
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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Pořádek v Hořovicích
Jedním z v současné době 

nejdiskutovanějších témat v Ho-
řovicích se v posledních týdnech 
a měsících stal pořádek, či spíše 
nepořádek, v našem městě. Co 
vše si tedy máme představit pod 
pojmem pořádek: určitě se jedná 
o čistotu chodníků, ulic a veřej-
ných prostranství, dále se můžeme 
bavit o pořádku z pohledu bezpeč-
nosti ve městě a specifickým, a dá 
se říci sezónním druhem pořádku, 
je také péče o veřejnou zeleň.

Pojďme tedy popořádku. Čis-
tota veřejných prostranství si ur-
čitě kritiku zaslouží a zejména 
nedůslednost vymáhání nasmlou-
vaných služeb od společnosti AVE 
vedla k neutěšenému stavu, se kte-
rým se musíme již nějakou dobu 
vypořádávat. Pravidelné čištění 
města dodavatel prostě nezajiš-
ťoval. Proto se radnice rozhodla 
smlouvu s dodavatelem v červenci 
letošního roku vypovědět a zajiš-
ťovat čištění města vlastním zame-
tacím vozem, který již uklízí město 
několikrát týdně pod taktovkou 
technických služeb. Tato technika 
je schopna uklízet nejen ulice, ale 
také chodníky nebo např. prostor 
náměstí. Technické služby se po-
týkají s nedostatkem pracovních 
sil, nemají například k dispozici 
dříve hojně využívané síly z Úřadu 
práce. Legislativa totiž jejich další 
využití značně komplikuje. Zdá se 
být až nepochopitelné, proč by pra-
covní síla potřebná pro zametání 
ulic měla absolvovat rekvalifikační 
kurz? Samozřejmě se nabízí otáz-
ka, proč tedy službu opět nezadá-
váme externímu dodavateli? Tady 
narážíme na další problém, který 
nám přinesla doba, a tou je nedo-
statek financí. Propad rozpočtu 
města, který už dnes činí zhruba 
15 mil. Kč v souvislosti s korona-
virovou pandemií nám příliš pro-
storu neposkytuje. Bohužel se tato 
situace nezlepší ani v nejbližších 
následujících letech. Samostat-

nou kapitolou je nepořádek okolo 
kontejnerů na tříděný odpad, kde 
technické služby neustále uklízejí 
odpad odložený mimo kontej-
nery. V řádu hodin po úklidu je 
situace opět stejná. Pořádek z po-

hledu bezpečnosti je věcí zejména 
městské policie, kterou však opět 
finančně omezujeme, a tak máme 
např. problém zaplatit nepřetržité 
sledování kamerového systému. 
Strážnici nedostali ani výstroj, na 
kterou mají zákonný nárok. Nic-
méně vymlouvat se na to nelze. 
Co víc však může strážník udělat 
než například vykázat výtržníky 
z autobusového nádraží, kteří se 
ovšem během několika málo mi-
nut na místo vrátí. Většinou se do-

konce jedná buď o osoby nezletilé, 
nebo nemajetné, kde ani pokuta 
nic neřeší. Údržbu zeleně v měs-
tě řešíme dvěma způsoby. Část je 
zajišťována externími dodavateli, 
a to údržba autobusového nádraží, 

Palackého náměstí a ulice K Ne-
mocnici. Většina veřejných pro-
stranství zbývá opět na technické 
služby města. Letos netrpíme až 
takovým nedostatkem srážek, tak-
že zeleni takové počasí prospívá. 
V jedenácti zaměstnancích, kteří 
řeší ještě celou řadu dalších čin-
ností, nemůže být posekáno celé 
město najednou. Je otázkou jestli 
v situaci, kdy nedostatek financí 
a následně i pracovníků dokážeme 
více.

Mrzí mě, že mnozí si myslí, že 
veřejný prostor je problém pou-
ze radnice. Město přece není jen 
starosta, rada nebo zastupitelstvo. 
Součástí města jsme my všichni, 
kteří ve městě žijeme. Připadá mi 

normální odpadky odhodit do 
koše, pokud se do kontejneru od-
pad nevejde, odvézt ho třeba do 
sběrného dvora. Nemám problém 
zlikvidovat plevel, který vyrůstá 
kolem mého vlastního plotu. Ne-
musím pro zábavu rozbít sklo na 
autobusové zastávce apod. Všech-
no to stojí peníze, které nutně po-
třebujeme jinde.

