
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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Stavební práce na Starém zámku
Podle radou města schváleného dodat-

ku by do 30. 11. 20120 měly být dokončeny 
všechny stavební práce v souvislosti s úpra-
vou – adaptací vnitřních prostor Starého 
zámku, konkrétně čp. 28. V těchto prostorách 
i nadále bude působit Rodinné centrum Do-
mečku Hořovice, v přízemí pak také kancelá-
ře Městského kulturního centra vč. ředitelny, 
a v patře budou klubovna a kanceláře Stře-
diska volného času pro děti a mládež – Do-
meček.

n Stavební práce probíhají ve vnitřních prostorách Starého zámku i Společenského domu. 
Foto: var

Záchrana hradu Valdek
Díky iniciativě senátora Jiřího Oberfalzera 

a představitelů Mikroregionu Hořovicko (sta-
rosty Chaloupek Františka Charváta a Ond-
řeje Vaculíka) se uskutečnila dne 14. 7. 2020 
schůzka s ministrem obrany ČR Lubomírem 
Metnarem. Pracovní schůzku, již dříve orga-
nizovanou, ohledně další budoucnosti hradu 
Valdek oddálila různá krizová opatření v sou-
vislosti s koronavirem.

Hrad Valdek, ležící v katastru obce Cha-
loupky, spravují (avšak neopravují) Vojenské 
lesy a statky, státní podnik. Ty zvláště vinou 
živelně se šířícího kůrovce nemají peníze na 
to, aby opravovaly hrad Valdek. Není to ani je-
jich posláním, přestože památkový zákon jim 
zajištění tak významné památky proti hrozící 
havárii ukládá.

Valdek je ale hojně navštěvován, a tak 
je v zájmu jak Vojenských lesů, tak armády, 
a také obce Chaloupky, aby zdivo hradu se dále 
nehroutilo. Na tom se všechny strany shod-
nou, včetně veřejnosti. Dobrovolný svazek 
obcí Mikroregion Hořovicko se snaží vytvořit 
právní platformu tří zúčastněných subjektů 
pro záchranu hradu. S tím ovšem musí přede-
vším souhlasit armáda, protože předpokladem 
takové smlouvy či dohody je uvolnění hradu 
z ochranného pásma dělostřeleckého cvičiště.

Podle ministra Metnara armáda opravdu 
nemá na Valdeku žádný zájem a pokusí se 
aktivitě obce Chaloupky a Mikroregionu Ho-
řovicko vyjít vstříc. Požaduje ale předložit jak 
koncepci záchrany hradu, tak i jeho dalšího 
využití. Koncept je víceméně připraven, zbývá 
ho upravit do příhodného formátu pro mini-
stra Metnara, a nejprve předložit ke schválení 
senátoru Oberfalzerovi. Pracuje se na tom.

Ondřej Vaculík, místostarosta Hořovic
a předseda DSO Mikroregion Hořovicko

Stavební práce, původně pojímané jako 
adaptace a úpravy, více méně přerostly v re-
konstrukci. Vyměněny musely být všechny in-
stalace a rozvody, ba i vodovodní přípojka, po 
bouracích pracích došlo také k rozšíření static-
kého zajištění v partiích, které projekt nemohl 
předpokládat. Nejhorší stádium stavebních 

prací stavba už překonala, nyní řemeslníci 
firmy HORA, s. r. o., provádějí finální omítky, 
zateplení a podhledy stropů v podkroví. Celkové 
náklady na revitalizaci této části areálu Starého 
zámku budou činit asi osm a půl milionu korun.

Ondřej Vaculík
místostarosta města Hořovice

Společenský dům aneb Liďák
Do závěrečné fáze stavebních prací 

vstupuje také akce Rekonstrukce sociální-
ho zařízení Společenského domu. Jedná se 
o celkovou rekonstrukci všech čtyř záchodů 
s rozšířením prostor WC dámských, a to na 
úkor baru. Původní záchody kromě špatné-
ho technického stavu nevyhovovaly stísně-
ností zejména dámám, jichž na kulturních 
a společenských akcích bývá více než mužů. 
Rekonstrukce obnáší celkovou výměnu všech 
stoupaček a rozvodů vč. elektro.

V této době jsou všechny trubky a rozvody 
instalovány a položeny také podlahy z šedých 

dlaždic; pracovníci dodavatelské firmy GEMI 
GROUP, s. r. o., nyní provádějí keramické ob-
klady stěn v různých barvách a odstínech pro 
každý záchod. Poté poddodavatelská firma 
Teza, s. r. o., osadí všechny zařizovací před-
měty – umyvadla, záchodové mísy atd.

Během této stavby dojde také k výměně 
všech radiátorů v sále, čímž celková rekon-
strukce interiéru Společenského domu bude 
z větší části provedena.

Práce probíhají podle harmonogramu.
Ondřej Vaculík

místostarosta města Hořovice



Město Hořovice získalo 335 tisíc 
korun na úpravu vstupu k původní 
tvrzi v areálu Starého zámku, a to 
z participativního rozpočtu Středo-
českého kraje. Za získané finanční 
prostředky bude opravené scho-
diště, po kterém lidé přicházejí do 
Muzea Hořovicka a Galerie. Také je 
hojně využíváno při akcích letního 
festivalu Hořovické kulturní léto.

Zástupci města požádali o tuto 
finanční podporu v březnu. Po 
posouzení projektů úřadem ná-
sledovalo hlasování občanů. Lidé 
mohli své hlasy odesílat v době od 
16. května do 15. června, kdy hořo-
vickému projektu připsali 77 hlasů, 

za které všem patří velké poděko-
vání.

Ve výčtu termínu nechybí ani 
doba realizace. Hořovičtí chtě-
jí s úpravou schodiště začít po 
skončení Kulturního léta, které se 
odehrává právě v areálu Starého 
zámku, tedy v září 2020. Úpravy 
začnou odsekáním zvětralých čás-
tí betonových schodů. Po založení 
nultého schodu včetně odkopání 
zeminy bude provedeno vybe-
tonování stupňů, které se stanou 
podkladem pod kamenné desky. 
Součástí projektu je také kultivace 
zeleně nebo oprava vchodových 
dveří tvrze. (var)
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Město získalo peníze z participativního rozpočtu
na rekonstrukci schodů v areálu Starého zámku

n Oprava zámeckého schodiště začne letos v září. Foto: var

Pouť s netradičními prodejní-
mi stánky regionálních řemesl-
níků, farmářů a prodejců se koná 
v neděli 2. srpna od 9 do 15 hodin 
na Palackého náměstí. Ochutnáte 
mj. bulharské pochutiny, kozí sýry 
nebo rychlokvašky. Zakoupíte ře-
zané květiny, keramické nebo ko-
vané šperky, lampy, drhané nebo 

textilní výrobky, krásné obrázky 
s ptáčky, levandulový čaj nebo li-
monádu, nebo panenky vyrobené 
v chráněné dílně. Vytočíte si výhru 
na tradičním kole štěstí.

V průběhu poutě uvidíte 
ukázku předení lamí vlny na ko-
lovrátku, vystoupení bulharských 
lidových tanců, středověkou hu-

dební skupinu Gutta z Plzně, 
účast přislíbil profesionální kat, 
který bude hledat dalšího od-
souzeného, a mnoho dalšího. Od 
10:00 hodin se v kostele koná 
Mše svatá a od 11:00 hodin zpí-
vání v Loretě. Po celou dobu pou-
tě bude otevřen kostel Nejsvětější 
Trojice, Loreta a rovněž Evange-

lický kostel, Valdecká č. 408 (bý-
valá synagoga).

Ve spolupráci s Farním sbo-
rem ČCE v Dobříši a Hořovicích, 
MKC Hořovice, s bulharským 
spolkem RODOLYUBIE a s dal-
šími spolky, nadšenci, dobrovol-
níky a sponzory, pořádá HORO-
VIZE, z. s.

SLAVNOSTI PORCINKULE v Hořovicích - obnovená tradice

Kavárna Včera znovu otevřela a nyní i pro veřejnost

Hořovická Kavárna Včera, která slouží jako podpůrné cetrum 
pro rodinné pečující, se díky ústupu epidemie mohla opět otevřít 
veřejnosti. Neotevřelo se pouze centrum pro pečující, ale nově 
i kavárna pro širokou veřejnost.

Kavárna funguje nezávisle na podpůrném centru, proto se liší jejich ote-
vírací doba: odborných služeb centra můžete využít v pracovních dnech od 
9 – 16 hodin, na kávu si můžete zajít i o víkendech (kromě státních svátků) od 
9 do 19 hodin. Na návštěvníky čeká zbrusu nový kávovar, vynikající pražená 
káva z místní pražírny a skvělé domácí zákusky, slaný koláč, zmrzlina. Kro-
mě chutného občerstvení však plánuje i další programy – dětské odpoledne 
s tvořením dárků pro rodiče a prarodiče, promítání filmů a cestopisů, besedy 
se zajímavými lidmi, trénování paměti pro veřejnost, přednášky a workshopy 
pro pečující, aktivizační programy pro seniory z veřejnosti – tvoření a tré-
nování paměti, hudební vystoupení, dále nabízíme možnost u nás v kavárně 
uspořádat oslavu svátku nebo narozenin a chystají se i výstavy fotografií nebo 
obrazů.
Centrum pořádá přednášky na zajímavá témata, určené všem zájemcům.

Každý 1. čtvrtek v měsíci (tj. v srpnu 6. 8. od 10 do 11 hodin)se konají pra-
videlná setkání podpůrné skupiny pro lidi s počínající poruchou paměti. Je to 
prostor pro sdílení vlastních pocitů, problémů, obtíží, které sebou nemoc při-
náší. Rovněž Vás srdečně zveme na svépomocnou skupinu pro pečující – ty, 
kteří se starají o své blízké s poruchou paměti. Skupina se bude scházet vždy 
druhé úterý v měsíci (v srpnu tedy 11. 8. od 17 hodin). Tato skupina nabízí 
pomoc a podporu pečujícím, odborný názor na problémy a situace, s nimiž 
se v souvislosti s nemocí potýkají.

Dále Vás zveme na první přednášku z cyklu pro pečující: péče o člově-
ka s demencí ve středu 19. 8. od 17 hodin. Pokud se staráte o svého blízkého 
s touto nemocí, obáváte se ztráty paměti nebo potřebujete odbornou radu, 
jste zváni. Dozvíte se, jak komunikovat, zvládat náročné situace, co může být 
problémem při stravování, koupání, jak řešit problémy s nespavostí a co může 
vést k agresi a jak tomu předejít.

