech 
stovek korun. Systém bude postaven tak, že 
v případě, že řidič zaplatí pokutu na základě 
obdržené výzvy, nepřijde o body. V opačném 
případě bude muset příslušný odbor měst-

ského úřadu zahájit správní řízení, kde je ne-
jen finanční sankce podstatně vyšší, ale dojde 
i k odebrání příslušeného počtu zmíněných 
bodů.

Jednání ohledně instalace radarů v Hořo-
vicích s dopravní policií a Krajskou správou 
a údržbou silnic právě probíhají. Oficiální 
žádost o souhlas s umístěním technického 
vybavení měření by město mohlo podat do 

konce června letošního roku. Následně pro-
běhne poměrně složitá veřejná soutěž na 
poskytovatele této služby, ale možná bychom 
mohli v Hořovicích měřit rychlost už letos.

Možná si mnozí ani neuvědomujeme, že 
normální je dodržovat předpisy, a to i ty do-
pravní.

S úctou Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta města Hořovice

n Na Gymnáziu Václava Hraběte Hořovice v letošním školním roce skládalo maturitní zkouš
ku 59 studentů. Maturitní vysvědčení přebírali v pátek 19. června ve vnitřních prostorách hořo
vického zámku. Více na straně 2. Foto: Radka Vaculíková

Více než rok se hořovická radnice zabývá myšlenkou zavedení stacionárního měření rychlosti na konkrétních 
úsecích hlavních „tahů“, tedy na krajských silnicích druhé třídy. Hned v úvodu bych rád zdůraznil, že primárně 
jde o zvýšení bezpečnosti občanů pohybujících se ve vozovce a na přechodech. Nelze ovšem nezmínit, že samo-
zřejmě příjmy z pokut, které z naměřených přestupků plynou, mohou výrazně posílit městský rozpočet.

Maturanti převzali
vysvědčení na zámku



Akademický malíř Zbyněk Novotný 
vystavoval v hořovické Galerii Starý zá-
mek v roce 2015, nyní se jeho dílo po pěti 
letech do této galerie vrací, a to při příle-
žitosti jeho významného jubilea. O jaké 
jubileum se jedná, napovídá název výsta-
vy: 70 – mohu tady žít.

Vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek 
18. června, dostavilo se na ni několik desítek ná-
vštěvníků včetně přátel Zbyňka Novotného z obce 
Hvozdec, kde akademický malíř již sedmnáct let 
žije. Výstavu zahájili senátor Jiří Oberfalzer, po-
slanec Parlamentu ČR Ing. Jan Skopeček, starosta 
města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina a ředitel Měst-
ského kulturního centra Hořovice Mgr. Přemysl 
Landa. Dílo Zbyňka Novotného je známé u nás 
i v zahraničí. Kromě regionálních a pražských 

galerií vystavoval v Německu, Holandsku, Bra-
zílii nebo Švýcarsku. Jeho dílo je zastoupeno ve 
sbírce Ministerstva ČR, v zahraničních muzeích 
i v soukromých sbírkách. Zbyněk Novotný byl na 
vernisáži obklopen svými blízkými. „Je to skvělý 
člověk s velkým srdcem a s velkým rozhledem. Je 
mu blízké nejen umění, ale býval vášnivým sbě-
ratelem brouků, zajímá se o rostliny a o mnohé 
další,“ prohlásila Petra Brodská za všechny jeho 
přátele. Vernisáž skvělým hudebním vystoupením 
podkreslila Šárka Pexová. Nechybělo občerstvení.

Výstava je otevřená až do neděle 30. srpna, 
navštívit ji můžete vždy v pátek, sobotu a neděli 
do 10 do 18 hodin. Po domluvě na telefonním 
čísle 732 512 821 je možný termín mimo otevíra-
cí dobu. Více fotografií na webu www.mkc-horo-
vice.cz v sekci Fotogalerie. (var)

Letošnímu nouzovému stavu se museli 
přizpůsobit i studenti hořovického Gymnázia 
Václava Hraběte. Jak uvedl ředitel školy Jiří Vl-
ček, bylo nutné přejít na distanční výuku, která 
byla pro řadu vyučujících novinkou. Zároveň 

ale zmínil, že žáci v rámci svého celkového 
„počítačového“ ladění jsou na takový typ ko-
munikace více zvyklí. „Po počátečním leckdy 
opatrném a nesmělém „osahávání“ potřebných 
aplikací to ale všichni zvládli a přepnuli do dál-
kového režimu. Přitom objevili i některé jeho 
nesporné výhody. Normální (prezenční) vý-
uka však vyučujícím i žákům většinou výrazně 
chyběla,“ konstatoval ředitel GVH Hořovice 
Jiří Vlček.

Na GVH Hořovice letos maturovalo 59 stu-
dentů. Kromě časového posunu (z května na čer-
ven) a zvýšené obecné nejistoty a nervozity bylo 
hlavní novinkou letošních maturitních zkoušek 
zrušení písemných prací (slohovek) z českého ja-
zyka a literatury i z cizích jazyků ve společné části. 
Profilová část maturity zůstala beze změny. (var)
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Festival zahájil koncert Lenky Dusilové
Hořovické kulturní léto 2020 zahájila svým koncertem zpěvačka Lenka Dusilová, a to v neděli 14. června. Nepříznivé počasí akci přesu-

nulo z původně plánovaného nádvoří Starého zámku do nedalekého klubu Labe. To ale akci v žádném případě neuškodilo. Místo konání 
si pochvalovala na podiu nejen samotná zpěvačka, ale i diváci, kteří byli rádi, že unikli silnému dešti. Šestinásobná držitelka hudební ceny 
Anděl Lenka Dusilová je potěšila zajímavým hudebním zpracování a výjimečným hlasem. Více k programu Hořovického kulturního léta na 
straně 13 v sekcích Nádvoří Starého zámku a Společenský dům. (var)

Maturanti převzali vysvědčení na zámku

Obrazy Zbyňka Novotného spatříte v Galerii Starý zámek

n K maturantům promluvil i starosta města 
Hořovice Jiří Peřina. 2x foto: var

n Akademický malíř Zbyněk Novotný byl na 
vernisáži výstavy v Galerii Starý zámek obklo
pen přáteli. Foto: Radka Vaculíková
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V první části jsme představili zakladatele vý-
roby harmonik a heligonek v Hořovicích, Josefa 
Kebrdleho. Od prvních harmonik vyrobených 
v jeho rodném domku se tento v Českosloven-
sku dosud neznámý obor zcela proměnil. Během 
patnácti let se výroba přesunula do centra měs-
ta a v roce 1935 už Kebrdle zaměstnává více jak 
42 dělníků, kteří vyrábějí kompletní akordeony 
a heligonky včetně všech součástek, které jsou 
potřeba k jeho sestavení. I přesto, že ve výrobě 
převažuje čistě rukodělná práce, nástroje dosa-
hují velmi vysoké kvality, jelikož na důkladném 
odborném vzdělání a manuální zručnosti všech 
svých pracovníků si Josef Kebrdle velmi zaklá-
dá, stejně jako na použitých materiálech. Ročně 

vznikne přes 600 
nástrojů, které 
se prodávají ne-
jen v tuzemsku, 
ale především 
v zahraničí, kde 
úspěšně obstáva-
jí v mezinárodní 
konkurenci. Exis-
tuje dokonce stálá 
výstava vybraných 
typů nástrojů ve 
Veletržním paláci 
v Praze a hořo-

vické harmoniky 
získávají světový 
věhlas. Ve svém ka-
talogu z doby nej-

většího rozkvětu Kebrdle právem označuje svůj 
podnik jako „velkovýrobu“ a hrdě zveřejňuje 
nejen všechny druhy vyráběných harmonik, ale 
i pochvalné dopisy z celého světa. Ve zcela sobě-
stačné továrně vznikají také unikátní koncertní 

kousky, jako například chromatická harmonika 
pro koncertního mistra Brejchu s více jak 200 
knoflíky v pravé ruce. Podobnou můžete vidět 
i v naší historické sbírce akordeonů a heligonek.

V roce 1941 Josef Kebrdle umírá a vedení 
továrny přebírají jeho bratři – Ladislav a Daniel. 
Do konce války zbývá ještě pár let a výroba běží 
i v těchto těžkých časech. Smrt zakladatele však 
jakoby předznamenala zásadní změny, které hořo-
vické harmoniky čekají v poválečných letech.

Delicia, s.r.o.

Historické okénko do výroby 
harmonik v Hořovicích – II. díl

n Obrázek koncertní har
moniky, pravděpodobně 
z roku 1936.

n Titulní strana původního katalogu výrobků 
pana Kebrdleho, cca 30. léta 20. století.

n Tři otázky pro zastupitele

Co Vás ve městě těší?
V Hořovicích, kde jsem prožil celý život, 

mě těší velmi dobré zázemí pro sportovní vy
žití téměř ve všech sportech, jak pro děti tak 
pro dospělé. K tomu mimo jiné velmi pomoh
la rekonstrukce haly.

Velice povedené jsou herní a odpočinkové 
zóny v lesoparku Dražovka, které jsou využí
vány občany na maximum.

Moc mě těší, že v posledních letech došlo 
k rekonstrukci velké části budov v našem 
městě, například Společenského domu, první 
ZŠ a druhé ZŠ, kde je z mého pohledu velmi 
zdařilá nová půdní vestavba.

Velkým přínosem pro Hořováky je i zbu
dování sběrného dvora. Jen je škoda, že je 
stále ve zkušebním, tedy omezeném provozu.

Co Vám ve městě vadí?
V Hořovicích je stále co zlepšovat. Velký 

problém vidím v běžné komunální údržbě, 
jako je zeleň, četnost a kvalita provedených 
prací je tragická. Absolutně chybí rozšíření 
parkovacích zón na celém území města, na
příklad když se dělala revitalizace zeleně ve 
Višňovce, tak se v rámci projektu mohlo mys
let i na rozšíření parkovacích míst.

Velký dluh máme na vzhledu celého cen
tra, jak náměstí, tak i přilehlé Pražské ulice 
a samozřejmě na historické části Žižkov.

Za jeden z největších prohřešků považuji 
rozmístění a vzhled sběrových míst na třídě
ný odpad, které jsou téměř u každého parko
vého místa ve městě a jsou ohyzdná. Pokud 
chci, aby občané odpad třídili, musím zajistit 
dostatečné vyvážení kontejnerů a následné 
udržování pořádku v jejich okolí.

Jak můžete přispět ke zlepšení?
Mojí prioritou je snížení počtu sběrových 

míst na tříděný odpad, především právě 
u parčíků a následně větší využití sběrného 
dvora. Je potřeba se zaměřit na běžnou ko
munální údržbu, natírání, opravy a údržbu 
stávajícího majetku města tak, abychom měli 
naše Hořovice co nejméně otlučené a žití 
v nich se nám líbilo.