S úctou
Dr. Ing. Jiří Peřina

starosta města Hořovice

n MKC Hořovice zve na koncert Vladimíra Mišíka a ETC, který se uskuteční 6. října od 19:00 v hořovic-
kém Společenském domě. Zazní zde i písně z mimořádně úspěšného nového alba Jednou tě potkám, které 
se stalo albem roku 2019 a zároveň získalo šest Andělů. Svůj název album dostalo podle básně Václava 
Hraběte, jejíž zhudebněná verze zazní i v Hořovicích. Vstupné v předprodeji 350 Kč, na místě 400 Kč. 
Předprodej vstupenek je zahájen na IC Hořovice, Vrbnovská 30/1. Tel.: 732 512 821.

Vladimír Mišík
inspirovaný

Václavem Hrabětem



n Kdy Vás napadlo Porcinkuli 
v Hořovicích obnovit?

Už delší dobu vím, že lidé 
v Hořovicích na Porcinkuli s lás-
kou vzpomínají. Přemýšlela jsem 
o tom, že by bylo dobré ji obno-
vit. Napadlo mne to při loňském 
rozsvícení vánočního stromu na 
Palackého náměstí. Při této akci 
byl prostor před kostelem zcela 
přeplněn. Říkala jsem si, že by 

návštěvníci jistě uvítali malý trh. 
Ten by se umístil na vedlejší par-
koviště a před kostelem se pone-
chal program a posezení pro ná-
vštěvníky.

n A tak jste to také uděla-
li, stánky byly rozmístěné 
na parkovišti. Co v nich lidé 
mohli najít?

K zakousnutí bylo např. bul-

harské čevapčiči, české buřty, 
ruské pelmeně. Pochutnali jste 
si na výborném kafíčku z Voz-
nice, nebo levandulové bábovce 
a levandulové limonádě z Cho-
douně. Pro potěšení jste si mohli 
zakoupit přenádherné obrázky 
Adély Radimecké z Hořovic, 
bulharskou růžovou kosmetiku, 
keramiku a proutěné zboží, šité 
trička a jiné drobnosti z charity 
RukamaNohama z Dobříše, nebo 
lamí kožešinu z farmy Al Rieser. 
A bylo toho ještě více.

n Hlavním pořadatelem pouti 
byl spolek HOROVIZE, kdo 
další byl s akcí a jejím progra-
mem nápomocen?

Na vystoupení jsme se domlu-
vili s hořovickým bulharským 
spolkem Rodolyubie nebo se stře-
dověkou hudbou Gutta z Plzně. 
Podpořilo nás i Městské kulturní 
centrum a mnozí další. S panem 
farářem Mgr. Stefanem Wojdylou 
jsme se domluvili, že bude pro 
veřejnost otevřený kostel Nej-
světější Trojice a Loreta. Také byl 
zpřístupněný evangelický kostel 
ve Valdecké ulici, kde si návštěv-
níci mohli prohlédnout výstavu 
fotografií židovských hřbitovů 
a budov v okolí.

n Můžete nám přiblížit histo-
rii hořovické Porcinkule?

V Hořovicích se nedochovaly 
žádné kroniky, nebo jsem dosud 
nic nenašla. Můžeme ale porov-
návat s jinými městy, která osla-
vy Porcinkule udržují, například 
s městem Hostinné, kam v roce 
1684, stejně jako do Hořovic, 
přišli františkáni. V Hostinném 
se Porcinkule začala slavit o dva 
roky později. Předpokládám, že 
i v Hořovicích se Porcinkule slaví 
zřejmě od konce 17. století. Tak 
jako v Hostinném, byla tradice 
asi přerušena v padesátých letech 
minulého století. V průběhu dal-
ších let byla několikrát obnovena, 
snaha byla i kolem roku 2000, kdy 
se uskutečnily asi tři ročníky.

n Například při zpívání v Lo-
retě se lidé zmínili, že obnove-

ní Porcinkule vítají. Uspořá-
dáte další ročník?