Muzikál Postřižiny zalil déšť
Do červencového programu Hořovického kulturního léta patřily 

koncerty i muzikál Postřižiny, ve kterém už řadu let excelují profesioná-
lové společně s ochotníky. Hořovické představení se uskutečnilo v sobotu 
18. července na nádvoří Starého zámku, diváci si zde mohli vychutnat 
herecké výkony Jana Rosáka, Lumíra Olšovského a dalších. Ale jen 
v první polovině. Tu druhou zalil déšť a nebylo možné v představení 
pokračovat. Protože byli mnozí zklamáni, Jan Rosák při rozloučení pro-
hlásil: „Hořovicím to vynahradíme.“ Diváci ale rozhodně nemusí čekat, 
až se tak stane. Hořovické kulturní léto v srpnu pokračuje. Už v neděli 
9. srpna od 18:00 na nádvoří Starého zámku vystoupí skupina Pražský 
výtěr. Další program festivalu na www.mkc-horovice.cz. (var)

n Maryška a paní hostinská koupající se v pivovarských sudech.
Foto: var
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Štáb České televize se projel Višňovkou
Ve čtvrtek 9. července v odpoledních hodinách mohli lidé zaznamenat na hořovickém sídlišti Višňová Českou televizi a hasič-
skou cisternu ze stanice HZS Hořovice. Redaktorku Terezu Stárkovou zajímal projekt „Parkujte ohleduplně aneb 3 metry k ži-
votu“, který má za cíl hasičům usnadnit příjezd mezi panelové domy. Celou problematiku hasičům přiblížil vedoucí projektu 
Hynek Černý, profesionální hasič z Berouna.

V úvodu Hynek Černý zmínil, 
že nejde o to, aby se lidem rušila 
parkovací místa, ale o obnovu 
příjezdu hasičské techniky tak, 
jak byl původní projektovaný stav 
sídliště. Často se stává, že přede-

vším v nočních hodinách stojí 
auta na místech, kde blokují hasi-
čům průjezd.

Hynek Černý také upřesnil, 
která místa jsou neproblematič-
tější nebo kde se nacházejí ná-

n Na snímku štáb České televize a Hynek Černý, profesionální hasič z Be-
rouna. Foto: Radka Vaculíková

Pozvánka na koncerty 
Hořovické muziky

Vážení příznivci a přátelé české dechové hudby, dovolujeme si 
Vás pozvat na koncerty Hořovické muziky, které se jako každoročně 
budou konat v sále hořovické radnice. Opět díky pochopení městu 
a pod jeho záštitou si české písničky můžete poslechnout a zanotovat 
20. srpna, 17. září, 15. října, vždy od 17:00. Když jsme Vám nemohli 
ze známých důvodů zahrát na jaře, těšíme se na Vás v uvedené dny 
a samozřejmě i při dalších příležitostech. Do té doby Vám všem dob-
ré a pevné zdraví přejí členové a sólisté Hořovické muziky a její ve-
doucí Ondřej Andrle. Karel Vydra, foto: Alois Crk

stupní plochy, to znamená vhod-
né plochy pro příjezd a ustavení 
hasičské výškové techniky. „Lidé 
si často myslí, že na sídlištích se 
toho moc neděje. Nejde ale jen 
o tragické požáry, k těm dochá-
zí naštěstí jen zřídka,“ prohlásil 
Hynek Černý a připomněl něko-
lik posledních nočních výjezdů. 
Jeden z nich se udál v den natá-
čení reportáže, kdy hořovičtí ha-
siči vyjížděli v noci ve 2:38 hodin 
na sídliště Višňová. Zdravotní 
záchranné službě zde pomáhali 
snášet pacienta v bezvědomí ze 
čtvrtého poschodí. Lidé navíc zů-
stávají uvízlí ve výtazích, nebo se 
děti takzvaně zabouchnou v bytě 
a není jiná možnost, než aby si-
tuaci vyřešili hasiči. I toto jsou 
případy, kvůli kterým potřebují 
mít hasiči volnou cestu ke všem 
domům na sídlištích.

V rámci natáčení reportáže 
projel štáb České televize spo-
lečně s hasiči celou oblast sídliště 
Višňová s potěšujícím zjištěním, 
že místní řidiči obnovené nástup-
ní plochy pro požární techniku 

respektují a neparkují na nich, za 
což jim patří poděkování.

Česká televize se zaměřila i na 
průjezdnost požární techniky 
v Berouně. (var)

Děti se o prázdninách baví
na příměstských táborech

Středisko volného času Dome-
ček Hořovice připravilo pro děti 
několik termínů příměstských tá-
borů. Přímo v Hořovicích se jedná 
o sedm běhů v období od 29. červ-
na do 28. srpna. Příměstské tábory 
se pod hlavičkou Domečku Ho-
řovice konají i v Komárově, Litni, 
Karlštejně, Králově Dvoře, nebo 

v Berouně. Všichni malí táborníci 
si užívají bohatý program. Vedoucí 
pro ně připravili řadu výletů a her. 
Na snímku děti z Letního příměst-
ského tábora Hořovice na výletě 
v Plzni u sochy Spejbla a Hurvínka 
instalované na Náměstí Republiky 
k výročí 100 let vzniku loutky Spej-
bla. (var) Foto: Lenka Radová

n Hořovičtí řidiči obnovené ná-
stupní plochy pro požární techniku 
respektují a neparkují na nich, za 
což jim hasiči děkují. Foto: var
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V Brdech vzniká dvanáct nových cyklistických tras
Spolek Turistická oblast Brdy a Podbrdsko vznikl v roce 2018. Mezi jeho zakládající členy patří Středočeský kraj, města Pří-
bram a Řevnice, Ekologické centrum Orlov a Mikroregion Hořovicko.

V rámci tohoto brdského spol-
ku existuje pracovní skupina, ve 
které působí zástupci všech členů. 
Mikroregion Hořovicko v pracov-
ní skupině zastupuje Miroslava 
Paťavová. Jak uvedla, mezi první 
počiny spolku patřila realizace 
webových stránek. „Podílíme se na 
rozvoji spolku, také připomínkuje-
me web,“ konstatovala Miroslava 
Paťavová. Webové stránky nabízejí 
řadu informací, jako jsou zajímavé 
turistické cíle, ubytování, stravová-
ní, nebo aktuální akce.

O trasách pro turisty a cyklisty 
se lidé dozvědí nejen z webových 
stránek, ale i z brožur, které v le-
tošním roce spolek vydal. Podkla-
dy dodali všichni členové spolku. 

„Tyto brožury jsou prvotinou, chtě-
li jsme zkusit, jaký o ně bude zájem. 
V projektech tohoto typu hodláme 
i nadále pokračovat,“ poznamenala 
Miroslava Paťavová.

Prioritou spolku Turistická ob-
last Brdy a Podbrdsko je rozvoj ces-
tovního ruchu. Aktuálním projek-
tem z této oblasti je značení nových 
cyklistických tras v Brdech. „Jejich 
značení, které má být dokončené 
v závěru srpna, provádí firma vy-
braná ve výběrovém řízení,“ upřes-
nila Miroslava Paťavová. Celkem 
přibude dvanáct cyklistických tras. 
V souvislosti s tím spolek plánuje 
výrobu velikých nástěnných map, 
které by se umístily do obcí v blíz-
kosti Brd.

Mikroregion Hořovicko se za-
bývá i dalšími tématy cestovního 
ruchu. Například by rád pomohl 
obcím, které mají velký problém 
s parkováním návštěvníků brd-
ských lesů. „Stává se, že tito ná-
vštěvníci parkují na soukromých 
pozemcích, to se pak musí řešit. 
Z toho důvodu zkoušíme ve spol-
ku prosadit alespoň zafinancování 
projektové dokumentace na nová 
parkovací místa,“ sdělila Mirosla-
va Paťavová a doplnila, že na Ho-
řovicku se tento problém nejvíce 
dotýká tří obcí. Malé Vísky, Cha-
loupek a Komárova.

Miroslava Paťavová ještě zmí-
nila, že činnost spolku, stejně 
jako v jiných případech, ovlivnil 

nouzový stav. Spolek se bude ale 
i nadále snažit pomáhat obcím. 
Bude se pokoušet získávat finanč-
ní prostředky na projekty, které by 
to umožnily.

Zapsaný spolek Turistická 
oblast Brdy a Podbrdsko 
je organizace založená na 
podporu rozvoje cestovní-
ho ruchu v jihozápadní části 
Středočeského kraje. Spolek 
byl založen 21. 8. 2018. Za-
kládajícími členy jsou Středo-
český kraj, město Příbram, 
Mikroregion Hořovicko, 
město Řevnice a Ekologické 
centrum Orlov, o.p.s. vu.

Novela zákona upravuje nakládání s autovraky
Viditelně poškozené části vozu, 

vypuštěné pneumatiky, stržené 
registrační značky nebo propad-
lá technická kontrola. Odstavené 
vozy mohou mít mnoho podob. 

V jakém případě se jedná o vrak, 
nyní specifikuje novela silničního 
zákona č. 162/2020 Sb., podle které 
se za vrak považuje vůz s minimál-
ně šest měsíců propadlou technic-

kou kontrolou. Novelizace zákona 
upřesnila, jaký vůz je již vrakem.

Také došlo ke změnám kom-
petencí. Výzvy k odstranění auto-
vraků před novelizací vystavovali 
zástupci městské policie, na vozy 
je vylepili a pořídili foto doku-
mentaci. Poté případ předali pří-
slušnému odboru městského či 
krajského úřadu. „Nyní autovraky 
nahlašujeme rovnou na přísluš-
ný odbor města, nebo kraje,“ vy-
světlila velitelka Městské policie 
Hořovice Světla Dardová s tím, že 
strážníci mohou následně výzvu 
na vůz vylepit.

Případy autovraků řeší odbory 
městských, nebo krajských úřadů, 
a to podle toho, zda je vlastníkem 
pozemní komunikace město, nebo 
kraj. Pokud vlastník vozu na výzvu 
o jeho odstranění nereaguje, může 
vlastník komunikace po dvou mě-
sících vozidlo odstranit, a to na 

náklady vlastníka. Pokud nelze 
vlastníka dohledat, likvidaci vozu 
při dodržení všech daných postu-
pů a lhůt zajistí a hradí vlastník 
pozemní komunikace.