Miloše Koželuha

n Opravy výtluků na hořovických komunikacích

n Pracovníci Technických služeb města Hořovice v předchozích týdnech opravovali výtluky na sídliš
ti Višňová a v ulicích Komenského, Dr. Holého, Nad Školou. Foto: Radka Vaculíková
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n Poděkování

Moc děkuji všem, kteří v Domově Na 
Výsluní pečovali o mého vážně nemocného 
manžela Ing. Libora Martínka. Jejich lid-
ský přístup, chápavé a vstřícné jednání mu 
umožnilo lépe zvládat jeho obtížný stav.

Do dalších dnů přeji všem neutuchající 
energii a trvající empatii.

Ještě jednou děkuji.
MUDr. Marta Martínková

Veronika Toušová: Domácí prostředí je ozdravující
Co se skrývá za pojmem domácí zdravotní péče? Kdo má na ni nárok a v čem se liší od péče v nemocnici? Nejen na tyto otázky 
odpověděla regionální ředitelka Domácí péče Včelka Veronika Toušová z Hořovic.

n Domácí péči se věnujete celý svůj profes-
ní život?

V domácí péči pracuji od roku 1994, kdy 
jsem ukončila mateřskou dovolenou. Před tím 
jsem pracovala jako zdravotní sestra na popále-
ninách v Praze na Vinohradech. Dnes mohu říci, 
že domácí péče byla dobrá volba. Agentura, ve 
které jsem na začátku působila, se během let vy-
víjela. Nakonec se stala součástí sdružení Včelka.

n Můžete nám toto sdružení přiblížit?
Včelka je velká společnost a je nám ctí být její 

součástí. Je to sdružení pečujících organizací po-
skytujících služby v oblasti zdravotní a sociální 
péče. Pacient je zde stále to nejdůležitější. Tato 
filozofie mne vždy těšila, proto se mi ve Včelce 
moc líbí.

n Co domácí zdravotní péče například za-
hrnuje?

Pacientům zajišťujeme převazy, odběry krve 
nebo aplikujeme injekce, provádíme základní 
rehabilitace, péči o ležící, staráme se o nevylé-
čitelně nemocné. Tuto a další domácí zdravotní 
péči plně hradí zdravotní pojišťovna konkrét-

ního člověka, a to na základě indikace praktic-
kým lékařem. Praktický lékař rozhoduje o tom, 
zda pacient tuto péči potřebuje, nebo ne. Stejně 
tak o tom může rozhodnout ošetřující lékař po 
ukončení hospitalizace. Poskytování domácí 
zdravotní péče souvisí především s omezenou 
mobilitou pacienta a jeho potřebami.

n Kolik pacientů za den ošetříte?
Přibližně šedesát na Hořovicku a podobný 

počet na Berounsku.

n Kolik sester je ve vašem týmu?
Celkem nás je osmnáct, některé sestry pracují 

i na dohodu o provedení práce.

n Jakou oblast máte na starost?
Věnujeme se pacientům na území celého 

okresu Beroun a vyjíždíme i na Rokycansko.

n Jak vypadá váš pracovní den?
Každý můj den je úplně jiný. Mám na staros-

ti pobočky Berounsko, Kladno a Praha západ, 
snažím se zajistit jejich plynulý chod. Převážně 
se věnuji administrativě a legislativním záleži-
tostem. Ještě nedávno, v době stavu nouze, jsem 
hodně vypomáhala v terénu. Tu práci mám ráda, 
kontakt s lidmi je pro mne velmi důležitý. Stále se 
snažím být alespoň na prvních návštěvách, když 
se péče u pacientů nastavuje a také pomáhám 
zajišťovat péči paliativní.

n Je potřeba tolik administrativy?
Ano. Našim plátcem jsou zdravotní pojišťov-

ny. Pokud něco zaplatí, tak to chtějí jejich zástup-
ci zdůvodnit. Na nás je, abychom jim předložili 
plnohodnotnou dokumentacidle legislativního 
rámce.

n V čem se liší péče o pacienta v domácím 
prostředí od té v nemocnici?

Pacient a zdravotník – to je stejné. Naše si-
tuace je ale hodně jiná v tom, že chodíme k pa-
cientům domů. Vstupujeme do jejich prostředí, 
jsme návštěva, a to bychom měli stále respekto-
vat. Zároveň se ale snažíme citlivým způsobem 
jejich režim usměrňovat tak, aby byl součástí 
léčby a napomáhal navrácení zdraví. Přednost 
naší práce je v tom, že lidem můžeme pomáhat 
doma, domácí prostředí je ozdravující. Kde je 
lépe než doma?

n Jaká další specifika má domácí zdravotní 
péče?

Vztah pacient – sestra je v domácí péči určitě 
bližší. Je zde velký prostor pro osobní zodpověd-
nost, není zde místo pro kolektivní vinu.

n S jakými organizacemi spolupracujete?
Zdravotní a sociální služby jsou neoddělitel-

né. Mimo našich kolegyň ze Včelky spolupracu-
jeme s Digitem, Charitou a domovem důchodců 
Hořovice, se všemi poskytovateli sociálních slu-
žeb. Spolupracujeme i s dalšími společnostmi. 
Jsme otevření spolupráci s každým, kdo pomáhá 
zlepšovat život našim klientům.

n Vaší maminkou je známá hořovická lé-
kařka Marta Martínková. Myslíte, že lásku 
k povolání jste získala po mamince?

Rodiče sice nebyli úplně nadšení z volby 
zdravotní školy, ale myslím, že ano.

n Co byste ráda uvedla na závěr?
Tuto práci mohu dělat nejen proto, že mne 

baví, ale i díky tolerantní rodině a našemu skvě-
lému kolektivu. (var)

n Regionální ředitelka Domácí péče Včelka Vero
nika Toušová. Foto: var

Za názvem Kamínkování se skrývá hra, do které se může zapojit každý. Udělali to tak i žáci 
3. B 2. základní školy Hořovice. Z domova si přinesli kamínky, na které ve škole nakreslili různé 
motivy. Také je nalakovali. „Nyní chodíme po Hořovicích a budeme je ukládat na místa, kde 
chodí lidé. Kdo tuto hru zná, má většinou v kapse kamínek a vymění ho za jiný. Tak kamínky 
putují po celé republice,“ vysvětlila učitelka třeťáků Jana Fialová. Foto: Radka Vaculíková

Kamínkování
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Peloton projektu Josefa Zi
movčáka Na kole dětem i v le
tošním roce přijel do Hořovic. 
V úterý 16. června v příjem
ném počasí směřoval do Hořo
vic po ranním startu v Písku, 
krátké zastávce v Čimelicích 
a Příbrami a dále pokračoval 
na Beroun, Hýskov a Družec, 
kde byl cíl etapy. „V našem 
městě se po přivítání starostou 
Jiřím Peřinou a občerstvením 
na sále radnice připojila k pelo
tonu početná skupina cyklistů. 
V pelotonu jsme kromě hlavní
ho autora akce pana Josefa Zimovčáka mohli vidět i další známé tvá
ře – třeba pana profesora Pirka nebo cyklistu Jiřího Ježka. Akce byla 
skvěle připravená a provázela ji nezaměnitelná atmosféra s hlavní my
šlenkou pomoci onkologicky nemocným dětem. V Hořovicích se těšíme 
na další ročník,“ prohlásil Antonín Spal.

Foto: © Ivo Dvořák / idphotography.cz

n Na kole dětemSpolečnost Digitus Mise slaví
v letošním roce 15. výročí od založení
Vznik původního občanského sdružení Digitus o.s. se datuje na 
květen roku 2005. V letošním roce společnost, jejíž zástupci chtě-
li od samého začátku poskytovat služby v domácnostech, aby 
lidé mohli co nejdéle zůstat ve svém prostředí, slaví 15. výročí od 
svého založení.

Použité injekční stříkačky
patří do speciálních kontejnerů
Sběr injekčních stříkaček zajistí městská policie, odbornou 
likvidaci terénní služba Magdaléna.

Našli jste někdy pohozenou injekční stříkačku? Víte, na koho byste se 
měli obrátit? Předně na Městskou policii Hořovice na lince 800 156 166,  kte-
rá zajistí sběr. Velitelka Městské policie Hořovice Světla Dardová vysvětluje, 
proč se injekční stříkačky na různých místech objevují a jaké jsou další po-
stupy:  „Injekční stříkačky používají uživatelé nelegálních návykových látek. 
Většinou jde o jednorázové injekce, které uživatel po aplikaci zahodí.Pokud 
strážníci Městské policie Hořovice pohozenou injekční stříkačku objeví, nebo 
jsou na takové místo přivoláni, uloží nalezený materiáldo speciálních nádob – 

kontejnerů. Sběrem kompe-
tence městských strážníků 
končí, likvidaci nalezeného 
materiálu zajišťuje terénní 
služba Magdaléna.“ Strážníci 
její zástupce informují nejen 
o místě nálezu, ale také jim 
předávají naplněné kontejne-
ry, které si zástupci Magda-
lény odvezou k odborné li-
kvidaci a strážníkům předají 
kontejnery nové.

Zástupci terénního programy Magdaléna se poté na místo nálezu v rámci 
prevence zaměří, snaží se kontaktovat případné uživatele návykových látek 
a snaží se o výměnu a sběr potenciálně infekčního injekčního materiálu. 
Kromě toho, že strážníci vyjíždějí k oznámením, injekční stříkačky i sami 
vyhledávají, například na pískovištích. S Městskou policií v rámci tohoto té-
matu spolupracuje nejen Magdaléna, ale i sociální odbor Městského úřadu 
Hořovice. (var)

TERÉNNÍ PROGRAM MAGDALÉNA – BEROUNSKO

- poskytuje terénní služby osobám závislým na návykových látkách 
či osobám ohrožených závislostním chováním na Berounsku, Rakov-
nicku a v regionu Praha-Západ

- kromě jiného v rámci výměnného injekčního program mění použitý 
injekční materiál za sterilní včetně distribuce zdravotnického materiálu

- cílem služeb je především minimalizovat zdravotní a sociální rizika 
spojená s užíváním drog a jejich dopady na jedince a širokou veřejnost

Jak říká ředitel společnosti Jan 
Křížek, při zakládání organizací 
a společností jsou rozhodující první 
kroky, jako náplň, program, cíle, eko-
nomická část, legislativa a zejména 
lidský faktor. „Myslím, že každý, kdo 
tím prošel, mi dá za pravdu. Pro daný 
účel vytvořit tým, to je mnohdy ur-
čujícím prvkem pro úspěšnost celé-
ho projektu. Byl jsem rád, že i tehdy, 
před 15lety, jsem se mohl obrátit jak 
na dřívější známé z různých oborů, 
tak i na zdejší kamarády, zejména 
pak na PhDr. Jiřího Vlčka a MUDr. 
Antonína Spala, kte-
rým velmi děkuji. 
Zdaleka není vý-
pomoc do nejistoty 
samozřejmostí, dů-
ležitou roli sehrála 
slušnost a důvěra,“ 
uvedl Jan Křížek.