Myslím, že se akce povedla, 
jsme spokojení s návštěvností, 
programem a vlastně se povedlo 
i počasí. Porcinkuli bychom rádi 
uspořádali i v příštím roce a bu-
deme rádi spolupracovati na dal-
ších akcích pořádaných místními 
spolky. Také bychom byli rádi, 
kdyby město Hořovice co nej-
dříve otevřelo veřejné záchodky, 
které zůstaly během akce „MIMO 
PROVOZ“, přestože jsou zavře-
ny již tři čtvrtě roku a několikrát 
jsme na tuto skutečnost upozor-
ňovali. Proto jsme uvedenou služ-
bu pro nejpotřebnější potřebu 
člověka museli zajistit sami. Po-
mohla nám a zdarma službu po-
skytla firma Genny.cz bratrů Be-
netkových, za což jim děkujeme 
nejen my, ale i všichni návštěvníci 
Porcinkule. (var)

Spolek HOROVIZE
děkuje za spolupráci:

4 Městské kulturní centrum 
Hořovice
4 Městská správa
bytového a nebytového 
fondu Hořovice
4 Mikroregion Hořovicko
4 Farní sbor České církve 
evangelické v Dobříši
a Hořovicích
4 Bulharský spolek
RODOLYUBIE
4 Farář P. Mgr. Stefan 
Michal Wojdyla

4 Děkujeme také Mirosla-
vu Veverkovi za napsání 
programu Porcinkule na 
poutač, Pekárně Hořovice 
za preclíky, za „rychlokvaš-
ky“, které pro nás zakoupil 
pan Josef Hasman, Blance 
a Petře z Květinové cesty 
za řezané květiny, děkuje-
me všem, kteří nás finanč-
ně i jinak podpořili, kteří 
nám zdarma v programu 
vystupovali, a také všem 
návštěvníkům akce.
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Hořovickou Porcinkuli zpestřily
bulharské tance i středověká hudba

n Součástí programu hořovické Porcinkule byla středověká hudba Gutta 
nebo taneční vystoupení bulharského spolku Rodolyubie. Zpestřením byly 
prodejní stánky i výtvarné dílny. Po celou dobu akce byl volně přístupný 
kostel Nejsvětější Trojice, Loreta a evangelický kostel ve Valdecké ulici. Ne-
chyběly komentované prohlídky. Hořovickou Porcinkuli si nenechaly ujít 
stovky lidí. Foto: Radka Vaculíková

V neděli 2. srpna po deváté hodině ranní se v Hořovicích rozezněla hudba, na Palackého náměstí začala Porcinkule. Tato pouť 
se konala a koná ve městech, jejichž historie je spjatá s františkánským řádem. Obnovit její tradici v Hořovicích se rozhodli 
zástupci spolku HOROVIZE. Podrobnosti nám prozradila členka spolku Marcela Flídrová.

n První ze tří koncertů Hořovické muziky se odehrál ve čtvrtek 
20. srpna od 17 hodin v sále hořovické radnice. Moderátorem setká-
ní byl Karel Vydra. Dechovou hudbu v podání Hořovické muziky si 
na stejném místě budou moci lidé poslechnout i ve čtvrtek 17. září 
a 15. října, vždy od 17 hodin. (var)

Hořovická muzika
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Děti se rozloučí s prázdninami
Hořovické kulturní léto 2020 nabídlo koncerty, diva-

delní představení, letní promítání, ale i festival Hořovická 
heligónka a výstavy v Galerii Starý zámek. Přestože někte-
ré akce zkomplikovalo deštivé počasí, lidé si letní festival 
Městského kulturního centra Hořovice užili.

Folkové písně
Například poslední červenco-

vou neděli festival pokračoval kon-
certem skupiny EKG-M. O příjem-
nou atmosféru nedělního večera 
se postarali nejen hudebníci svými 
folkovými a trempskými písněmi, 
ale i publikum. Návštěvníci si řadu 
písní zazpívali společně s kapelou. 
Stejně jako další akce Hořovické-
ho kulturního léta, i toto setkání 
s folkem se konalo na hořovickém 
nádvoří Starého zámku.

Další akcí Hořovického kul-
turního léta byl koncert hudební 

skupiny Pražský výtěr, který se 
odehrál v neděli 9. srpna od 18 
hodin na nádvoří Starého zámku. 
Kapela nabídla skladby starých 
známých světových kapel. Do srp-
nového programu patřila i pohád-
ka O princezně, Luciášovi a ma-
kových buchtách nebo vystoupení 
skupiny Ponožky pana Semtam-
ťuka.