Velitelka Městské policie Hořo-
vice Světla Dardová se domnívá, že 
řada lidí nechce odstranění vraku 
řešit, někteří ani neví, jak. „Na inter-
netu lze získat řadu kontaktů firem, 
které se ekologickou likvidací vozi-
del zabývají,“ radí Světla Dardová.

Podle jedné z oslovených firem 
se odvoz vozu, jeho ekologická li-
kvidace a vystavení likvidačního 
protokolu provádí zdarma. Do 
služeb může patřit i výkup na šrot 
nebo odhlášení automobilu z evi-
dence.

Kdokoliv z občanů zjistí na 
území Hořovic autovrak, může 
předat podnět přímo na odbor 
technický a dopravní MěÚ Hořo-
vice. (var)n Jeden z vraků se nachází v hořovické ulici Vrbnovská. Foto: var

www.brdyapodbrdsko.cz
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Válečná léta nezanechala na výrobě harmo-
nik v Hořovicích zásadní škody. S rokem 1948 
ale přišly „slavné únorové události“, jak informu-
je dobový tisk a „dělnická třída vyhnala z vlády 
zrádné ministry a ujala se moci v čele s Komu-
nistickou stranou Československa.“ Dodnes 
člověka zamrazí při čtení originálu dokumentu 
o znárodnění firmy, který je k nahlédnutí v na-
šem muzeu. Výroba byla včleněna do národního 
podniku České hudební nástroje v Kraslicích 
a přejmenována na HARMONIKA, národní 
podnik. V 50. letech se poprvé objevují akor-
deony se značkou Lignatone, vyrábí se i foukací 
harmoniky značky Otava. Nastává také období 
postupných reorganizací, přesunu části výroby 
do Písku a střídání ředitelů. Všechny tyto změ-
ny dohnaly podnik do velkých těžkostí, které 
vrcholí v roce 1952 a úzce souvisí s poklesem 
zahraniční poptávky. Následně se kompletní 
výroba vrací do Hořovic, obtíže s výrobou a od-
bytem však přetrvávají až do roku 1955, kdy 
je hlavním inženýrem jmenován Josef Sojka, 
pracovník vyučený v oboru výroby tahacích 
harmonik. S jeho osobou se zlepšuje technická 
připravenost výroby, podnik přechází na nor-
malizaci a typizaci a výrobní program se koneč-
ně ustálil. Vyrobilo se také několik mistrovských 
nástrojů typu Maestro se špičkovými italskými 
hlasy. K dokonalejší organizaci však chybí pro-
vozní prostory, které vznikly teprve v roce 1960 
a výroba je tak konečně soustředěna v nové vý-
robní budově v Hořovicích na Sklenářce. V roce 
1963 je registrována značka Delicia a začíná 
výroba populárních modelů Melodia, Rigoletto 

nebo heligonky Populár. V 70. letech vznikají 
známé a dosud vyráběné modely akordeonů 
Chorál, Carmen a Junior. Zdokonalení tech-
nologie výroby umožňuje vyrábět i mistrovské 
nástroje – model Dina, kterého se vyrobilo 
zhruba 50 kusů. 80. léta jsou vrcholem ve vý-
robě harmonik v hořovickém závodu, ročně se 
vyrobí i 30 000 nástrojů, většina však putuje do 
zahraničí. Bohužel objem výroby šel často na 
úkor kvality a proto značka Delicia v této době 
značně utrpěla na svém věhlasu. To už ale při-
cházejí bouřlivá devadesátá léta a s nimi další 
změny, které staví hořovické harmoniky do těž-
kého boje na otevřeném světovém trhu. O něm, 
o současné výrobě a bližším programu našich 
připravovaných oslav si přečtete příště.

Delicia, s.r.o.

Historické okénko do výroby 
harmonik v Hořovicích – III. díl

n Kompletace akordeonů v 60. letech

n Tři otázky pro zastupitele

Co Vás ve měs-
tě těší?

Hořovice – to 
je mé dětství, do-
mov. Tím říkám 
vše. Mám rád toto 
městečko, jeho 
okolí, brdské lesy 
a v nich Baštiny. 
Mám v Hořovi-
cích spoustu přátel a známých. Vážím si jich. 
Pokud jde o vzhled města, je to špatné. Z mi-
lované princezny se Hořovice staly Popelkou. 
Že je Beroun pro nás nedostižný, víme. Ale, 
že nám utekl ve výstavbě, vzhledu, v projek-
tech Králův Dvůr, ale už i Žebrák, Zdice, že 
se na nás dotahují Hostomice, to je zlé.

Co Vám ve městě vadí?
Úpadek a stagnace, politika „malá 

domů“, propojení komunální „politiky“ 
s místními podnikateli. Vadí mi popírání 
problémů se skládkou, s AVE, se sběrným 
dvorem. Kam se poděly všechny peníze z in-
vestic, jaké jsou jejich výsledky? Katastrofál-
ní je úprava zeleně ve Višňovce, kdy původní 
porosty byly zničeny a to co je za milionové 
náklady nahradilo, je výsměch. Odpověd-
nost za to nikde. Centrum města neexistuje, 
to je na kruhovém objezdu. Kdo chce podni-
kat, musí na Valdek. Vedení města rezigno-
valo na transparentní politiku. Vše rozhodu-
je sedmičlenný kolektiv rady města, ostatní 
koaliční zastupitelé jen sedí na zasedáních 
zastupitelstva se skloněnými hlavami a mlčí.

Jak můžete přispět ke zlepšení?
Tím, že budu pokračovat ve spolupráci 

s ostatními opozičními zastupiteli v čitelné 
politice. Spojili jsme se v mušketýrském hesle 
„všichni za jednoho, jeden za všechny“. Vše 
s cílem změny politiky města. Chceme, aby 
se vysmívaná Popelka, stala opět princez-
nou. Věříme, že lékaři a ředitelé škol i další 
z koalice odhodí své obruče. Já v závěru své-
ho aktivního života nepotřebuji a nedovolím 
žádnou „levotu“. Pro to jsem svůj život nežil.

Jaroslava Ortmana

n Město Hořovice zakoupilo nový zametací stroj

n Ulice města Hořovice bude čistit nový zametací vůz. Město Hořovice jej pořídilo za čtyři milio-
ny korun a od srpna bude odstraňovat nečistotu z hořovických ulic. Pokud bude zájem, uplatní se 
i v partnerských obcích. Foto: var

Cibulový jarmark 
zrušen!

Vážení příznivci Cibulového 
jarmarku v Hořovicích. Vzhle-
dem k pandemii Covid-19 je 
v letošním roce Cibulový jar-
mark, který se měl konat v so-
botu 10. října 2020, zrušen.

Eva Grossová, předsedkyně 
ZO ČZS Hořovice
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Dvacáté výročí od založení 
hořovického Domova Na Výsluní 
oslavili jeho klienti a zaměstnanci 
ve čtvrtek 2. července. K příjem-
nému posezení se sešli na zahra-
dě Domova. Ředitelka Domova 
v úvodním slově připomněla, 
jak zařízení vznikalo, a popřála 
všem, aby Domov nadále fungo-
val bezproblémově jako doposud. 
Původně plánované oslavy byly 
vzhledem k režimovým opatře-
ním a stále hrozícímu nebezpečí 
nákazy koronavirem změněny na 
oslavu v „rodinném kruhu“.

Na zahradní slavnost, kde ne-
chyběla hudba a občerstvení, při-
šla klientům vše dobré popřát mís-
tostarostka Jana Šrámková. Oslavu 
zpestřilo vystoupení břišní taneč-
nice Lady Hýlové a kapely Brass 

Band Rakovník. Bývalí zaměst-
nanci si rádi popovídali se svými 
nástupci. Zavzpomínal také bývalý 
ředitel Mgr. Josef Forejt. Historii 
Domova připomněla výstava foto-
grafií, kterou připravila aktivizační 
pracovnice Kristýna Křišťálová.

Maximální okamžitá kapacita 
poskytované pobytové služby je 
75 klientů. V Domově s pečova-
telskou službou našlo svůj domov 
43 klientů a o dalších 260 seniorů 
se zaměstnanci starají v jejich do-
mácím prostředí. Jeden klient žije 
v Domově od jeho založení.

Je pro nás důležité zajistit seni-
orům, kteří potřebují každodenní 
pomoc při péči o svou osobu, dů-
stojné podmínky pro jejich další 
etapu života. Usilujeme o to, aby 
bylo o naši nejstarší generaci po-
staráno jak v oblasti ošetřovatelské 

a zdravotní, tak v oblasti nabídky 
kulturního a společenského vyžití. 
Je naší snahou, aby zařízení, kde 
budou mnozí z nás možná jednou 
trávit podzim života, bylo takříka-
jíc místem pro život, kde se každý, 
kdo to potřebuje, dočká pomoci, 
jak odborné, tak i lidské.

Zřizovatelem Domova Na Vý-
sluní je Město Hořovice. Klienty 
poskytované služby jsou občané 
Hořovic a blízkého okolí. Velkou 
výhodou je možnost návaznos-
ti terénní pečovatelské služby, 
Domu s pečovatelskou službou 
a v případě zhoršení stavu umístě-
ní v Domově seniorů. Zřizovateli, 
Městu Hořovice, patří velký dík za 
spolupráci a podporu. Poděkování 
patří také všem zaměstnancům 
Domova, rodinným příslušníkům, 

sponzorům, dodavatelům a spolu-
pracujícím organizacím za jejich 
práci, snahu, pomoc a úsilí, bez 
nichž by se těžko dařilo plnit to, 
co se nám podařilo a úkoly, které 
ještě stojí před námi.V poslední 
době proběhlo několik investič-
ních akcí. Oprava zámkové dlažby, 
průběžná obnova technického vy-
bavení kuchyně, prádelny a úseku 
přímé péče, průběžná výměna 
klasických lůžek za lůžka poloho-
vací, pořízení auta s elektrickým 
zvedacím zařízením pro imobilní 
klienty, nákup vozu Tranzit s ram-
pou pro dva klienty na vozíku, 
rekonstrukce koupelny na 2. NP, 
byla zřízena terapeutická a rela-
xační místnost pro klienty, zakou-
peny čističky vzduchu, opravena 
a nově nalakována okna domova 
pro seniory a domu s pečovatel-

V Domově Na Výsluní slavili kulaté výročí
Kvalitní péče, vstřícný personál, i tak by se dal charakterizovat Domov Na Výsluní, Hořovice, který už dvacet let vytváří druhý 
domov potřebným seniorům z Hořovic a okolí.

skou službou, probíhá oprava bal-
konů a omítky, v části pokojů byla 
instalována madla do sprchových 
koutů, z finančních prostředků 
charitativního závodu „Mládí 
plave pro seniory“ byl opraven 
dřevěný altán na zahradě, spon-
zorským darem jsme získali no-
vou pergolu a největší akcí byla 
výměna světlíku nad pavilonem 
A. V nejbližší době nás čeká opět 
několik větších akcí. Tou první 
bude instalace stropního zveda-
cího a asistenčního systému na 
4. NP, úprava několika koupelen 
a toalet na bezbariérové, zřízení 
nové koupelny na 3.NP a montáž 
madel do zbývajících sprchových 
koutů. Bohužel se projevuje stár-
nutí budovy Domova a nutnost 
oprav objektu, což bude největší 
úkol, který si společně se zřizova-
telem poneseme do nadcházející-
ho období.