Dalším důle-
žitým krokem byl 
výběr zaměstnanců. 
„Tím prvním byla 
paní Marie Carva-
nová, dále Růžena 
Štochlová, které přeji k významné-
mu výročí vše nejlepší a hodně zdra-
ví. Jmenovaným bych opravu rád 
poděkoval, protože začátky nebyly 
jednoduché, a to i včetně finanční 
nejistoty v oboru, který se teprve vy-
víjel,“ zmínil Jan Křížek a zavzpomí-
nal na dobu, kdy se jídlo ke klientům 
rozváželo na kole, městskou dopra-
vou, nebo pěšky. Následovaly jízdy 
na motorkách. Osobní automobily 
začaly přibývat až po letech, a to po-
stupně s rozvojem a rozšiřováním 
poskytování péče i do vzdálených 
obcí.

Hořovický Digitus vznikl nejprve 
jako zájmové sdružení. Společnost 
prošla v průběhu let řadou změn – 
rozšiřování služeb, navýšení počtu 
klientů i personální reorganizace. 
Došlo také ke změně názvu na Digi-
tus Mise i ke změně subjektu obecně 
prospěšné společnosti na nový útvar 
„zapsaný ústav“. Co se však nezmě-
nilo, je vize, se kterou společnost 
v roce 2005 začínala. Digitus Mise 
hodlá i nadále potřebným lidem 
služby poskytovat doma. „Ústavy 
jsou nutné, ale prvním krokem by 
měla být nabídka služeb do domá-
cího prostředí. I dnes se to ukazuje 
jako dobré řešení. Nezbytným před-

pokladem k rozvoji společnosti je 
solidarita s člověkem. To platí pro 
všechny obory a sféry života a pro 
sociální obor nejvíce. Zažili jsme 
toho dost, mimo profesních věcí 
např. 2x vykradení, přepadení pra-
covnice, stěhování a jiné,“pozname-
nal Jan Křížek

Digitus Mise nyní rozšiřuje dobu, 
ve které služby poskytuje. „Od 1. čer-
vence poskytujeme služby denně, tj. 
i víkendy, svátky, a to až do pozdních 
večerních hodin,“ sdělil Jan Křížek 
s tím, že se tak děje s ohledem na po-

třeby lidí.
A jak mají po-

stupovat lidé, kteří 
mají zájem o soci-
ální služby? Dosta-
tečné informace do-
stanou na své obci, 
případně v nejbliž-
ším větším městě – 
v obci s rozšířenou 
působností, ale 
např. i telefonem.

Oslavy 15. vý-
ročí vzniku společ-

nosti Digitus Mise se uskuteční, až se 
situace po nouzovém stavu ještě více 
zlepší. Stejně tak budou obnovena 
i pravidelná setkání Ká.Ča.

Digitus Mise je zásadním po-
skytovatelem terénních sociálních 
služeb a péče v domácnostech v re-
gionu. „Pracujeme ve více jak 50 
obcí kraje. Zájem o výpomoc doma 
jak seniorům, lidem se zdravotním 
omezením, či např. prvotní pomoc 
v rodině s trojčaty aj., nám dává za 
pravdu, a to původnímu směřování 
poskytovat služby v domácím pro-
středí. K těmto službám máme ještě 
péči ambulantní, tzv. Centrum den-
ních služeb, poskytovanou v objektu 
v Hořovicích v Pražské ul. – naproti 
poště. Přes den až do 20h mohou 
klienti využít služeb, úkonů, jaké po-
skytujeme v jejich domácnostech, tj. 
např. včetně stravy, různých aktivit, 
mytí – sprchování, či jen odpočin-
ku. V sociální oblasti pracuji více jak 
25let, věřím, že tato sféra je již dnes 
celkem stabilní. Jen bych si přál větší 
vzájemnou úctu, pravou solidaritu. 
Umíme pořádat sbírky, což je dobré 
a povzbudivé, avšak nezapomínejme 
na slušné lidské vztahy – byť jen dob-
ré slovo. To přeji všem,“ uzavřel Jan 
Křížek. (var)

Jan Křížek
ředitel Digitus Mise

n Na snímku hořovický strážník provádí 
kontrolu dětského hřiště za pomoci detekto
ru kovů. Foto: archiv MP Hořovice 
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Hasiči Hořovice

Zásahy Hasičského záchranné-
ho Sboru Středočeského kraje, 
územního odboru Beroun, po-
žární stanice Hořovice.
8 Od 15. 5. do 15. 6. 2020 hasi-
či ze stanice Hořovice vyjížděli 
k 38 událostem, z toho k 3 po-
žárům, 19 technickým událos-
tem typu čerpání vody, padlý 
strom, k 7 dopravním neho-
dám, 1 události typu únik ne-
bezpečné látky, k 5 událostem 
typu záchrana osob a zvířat. Ve 
třech případech šlo o planý po-
plach, porucha EPS či neohlá-
šené pálení. Při událostech spo-
lupracovali se zdravotnickou 
záchrannou službou, policií 
ČR a ostatními složkami IZS. 
Při událostech došlo ke zraně-
ní 7 osob, 3 osoby byly přímo 
zachráněny a v jednom případě 
se jednalo zranění neslučitelná 
se životem.
8 V pátek 29. 5. v 8:39 byla jed-
notka HZS Středočeského kra-
je ze stanice Hořovice vyslána 
k dopravní nehodě motorkáře 
do Lochovic. Hasiči společně 
s ZZS zraněnému motorkáři 
zaškrtili amputovanou konče-
tinu, stabilizovali jej a následně 
transportovali k vrtulníku. Na 
motocyklu provedli protipožár-
ní opatření, a poté motocykl vy-
táhli pomocí navijáku ze stráně 
zpět na vozovku.

8 10. 6. v odpoledních hodi-
nách byla jednotka HZS Stře-
dočeského kraje ze stanice 
Hořovice společně s jednotkou 
SDH obce Komárov a Zaječov 
vyslána k požáru stroje drtícího 
kámen do kamenolomu v obci 
Zaječov. Požár lokalizovali už 
před příjezdem hasičů zaměst-
nanci lomu pomocí ručních ha-
sicích přístrojů. Úplná likvidace 
požáru byla provedena pomocí 
vysokotlakého proudu.
8 13. 6. 2020 v 14:50 byla jed-
notka HZS Středočeského kraje 
ze stanice Hořovice společně 
s jednotkou SDH obce Hvozdec 
vyslána na požár trafostanice do 
obce Hvozdec. Po příjezdu do-
cházelo k plamennému hoření 
vně transformátoru. Požár byl 
likvidován pomocí speciálního 
hasiva oxidu uhličitého z hasi-
cích přístrojů v dýchací techni-
ce.
8 Ve dnech 13. 6.–14. 6. 2020 
bylo na ORP Hořovice evido-
váno 14 událostí spojených s lo-
kálními dešťovými přeháňkami 
a bouřkami, při nichž zasaho-
valy jednotky požární ochrany. 
Převážně se jednalo popadané 
stromy, čerpání vody a zprů-
chodnění kanalizací či vodních 
toků.

HZS Středočeského kraje
ze stanice Hořovice

Městská policie Hořovice

8 Dne 28. 4. 2020 prováděla 
hlídka MP kontrolní činnost 
v Lesoparku Dražovka v Ho-
řovicích, kde spatřila skupinu 
osob. Po příchodu na místo, kde 
se osoby zdržovaly, byl spatřen 
také volně pobíhající pes. Hlíd-
ka upozornila majitele psa, aby 
ho připnul na vodítko, protože 
porušuje vyhlášku Města Ho-
řovic o volném pohybu psů 
a porušuje i návštěvní řád Leso-
parku Dražovka, což majitel od-
mítl. Z tohoto důvodu byla celá 
věc zadokumentována a předá-
na správnímu orgánu k dalšímu 
opatření.
8 Dne 12. 5. 2020 v 9:35 bylo 
přijato tel. oznámení od dispe-
čera firmy Arriva, že jejich řidič 
má v autobusu opilého a pro-
blematického pasažéra. Hlíd-

ka vyčkala příjezdu autobusu 
na Náměstí Boženy Němcové 
a opilého muže vyvedla ven. 
Následnou lustrací bylo zjištěno, 
že se jedná o osobu v pátrání. 
Z tohoto důvodu byla přivolána 
hlídka PČR, která muže převza-
la k dalšímu opatření.
8 Dne 26. 5. 2020 ve 4:05 při 
kontrolní činnosti v ul. U Re-
mízku hlídka MP zastavila do-
dávkové vozidlo, které jelo po 
chodníku z ul. Vrbnovská, kde je 
zároveň umístěna DZ B1 – zá-
kaz vjezdu. Na dotaz strážníků, 
proč tudy jezdí, řidič sdělil, že 
zde zásobuje prodejnu potravin. 
Jelikož se jednalo o opakova-
né porušení DZ B1 a jízdy po 
chodníku, byla celá věc postou-
pena ke správnímu řízení.

Světla Dardová, velitelka MP

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
NA HOŘOVICKU
NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY:
pruvodcepomoci-horovice.cz

 

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.
Přehlednější a uživatelsky příjemnější web, na
kterém najdete všechny potřebné informace týkající
se sociálních služeb. 
 
Stránky nabízejí rychlou a snadnou orientaci v nabídkách
pomoci při řešení tíživé životní situace.  Obsahují také
kontakty na lékaře, školy nebo obce. 
Věříme, že se vám naše nové webové stránky budou líbit
a budete se v nich dobře orientovat.
V případě dotazů, postřehů a připomínek nás můžete
kontaktovat na tel. 311 545 357 
nebo e - mailu: ratajova @mesto-horovice.cz

Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství

 

NEZAPOMEŇTE SI NOVOU eOBČANKU AKTIVOVAT 
A KOMUNIKUJTE S VEŘEJNOU SPRÁVOU ONLINE!

JAK NA TO?
1. Při vyzvednutí svého občanského průkazu si aktivujte u pře-
pážky občanku. Je to jednoduché. Zvolte si 2 kódy (kombinace 
2 – 4 číslic): Identifikační osobní kód (IOK) a deblokační osobní 
kód (DOK).

a. IOK funguje stejně jako PIN kód u vaší platební karty a slouží 
k ověření uživatele.
b. DOK slouží k odblokování v případě, že jste špatně zadali váš 
IOK třikrát za sebou.

2. Dále budete potřebovat čtečku čipových karet, kterou si může-
te koupit v obchodě s elektronikou, pokud ji už nemáte zabudo-
vanou ve svém počítači.
3. Doma si už jen nainstalujete do počítače aplikaci občanka (info.
eidentita.cz/Downloadú) a plně využijete možností občanky.

Nová eOBČANKA, vydávána od 1. července 2018, slouží ke vzdá-
lenému prokázání totožnosti s nejvyšším stupněm zabezpečení.

eOBČANKA JE KLÍČEM K VEŘEJNÝM ONLINE SLUŽBÁM
KAM SE MŮŽU PŘIHLÁSIT S AKTIVOVANOU eOBČANKOU?
l Portál občana l Datová schránka l Portály obcí a měst
l Finanční správa l eRecept l Živnostenský rejstřík
l Portál MPSV l Úřad práce ČR
Další informace najdete na: www.gov.cz; info.eidentita.cz; 
www.datoveschranky.info
Nové služby a portály neustále přibývají. V budoucnu bude mož-
né se rovněž přihlásit k online službám jiných členských států. 
Aktuální seznam portálů: info.eidentita.cz/sep.