Prázdniny končí na nádvoří
Festival pokračuje i v září. V ne-

děli 6. září od 14:00 se na nádvoří 
Starého zámku uskuteční setkání 

s názvem Loučení s prázdninami 
a ve čtvrtek 10. září začíná v Galerii 
Starý zámek nová výstava obrazů 
a soch Jiřího Vydry. Začátek verni-

sáže je naplánovaný na 17. hodinu. 
Hořovické kulturní léto se koná za 
finanční podpory Středočeského 
kraje. (var)

n Letošní Hořovické kulturní léto mělo bohatý program a návštěvníci si 
určitě z pestré nabídky vybrali. Foto: var

Hudební slavnost zahájili sta-
rosta Hořovic Jiří Peřina, ředitel 
Městského kulturního centra 
Hořovice Přemysl Landa a Sta-
nislava Koutná z firmy DELICIA 
accordions, která na přehlídce 
vystavovala modely historických 
i současných heligónek a akor-
deonů a také věnovala odměny 
do soutěže o Cenu diváka.

Na podiu se od 10 do 17 hodin 
vystřídalo devatenáct heligón-
kářů. O nejlepším hráči rozhodli 
samotní diváci, hlasovat mohli po 
celou dobu akce. A kdo se jim líbil 
nejvíce? První místo patří deseti-
leté Anežce Strážnické z Náměšti 

nad Oslavou, která byla zároveň 
nejmladší hráčkou, druhé místo 
obsadil dlouholetý účastník Ladi-
slav Beran ze Slavičína a na třetí 
příčce se umístil František Lejsek 
z Borovan, který na sebe prozra-
dil, že na heligónku hraje pouze 
dva roky.

K Hořovické heligónce neod-
myslitelně patří i dvě kapely, na 
podiu zahrála nejen Kladenská 
heligónka, ale i Liberečtí harmo-
nikáři. Celým pořadem provázel 
moderátor Karel Vydra.

Festival navštívily dvě stovky 
diváků, na zahradě Společen-
ského domu si někteří dokonce 

i zatančili. K dispozici byly stán-
ky s občerstvením i dárkovými 
předměty.

43. ročník Hořovické heli-

gónky byl součástí Hořovického 
kulturního léta 2020. Akci uspo-
řádalo Městské kulturní centrum 
Hořovice. (var)

n Nejoblíbenějším heligónkářem letošního setkání se stala desetiletá Anež-
ka Strážnická.

Nejlepší heligónkářkou se stala desetiletá Anežka Strážnická
Čtyřicátý třetí ročník festivalu Hořovická heligónka se uskutečnil v sobotu 15. srpna. Od těch předchozích se lišil tím, že se 
konal pouze v zahradě hořovického Společenského domu. Důvodem byla probíhající rekonstrukce.

n 43. ročník Hořovické heligónky se uskutečnil v sobotu 15. srpna v zahradě 
Společenského domu. Foto: 2x var

n 5 zajímavostí z Hořovické heligónky

n zahraniční účast – Martin Rozvadský ze Slovenska
n Jakub Komrska zahrál na heligónku vyrobenou
v roce 1920
n třetí nejlepší hráč František Lejsek hraje na heligónku
jen dva roky
n pravidelní účastníci manželé Fišerovi se před lety
na festivalu seznámili
n 44. ročník Hořovické heligónky se uskuteční v sobotu
14. srpna 2021
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Podpůrné Centrum Včera zahájilo přednášky pro pečující
Rádi vás uvítáme v podpůr-

ném centru, u jehož zrodu stá-
la myšlenka vzájemné pomoci, 
podpory a dostupnosti v rámci 
komunity. Naše zařízení je urče-
no všem, kdo se v životě potýka-
jí s poruchami paměti, demencí 
a Alzheimerovou nemocí, i jejich 
rodinným (neformálním) peču-
jícím. Podpůrné Centrum Včera 
plní několik funkcí.

Slouží jako centrum denního 
pobytu (9:00 -15:30) se zajímavým 
programem pro klienty s poru-
chou paměti; jejich rodinní peču-
jící se přitom střídají v roli „hos-
titele“ pro všechny přítomné. Za 
takto „odpracovanou“ dobu pak 
mohou podle své potřeby využít 
volný čas, kdy se o jejich blízkého 
v centru stará zase další pečující.