Počasí nám v den oslavy ne-
přálo, ale i přesto si sváteční od-
poledne všichni užili. Klienti byli 
rádi, že se po delší pauze setkali, 
pobavili se a popovídali. Nebylo 
možné uskutečnit plánovaný Den 
otevřených dveří, ale po domluvě 
umožníme zájemcům prohlídku 
Domova individuálně. Je ale stále 
nutné dodržovat stanovená bez-
pečnostní opatření.

Děkujeme všem zaměstnan-
cům, kteří oslavu výročí připravili 
a za práci, kterou odvádí nad rá-
mec svých pracovních povinnos-
tí. Věříme, že i v příštích letech se 
naší organizaci podaří uskutečnit 
mnoho dalších záměrů včetně 
výše zmiňovaných důležitých 
oprav v rámci zkvalitnění služeb 
pro klienty, ale i zlepšení pracov-
ního prostředí pro zaměstnance.

PhDr. Drahomíra Boubínová
ředitelka Domova Na Výsluní

n Na oslavě zahrála kapela Brass Band Rakovník.

n Samozřejmě nechyběl narozeninový dort.

n Zpestřením bylo vystoupení břišní tanečnice Lady Hýlové.
Foto: archiv Domova Na Výsluní Hořovice
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Hasiči Hořovice

Zásahy Hasičského záchranné-
ho Sboru Středočeského kraje, 
územního odboru Beroun, po-
žární stanice Hořovice.
8 Od 15. 6. do 15. 7. 2020 ha-
siči ze stanice Hořovice vy-
jížděli k 33 událostem, z toho 
k 3 požárům, k 10 technickým 
událostem typu čerpání vody, 
padlý strom, k 9 dopravním ne-
hodám, ke 4 události typu únik 
nebezpečné látky, k 5 událos-
tem záchrana osob a zvířat. Ve 
dvou případech šlo o planý po-
plach, poruchu 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 10 osob, 4 osoby byly přímo 
zachráněny a 7 osob bylo eva-
kuováno z ohrožených prostor.
8 19. 6. 2020 v 9:46 byla jed-
notka HZS Středočeského kra-
je ze stanice Hořovice společně 
s jednotkou SDH obce Žebrák 
vyslána k záchraně psa z jímky 
v katastru obce Březová. Pes se 
nacházel v hloubce cca 3 met-
ry. Hasiči k němu sestoupili po 
žebříku, pes byl uvázán a vy-

tažen pomocí požární hadice 
a předán majitelce.
8 28. 6. 2020 v 0:40 hodin byla 
jednotka HZS Středočeského 
kraje ze stanice Hořovice spo-
lečně s jednotkou SDH obce Že-
brák a Zbiroh vyslána k požáru 
zahradního přístřešku u rodin-
ného domu do obce Točník. 
Při příjezdu jednotek byl požár 
v plném rozsahu. Na likvida-
ci požáru a ochranu okolních 
objektů byly nasazeny 2 vodní 
proudy, poté byla uhašena oh-
niska a rozebrány konstrukce.
8 13. 7. 2020 v 14:08 hodin 
byla jednotka HZS Středočes-
kého kraje ze stanice Hořovice 
a Rokycany společně s jednot-
kou SDH obce Zbiroh vyslána 
k dopravní nehodě kamionu na 
dálnici D 5 48 km směr Plzeň. 
Kamion zde najel na svodidla 
a prorazil si palivovou nádrž. 
Událost se obešla bez zranění. 
Hasiči zajistili místo nehody, 
provedli protipožární opatření 
a zlikvidovali uniklou motoro-
vou naftu z tělesa dálnice po-
mocí sorbentu.

HZS Středočeského kraje
ze stanice Hořovice

Městská policie Hořovice

8 6. 6. 2020 v 8:30 oznámil ob-
čan Hořovic, že v Palachově 
ulici před vstupem do bytové-
ho domu jsou poházené použi-
té injekční stříkačky. Strážníci 
na místě vše zadokumentovali 
a stříkačky umístili do sběrné-
ho kontejneru. Celá věc byla 
následně postoupena ke správ-
nímu řízení – přestupek proti 
veřejnému pořádku.

8 13. 6. 2020 ve 21:54 bylo při-
jato oznámení od obsluhy čer-
pací stanice, že jim do prodejny 
přišel kocour, zřejmě čistokrev-
ný britský. Po převzetí kocoura 
strážníky bylo následně zjištěno, 
že takového postrádají na hradě 
Točník. Byl proto vyrozuměn 
kastelán, který si pro hradního 
kocoura Brexita přijel a odvezl 
zpět na hrad.
8 16. 6. 2020 v 10:55 strážníci 
zastavili vozidlo v ulici Masary-
kova. Řidič byl vyzván k před-
ložení ŘP a k dechové zkoušce 
na přítomnost alkoholu v de-
chu. Dechovou zkoušku odmí-
tl a uvedl, že řidičský průkaz 
nevlastní a má již vyřčen zákaz 
řízení. Z tohoto důvodu byla na 
místo přivolána hlídka PČR.

8 16. 6. 2020 v 16:20 strážníci 
přijali oznámení od operačního 
důstojníka PČR, že v ulici Kos-
monautů dochází k domácímu 
násilí mezi manželi. Při příjez-
du na místo se zde nacházela 
jen žena, která hlídce uvedla, že 
byla napadena manželem, který 
již z bytu odešel. Jelikož si žena 
stěžovala na bolest hlavy, byla 
přivolána RZS. Poté se dostavila 
hlídka PČR, která si celou věc 
převzala k dalšímu řešení.
8 20. 6. 2020 v 17:20 při hlíd-
kové službě v ulici Místní si 
strážníci povšimli dvou dívek, 
kdy jedna z nich ležela na zemi 
a nebyla schopna vstát ani ko-
munikovat. Druhá s obtížnou 
artikulací sdělila, že společně 
popíjely víno. Okamžitě na 
místo byla přivolána RZS, která 
obě nezletilé dívky převezla do 
nemocnice. Následně byla kon-
taktována pracovnice odboru 
sociální péče o dítě.
8 Dne 25. 6. 2020 ve 21:15 hod 
v ulici Anýžova si hlídka všimla 
jedoucí motorky, která odbočila 
do ul. Herainova, kam je zákaz 
vjezdu všech vozidel. Z tohoto 
důvodu byla řidička motocyklu 
zastavena a vyzvána k prokázání 
totožnosti, na což uvedla, že ob-
čanský průkaz u sebe nemá a ŘP 
nevlastní. Dále u ní byla pro-
vedena zkouška na přítomnost 
alkoholu v dechu s pozitivním 
výsledkem. Celá věc byla předá-
na PČR.

Světla Dardová, velitelka MP

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166

Z činnosti MP Hořovice 
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CENTRUM PRO INTEGRACI CIZINCŮ
Hledáte práci? Potřebujete poradit s pobytem? Chcete 
změnit zaměstnavatele? Nevíte si s něčím rady a nemůže-
te přijít v otevřených konzultačních hodinách na Městský 
úřad v pondělí odpoledne?
Služba Hořovice má novinku - ONLINE KONZULTACE.
Jak na to?
Kontaktujte sociální pracovnici (Jana Rýdlová) a domluvte kon-
krétní datum a čas. Sociální pracovnice vám do emailu pošle odkaz 
(link) - na tomto odkazu 
bude online konzultace.
Online konzultace bude-
me poskytovat přes video-
konference na Jitsi, nemu-
síte si tak nic instalovat ve 
Vašem PC.

Kontakt: Jana Rýdlová, tel.: 
605 215 649 a e-mail: jana.
rydlova@cicpraha.org

 

 

Nabídka odborného poradenství pro pečující 
s psycholožkou Mgr. Bohumilou Vokáčovou 

 

Máte pocit, že péče o Vaše dítě, rodiče nebo jiného blízkého je někdy nad Vaše síly? 

Nemáte čas na odpočinek? Čas pro sebe? 

Cítíte se vyčerpáni? Nevíte, jak dál? 

Nemáte na koho se obrátit?  

Potřebujete se poradit? 

 

K čemu psychologické poradenství? 

Když jste v náročné životní situaci a zvažujete, zda se s někým poradit, co dělat a jak dál.   

Společně se budeme snažit najít cestu z obtíží, probereme možnosti, jak řešit životní 
situaci, ve které se právě nacházíte.  

Případně spolu zkusíme najít jiné místo, kde by Vám pomohli. 

Poradenství je zdarma.  

 

 

V případě zájmu kontaktujte koordinátorky: 

 Věru Kutáčovou na M: 607 099 719, E: pecujici.horovicko@cpkp.cz  
 Petru Štěpovou na M: 773 661 130, E: petra.stepova@cpkp.cz 
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usnesení ZM a RM

Ze Zastupitelstva 
města Hořovice

ze dne 17. června 2020

Zastupitelstvo města Hořovice po 
projednání na základě zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), v platném znění
n USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města Hořovice po-
dle § 69 odst. 2 a 3 výše uvedeného 
zákona bere na vědomí složení sli-
bu člena zastupitelstva Ing. Jiřího 
Auterského.
Výsledek hlasování:
PRO: 21 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
n USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje program zasedání zastu-
pitelstva města Hořovice, doplněný 
o bod č. 10.
Výsledek hlasování:
PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
n USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo města Hořovice po 
projednání podle § 84 odst. 2, písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, schvaluje účetní zá-
věrku města Hořovice sestavenou 
ke dni 31. 12. 2019.
Výsledek hlasování:
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
n USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo města Hořovice po 
projednání podle § 84 odst. 2, písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, schvaluje závěrečný 
účet města Hořovice za rok 2019 
včetně zprávy o výsledku přezkou-
mání hospodaření, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování:
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
n USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo města Hořovice po 
projednání na základě zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), v platném znění podle § 84 
odst. 2, písm. b) schvaluje rozpočto-
vé opatření č. 2 ke schválenému roz-
počtu města Hořovice na rok 2020 
ve znění rozpočtového opatření č. 1.
Výsledek hlasování:
PRO: 13 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 6
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
n USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje obsah Karty rozvojové ak-
tivity a tím i aktualizaci Programu 
rozvoje města Hořovice na období 
let 2015 až 2020 o aktivitu Přívěti-
vý úřad, a to v souladu s § 84, odst. 