JDETE SI PRO NOVÝ 
OBČANSKÝ PRŮKAZ 
– eOBČANKU?
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Na pracovníky Centra se může 
obrátit kdokoliv z Hořovic i okol-
ních obcí, kdo dlouhodobě pečuje 
o dítě nebo dospělého s postiže-
ním nebo o seniora. Kontaktní 
místo najdete v budově Městské-
ho úřadu Hořovice, Palackého 
náměstí 640, ve 3. patře. Po před-
chozí telefonické či e-mailové 
domluvě se Vám budou věnovat 
koordinátorky pomoci Věra Ku-
táčová a Petra Štěpová.

Koordinátorky jsou připra-
veny pomoci i rodinám, které 
teprve zvažují, zda jsou schopny 
se v domácím prostředí postarat 
například o seniora s demen-
cí nebo s jiným onemocněním. 
Jedná se o situace, kdy je rodina 
postavena před rozhodnutí změ-
nit své dosavadní fungování, musí 
se domlouvat, jak si péči rozdělí, 
zda ji lze skloubit se zaměstnáním 
apod.

CPKP nemá registrované so-
ciální služby, nenahrazuje tedy 
služby jako je pečovatelská služ-
ba, osobní asistence apod. Lidem, 
kteří se na koordinátorky pomoci 
obrátí, nabízí především poraden-
ství. Koordinátorky s nimi probe-
rou jejich individuální rodinnou 
situaci a pomohou jim hledat 
praktické řešení. Doporučí jim 
vhodné sociální či zdravotní služ-
by, nasměrují je na sociální odbor 
nebo úřad práce. Koordinátorky 
se snaží pečující podpořit i v tom, 
aby se nebáli požádat o pomoc, 
aby mysleli i na sebe a snažili se 
například péči rozdělit mezi více 
osob. V některých případech na-
bídnou pečujícím jednorázové 
bezplatné konzultace s odborníky 
z oblasti psychologie, psychiatrie, 
fyzioterapie apod.

Kromě individuálního pora-
denství organizuje Centrum také 

vzdělávací aktivity pro pečující 
a zážitkové pobyty pro rodiny, 
které pečují o dítě s postižením.

Lidé, kteří potřebují pomoc, se 
mohou telefonicky nebo e-mai-
lem obracet na uvedené kontakty.
Koordinátorky pomoci:
Petra Štěpová (petra.stepova@
cpkp.cz, 773 661 130)
Věra Kutáčová (pecujici.horovic-
ko@cpkp.cz, 607 099 719)

Centrum pro komunitní práci 
střední Čechy od ledna 2020 do 
června 2022 realizuje projekt „Pe
čovat a žít doma je normální 2 – 
podpora neformálních pečovatelů 
na Berounsku, Dobříšsku a Hořo
vicku“, c. CZ.03. 2. 60/0.0/0.0/18_
088/0010755, který je financován 
z ESF prostřednictvím Operačního 
programu Zaměstnanost.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŘOVICE, příspěvková organizace
škola zřízená podle § 16 odst. 9. přijme od 1. 9. 2020

učitele, učitelku – speciálního pedagoga
Kontakt: 311 512 958, spec.skoly.horovice@quick.cz

Pomáháme pečujícím rodinám na Hořovicku
Pečujete o dítě s postižením nebo o seniora? Rozhodujete se o tom, zda zvládnete pečovat v domácích podmínkách? Nevíte, 
na koho se obrátit? V Hořovicích můžete nově využít nabídky Centra pro komunitní práci střední Čechy (CPKP), které posky-
tuje poradenství pro rodiny, které pečují o blízkého člověka.

Příměstské tábory SVČ Domeček Hořovice
Hořovice: Vedoucí:
LPT Hořovice V. běh 29. 6.–3. 7. 2020 Romana Hrdličková
LPT Hořovice VI. běh 7. 7.–10. 7. 2020 Kateřina Zajícová
LPT Hořovice I. běh 13. 7.–17. 7. 2020 Romana Hrdličková
LPT Hořovice VII. běh 27. 7.–31. 7. 2020 Eliška Petrásková
LPT Hořovice II. běh 3. 8.–7. 8. 2020 Romana Hrdličková
LPT Hořovice III. běh 17. 8.–21. 8. 2020 Romana Hrdličková

LPT Hořovice IV. Běh 24. 8.–28. 8. 2020 Kateřina Zajícová
Komárov:
LPT Komárov I. běh 13. 7.–17. 7. 2020 Hana Šmídová
LPT Komárov II. běh 20. 7.–24. 7. 2020 Hana Šmídová
LPT Komárov III. běh 10. 8.–14. 8. 2020 Hana Šmídová
LPT Komárov IV. běh 17. 8.–21. 8. 2020 Hana Šmídová
Liteň:
LPT Liteň 24. 8.–28. 8. 2020 Kamila Kaasová
Karlštejn:
LPT Karlštejn 13. 7.–17. 7. 2020 Eva Knopová
Králův Dvůr:
LPT Králův Dvůr 13. 7.–17. 7. 2020
Nemocnice Beroun:
LPT Beroun I. běh 13. 7.–17. 7. 2020 Pavlína Čabounová
LPT Beroun II. běh 10. 8.–14. 8. 2020 Pavlína Čabounová
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usnesení RM

Z Rady města
Hořovice

ze dne 27. května 2020

n Rada schvaluje program uvedený 
na pozvánce.
n Rada souhlasí s použitím re-
zervního fondu Městské mateřské 
školy do výše max.170 000,– Kč na 
opravu oken 4. pavilonu, které jsou 
v havarijním stavu.
n Rada města Hořovice doporu-
čuje schválit Zastupitelstvu města 
Hořovice podle § 84 odst. 2, písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů, účetní závěrku 
města Hořovice sestavenou ke dni 
31. 12. 2019.
n Rada města Hořovice doporu-
čuje schválit Zastupitelstvu města 
Hořovice podle § 84 odst. 2, písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, závěrečný účet města 
Hořovice za rok 2019, včetně ná-
sledné zprávy o výsledku přezkou-
mání hospodaření.
n Rada města Hořovice bere na 
vědomí předložené rozpočtové 
opatření č. 2 ke schválenému roz-
počtu města Hořovice na rok 2020 
ve znění rozpočtového opatření č. 
1, a s doporučením jej schválit ho 
předkládá Zastupitelstvu města 
Hořovice k projednání na zákla-
dě § 84 odst. 2, písm. b) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), v platném znění.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh včetně Smlou-
vy o dílo pro veřejnou zakázku 
zadávanou dle vnitřního předpisu 
č. 3/2016, zásad pro zadávání ve-
řejných zakázek malého rozsahu 
pro veřejného zadavatele, v plat-
ném znění, na veřejnou zakázku 
s názvem „Chodník a přechod pro 
chodce, lokalita Pražská – Příbram-
ská“. Zároveň rada souhlasí se slo-
žením komise pro otevírání obálek, 
komise pro posouzení kvalifikace 
a hodnotící komise a jejich náhrad-
níky v tomto složení: členové – Ing. 
Milan Šnajdr, Bc. Michal Hasman, 
MPA, Ondřej Vaculík, náhradní-
ci – 1. náhradník Karel Pelikán, 2. 
náhradník Bc. Aleš Trojan, MPA, 3. 
náhradník Ing. David Grunt.
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí obsah Karty rozvojové aktivity 
a doporučuje Zastupitelstvu města 
Hořovice schválení aktualizace Pro-
gramu rozvoje města Hořovice na 
období let 2015 až 2020 o aktivitu 
Přívětivý úřad, a to v souladu s § 84, 

odst. 2, písm. a) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení). Záro-
veň rada města souhlasí s podáním 
žádosti o poskytnutí dotace v rámci 
Operačního programu Zaměstna-
nost na financování projektu Přívě-
tivý úřad města Hořovice.
n Rada města Hořovice na základě 
výběrového řízení „Oprava nosné 
konstrukce u bazénu“ projednala 
závěry hodnotící komise a rozhodla 
o zrušení zadávacího řízení. Záro-
veň pověřuje starostu města pod-
pisem Rozhodnutí o vyloučení při-
hlášených účastníků a Rozhodnutí 
o zrušení zadávacího řízení.
n Rada města souhlasí s termínem 
konání veřejného zasedání zastu-
pitelstva města na středu 17. červ-
na 2020 od 17.00 hodin.
n Rada bere na vědomí zamítnutí 
žaloby Krajského soudu v Praze, po-
dané proti úřadu územního pláno-
vání MěÚ Hořovice, ve věci výstav-
by bytového domu, U Hofmannů“ 
ve Fügnerově ulici v Hořovicích.
n Rada souhlasí s užitím znaku 
Města Hořovice pro MAS Karl-
štejnsko. Tento znak bude uveden 
v rubrice Karty obcí s odkazem na 
webové stránky Hořovic.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s vypovězením Dohody o vytvoření 
společného školského obvodu spá-
dové mateřské školy s obcí Otmíče.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s prodloužením nájemních smluv 
v sociálních bytech celkem u tří 
žadatelů a za podmínek daných 
přílohou k zápisu. Informovat ná-
jemce a MSBNF. Rada města bere 
na vědomí informaci, že jeden z ná-
jemců, který měl uzavřenu nájemní 
smlouvu na dobu určitou, a to do 
31. 05. 2020 se již ze sociálního bytu 
odstěhoval a byt předal Městské 
správě bytového a nebytového fon-
du Hořovice.
n Rada města Hořovice schvaluje 
financování realizace pobytového 
tábora pro děti ze socio-kulturně 
znevýhodněných rodin z rozpočtu 
města Hořovice, z kapitoly soci-
ální věci a zdravotnictví – pre-
vence kriminality v poměrné výši 
43.000,– Kč, včetně nákupu hygie-
nických pomůcek pro děti (roušky, 
dezinfekce, jednorázové utěrky) 
ve výši 6.000,– Kč v případě trvání 
povinnosti tyto hygienické pomůc-
ky použít v souvislosti s pandemií 
COVID-19. Republikový výbor 
pro prevenci kriminality na poskyt-
nutí státní účelové dotace v rámci 
Programu prevence kriminality na 
místní úrovni na základě nouzové-
ho stavu nedoporučil poskytnout 
dotaci na pobytové a školící pro-
gramy.