Slouží jako prostor setkávání, 
kde je možné poznat další peču-
jící, sdílet s nimi své zkušenosti či 

starosti a poradit se i s odborníky, 
kteří vám budou ochotně naslou-
chat.

Slouží jako místo, kde se schá-
zejí svépomocné skupiny peču-
jících – setkání všech, kteří pro-
cházejí úskalími neformální péče 
a leckdy si nevědí rady. Pod vede-
ním zkušeného odborníka tu lze 
nalézt nové cesty, nebo pomoci 
jiným vlastními znalostmi.

Slouží jako centrum vzdě-
lávání – pravidelně se tu konají 
přednášky lektorů, profesně za-
měřených na vše, co souvisí s péčí 
i s poruchami paměti. Pro před-
stavu vám přinášíme stručný pře-
hled, jaká témata přednášek nás 
čekají v následujících měsících:
n Září: Sociální služby ve vašem 
okolí a na jakou pomoc máte ná-
rok
n Říjen: Co potřebujeme vědět 
o dobrém spánku

n Listopad: Aktivizace lidí s de-
mencí
n Prosinec: Jak při péči myslet 
i na sebe a nevydat se ze všech 
svých sil
n Leden: Právní aspekty péče
n Únor: Jak správně polohovat
Všichni zájemci jsou srdečně zvá-
ni, účast je zdarma.

ADRESA:

Ulice 9. května 244
Hořovice

OTEVÍRACÍ DOBA:

po-pá: 9:00 – 16:00

AKCE:
n 3. 9. od 10:00 Podpůrná skupi-
na pro lidi s počínající poruchou 
paměti – skupina pro lidi, kteří 
mají poruchu paměti. Přijďte se 
s námi setkat do vstřícného pro-
středí, které vás dokáže chápat 

a popovídat si o situacích, které 
zažíváte.
n 8. 9. od 17:00 Svépomocná sku-
pina pro pečující – ty, kteří se sta-
rají o svého blízkého s poruchou 
paměti, Alzheimerovou nemocí 
a chtějí se setkat, dozvědět se více 
informací a při dobré kávě si přá-
telsky popovídat.
n 15. 9. od 17:00 Přednáška z cyk-
lu pro pečující – Sociální služby 
ve vašem okolí a na jakou pomoc 
máte nárok. Přednáší pí Věra Ou-
ředníková z MěÚ Beroun.
n 23. 9. od 17:00 Mezigenerační 
tvoření pro děti, rodiče i praro-
diče, tentokrát na téma návrat do 
školy – vzpomínky na školu. Vy-
robíme si tkanou záložku a s pra-
rodiči zavzpomínáme na školu.
n 29. 9. od 17:00 Povídání o součas-
né kronice města Hořovic s kroni-
kářkou MUDr. Martínkovou.

Petra Petříková

Divoká porevoluční léta zmí-
tala hořovickou výrobou harmo-
nik natolik, že mnozí pochybova-
li, zda tato unikátní manufaktura 
zůstane zachována. Majitelů se 
vystřídalo několik, a bohužel 
ani Bohemia Musico-Delicia, 
ani Elpro-Delicia nedokázalo 
vrátit hořovickým harmonikám 
věhlas, kterému se těšily dříve. 
V roce 2005 koupila firmu rodi-
na Koutných, která 
se rozhodla navázat 
na tradiční výrob-
ní postupy a velice 
úspěšně konkuro-
vala zahraničním 
výrobcům na světo-
vých trzích.

Současná výhradní majitelka, 
paní Stanislava Koutná, usiluje 
o to, aby při zachování řemeslné 
výroby byl nástroj dostupný ne-
jen zahraničním, ale především 
českým muzikantům. Tradice, 
vřelý vztah k hudbě a úcta k od-
kazu pana Kebrdleho jsou v pro-
storu výroby znát na každém 
kroku. To mohou sami posoudit 
návštěvníci při dnech otevřených 
dveří nebo zákazníci, kteří si při-
jedou akordeon či heligonku vy-
zvednout osobně a mají možnost 
nahlédnout do tajů truhlárny či 
lisovny.

Delicia je co se týče použitých 
komponentů téměř dokonale so-
běstačná. Většina dílů se vyrábí 

v Hořovicích a zde je také celý 
nástroj sestaven dohromady, na-
laděn, zabalen a odeslán zákaz-
níkovi. Pokud je nezbytné vybrat 
zahraničního dodavatele materi-
álu, vždy s důrazem na maximál-
ní možnou kvalitu. Úcta k tradici 
ovšem nebrání pokroku, a proto 
průběžně vznikají nové modely 
akordeonů či heligonek, které 
uspokojí i tu nejnáročnější čes-

kou či zahraniční 
klientelu.