2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení).
Výsledek hlasování:
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
n USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje dle ustanovení § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, prodej čás-
ti pozemku parcelní č. 2222/2 – 
ostatní plocha, neplodná půda v k. 
ú. Hořovice, o celkové výměře dle 
listu vlastnictví 2378 m2, dle geo-
metrického plánu č. 2116-100/2019 
vypracovaného dne 9. 1. 2020 geo-
detem Václavem Heppnerem, nově 
označeného jako pozemku p. č. 
2222/32 - ostatní plocha, neplodná 
půda o výměře 20 m2, nabyvateli 
akciové společnosti TEDOM a.s., 
IČ: 28466021, se sídlem Výčapy 195, 
674 01 Výčapy, za kupní cenu, sta-
novenou znaleckým posudkem ve 
výši 11 000 Kč.
Výsledek hlasování:
PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
n USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje dle § 85 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb. zákon o obcích (obec-
ní zřízení) prodej části pozemku 
parcelní č. 501/2 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k. ú. Hořovice 
o výměře 835 m2 (dle geometrické-
ho plánu nově označeného pozem-
ku p. č. 501/3 - ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře 64 m2) Českému 
rybářskému svazu, místní organi-
zaci Hořovice, za kupní cenu, stano-
venou znaleckým posudkem ve výši 
23.920 Kč.
Výsledek hlasování:
PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3 
NEHLASOVAL: 1
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
n USNESENÍ č. 9
Zastupitelstvo města Hořovice vy-
dává dle ustanovení § 84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, obecně závaznou vyhlášku 
města Hořovice č. 1/2020 o míst-
ních poplatcích, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška č. 2/2019 
o místních poplatcích, s účinností 
15 dnů po dni jejího vyhlášení.
Výsledek hlasování:
PRO: 15 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 4
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
n USNESENÍ č. 10
Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje v souladu s ustanove-
ním § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších přepisů, 
aktualizovanou zřizovací listinu pří-

Z Rady města
Hořovice

ze dne 24. června 2020

n Rada schvaluje program jednání 
uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice schvaluje 
rozpočtové opatření č. 3 ke schvá-
lenému rozpočtu Města Hořovice 
na rok 2020 ve znění rozpočtového 
opatření č. 2, a to s tím, že toto schvá-
lené rozpočtové opatření předloží 
jako dílčí rozpočtové opatření pro 
informaci na nejbližším jednání Za-
stupitelstva města Hořovice.
n Rada města Hořovice schvaluje 
v souladu s § 28 odst. 14 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů, snížení 
příspěvku na stravné žáků zřizova-
ných škol, a to u 1. základní školy 
Hořovice o částku ve výši 260.000 
Kč a u 2. Základní školy Hořovice 
o částku ve výši 220.000 Kč. Dále 
pak rada města schvaluje navýšení 
příspěvku pro příspěvkovou orga-
nizaci Domov na Výsluní Hořovice, 
a to ve výši 300.000 Kč na opravu 
výtahu. Zároveň rada města schva-
luje možnost přidělení alikvotní čás-
ti ročního příspěvku pro rok 2020 
před jeho splatností u všech pří-
spěvkových organizací, a to na zá-
kladě objektivního důvodu v rámci 
nezbytného předfinancování čin-
ností příspěvkových organizací.
n Rada města Hořovice rozhod-
la o zrušení zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu 
s názvem „Chodník a přechod pro 
chodce, lokalita Pražská – Příbram-
ská“ a pověřuje starostu města pod-
pisem Rozhodnutí o zrušení zadá-
vacího řízení. Zároveň Rada města 
Hořovice schvaluje opakování této 
veřejné zakázky, a to za věcně stej-
ných podmínek jako dříve, včetně 
jmenování komise pro otevírání 
obálek, komise pro posouzení kva-
lifikace a hodnotící komise.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
záborem cca 2 m2 pozemku před 
budovou městského úřadu na Pa-
lackého náměstí č. p. 640 (roh ná-
městí před hotelem) politické straně 
ODS pro účely umístění jejich re-
klamního poutače v rámci volební 

spěvkové organizace města, Měst-
ské správy bytového a nebytového 
fondu Hořovice, spočívající v rozší-
ření správy příspěvkové organizace 
o agendu „Sběrného dvora“ v k.ú. 
Velká Víska.
Výsledek hlasování: PRO: 14 PRO-
TI: 0 ZDRŽEL SE: 6
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

kampaně v termínu od 1. 9. 2020 do 
4. 10. 2020, a to za cenu stanovenou 
v souladu s příslušnou místní vy-
hláškou.
n Rada města Hořovice schvaluje 
poskytnutí individuální účelové do-
tace ve výši 15.000 Kč, a to v souladu 
s Veřejnoprávní smlouvou o po-
skytnutí individuální účelové dotace 
z rozpočtu Města Hořovice v roce 
2020, pro Římskokatolickou farnost 
Hořovice za účelem opravy koste-
la Nejsvětější Trojice na Palackého 
náměstí.
n Rada města Hořovice na zákla-
dě výběrového řízení „2. Základní 
škola Hořovice – Evakuační roz-
hlas“ projednala závěry hodnotící 
komise a rozhodla o výběru nabíd-
ky uchazeče SAFE4U, spol. s r.o., 
Minská 546/15, 101 00 Praha 10, IČ: 
023 05 518, jehož tímto vybírá jako 
dodavatele a souhlasí s podpisem 
Rozhodnutí o výběru dodavatele. 
Společnost SAFE4U, spol. s r.o., po-
žaduje 1.183.807,– Kč bez DPH, tj. 
1.432.406,47,– Kč vč. 21 % DPH. 
Rada města Hořovice pověřuje pana 
starostu podpisem příslušné Smlou-
vy o dílo.
Rada města Hořovice na základě 
výběrového řízení „Oprava nos-
né konstrukce u bazénu – Oprava 
ocelových sloupů“ projednala zá-
věry hodnotící komise a rozhodla 
o výběru nabídky uchazeče BM 
Construction, spol. s r.o., U klu-
bu 1741/5, 143 00 Praha 4, IČ: 284 
98 771, jehož tímto vybírá jako 
dodavatele a souhlasí s podpisem 
Rozhodnutí o výběru dodavatele. 
Společnost BM Construction, spol. 
s r.o., požaduje 1.870.888,38 Kč bez 
DPH, tj. 2.263.774,94 Kč vč. 21 % 
DPH. Rada města Hořovice pověřu-
je pana starostu podpisem příslušné 
Smlouvy o dílo.
n Rada rozhodla, že prázdnino-
vý režim schůzí bude 8. 7. 2020 
a 22. 7. 2020 a 19. 8. 2020. Od 
2. 9. 2020 se budou konat schůze 
rady v obvyklém režimu, tedy vždy 
ve středu sudého týdne.
n Rada souhlasí s bezplatným pro-
nájmem sálu radnice Integrované 
dopravě Středočeského kraje, pří-
spěvková organizace, sídlo: Soko-
lovská 100/94, Praha 8, 186 00 pro 
konání jednání s obcemi o integraci 
veřejné hromadné dopravy v oblasti 
Hořovicka. Termín jednání 25. červ-
na 2020 od 09:00 do 12:00 hodin.
n Rada souhlasí s bezplatným 
pronájmem sálu radnice Základní 
umělecké škole Josefa Slavíka Ho-
řovice k pořádání koncertů a jiných 
veřejných vystoupení v termínu 
24. 6. 2020 od 15 do 19 hodin. Je 
to náhradní termín za původně již 
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schválené termíny usnesením č. 
6, které z důvodu COVID-19 byly 
zrušené.
n Rada bere na vědomí ceník odpa-
dů pro obce regionu, které překročí 
limity nahlášené k žádosti o dotaci 
na sběrný dvůr.
n Rada souhlasí s návrhem změ-
nových listů č. 1 až 7, podle kterého 
společnost HORA s.r.o. vyčíslila ví-
cepráce na stavbě nazvané „Stavební 
úpravy Starého zámku v Hořovi-
cích, úpravy čp. 28“ v celkové výši 
707.519,92 Kč vč. 21 % DPH. Rada 
ukládá technickému a dopravnímu 
odboru předložit návrh dodatku č. 
1 ke smlouvě o dílo na její další za-
sedání.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle 
které provede společnost TEZA 
s.r.o., za cenu 145.013 Kč vč. 21 % 
DPH, výměnu 10 ks otopných tě-
les v sále a přísálích Společenského 
domu. Objednat provedení prací.
n Rada souhlasí s návrhem technic-
kého a dopravního odboru, podle 
kterého bude z nabídky společnosti 
ARCH consulting s.r.o. objedná-
no, za cenu 15.000 Kč bez DPH, tj. 
18.150 Kč vč. 21 % DPH zpracování 
první, analytické části strategie měs-
ta vůči malým a středním podnika-
telům vzhledem k ukládání odpadu 
z jejich podnikatelské činnosti do 
veřejně přístupných kontejnerů na 
separovaný odpad. V případě pro 
město zajímavých výsledků analýzy 
bude objednána u společnosti i dru-
há a třetí část z nabídky. V případě 
nepříznivých výsledků bude aktivita 
města v tomto směru ukončena.
n Rada nesouhlasí se zřízením vy-
hrazeného parkovacího místa pro 
zdravotně a tělesně postiženou oso-
bu na parkovišti v ulici U Remízku 
v místě u kotelny za bytovým do-
mem č. p. 1230.
n Rada města Hořovice schvalu-
je doplnění pevného pořadníku 
pro přidělení bytu pro jednotlivce 
v Domě s pečovatelskou službou 
Hořovice. Informovat Domov Na 
Výsluní Hořovice a žadatele.
Rada města Hořovice bere na vědo-
mí vyhlášení dvou volných dnů pro 
žáky I. ZŠ a II. ZŠ Hořovice ve dnech 
29. a 30. června 2020.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Smlouvy o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a do-
hody o umístění stavby č. IV-12-
6025755/001, Hořovice – osazení 
ÚV parc. č. 2112-17 pro společnost 
ČEZ Distribuce, a. s., spočívající 
v uložení kabelového vedení VN, 
zemnícího pásku FeZn a podpěr-
ného bodu na pozemku parcelní č. 
908/2 v k. ú. Velká Víska, obec Hořo-
vice. Předpokládaný rozsah věcného 