Z Rady města
Hořovice

ze dne 10. června 2020

n Rada schvaluje program uvede-
ný na pozvánce.
n Rada projednala žádost obyvatele 
ulice Lidické o odstranění příčného 
přejezdového prahu, umístěného 
v ulici v úseku mezi křižovatkou 
s ulicí Horní a s ulicí Polní, a s od-
straněním nesouhlasí.
n Rada souhlasí s položením zám-
kové dlažby v prostoru pro parko-
vání automobilů a vstupního chod-
níčku do bytové jednotky č.p. 872 
v ulici Na Radosti s tím, že žadatelé 
si provedou veškeré práce na vlastní 
náklady.
n „Rada souhlasí se zřízením vy-
hrazeného parkovacího místa pro 
zdravotně a tělesně postiženou 
osobu na parkovišti v ulici Višňová 
před bytovým domem č. p. 1232/7. 
Po schválení Policií České republiky, 
Dopravním inspektorátem Beroun 
objednat zhotovení dopravního 
značení.
n Rada souhlasí se zřízením vy-
hrazeného parkovacího místa 
pro klienty společnosti DEMEN-
TIA I.O.V., z. ú., sídlící na adrese 
Hořovice, 9. května 244 s tím, že 
pro potřeby společnosti bude pře-
značeno parkovací místo na kraji 
Zámecké ulice na náklady žadatele. 
Po schválení silničním správním 
úřadem objednat přeznačení.
n Na žádost společnosti PUDIS a.s. 
rada upravuje své usnesení ze dne 
29. 4. 2020 a souhlasí s trvalým ulo-
žením přebytečné ornice, získané při 
výstavbě silnice II/114 – II/117, tj. 
Východního obchvatu, na pozemky 
p. č. 827/16, 837/38, 877/18, 912/12, 
912/18, 914/1, 914/2 a 927/17 v k. ú. 
Velká Víska a 2210/8 a 2210/10 v k. 
ú. Hořovice za splnění předpokladů 
popsaných v předkládací zprávě.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Dodatku č. 1 ke Smlou-
vě o lesnickém pachtu uzavřené 
dne 10. 1. 2019 mezi městem Ho-
řovice, jako propachtovatelem, 
a LESOSPOLEM Zbiroh s.r.o., jako 

n Rada města Hořovice zamítá 
žádost o finanční podporu for-
mou příspěvku v rámci veřejné 
sbírky, kterou vyhlásila Diakonie 
Broumov – sociální družstvo. Do-
poručuje však zveřejnit informace 
o sbírce pro individuální dárce.
n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne a dohody o umístění stavby č. 
IV-12-6025664/VB/03 „Hořovice 
Pražská p.č. 892/4 lok. byt. domy“ 
pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., 
spočívající v kabelovém uložení ve-
dení NN 0,4 kV včetně uzemňovací 
soustavy a sítě pro elektronickou 
komunikaci na pozemku parcelní č. 
72/1 v k. ú. Velká Víska. Předpoklá-
daný rozsah věcného břemene bude 
84 bm za cenu 42.000,– Kč + DPH 
dle platných předpisů. Rada města 
Hořovice pověřuje starostu k pod-
pisu smlouvy.
n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním Smlouvy o zřízení 
věcného břemene - služebnosti č. 
IZ-12-6001235/01, Hořovice – p. č. 
362 přeložka skříně NN, uzavírané 
se společností ČEZ Distribuce, a.s., 
jejímž obsahem je zřízení věcného 
břemene ve smyslu služebnosti, 
spočívající v právu na dobu neur-
čitou umístit a provozovat na části 
pozemku města parcelní č. 249/1 
v k.ú. Hořovice, stavbu zařízení 
distribuční soustavy v rozsahu dle 
předloženého geometrického plá-
nu, za úplatu 1.000,– Kč + DPH dle 
platných předpisů. Rada města Ho-
řovice pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Dodatku č. 1 k nájem-
ní smlouvě o pronájmu pozemku 
p. č. 2104 o výměře 395 m2 v k. ú. 
Hořovice, jehož součástí je objekt 
občanské vybavenosti č. p. 723 – 
restaurace Florida, uzavřené dne 
29. 12. 2017 s Městským sportov-
ním centrem Hořovice. Dodatek č. 1 
se týká snížení nájemného a časové 
úpravy trvání hudebních produkcí. 
Rada města Hořovice pověřuje sta-
rostu k podpisu Dodatku č. 1.
n Rada města Hořovice doporu-
čuje zastupitelstvu města schválit 
aktualizovanou zřizovací listinu 
příspěvkové organizace města, 
Městské správy bytového a neby-
tového fondu Hořovice, spočívající 
zejména v rozšíření správy příspěv-
kové organizace o agendu „Sběrné-
ho dvora“ v k. ú. Velká Víska.
n Rada města bere na vědomí po-
dání žádosti v rámci mimořádného 
dotačního řízení MPSV pro po-
skytovatele sociálních služeb, která 
je určena na mimořádné odměny 

k platu zaměstnancům v sociál-
ních službách za práci ve ztíženém 
pracovním prostředí v souvislosti 
s aplikací opatření proti šíření ná-
kazy COVID-19. Rada dále schva-
luje vyplacení mimořádné odměny 
v rámci zmíněného dotačního ří-
zení ředitelce Domova Na Výsluní, 
PhDr. Drahomíře Boubínové, jejíž 
výše bude stanovena dle metodiky 
MPSV.
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Setkání na Krajském úřadě
Již na posledním jednání zastupitelstva jsem avizoval nespokojenost 

se současným stavem připravované výstavby východního obchvatu 
města Hořovice. Při té příležitosti jsem požádal starostu města pana 
Dr. Ing. Jiřího Peřinu, abychom společnými silami vyvolali jednání na 
Krajském úřadě Středočeského kraje a osobně se přesvědčili, že je ve věci 
postupováno s maximálním úsilím. Bohužel i toto jednání muselo být 
z důvodu vyhlášené karantény odloženo a podařilo se jej zajistit teprve 
v úterý 9. 6. 2020. Na Krajském úřadě Středočeského kraje se ohledně 
dalšího postupu v rámci povolení a případné výstavby přeložky silnice 
ll/114 – ll/117 východního obchvatu města jednání zúčastnili: Jan Rogos, 
Ing. David Grunt a Dr. Ing. Jiří Peřina za město Hořovice. Dále pak Bc. 
Zdeněk Škaloud jako vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Stře-
dočeského kraje, Ing. Tuhý za projekční kancelář a Ing. Čermák za Kraj-
skou správu a údržbu silnic. Na jednání bylo konstatováno, že poslední 
chybějící dokument nutný pro vydání stavebního povolení bude zajištěn 
v nejbližších dnech, a celé podání tak bude kompletní. V průběhu dal-
šího měsíce pak dojde ke svolání všech vlastníků dotčených stavbou, 
kde jim bude představen finální projekt a vysvětleny veškeré nejasnos-
ti. Po této prezentaci zahájí stavební úřad správní řízení a dle předběž-
ného odhadu bude samotné stavební povolení vydáno počátkem září. 
Následovat bude upřesnění rozpočtu a v tomto roce by měla započít 
i veřejná soutěž pro výběr zhotovitele stavby. Dle informací z Krajského 
úřadu se na podzim tohoto roku počítá i se zahájením archeologických 
průzkumných prací v trase stavby, kdy archeologové předpokládají vy-
kopávky v hodnotě desítek milionů korun. Je velmi pravděpodobné, 
že zahájení výstavby budou provázet ještě určité komplikace, nicméně 
z jednání bylo patrné, že všichni zúčastnění mají opravdový zájem do-
sáhnout toho, aby tolik potřebná a očekávaná stavba veřejného zájmu 
v Hořovicích konečně vznikla. No a já bych jim rád touto cestou za kon-
struktivní jednání a výrazný posun v celé záležitosti upřímně poděkoval.

Jan Rogos, zastupitel a předseda DK

pachtýřem, spočívající v rozhodnutí 
o mimořádné, jednorázové úhradě 
záporného výsledku hospodaření 
pachtýře pro pachtovní rok 2019 ve 
výši 42.478 Kč, z důvodu přemnože-
ní škůdce kůrovce a v této souvislos-
ti nákladů pachtýře vynaložených 
na likvidaci škůdce. Rada města Ho-
řovice pověřuje starostu k podpisu 
Dodatku č. 1.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o nájmu nebytových prostor k umís-
tění a provozování peněžního ban-
komatu v budově č.p. 640 v k. ú., obci 
Hořovice, ze dne 29. 3. 2010 uzavřené 
mezi městem Hořovice a Českou 
spořitelnou, a.s. z důvodu změny sys-
tému plateb za nájemné bankomatu. 
Rada města Hořovice pověřuje sta-
rostu k podpisu Dodatku č. 1.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním smlouvy o nájmu pozem-
ků, podle které město pronajímá 
panu Václavu Opatrnému pozemky 
parcelní č. 883/1 o výměře 17861 
m2, p. č. 1048 o výměře 2846 m2 
a p.č. 1049 o výměře 3682 m2 v k.ú. 
Kotopeky, vše trvalý travní porost, 
za účelem sečení trávy na seno, za 
cenu 4 878 Kč ročně, s platností od 
01. 07. 2020 do 31. 10. 2025. Rada 
města Hořovice pověřuje starostu 
k podpisu smlouvy.
n Rada města Hořovice schvaluje 
v souladu s ustanovením § 102 zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích věcné 
břemeno – služebnost inženýrské 
sítě vodovodní přípojky včetně vo-
doměrné šachty, na služebném po-
zemku p. č. 701/6, k.ú. Velká Víska, 
obec Hořovice, v rozsahu celého 
tohoto pozemku, a to ve prospěch 
každého vlastníka pozemku p. č. 
831/84, p. č. 831/120 v k.ú. Velká 
Víska, obec Hořovice. Zároveň rada 
města Hořovice souhlasí se zněním 
směnné smlouvy se zřízením věcné-
ho břemene.
n Rada města Hořovice schvaluje 
zábor veřejného prostranství pro 
žadatelku Mgr. Pavlínu Vlasákovou 
v rámci konání soukromé oslavy, 
a to před kulturním klubem Labe 
dne 27. června 2020 od 16:00 do 
22:00 hodin. Zpoplatnění bude sta-
noveno na základě příslušné vyhláš-
ky města dle skutečně zabraného 
prostoru a pořadatel je povinen dbát 
na dodržování pořádku a nenaruše-
ní nočního klidu.
n Rada města Hořovice neschvalu-
je snížení či prominutí nájemného, 
a ani úpravu plateb za energie, a to 
pro organizaci Svazu tělesně posti-
žených v České republice z.s., místní 
organizaci Hořovice v prostorách 
budovy č. p. 640.
n Rada města Hořovice schvaluje 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s ná-
zvem Zvýšení retenční schopnosti 
území města Hořovice – zpracová-
ní projektové dokumentace, a to se 
společností Inženýrské a stavební 
práce s.r.o., kdy předmětem dodatku 
je pouze změna v termínu zhotove-
ní jednotlivých dílčích projektů.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh včetně Smlouvy 
o dílo pro veřejnou zakázku zadá-
vanou 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 „Oprava nosné konstrukce 
u bazénu – Oprava ocelových slou-
pů“. Zároveň rada souhlasí se slo-
žením komise pro otevírání obálek, 
komise pro posouzení kvalifikace 
a hodnotící komise a jejich náhrad-
níky v tomto složení: členové – Ing. 
Milan Šnajdr, Bc. Michal Hasman, 
MPA, Ing. David Grunt, náhradní-
ci – 1. náhradník Karel Pelikán, 2. 
náhradník Bc. Aleš Trojan, MPA, 3. 
náhradník Ondřej Vaculík.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh včetně Smlouvy 
o dílo pro veřejnou zakázku zadá-
vanou 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 „2. Základní škola Hořovi-
ce – evakuační rozhlas“. Zároveň 
souhlasí se složením komise pro 
otevírání obálek, komise pro posou-
zení kvalifikace a hodnotící komise 
a jejich náhradníky v tomto složení: 
členové – Mgr. Jiří Vavřička, Ing. 
Milan Šnajdr, Bc. Michal Hasman, 
MPA, náhradníci – 1. náhradník 
Ivana Hocková, 2. náhradník On-
dřej Vaculík, 3. náhradník Bc. Aleš 
Trojan, MPA.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s přijetím dotace pro Městské kul-
turní centrum Hořovice ve výši 
100.000 Kč na 4. ročník Hořovické-
ho kulturního léta 2020 ze Středo-
českého fondu kultury a obnovy pa-
mátek, tematického zadání Podpora 
kultury, a zároveň tak s uzavřením 
příslušné Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace od Středočes-
kého kraje.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s realizaci zpevněné plochy s finál-
ním povrchem se zámkové dlažby 
za Společenským domem na po-
zemku p. č. 112/2 v k. ú. Hořovice, 
a to za budovou s východem z di-
vadelního přísálí a bočního suteré-
nu. Realizaci akce zajišťuje Městské 