Vzhledem k těs-
nému spojení har-
monik a města 
Hořovice Delicia 
usiluje o vybudová-
ní stálé expozice vý-

roby harmonik a při příležitosti 
stého výročí založení výroby 
v našem městě uspořádá oslavy, 
kde si nejen výroční Carmen 100 
a heligonku Hlaváček WOODY 
či MOSAZ budou mít zájem-
ci možnost vyzkoušet. Oslavy 
se budou konat dne 26. 9. 2020 
od 9:00 hodin v areálu firmy 
na Sklenářce. Chybět nebudou 
komentované prohlídky výro-
by, občerstvení, nově otevřená 
soukromá expozice historických 
harmonik a v odpoledním pro-
gramu v areálu Společenského 
domu i zajímaví hosté v podobě 
akordeonových souborů ze ZUŠ 
Havlíčkův Brod a ZUŠ Kolín. Po-
zvání přijal i akordeonista a skla-

Historické okénko do výroby harmonik v Hořovicích – IV. díl
datel Karel Mařík, Klára Veselá 
Trio, Kaczi a další. Pokud i vy cí-
títe, že harmonika k Hořovicím 
prostě patří, nebo si vaši rodiče 

či prarodiče chtějí jen zavzpomí-
nat na léta strávená v „harmoni-
ce“, jste srdečně zváni.

Delicia, s.r.o.



zprávy

5www.mesto-horovice.cz

n Tři otázky pro zastupitele

Co Vás ve měs-
tě těší?

Jsem rodilý 
Hořovičák, někdo 
říká, že i patriot. 
Chci samozřejmě, 
aby se nám všem 
ve městě dobře 
žilo. Konec kon-
ců to mě přivedlo 
i do zastupitelstva města.

V poslední době se v Hořovicích plno 
věcí zlepšilo. Líbí se mi zlepšení kultury - 
vystoupení pořádaná Městským kulturním 
centrem, výstavy, aktivní Městská knihovna 
i Muzeum Hořovicka. Opravily se některé 
komunikace, např. U nemocnice, Strmá uli-
ce, ulice Ke Stadionu atd. Postavila se nová 
sportovní hala, která je hodně využívána. 
Došlo i na revitalizaci Dražovky, jak rybní-
ka, tak i cest a také rybníka Valcverk.

Co Vám ve městě vadí?
Především mi vadí atmosféra v zastupi-

telstvu. Opoziční zastupitelé jenom kritizují, 
což je samozřejmě jejich plné právo, ale už 
nepřijdou s konkrétními návrhy.

Dále mi vadí stav údržby zeleně ve měs-
tě. Přímo mě rozčiluje plevel v chodnících 
a okolo obrubníků.

Myslím, že je nutné zaměřit se na kva-
litní údržbu stávající zeleně, což znamená 
najít v rozpočtu více peněz, a to hlavně na 
prořezávání stávajících stromů a keřů, pří-
padně doplňování nových. Zoufalé je to ze-
jména na Západním sídlišti.

Dalším problémem je málo peněz na 
opravy komunikací, např. na rekonstrukci 
Vrchlického ulice, Husova náměstí, Jung-
mannovy ulice a ulice Lesní. Ve městě jsou 
i další ulice, které by si zasloužily opravu.

Totéž platí pro budovy v majetku města, 
např. bývalé kino, které bych za mě, chtěl ob-
novit, je to nádherná budova.Vadí mi také 
neutěšený stav v Pražské ulici, zejména díky 
proluce. Pozemek bohužel nepatří městu.

Jak můžete přispět ke zlepšení?
Po celý svůj profesní život jsem stavař. 

Proto chci i nadále prosazovat navyšová-
ní investic na opravy ulic a chodníků, na 
údržbu budov, údržbu zázemí pro sportovce 
(nyní máme možnost dotace na „úmělku“).

Rád bych se snažil vyhovět obyvatelům 
Hořovic ohledně mostu na Plzeňce, kde by 
bylo vhodné vybudování samostatné lávky 
pro pěší.