břemene bude cca 57 bm za cenu 
500 Kč/bm + 5000 Kč za podpěrný 
bod + DPH dle platných předpisů, 
celkem 40.535 Kč. Rada města Ho-
řovice pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy.
n Rada souhlasí se zněním Smlou-
vy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene s paní Gabrielou 
Hamerníkovou, spočívající ve stav-
bě vodovodní a kanalizační přípoj-
ky pro rodinný dům č.p. 1064 na 
řad uložený v budoucím služebném 
pozemku parcelní č. 815 v k. ú. Velká 
Víska, obec Hořovice. Předpokláda-
ný rozsah věcného břemene bude 
6,3 m za cenu 500 Kč/bm + DPH 
dle platných předpisů, celkem 3.812 
Kč. Rada města Hořovice pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy.
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí s účinností od 1. 7. 2020 Orga-
nizační řád Městské policie Hořovi-
ce v předloženém znění.
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí s účinností od 1. 7. 2020 Pra-
covní řád Městské policie Hořovice 
v předloženém znění.
n Rada souhlasí s uzavřením Veřej-
noprávní smlouvy č. 1/2020 o po-
skytnutí dotace z rozpočtu obce 
Drozdov v roce 2020 částku 5.000,– 
Kč určenou na činnost Domova.

Z Rady města
Hořovice

ze dne 8. července 2020

n Rada schvaluje program jednání 
uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice na základě 
výběrového řízení „Svoz a likvida-
ce odpadu pro Město Hořovice“ 
projednala závěry hodnotící komi-
se a rozhodla o výběru nejvhod-
nější nabídky uchazeče AVE CZ 
odpadové hospodářství s.r.o., Praž-
ská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČ: 
493 56 089, jehož tímto vybírá jako 
dodavatele a souhlasí s podpisem 
rozhodnutí a oznámení o výběru 
dodavatele, k němuž je pověřen 
starosta města. Společnost AVE 
CZ odpadové hospodářství, s.r.o., 
požaduje za jeden kalendářní rok 
plnění 8.824.583,– Kč bez DPH, tj. 
10.677.745,43,– Kč vč. 21 % DPH. 
Rada města Hořovice pověřuje 
pana starostu podpisem příslušné 
smlouvy o sběru, přepravě a od-
straňování odpadu.
n Rada souhlasí s návrhem do-
datku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle 
kterého dojde k navýšení ceny za 
stavební práce, prováděné společ-
ností HORA s. r.o. na stavbě nazva-
né „Stavební úpravy Starého zám-

ku, úpravy č.p. 28“ o 707.519,92 
Kč vč. 21 % DPH na celkových 
8.361.249,92 Kč vč. DPH.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zapojením Městské mateřské školy 
v Hořovicích do dotačního pro-
gramu „Šablony III“ č. 02_20_08, 
který byl vyhlášen v rámci výzvy 
„Zvýšení kvality a dostupnost in-
frastruktury pro vzdělávání a celo-
životní učení.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s přijetím finančních darů od jed-
notlivých dárců v celkové hodnotě 
Kč 10.900,–. Částka je určená pro 
potřeby tábora pro děti ze socio-
-kulturně znevýhodněných rodin. 
Zároveň Rada Města souhlasí se 
zněním darovacích smluv a pově-
řuje starostu k jejich podpisu. Měs-
to Hořovice děkuje všem dárcům.
n Rada města Hořovice schvaluje 
doporučení Sociální komise ze dne 
22. 6. 2020 a souhlasí s výměnou 
sociálního bytu č. 14 za byt. č.10 
žadatelce dle přílohy k zápisu. Dále 
souhlasí s přidělením sociálního 
bytu č. 14 a malometrážního bytu 
žadatelům dle přílohy k zápisu. 
Nájemní smlouvy budou uzavřeny 
na dobu určitou, a to u sociálních 
bytů do 28. 2. 2021 a u malome-
trážního na dobu jednoho roku, 
s možností automatického pro-
dloužení v případě pravidelného 
hrazení nákladů na bydlení a do-
držování nájemní smlouvy.
n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného bře-
mene a dohody o umístění stavby 
č. IP-12-6017079 „Hořovice, Pod 
Dražovkou 1142/2 příp. NN“ pro 
společnost ČEZ Distribuce, a. s., 
spočívající v novém kabelovém ve-
dení NN na pozemcích parcelní č. 
454/2, 341/3, 341/2 a 757/1 v k. ú. 
Velká Víska. Předpokládaný rozsah 
věcného břemene bude cca 36,5 
bm za cenu 500 Kč/bm + DPH dle 
platných předpisů, celkem 22.083 
Kč. Rada města Hořovice pověřu-
je starostu k podpisu jmenované 
smlouvy.
n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne pro stavbu „Kogenerační jed-
notka, bazén Hořovice, pozemek 
p.č. 2383, Hořovice“ pro společnost 
Innogy Energo, s.r.o., spočívající 
v právu provést stavbu kabelové 
přípojky vysokého napětí na po-
zemcích parcelní č. 908/2, 909/2 
v k.ú. Velká Víska a parcelní č. 
2109/1, 2112/1, 2112/12, 2112/14, 
2112/17 a 2115/2 v k.ú. Hořovi-
ce za cenu 500 Kč/bm + DPH dle 
platných předpisů. Rada města Ho-

řovice pověřuje starostu k podpisu 
jmenované smlouvy.
n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti pro 
společnost CETIN a.s., spočívající 
ve výstavbě rozvaděče elektronic-
kých komunikací na pozemcích 
parcelní č. 633/16 a 635/5 v k.ú. 
Velká Víska. Předpokládaný roz-
sah věcného břemene bude cca 42 
bm za cenu 500 Kč/bm + DPH dle 
platných předpisů, celkem 25.410 
Kč. Rada města Hořovice pově-
řuje starostu k odpisu jmenované 
smlouvy.
n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení služeb-
nosti inženýrských sítí pro stavbu 
„Obytný okrsek U Nemocnice, 
Hořovice – technická infrastruktu-
ra“ pro společnost BAGGER, k.s., 
spočívající v uložení inženýrských 
sítí STL plynovodu, vodovodní 
přípojky a splaškové kanalizace na 
pozemku parcelní č. 893/3 v k. ú. 
Velká Víska. Předpokládaný roz-
sah věcného břemene za všechny 
sítě bude cca 12,3 bm za cenu 500 
Kč/bm + DPH dle platných před-
pisů, celkem tedy 7.442,– Kč. Rada 
města Hořovice pověřuje starostu 
k podpisu smlouvy.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s návrhem Dohody o ukončení 
smlouvy o dílo na úklid měst-
ských komunikací a veřejných 
prostranství v zastavěném území 
Města Hořovice uzavřené s AVE 
CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
dne 9. 5. 2018, v předloženém 
znění. Smlouva se ukončuje do-
hodou smluvních stran ke dni 
10. 7. 2020. Rada města Hořovice 
pověřuje starostu k podpisu do-
hody o ukončení smlouvy o dílo 
na úklid městských komunikací 
a veřejných prostranství v zasta-
věném území Města Hořovice.
n Rada města Hořovice udě-
luje souhlas k projektu II. eta-
py sportovního centra mládeže 
v Hořovicích, k. ú. Velká Víska, 
parc. č. 927/18, 927/20 a 927/36 
za účelem napojení parkoviště na 
účelovou komunikaci, umístění 
přípojky splaškové kanalizace na 
pozemku 927/6, k. ú. Velká Vís-
ka, umístění přepadu dešťových 
vod na pozemky 900/2, 926/1, 
926/3, 927/6 a to za podmínky, že 
v rámci této stavební akce bude 
vybudována veřejně přístupná 
pozemní komunikace v trase od 
napojení na ulici U Svatého Jana 
až ke stávajícímu parkovišti na 
pozemku 927/16 v k. ú. Velká Vís-
ka.
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Na Hořovicku se na stromech 
podél některých komunikací ob-
jevila hnízda (kokony) housenek. 
Jsou k vidění například podél sil-
nice mezi Hořovicemi a Lochovi-

cemi. Na dotazy lidí, kteří se o tuto 
situaci zajímali, se vyjádřil zástupce 
Odboru životního prostředí a vý-
stavby Městského úřadu Hořovice 
Ondřej Bakule:

„O situaci s hnízdy ,,kokony“ 
housenek samozřejmě víme. Jedná 
se o motýla Bourovce březového 
(Eriogaster lanestris) a lokálně se 
okolo Hořovic objevuje již něko-
likátou sezónu. Holožír housenek 
způsobí částečnou až úplnou de-
foliaci (odlistění) daného stromu, 
kterému to jinak ale nevadí a další 
rok normálně vyraší listy nové. 
Při dobrém počasí se stromy olistí 
ještě jednou letos. Vybírá si neoše-
třované stromy na dobrém slunci 
kvůli teplu, čili liniová výsadba po-

dél silnic je pro něho nejvhodnější. 
Tito motýli nepředstavují pro lesní 
porosty žádné nebezpečí. Vzhle-
dem k lokálnímu a ojedinělému 
výskytu tohoto motýla nemá jaká-
koliv obrana význam, navíc s při-
hlédnutím k dlouhodobé neškod-
nosti na zdraví stromů. V úvahu 
připadá mechanické odstranění 
spředených hnízd a jejich zniče-
ní, ale to je vzhledem k provozu 
na silnicích krajně nebezpečné. 
Chemické postřiky jsou opravdu 
značně nákladné. Tento motýl ani 
jeho housenky nejsou toxické ani 
jedovaté. 