kulturní centrum Hořovice a práce 
budou provedeny ve spolupráci 
s Městskou správnou bytového a ne-
bytového fondu Hořovice.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s bezplatným využitím veřejného 
prostranství spolkem HOROVIZE, 
a to dne 2. 8. 2020 v době od 7 do 18 
hodin na Palackého náměstí před 
kostelem Nejsvětější trojice, a v pří-
padě kladného stanoviska silničního 
správního úřadu rovněž na komuni-
kaci a parkovišti v trase od Komerč-
ní banky ke křižovatce u Coopu.
n Rada souhlasí s bezplatným 
pronájmem sálu radnice Základní 
umělecké škole Josefa Slavíka Ho-
řovice k pořádání koncertů a jiných 
veřejných vystoupení v termínu 
18. 6. 2020 od 14 do 17 hodin.

n Rada souhlasí s přidělením bytu 
v Domě s pečovatelskou službou 
v Hořovicích žadateli za podmínek 
uvedených v příloze k zápisu. Infor-
movat žadatele a Domov pro senio-
ry na Výsluní Hořovice.
n Rada souhlasí, aby Domov Na 
Výsluní, Hořovice uzavřel Veřejno-
právní smlouvu o poskytnutí dota-
ce ze tředočeského humanitárního 
fondu v rámci tématického zadání 
Sociální oblast na projekt: Vybavení 
koupelen toaletním a sprchovým 
madlem v částce 170.000,– Kč se 
Středočeským krajem, Zborovská 
11, 150 21 Praha 5.
n Rada města souhlasí s návrhem 
likvidační komise na likvidaci ne-
potřebného a neupotřebitelného 
majetku viz příloha.
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Hořovická heligónka 2020
Městské kulturní centrum Hořovice pořádá v sobotu 15. srp-
na 2020 v zahradě Společenského domu v Hořovicích tradič-
ní setkání heligónkářů, které probíhá ve spolupráci s firmou 
Delicia accordions s.r.o. Hořovice a pod záštitou starosty měs-
ta Hořovice Dr. Ing. Jiřího Peřiny.

V letošním roce se můžeme těšit již na 43. ročník oblíbeného heligón-
kářského festivalu. Pravidelně se zde setkávají hráči na heligónku z celé re-
publiky i ze Slovenska s početnými příznivci tohoto lidového hudebního 
nástroje. Jsme rádi, že se k nám vracejí dlouholetí účastníci i zástupci mladé 
generace, kteří dokazují, že popularita heligónky rozhodně není na ústupu.

Letošní festival bude opět obohacen o prodejní stánky regionálních 
výrobků a potravin. Dále bude možné shlédnout jedinečnou výstavu 
historických modelů starých heligónek a akordeonů, ale také nové sou-
časné modely firmy Delicia accordions s.r.o. Pro heligónkáře je připra-
veno občerstvení, suvenýr s logem Hořovické heligónky a účastnický 
list. Vítězové soutěže o Cenu diváka (1. - 3. místo) pak získají dárkový 
poukaz na sortiment firmy Delicia accordions s.r.o.

PROGRAM PŘEHLÍDKY:
10:00  Zahájení přehlídky, přivítání účastníků a diváků
  starostou města
10:00 – 12:00 1. část přehlídky heligónkářů
12:00 – 13:00 KLADENSKÁ HELIGÓNKA Stanislava Waise
od 13:00  2. část přehlídky heligónkářů
na závěr přehlídky LIBEREČTÍ HARMONIKÁŘI
  a vyhlášení výsledků soutěže o CENU DIVÁKA

Z důvodu oprav vnitřních prostor Společenského domu bude celý 
program na zahradě Společenského domu. Pro diváky bude zajištěn vel-
ký stan pro případ deště či slunce. Dále bude zajištěno veškeré hygienic-
ké zázemí. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás.

Akce se koná za podpory města Hořovice a Středočeského kraje. 
Mediálními partnery jsou Podbrdské noviny, Berounský deník a Český 
rozhlas Region.

_______________________________________________________________________________________
__________________	

SLAVNOSTI		PORCINKULE		
v	Hořovicích	
obnovená	tradice	
	 	

	 	 	
	 	

	

	

HOŘOVICE 
Palackého	náměstí	

	

NEDĚLE		

2.	SRPNA	2020	

od	9.00	hodin	

do	15.00	hodin	

	

Ve	spolupráci	s	Farním	sborem	ČCE	
v	Dobříši	a	Hořovicích,	MKC	Hořovice,	
s	bulharským	spolkem	RODOLYUBIE	a	

s	dalšími	spolky,	nadšenci,	
dobrovolníky	

a	sponzory,	pořádá	
HOROVIZE,	z.	s.	
Cvočkařská	286/1	
268	01		Hořovice	
IČO:	08992878	

Tel.	č.	603	964	553	

	

	

	

	

Pouť	 s	 netradičními	 prodejními	 stánky	 regionálních	
řemeslníků,	 farmářů	 a	 prodejců.	 Ochutnáte	 mj.	
bulharské	 pochutiny,	 kozí	 sýry	 nebo	 rychlokvašky.		
Zakoupíte	 řezané	 květiny,	 keramické	 nebo	 kované	
šperky,	 lampy,	 drhané	 nebo	 textilní	 výrobky,	 krásné	
obrázky	 s	ptáčky,	 levandulový	 čaj	 nebo	 limonádu,	
nebo	 panenky	 vyrobené	 v	chráněné	 dílně.	 Vytočíte	 si	
výhru	na	tradičním	kole	štěstí.	

V	průběhu	poutě	uvidíte	ukázku	předení	 lamí	 vlny	na	
kolovrátku,	 vystoupení	 bulharských	 lidových	 tanců,	
středověkou	 hudební	 skupinu	 Gutta	 z	 Plzně,	 účast	
přislíbil	 profesionální	 kat,	 který	 bude	 hledat	 dalšího	
odsouzeného,	a	mnoho	dalšího.			

Od	 10.00	 hodin	 se	 v	kostele	 koná	 mše	 svatá	 a	 od	
11.00	 hodin	 zpívání	 v	Loretě.	 Po	 celou	 dobu	 poutě	
bude	 otevřen	 kostel	 Nejsvětější	 trojice,	 Loreta	
a	 rovněž	 Evangelický	 kostel,	 Valdecká	 č.	 408	 (bývalá	
synagoga).	 Prohlídky	 budou	 ve	 stanovených	 časech	
i	s	průvodcem.	

	

	

	

	

	

Město Zbiroh srdečně zve milov-
níky dechové hudby na tradiční 
letní sobotní koncerty.
Sobotní promenádní koncerty
Zbiroh, proluka na Masarykově 
náměstí. Vstupné 20 Kč
Vždy od 9:30 do 11:30 hodin

n  4. 7.      Strašická Pohodovka
n  11. 7.    Jitřenka Praha

n  18. 7.    Kapela 35. pěšího pluku 
 Plzeň
n  25. 7.    Pražský salonní orchestr
n    1. 8.   Berounská šestka
n    8. 8.   Hořovická osma
n  15. 8.    Myslivecká kapela Atlas
n  22. 8.   Hořovická muzika
Tento projekt je realizován za 
podpory Plzeňského kraje.

Dana Turková, Město Zbiroh

Vačkářovo hudební léto 2020
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                      Soutěžní výstava
historických fotografií obcí 

Mikroregionu Hořovicko
 

 

 

 

Výstava je přístupná v budově Městského úřadu Hořovice (č. 640) 
Tři vylosovaní výherci správných odpovědí získají poukázky na zakoupení 

knih v hodnotě 500,- Kč                                                                                                          
Ukončení výstavy: 30. 9. 2020  

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                             



Dospělí – mírně pokročilí H2; 19:30–21:00 Do-
spělí – začátečníci H1; 21:05 - 22:35
PŘIPRAVUJEME:
n 10. 9. 2020 od 19:30
DVA NAHATÝ CHLAPI
n 13. 9. 2020 od 16:00
ČERT A KÁČA

n 13. 10. 2020 od 19:00
4TET
n 17. 10. 2020 od 19:30
TRAUTENBERK (host Zputnik)
n 4. 11. 2020 od 19:00
VE DVOU TOUR
n 11. 11. 2020 od 19:30
MANUÁL ZRALÉ ŽENY
n 17. 11. 2020 od 15:00
MICHALOVI MAZLÍČCI
n 4. 12. 2020 od 19:30
MIG 21
n 12. 12. 2020 od 19:00
OLYMPIC
n 17. 12. 2020 od 19:30
OSM EUR NA HODINU

kulturní servis
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n Galerie Starý zámek

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

n do 30. 8. 2020
„70 - MOHU TADY ŽÍT“
Akademický malíř Zbyněk Novotný - výstava 
obrazů. Pá, So, Ne od 10:00 do 18:00.

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

Upozornění na prázdninovou výpůjční 
dobu červenec a srpen:
n HODINY PRO VEŘEJNOST
ÚTERÝ 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
ČTVRTEK 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Sobota pro veřejnost: 11. a 25. 7. , 8. 8. a 22. 8. 
otevřeno od 8:00 do 11:00!