 Ve vzácném případě může 
nastat alergická reakce při styku 
pokožky s chlupatým tělem hou-
senky, proto bych nedoporučoval, 
minimálně dětem, se v kokonech 
housenek šťourat.“ 

 Také jsme zjistili:

Bourovce (nikoli bource) 
je až nečekaně druhů: bouro-
vec březový, trnkový, pryšcový, 
osikový, dubový…. Housenky 
jsou i pět centimetrů dlouhé, 
chlupaté, nejprve černomodré, 
později černohnědé a velice žra-
vé, což je úděl každé housenky. 
Vzhledem k tomu je však vý-
sledný noční motýl docela malý 
a nenápadný. Bourovcova kukla 
barvy pergamenu je přezimu-
jícím stádiem a může dokonce 
přetrvat i více než jednu zimu. 
A přestože housenky téměř celý 
strom ožerou, větší stromy to vy-
drží bez zvláštní újmy. (red)

Titulek: Dej si třeba chleba  
Rubrika: informace občanům Hořovic 
 
Když máš břicho prázdné, když máš chuť na sladké, zastav se pro chleba třeba na 
Pražské. Je nám potěšením vás pozvat do znovu otevřené prodejny s pečivem pod 
novým názvem třeba chleba na Pražské ulici v Hořovicích. Prodejna změnila obal na 
rodinnou firmu,kvalitní sortiment výrobků zůstal a plánujeme ještě mnoho dalších 
vylepšení. S láskou a největší péčí vás zde obslouží dvě babičky, které když řeknete: 
„Dám si třeba…,“ budou hned vědět, na co máte dnes největší chuť. 
 
 
 
 
 

 

Motýl Bourovec březový se okolo 
Hořovic objevuje již několikátou sezónu

Hledáme prostor
pro denní stacionář
V rámci aktualizace Komunitního plánu sociál-
ních služeb ORP Hořovic byla zjištěna potřeba 
denního stacionáře pro mladistvé a dospělé se 
zdravotním postižením, kde by mohli smyslupl-
ně trávit volný čas v době, kdy jejich rodiče musí 
být v práci, nebo řešit jiné povinnosti.

Intenzivně proto hledáme pronájem, kde by bylo 
možné toto zařízení vybudovat a pomoci tak 
vyřešit obtížnou situaci rodičům v okamžiku, 
kdy jejich děti ukončí povinnou školní docház-
ku. Toto zařízení by se ideálně mělo 
nacházet v klidné čtvrti obklope-
né zelení, kde by se klienti moh-
li věnovat i venkovním aktivitám 
v bezpečném prostoru.

Budeme rádi za jakoukoli informaci o vhodném 
objektu v rámci ORP Hořovic.

Kontakty:  tel.: 778 766 918,
e-mail: ratajova@mesto-horovice.cz

Dej si třeba chleba
Když máš břicho prázdné, když máš 
chuť na sladké, zastav se pro chleba 
třeba na Pražské. Je nám potěše-
ním vás pozvat do znovu otevřené 
prodejny s pečivem pod novým ná-
zvem Třeba chleba na Pražské uli-
ci v Hořovicích. Prodejna změnila 
obal na rodinnou firmu, kvalitní 
sortiment výrobků zůstal a plánu-
jeme ještě mnoho dalších vylepšení. 
S láskou a největší péčí vás zde ob-
slouží dvě babičky, které když řek-
nete: „Dám si třeba…,“ budou hned 
vědět, na co máte dnes největší chuť.

n Informace občanům Hořovic

4 Každou neděli od 8:00 do 9:00 v srpnu OMLAZOVACÍ CVIČENÍ 
ČÍNSKÝCH CÍSAŘŮ V ZÁMECKÉM PARKU NOVÉHO ZÁMKU. 
Přijďte si zacvičit omlazovací cvičení čínských císařů do krásného prostředí 
zámeckého parku. Procítit probouzející 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 kari-
matku, pohodlný oděv a měkkou sportovní obuv. Za cvičení vybíráme do-
brovolný příspěvek. Informace poskytne na tel.: 603 964 553 Marcela Ganna 
Flídrová. Více na www.syringa-czech.cz

n Syringa



Pro letošní rok byla zvolena te-
matika významného jubilea 400 let 
od bitvy na Bílé hoře, uvidíte ukáz-
ku zbraní vojáků třicetileté války. 
Exponáty zapůjčil šermířský a diva-
delní spolek Harcíři z Rokycan, kteří 
také během večerního kulturního 
programu vystoupí se šermířským 
představením. Druhá výstava po-
jednává o významném kartografic-
kém díle první poloviny 17. století, 
kterou je mapa Čech vytvořená Pav-
lem Aretinem z Ehrenfeldu.

Panely byly zpracovány a zapůj-
čeny Mapovou sbírkou a Geogra-
fickou knihovnou Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy.

Hradozámecká noc se usku-
teční v soboru 29. srpna od 18 do 
22 hodin, v prostorách nádvoří 
Starého zámku i muzejních expo-
zic.

Pro návštěvníky je připraven 
bohatý program, při kterém bude 
rovněž uvedena přednáška pojed-
návající o historii Starého zámku. 
Zmíníme též zajímavé osobnosti 
i tajemné podzemí tohoto původně 
gotického hradu. Kouzlo okamžiku 
a středověkou atmosféru dokreslí 
hudební produkce kapely GUTTA 
z Plzně. Srdečně zveme, vstupné 
symbolické 20 Kč a občerstvení za-
jištěno (pivo, víno, limo).

zprávy
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Kroužek kreslení pravou hemisférou
V první polovině tohoto roku se konal pro žáky druhého stupně 

kroužek Kreslení pravou hemisférou. Během deseti dvouhodinových 
lekcí se děti naučily jiným způsobem vnímat kreslení a naučily se kreslit 
portréty. Zábavnější formou než ve škole a všechny mile překvapil ko-
nečný výsledek. Kroužek vedla oblíbená a známá lektorka Kamila. Od 
září nové termíny, sledujte webové stránky: https://www.sedmikraska-
-horovice.cz/kalendar-akci/

Za spolek Sedmikráska Renata Babelová, předsedkyně

Slova lektorky Kamily Polákové: NOVÝ POHLED NA TVOŘIVOST
Každý máme své zkušenosti se svojí tvořivostí a kreativitou. Ponejvíce 

je zastáván názor, že výtvarná tvorba je záležitost talentu a vrozených 
schopností. To je samozřejmě pravda, ale dnes je pravdivý i druhý názor 
a to, že lze tyto vlastnosti velice slibně rozvíjet v každém věku.

Na mé kurzy kreslení pra-
vou mozkovou hemisférou 
a malování na plátno, chodí 
děti i dospělí. Velká většina 
dospělých dělala výtvarné tech-
niky naposledy na základní 
škole a někdy mají obavy, zda 
to zvládnou. Na mých kurzech 
i velmi malé děti ví, že obrázek 
se vlastně nedá pokazit, vždy se 
dá opravit a přemalovat. Učím 

to i dospělé, kteří si myslí, že když nemají talent od dětství, nic už se sebou 
nemohou udělat. Proto jdeme krok za krokem a postupně se učíme novou 
techniku a nový způsob vnímání. Můj názor je, že i naprostý začátečník, 
když má chuť se do tvorby pustit namaluje nebo nakreslí, již na prvním 
kurzu povedený obraz.

Tyto znalosti prostoupí i do našeho vnímání v jiných oblastech života. 
Například jedna klientka několik let odmítala přestavbu domu. Večer po 
příchodu z mého kurzu, řekla manželovi, že si vše konečně dovede před-
stavit a již mají rekonstrukci za sebou. Velice oceňuji spolupráci se spol-
kem Sedmikráska, který mě v mých akcích zastřešuje.

Nebojte se malovat a kreslit! Přihlaste se na kurzy a překvapte sami 
sebe. Těším se na další školní rok, na nové akce a výzvy. Pro zájemce do-
poručuji podívat se na fotografie z kurzů, buď na FB, nebo na stránkách: 
www.brdskeslunce.cz

Hradozámecká noc na Starém zámku

n Blahopřání

Paní Helena Prokopová, kli-
entka Domova Na Výsluní, osla-
vila 7. 7. 2020 nádherných 90 let.

Oslavenkyni srdečně gratulu-
jeme!!!

Vedení Domova Na Výsluní 
Hořovice

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

n Vítání občánků

Stalo se již tradicí, že Muzeum 
Hořovicka sídlící v areálu Starého 
zámku v Hořovicích, se připojuje 
k celorepublikové akci pořádané 
Národním památkovým ústavem 
s názvem „Hradozámecká noc“. 

Kulturní památku bude možné 
navštívit ve večerní atmosféře 
a projít si nejen stálou expozici 
muzea, ale v rámci komentova-
ných prohlídek s průvodcem se 
podívat i na dvě výstavy.
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zajištěno veškeré hygienické zázemí. Děkujeme 
za pochopení a těšíme se na Vás.

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 
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 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 v srpnu:
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: 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 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. 
Cena vstupenky 350 Kč!

n Společenský dům

Nádražní 606, Hořovice
tel.: 732 512 821

SPOLEČENSKÝ DŮM – ZAHRADA
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.
Program:
10:00 Zahájení přehlídky, přivítání účastníků
a diváků starostou města
12:00 – 13:00 KLADENSKÁ HELIGÓNKA
Stanislava Waise
Na závěr přehlídky LIBEREČTÍ HARMONI-
KÁŘI a vyhlášení výsledků soutěže o CENU 
DIVÁKA.
Z důvodu oprav vnitřních prostor Společen-
ského domu bude celý program na zahradě 
Společenského domu. Pro diváky bude zajištěn 
velký stan pro případ deště či slunce. Dále bude 

n Nádvoří Starého zámku

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…
PŘIPRAVUJEME:
n Neděle 6. 9. od 14:00
LOUČÍME SE S PRÁZDNINAMI
Tvořivé dílničky, skákací nafukovací atrakce, 
soutěže, diskotéka aj.

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
n 15. 9. od 19:30 Na Stojáka
n 25. 9. Rudy Linka show
n 16. 10. Mateřská.com
n 23. 10. Chuan Pedro Rodrigez
n 30. 10. Garage

n Muzeum Hořovicka

Starý zámek, Vrbnovská 27
horovice@muzeum-beroun.cz
V měsíci srpnu je muzejní expozice i výstava 
přístupna denně kromě pondělí v čase 9-12 
a 12:30 -17 hodin.
Večer v sobotu 29. srpna proběhne celorepub-
liková akce Hradozámecká noc s kulturním 
programem na nádvoří i v muzeu od 18 do 22 
hodin.
n MUZEUM ŽEBRÁK
Náměstí 89, Žebrák, tel.: 601 374 251
Stálá expozice Z dějin města Žebráku a Galerie 
Jaroslava Hněvkovského. Tematická výstava 
Proměny dámské módy v letech 1880 - 1910. 
Výstavu módy i stálé expozice žebráckého mu-
zea lze navštívit až do konce října. Otevřeno 
je víkendy a svátky v čase 9 – 12 a 12:45 – 17 
hodin.

4 MICHALOVI MAZLÍČCI, 17. 11. od 15:00, 
SD Hořovice. Cena místenky je 200 Kč, 185 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.
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ZÁMEK ZBIROH
4 Zámecká expozice otevřena 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 tajemné 
příběhy o templářích, zednářích i významných 
představitelích české historie, dětské prohlídky 
s překvapením a mnoho dalšího.
4 Sobota 8. srpna od 19:00
Na kus řeči s… MARTINEM ZOUNAREM
Zábavný pořad s populárním hercem v Muchově 
sále zámku Zbiroh. Moderuje Jiří Vaníček.
4 Neděle 16. srpna od 16 hod.
Poutní mše svatá v hradní kapli Nanebevzetí 
Panny Marie

n Zbiroh

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

4 12. 8. od 19:00 TU NOC HOŘELY PADA-
LY HVĚZDY ANEB PERSEIDY 2020 s kon-
certem Michala Šindeláře pod širým nebem.
4 25. 8. od 18:00 do 23:00.
HVĚZDÁRNA NA VZDUCHU

n Žebrák

n Domeček Hořovice

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

Kroužky pro nový školní rok 2020/2021 bu-
dou zveřejněny poslední týden v srpnu na we-
bových stránkách www.domecekhorovice.cz.

n Evangelický kostel

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

4 Bohoslužby každou neděli od 8:30.
4 Výstava Židovské památky Hořovicka, Be-
rounska a  Příbramska ze země i  z  výšky. Více 
informací na straně 13. Otevřeno každou neděli 
9:30 - 11:00 + na požádání (tel.: 606 891 369). 
Vstup volný.

Pěvecké kurzy v Litni pozvou po roce na 
závěrečný koncert. Mladé talenty povedou 
špičkové pěvkyně a pedagožky Markéta Cuk-
rová s Helenou Kaupovou. Letošní kurzy 
proběhnou ve dnech 22. – 27. srpna a budou 
soustředěny na výuku hlasové a dechové tech-
niky. Závěrečný koncert 27. 8. od 18:00 je možné 
zarezervovat a zakoupit na emailu: etickets@za-
mekliten.cz nebo na tel.: 724 880 826 za cenu 300 
Kč. Více na www.zamekliten.cz.

n Liteň - zámek

n Jezdecký areál Ranch

www.ranchhorovice.cz/akce

n 7. 8. 2020 od 21:00
KOFOLA KINOTOUR 2020
– Ženy v pokušení
Letní promítání. Vstupné zdarma.
n 14. 8. 2020 od 18:00
NEZMAŘI + TRAPAS
Vystoupení legendární jihočeské folkové sku-
piny spolu s úspěšnou hořovickou formací 
Trapas, jako předkapelou, velké podium areál 
Ranch. Předprodej vstupenek: www.smsticket.
cz. Kapacita: 250 míst k sezení. Vstupné: před-
prodej 320 Kč / na místě 350 Kč.
n 28. 8. od 18:00
FUTRO
Zbirožská kapela plná holek, od lidovek k roc-
ku, malé pódium Restaurace Ranch, Vstup 
zdarma.

n Zaječov

n Zámek Hořovice

tel. 311 512 479, 724 331 568
e-mail: horovice@npu.cz
1. Reprezentační prostory (základní okruh I.)
do 31. 8. Út – Ne 10:00 – 17:00
2. Hry a hračky malých aristokratů
do 31. 8. Út – Ne 10:00 – 17:00
4 neděle 9. 8. od 10:00 do 18:00
Svatovavřinecký jarmark na zámku Hořovice
Prodej originálních řemeslných produktů, 
tradiční pochutiny, řemeslné dílny… Prohlíd-
ky zámeckých expozic, originální výstava her 
a  hraček šlechtických dětí, Cesta za pokladem 
v zámeckém parku a Návštěva u princezny Ver-
unky. Akci pořádá TrhyAleš. Vstup volný.
4 Návštěva u princezny Verunky
na zámku v Hořovicích
do 30. 8. 2020 od 10:15 a 14:15, vstupné 80 Kč, 
děti do 3 let 20 Kč.
Návštěva u princezny Verunky je zábavná a inter-
aktivní prohlídka pro děti ve věku 3 až 8 let, ty si 
mohou během prohlídky vyzkoušet královskou 
korunu, trůn i korunku princezny a zároveň bu-
dou dostávat drobné úkoly a otázky. Výklad ne-
zahrnuje odborné informace o dějinách zámku, 
dospělí jsou pouze jako doprovod. Délka prohlíd-
ky je cca 30 minut. Pro děti dále nabízíme Cestu 
za pokladem, hledání zámeckého pokladu po-
mocí plánku v parku, nebo Výstavu her a hraček 
malých aristokratů. Prohlídky pouze o sobotách 
a nedělích vždy od 10:15 a 14:15.
Pro velký zájem a omezenou kapacitu prohlídky 
doporučujeme rezervaci vstupenek, nebo on-
line prodej.: https://www.zamek-horovice.cz/
cs/informace-pro-navstevniky/prohlidkove-
okruhy/61230-navsteva-u-princezny-verunky
4 Cesta za pokladem v zámeckém parku
Zábavná i naučná hra v parku pro děti v dopro-
vodu rodičů. Hra spočívá v tom, že děti plní úkoly 
na místech, která naleznou podle speciálního 
plánku, který je k zakoupení v zámecké pokladně. 
Po splnění všech úkolů získají tajný kód, pomocí 
kterého se dostanou k  pokladu v  zámeckém 
sklepení. Hrát je možné v běžné otevírací době 
zámku. Začít doporučujeme nejpozději hodinu 
před koncem otevírací doby.

KOSTEL ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE
n AKUSTICKÝ KONCERT
Vstupné dobrovolné.

4 Sobota 29. 8.–neděle 30. 8. od 13:00
Bitva pod zámkem
LETNÍ KINO V MUZEJNÍ ZAHRADĚ
4 sobota 22. 8. 3Bobule, začátek promítání 21:00 
hodin, vstupné 120 Kč
HŘIŠTĚ U RESTAURACE NA PANELU
4 sobota 8. srpna od 17:00. Rockfestík
Kapely: Kreyson Memorial, V.P.O.ho, Soul Keeper, 
Extáze. Vstupné 120 Kč.
MĚSTSKÉ MUZEUM ZBIROH
4 do 30. 8. 2020
Výstava fotografií a známek Alfonse Muchy.
Unikátní fotografie a návrhy známek ze zbirožského 
atelieru Alfonse Muchy.

n Sál radnice Hořovice

Palackého náměstí 2

n KONCERTY HOŘOVICKÉ MUZIKY
čtvrtek 20. 8. od 17:00
čtvrtek 17. 9. od 17:00
čtvrtek 15. 10. od 17:00
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Na závěr školního roku a před 
zahájením letních prázdnin se 
vedoucí rybářského kroužku 
v Hořovicích rozhodli uspořádat 
dětské rybářské závody. Počasí 
nám přálo a na startovní listinu se 
v sobotu 27. 6. přihlásilo 21 dětí. 
Náhodný los rozhodl o výběru 
lovného místa na březích Lázeň-
ského rybníka a mohlo se začít. 

Tento chovný rybník je velmi 
dobře zarybněn a my na něm tré-
nujeme téměř celoročně, nicméně 
jak tomu bývá právě na závodech, 
ryby ze začátku braly jen velmi 
opatrně. Jindy běháme s metrem 
v ruce od jednoho dítěte k dru-
hému a nestačíme změřené ryby 
vracet zpět do jejich vodního svě-
ta, ale tentokrát se nechaly oprav-

Rybářské závody na Lázeňském rybníku v Hořovicích
n Registrace účastníků. n Rybaření u Lázeňského rybníku má kouzlo.

du dlouho přemlouvat. Střídali 
jsme různé nástrahy a zkoušeli 
rozličné druhy rybolovné tech-
niky. Nakonec se osvědčilo chy-
tání na položenou s průběžným 
krmítkem a krátkým návazcem. 
Ve finále došlo k opravdovému 
souboji mezi dvěma nejlepšími 
závodníky.

Na prvním místě se umístila 
s celkovým součtem 346 cm Kris-
týna Zemanová, na druhém místě 
se s celkovým součtem 238 cm 
umístil Samuel Pastucha a na tře-
tím místě skončil jeho bratr Tobi-
áš Pastucha s celkovým součtem 
166 cm. Všichni zúčastnění obdr-
želi drobné ceny v podobě rybář-
ského vybavení a připraveno bylo 
i malé občerstvení. Celé závody 

provázela příjemná atmosféra 
a na závěr jsme se s dětmi rozlou-
čili před začátkem letních prázd-
nin. Ty samozřejmě utečou jako 
voda a my již připravujeme další 
pokračování rybářského kroužku 
v novém školním roce. Prázdniny 
pak využijeme na dokončení re-
konstrukce naší klubovny, údržbu 
rybářského vybavení a proškolení 
vedoucích rybářského kroužku. 
Veškeré naše počínání bychom 
si ale nedokázali představit bez 
podpory naší MO a samozřejmě 
i bez podpory města Hořovice, 
jelikož tyto závody se uskutečnily 
právě za finanční podpory našeho 
města a my za to upřímně děku-
jeme.

Vedení MO ČRS Hořovice

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.

Oslava 110 let kopané v Hořovicích
V sobotu 15. 8. 2020 proběhne v areálu městského stadionu oslava 

110 let kopané v Hořovicích. Již od dopoledne začne bohatý sportovní 
program, který zahájí utkání starší přípravky SK Hořovice od 10:00 hod. 
a naváže zápas mladších žáků od 12:00 hodin. Ve 14:00 pak nastoupí sta-
ré gardy SK Hořovice a Sokola Chýně. Po jejich duelu bude následovat 
slavnostní projev za účasti pozvaných bývalých hráčů, trenérů a funk-
cionářů našeho klubu. Vyvrcholením oslav pak bude přípravné utkání 
domácího A týmu mužů s rezervou 1.FK Příbram, které bude mít výkop 
v 17:00.

Příchozí budou mít možnost zakoupení občerstvení i drobných upo-
mínkových předmětů. Vstupné dobrovolné. Srdečně zveme všechny pří-
znivce hořovického fotbalu!