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: 9:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Ne: 9:00 – 11:00 12:00 – 17:00

n AKTUÁLNÍ PŘEDPRODEJ:
4 POSTŘIŽINY, 18. 7. od 20:00, nádvoří 
Starého zámku. Cena vstupenky v předprodeji 
200 Kč, na místě 250 Kč.
4 NA STOJÁKA, 15. 9. 2020 od 19:30, klub Labe. 
Již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
4 4TET, 13. 10. 2020 od 19:00, SD Hořovice. 
Cena místenky 590, 570, 550 Kč. Již zakoupené 
vstupenky zůstávají v platnosti.
4 TRAUTENBERK, 17. 10. 2020 od 19:30, SD 
Hořovice. Cena vstupenky 350 Kč! Již zakoupené 
vstupenky zůstávají v platnosti.
4 VE DVOU TOUR Lenka Nová a Petr Ma-
lásek. 4. 11. 2020 od 19:00, SD Hořovice. Cena 
místenky 350 Kč. Již zakoupené vstupenky 
zůstávají v platnosti.
4 MANUÁL ZRALÉ ŽENY HALINA PAW-
LOWSKÁ, 11. 11. 2020 od 19:30, SD Hořovice. 

n Společenský dům

Nádražní 606, Hořovice
tel.: 732 512 821

SPOLEČENSKÝ DŮM – ZAHRADA
n Čtvrtek 16. 7. od 21:45
Letní kino: CHLAP NA STŘÍDAČKU
n Čtvrtek 13. 8. od 21:00
Letní kino: PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
n Sobota 15. 8. od 10:00
HOŘOVICKÁ HELIGÓNKA
43. ročník setkání heligónkářů z celé republiky. 
Pestrý program po celý den.
SPOLEČENSKÝ DŮM
n Taneční Podzim 2020 (16. Sezóna)
Mládež a dospělí, pátky od 11. 9. 2020
Mládež – začátečníci H7; 18:30–20:30
Dospělí - středně a více pokročilí H4; 20:40–22:15
Dospělí, pondělky od 5. 10. 2020
Dospělí – středně pokročilí H3; 18:00–19:30 

n Nádvoří Starého zámku

n Neděle 12. 7. od 18:00
FAJNBEAT
Folk-rockové potěšení na nedělní podvečer.
n Sobota 18. 7. od 20:00
POSTŘIŽINY
Divadelní představení. Muzikál M. Frýdla a J. 
Martínka na motivy Bohumila Hrabala.
n Neděle 26. 7. od 18:00
EKG-M
Návrat na zámek po dvou letech. Folková - 
trampská muzika.
PŘIPRAVUJEME:
n Neděle 9. 8. od 18:00
PRAŽSKÝ VÝTĚR
Přes 20 let výborně hrající banda s repertoárem 
starých známých světových kapel.
n Neděle 23. 8. od 14:00
O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI
A MAKOVÝCH BUCHTÁCH
Divadelní představení, Pohádka pro malé i velké 
v podání profesionálních herců CziDivadla Praha.
n Neděle 23. 8. od 18:00
PONOŽKY PANA SEMTAMŤUKA
Originální hudba „od každého kousek“ od ori-
ginální kapely. Zn.: …na pohodu…
n Neděle 6. 9. od 14:00
LOUČÍME SE S PRÁZDNINAMI
Tvořivé dílničky, skákací nafukovací atrakce, 
soutěže, diskotéka aj.
n 14. 11. od 11:00 do 18:00
Nádvoří Starého zámku
ZÁMECKÁ ZABIJAČKA
Po celý den možnost zakoupit zabijačkové pochout-
ky, Svijanská piva, Hradní medovinu a destiláty ze 
Zubří a další speciality. Doprovodný program.

Cena vstupenky 350 Kč!
4 MIG 21, 4. 12. 2020, od 19:30, SD Hořovice. 
Cena vstupenky 395 Kč. Již zakoupené vstupen-
ky zůstávají v platnosti.
4 OLYMPIC, 12. 12. 2020, od 19:00, SD. Cena 
místenek: 690 Kč, 650 a 590 Kč.
4 OSM EUR NA HODINU, 17. 12. 2020 od 
19:30, SD Hořovice. Cena vstupenky 430, 410 
a 390 Kč.

n Klub Labe

Vísecké nám. 198, Hořovice
e-mail: reditel@mkc-horovice, cz
tel.: 604 208 916

PŘIPRAVUJEME:
n 4. a 5. 9. Hořovice Václava Hraběte
15. 9. od 19:30 Na Stojáka
19. 10. od 20:00 Pokáč

n Muzeum Hořovicka

Starý zámek, Vrbnovská 27
horovice@muzeum-beroun.cz
V červenci jsou muzejní expozice i obě tema-
tické výstavy zájemcům přístupny denně kromě 
pondělí v čase 9-12 a 12:30 -17 hodin. Ve svátek 
6. 7. je muzeum otevřeno. O prvním víkendu 
speciální vstupné pouze za 5 Kč.
Prohlédnout si lze ukázku zbraní vojáků třice-
tileté války, zapůjčených šermířskou skupinou 
Harcíři z Rokycan. Novinkou je panelová výsta-
va pojednávající o českém stavovském povstání 
zpracovaná archivem v Praze.

n MUZEUM ŽEBRÁK
Náměstí 89, Žebrák, tel.: 601 374 251
Stálá expozice Z dějin města Žebráku a Galerie 
Jaroslava Hněvkovského. Tematická výstava Pro-
měny dámské módy v letech 1880 - 1910. Výsta-
vu módy i stálé expozice žebráckého muzea lze 
navštívit až do konce října. Otevřeno je víkendy 
a svátky v čase 9 – 12 a 12:45 – 17 hodin.

n Zámek Hořovice

tel. 311 512 479, 724 331 568
e-mail: horovice@npu.cz
1. Reprezentační prostory (základní okruh I.)
1. 7. – 12. 7.  Út – Ne 10:00 – 17:00
13. 7. -  31. 8. Út – Ne 10:00 – 17:00
2. Hry a hračky malých aristokratů
1. 7. – 12. 7.  Po – Ne 10:00 – 17:00
13. 7. -  31. 8. Út – Ne 10:00 – 17:00
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n 1. 7.  Hrad Točník uzavřen - natáčení 
dánského historického filmu Margaretha II. 
Hrad Žebrák zůstává otevřen.
n 5. – 6. 7. denně od 10:00 do 18:00
GLADIUS NA HRADĚ

n Točník - hrad

ZÁMEK ZBIROH
4 Zámecká expozice otevřena denně 10-18 
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; e-mail: krcma@zbiroh.com
4 Lanové centrum otevřeno denně 10-18 hod.
Tel.: 371 784 598; e-mail: info@zbiroh.com
4 Každá prázdninová středa
Noční prohlídky hradu a zámku Zbiroh
Přijďte se podívat, jak vypadá zámek za svitu 
měsíce a záře hvězd. Návštěvníky čekají tajem-
né příběhy o templářích, zednářích i význ-
amných představitelích české historie, dětské 
prohlídky s překvapením, audience u císařů 
Karla IV. a Rudolfa II. a mnoho dalšího.
4 Neděle 26. července od 16 hod.
Mše svatá v hradní kapli Nanebevzetí Panny 
Marie
Více informací na www.zbiroh.com
LETNÍ KINO V MUZEJNÍ ZAHRADĚ
4 pátek 24. 7. Vlastníci, začátek promítání 21:45 
hodin, vstupné 50 Kč
4 sobota 22. 8. 3Bobule, začátek promítání  21:00 
hodin, vstupné 120 Kč
Občerstvení: popcorn, pivo, limo, víno. Možnost 
piknikového posezení - deky apod. s sebou. Kino 
je otevřeno hodinu před promítáním - hrajeme 
po setmění. V případě nepřízně počasí se promí-
tání ruší - změna programu vyhrazena. Podmínky 

n Zbiroh

HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK
Žebrák, tel.: 602 530 515
www.hvezdarnazebrak.cz
www.facebook.com/hvezdarnazebrak

4 HVĚZDÁRNA NA VZDUCHU
28. 7. a 25. 8. od 18:00 do 23:00.
4 12. 8. od 19:00 TU NOC HOŘELY PADA-
LY HVĚZDY ANEB PERSEIDY 2020 s kon-
certem Michala Šindeláře pod širým nebem.
KULTURNÍ KLUB ŽEBRÁK
4 KORÁLKOVÝ WORKSHOP: Pondělí 6. čer-
vence od 10:00 – 16:00, hernička KK – vchod 
do klubu OÁZA. Pořádá lektorka Lenka Křen-
ková korálkový workshop z minerálních mate-
riálů a polodrahokamů. Dozvíte se jak minerály 
vybírat, jak se o ně starat a jaké se k Vám hodí. 
K dispozici budete mít různé druhy přívěsků 
a přízdob. Navlékat nebo se jen tak stavit, můžete 
na jak dlouho budete chtít. Navlečený náramek: 
250 Kč, dětský 150 Kč, z akrylových korálků 50 
Kč. V prodeji budou hotové šperky, hodinky, sto-
jánky, šňůrkové náramky.
4 DIVADELNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR:
13. - 19. července se koná divadelní příměstský 
tábor pro děti ve věku od 7 do 13 let.
Scházet se budeme denně od 8:30 do 15:30. 
Lektory jsou herci Marek Šmied a Sabina Ska-
lická. Má-li Vaše dítko chuť si vyzkoušet, jaké 
to je stát na prknech co znamenají svět, volejte 
774 428 312. Cena tábora je 1 800 Kč. Bližší in-
formace na stránkách KK.

n Žebrák

n Domeček Hořovice

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

Informace o  letních a  příměstkých táborech 
a další na www.domecekhorovice.cz.

n Evangelický kostel

Českobratrská církev evangelická
Valdecká 408, Hořovice
e-mail: horovice.evangnet.cz

4 Srdečně zveme na bohoslužby každou neděli 
od 8:30.
4 06 - 12/2020. Výstava Židovské památky 
Hořovicka, Berounska a  Příbramska ze země 
i z výšky. Poznejte osud více než 20 zajímavých 
lokalit - židovských hřbitovů a bývalých synagog 
v  dosahu Hořovic. Výstava zdařile kombinuje 
letecké snímky (Nebeské Jirka Jiroušek) a detaily 
focené ze země.
Otevřeno každou neděli 9:30 - 11:00 + na 
požádání (tel.: 606 891 369). Vstup volný.
V době letních prázdnin doporučujeme předem 
zavolat.

pořádání podléhají aktuálním nařízením a situaci 
kolem covidu 19.
HŘIŠTĚ U RESTAURACE NA PANELU
4 sobota 8. srpna od 17 hodin
Rockfestík
Kapely: Kreyson Memorial, V.P.O.ho, Soul Keeper, 
Extáze. Vstupné 120 Kč.
MĚSTSKÉ MUZEUM ZBIROH
4 15. 7. - 30. 8. 2020 
Výstava fotografií  a známek Alfonse Muchy.
Unikátní fotografie a návrhy známek ze 
zbirožského atelieru Alfonse Muchy. Zvolený 
reprezentační výběr, samé skvosty - návrhů 
známek a  fotografie návštěvníkům umožní 
nahlédnout zpět do minulosti pobytu se-
cesního malíře ve Zbirohu v roce 160. výročí od 
jeho narození. Těšíme se na Vás.

n Kozel - zámek

Závěrečný koncert Pěveckých kurzů v Litni 
2020 je možné zarezervovat a zakoupit na 
emailové adrese tickets@zamekliten.cz nebo 
na telefonním čísle 724 880 826 za cenu 300 
Kč. Další informace jsou dostupné na www.
zamekliten.cz.

n Liteň - zámek

4 Každou neděli od 8:00 do 9:00 v červenci 
a srpnu OMLAZOVACÍ CVIČENÍ 
ČÍNSKÝCH CÍSAŘŮ V ZÁMECKÉM 
PARKU NOVÉHO ZÁMKU. Přijďte si zacvičit 
omlazovací cvičení čínských císařů do krásného 
prostředí zámeckého parku. Procítit probouze-
jící se den a najít rovnováhu svého těla i duše. 
Vhodné pro cvičence od 20 do 101 let. Cvičení se 
koná na pravé straně zámecké zahrady ve směru 
chůze u rozložitého stromu. Přineste si karimat-
ku, pohodlný oděv a měkkou sportovní obuv. Za 
cvičení vybíráme dobrovolný příspěvek.
4 Další akce:
- Individuální rozbor schopností a talentu, které 
jste dostali do vínku a jak je probudit.
- Technika Aromatouch a Harmonizační tech-
nika na podporu vašeho zdraví.
Informace poskytne na tel.: 603 964 553 Marcela 
Ganna Flídrová. Více na www.syringa-czech.cz

n Syringa

V sobotu 10. října 2020 se bude konat na hořo-
vickém zámku „Vítání nových občánků města 
Hořovice“. Rodiče, kteří mají zájem o přivítání 
svého děťátka, se mohou v předstihu přihlásit 
u J. Šrámkové, tel. 737 124 123 nebo u Mgr. Ul-
čové, tel.: 724 716 300. Pozvánka s upřesněním 
času přijde rodičům na uvedenou adresu. Po-
zváni budou i ti, kteří se měli zúčastnit jarního 
vítání, které bylo ze známých důvodů zrušeno.

n Vítání občánků

Na tradičních hradních slavnostech můžete spatřit 
šermířská a divadelní vystoupení, zaposlouchat se 
do tónů dobové hudby či si vyzkoušet rýžování 
zlata, ražbu mincí, výrobu pečetí, střelbu z luku 
a kuše, souboje s dřevci nebo navštívit hradní 
věštírnu. Na tržišti v předhradí výrobky řemeslné 
zakoupíte a lahodnými pochoutkami i poctivým 
mokem se občerstvíte. V průběhu akce jsou pro 
zájemce též připraveny komentované prohlídky 
s průvodcem. (Žádáme návštěvníky o respe-
ktování omezení a opatření proti šíření Covid – 
19 v průběhu akce, dle platných ustanovení). Na 
návštěvu se těší SDS Gladius a Hrad Točník.

4 12. 7. neděle od 21:00 
STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ 
Hrají: Martin Zounar, Bára Štěpánová, Martin 
Pošta, Hana Sršňová a další. 
www.strasidlonazamku.cz
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Opatření vyhlášená v souvislosti s pande-
mickým onemocněním COVID – 19 se po-
malu vracejí do normálu a svou činnost znovu 
zahájil i dětský rybářský kroužek v Hořovicích. 
Během karantény jsme byli s dětmi i rodiči v te-
lefonickém kontaktu a snažili jsme se zajistit 
jim prodej povolenek k rybolovu individuálně 
v takzvaném nouzovém režimu. V současné 
době se již scházíme pravidelně každou středu, 
a pokud to počasí jen trochu dovolí, trávíme 

schůzku na březích lázeňského rybníka. Jedná 
se sice o chovný rybník, kde je rybolov přísně 
zakázán, nicméně vedení MO a především hos-
podář organizace pan Ing. Grunt nám v rámci 
výuky tento odlov umožnili. Vše probíhá za do-
hledu vedoucích rybářského kroužku a odchy-
cené ryby jsou vždy po změření vráceny zpět 
do rybníka. Děti si zde mohou procvičit různé 
rybolovné techniky a z každé ulovené ryby mají 
obrovskou radost. V sobotu 27. 06. 2020 od 9:00 
zde připravujeme uspořádat i dětské rybářské 
závody, konané pod hlavičkou MO ČRS Hořo-
vice. Pro děti jsme zajistili občerstvení a drobné 
ceny a v podstatě se s nimi rozloučíme před blí-
žícími letními prázdninami. Další součástí výu-
ky je nácvik házení zátěže na terč, což zlepšuje 
přesnost náhozů ve volné přírodě a my jej nej-
častěji nacvičujeme v zámecké zahradě hořo-
vického zámku. No a když nám počasí nepřeje, 
probíráme rybářskou tématiku v nově zrekon-
struované klubovně naší organizace, kde se pro 
tuto činnost podařilo vybudovat důstojné a pří-
jemné prostředí. Moc bychom si přáli, aby se ži-
vot vrátil zase do normálu a my bychom mohli 
s dětmi vyrazit na prodloužený víkendový po-
byt strávený na březích nějakého rybníka nebo 
na březích řeky Berounky bez nutnosti nošení 
roušek, desinfekce a všech dalších speciálních 
opatřeních. Snad se toho brzy dočkáme.

Jan Rogos, jednatel MO ČRS Hořovice

Běhej lesy Brdy zve
do nepoznaných území

Čtvrtá zastávka letošní sezony Běhej lesy je 
již za bukem. Proč si právě tento závod zaběh-
nout? Protože Brdy jsou přece bomba! Trasa 
tě zavede do dříve nepřístupného vojenského 
újezdu s rozsáhlými luhy a háji. Dostaneš se 
do srdce CHKO Brdy, proběhneš se „Zapově-
zeným lesem“, kolem zřícenin, skalních útvarů 
či po hrázi rybníků. Běhej lesy Brdy ti místní 
divokou přírodu chtějí přiblížit již 18. červen-
ce hned několika trasami závodu.

Těšit se můžeš na krátkou (12 km) i dlou-
hou (21 km) trasu. Obě trasy tě zavedou na bý-
valé cvičné střelnice nebo k hrázi Padrťských 
rybníků. A že tě dlouhé trasy spíš nelákají 
nebo je ze zdravotních důvodů běžet nemů-
žeš? Tak zkus letošní novinku VoltaRUN, což 
je nesoutěžní okruh pro všechny věkové kate-
gorie, doprovod závodníků, rodiny s dětmi či 
hendikepované. Běhej lesy myslí i na nejmen-
ší sportovce a mají pro ně dětské závody Dr. 
Maxe pro všechny děti do 14 let na trasách 500 
m a 1 km.

Co tě ještě kromě krásné přírody a bezva 
závodní atmosféry čeká? Čisté občerstvovačky 
bez jednorázových kelímků, aby tvůj zážitek 
byl ještě více v souladu s přírodou. Novinkou 
je totiž speedcup, kelímek, který v mžiku sba-
líš do kapsy či dlaně a po závodu ti zůstane už 
napořád. V cíli natáhneš krk po nové medai-
li, jejíž část je vyrobena z rostoucího papíru, 
který si můžeš zasadit. Samozřejmostí je pak 
šatna, úschovna, fotky z trati, mnoho zajíma-
vých stánků v prostoru startu a cíle nebo třeba 
možnost testování běžeckých bot On rovnou 
na závodě.

Tak už neváhej, ulov si číslo, ať ti neuplave 
v Padrťských rybnících a registruj se taky. Čas 
na to máš do 15. 7. 2020. 

Více na https://behejlesy.cz.

Po několikaměsíční odluce zase spolu
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Hořovičtí fotbalisté letos 
oslaví 110. výročí založení 
klubu. S rokem 2020 je spoje-
né nejen významné jubileum, 
ale i dvě zásadní změny. 

Dlouholetého předsedu Lubo-
še Bureše, který v dubnu letošního 
roku náhle odešel, zastoupí Karel 
Pelikán. Mění se i název. Hořovič-
tí se vrací ke kořenům, dosavadní 
název FK Hořovicko, který platil 
od roku 2008, se 1. června 2020 
změnil na původní SK Hořovice.

Nový předseda SK Hořovice, 
z.s. Karel Pelikán zmínil, že změna 
názvu se plánovala dva tři roky. 
Sám je členem FK Hořovicko od 
roku 2017 a pozici předsedy přijal 
proto, že by hořovickému fotbalu 
rád pomohl. Dosud se staral o fi-
nance a jednal se sponzory. V tom 
hodlá pokračovat a věří, že s další-
mi záležitostmi mu ostatní členové 
výboru pomohou.

Podle Karla Pelikána jsou spon-

zoři pro SK Hořovice zásadním 
partnerem. „Roční rozpočet klubu 
je 1,8 milionů korun. Příspěvek 
města (550 tisíc) a příspěvek Mini-
sterstva školství, mládeže a tělový-
chovy ČR (letos 350 tis) pokryjí jen 
část rozpočtu. Ostatní finanční pro-
středky sháníme právě u zmíně-
ných sponzorů,“ vysvětlil předseda 
SK Hořovice s tím, že Sportovní 
klub Hořovice má 9 kategorií (od 
nejmladší přípravky až po divizi A). 
Necelé dva miliony korun jsou tře-
ba na dresy, míče, na dopravu žáků 
a dorostenců na zápasy atd.

K fotbalu patří i údržba hřiště 
a tribuny. Od ledna do května le-
tošního roku je odpracováno více 
než 300 hodin. „Na brigády chodí 
tak deset lidí. Letos se zatím poda-
řilo vyčistit část areálu od náletů, 
kompletně vybrousit a natřít zá-
bradlí, vyměnit některé sedačky 
na tribuně, opravit lavičky kolem 
hlavního hřiště a ve spolupráci 

Priority hořovických fotbalistů: setrvání v divizi,
více odchovanců a umělka třetí generace

n Instalace nových záchytných sítí za brankami. n Nátěry zábradlí okolo hlavního hřiště. 2x foto: archiv SK Hořovice

s Městským sportovním centrem 
opravit fasádu tribuny,“ konstato-
val Karel Pelikán.

A o co by se hořovičtí fotbalis-
té rádi snažili do budoucna? „Byl 
bych moc rád, kdyby se povedla 
umělá tráva,“ říká Karel Pelikán, 
podle kterého je projekt na dobré 
cestě. Zároveň připouští, že na jeho 
realizaci může mít vliv koronavi-
rová pandemie. Pokud by se ale 
takzvanou „umělku“ třetí generace 
podařilo přeci jenom získat, v Ho-
řovicích by se nejen lépe trénovalo, 
ale mohlo by se zde pořádat napří-
klad mistrovství malé kopané.

Umělá tráva ale není to jediné, 
o co hodlají Hořovičtí usilovat. 
Chtějí mít více svých vlastních 
hráčů, odchovanců, také chtějí za-

chránit divizi, která se nyní v Ho-
řovicích hraje tři roky, po jednom 
roce působení v ČFL. „V předcho-
zích letech se divize udržela třeba 
i deset let,“ připomíná Karel Peli-
kán, který vyzdvihl výkony a prá-
ci hráčů, trenérů i rodičů. Ocenil 
především to, s jakým nasazením 
se fotbalu věnují.

Sezóna hořovických fotbalis-
tů začne 22. srpna 2020. Na závěr 
Karel Pelikán připomíná před-
chozího předsedu Luboše Bureše: 
„Předsedou byl od roku 2008, pro 
hořovický fotbal toho udělal velmi 
mnoho. Kromě jiného skvěle za-
stupoval hořovické fotbalisty při 
jednání s organizacemi, jako jsou 
Fotbalová asociace ČR nebo Česká  
unie sportu.“ (var)

SK HOŘOVICE
zve na oslavy 110. výročí
založení klubu
dne 15. 8. 2020 v areálu SK

Program začíná v 9 hodin
na fotbalovém hřišti.
Pro návštěvníky bude
připravené občerstvení.