Budu se snažit, aby se zlepšila komuni-
kace mezi zastupiteli. Mnoho schopných za-
stupitelů díky chování a osobnímu osočová-
ní opozice ze zastupitelstva odešlo, což není 
vůbec v pořádku. Jsme malé město, vzájem-
ně se známe, měli bychom se umět domluvit. 
To by prospělo celému městu.

Karla Pelikána

n Charita Beroun je v našem regionu vý-
znamným poskytovatelem sociálních slu-
žeb. Můžete našim čtenářům říct, co kon-
krétně děláte pro Hořovice a jejich okolí?

Pro Hořovice a přilehlé obce zajišťujeme ze-
jména sociální služby pro lidi v krizi a bez domo-
va. Mimo sociálně asistenční služby pro rodiny 
s dětmi je to například terénní péče, kdy se sna-
žíme z ulic dostat ty, kteří spadli na úplné dno, 
provoz denního centra či azylový dům pro rodi-
ny s dětmi v Lochovicích. Od loňského roku jsme 
zde zahájili také činnost bezplatné sociálněprávní 
poradny a sociálně rehabilitační služby.

n Jaké nejčastější problémy zástupci Chari-
ty Beroun v Hořovicích řeší?

Jsou to různé krizové situace, do nichž se 
vzhledem k ztrátě práce, bydlení či dluhům lidé 
dostávají. Bohužel se často jedná o rodiny s ma-
lými dětmi. Považuju za nesmírně důležité, že 
město Hořovice vybudovalo pro část z těchto slu-
žeb zázemí. To tu významně chybělo. Základem 
práce pro takto postižené lidi je navrátit jim jejich 
lidskou důstojnost. Díky novému dennímu cent-
ru v Hořovicích můžeme i lépe dohlédnout na to, 
aby se ve městě nešířily nakažlivé choroby, jako 
jsou žloutenka či svrab, které se v této komunitě 
čas od času také vyskytují. V takových případech 
dohlédneme, aby se dotyčnému dostala lékařská 
péče a aby se minimalizoval jeho pobyt mezi lid-
mi, dodržovala se zvýšená hygienická opatření 
a nemoc se doléčila. Samozřejmě, že jsme v době 
koronavirové epidemie všechny naše klienty také 
vybavili rouškami, abychom zamezili šíření i této 
nemoci.

n Jak můžete pomoci?
Snažíme se, aby lidé byli motivováni k tomu, 

aby nepadli až na ulici, případně tam nezůstáva-
li. Jako první mezikrok je právě potřebné denní 

centrum. Zde se lidé mohou pravidelně umýt, 
mohou zde získat čisté prádlo, nebo si své oble-
čení vyprat. Sociální pracovník jim může pomoci 
zvládnout první kroky k návratu do normálního 
života. V krizové situaci lidem zajistíme i jídlo. 
Vždy se však snažíme, aby se naši klienti o vše 
aspoň trošku přičinili a začali na sobě pracovat. 
Nebudu však zastírat, že je to u některých z nich 
velmi těžké.

n Jak lidé pomoc přijímají? Je pro ně obtíž-
né spolupracovat?

Získat si důvěru těchto lidí a motivovat je 
k potřebné změně je dost náročné! Je to poma-
lý proces. Některým lidem život na ulici docela 
vyhovuje. Tedy aspoň do té doby, než začnou 
mít zdravotní či jiné problémy. Někteří z nich 
mají také skryté psychické vady a bez pomoci žít 
normálně prostě neumí. Nejvíce motivovaní jsou 
lidé s dětmi. Přeci jen i zde působí snaha zajistit 
dětem lepší život.

n Daří se lidem návrat do běžného života?
Někdy ano, někdy ne. Těm, kteří se snaží 

o návrat k normálnímu životu, se snažíme ma-
ximálně pomoci. Když zvládnou nepít a vyřídí si 
osobní doklady, poskytneme jim ubytování v na-
šich azylových domech. Když jsou úspěšní i zde, 
snažíme se jim najít práci, aby se mohli navrátit 
do společnosti. To se daří tak v deseti procentech 
případů. Ostatní se často snaží o opakované ná-
vraty, kdy to zvládnou třeba na rok či několik mě-
síců, než opět spadnou a vše začíná nanovo. Je to 
mnohdy sisyfovská práce.

n Liší se situace v Hořovicích například od 
té v Berouně?

Ano, Hořovice jsou na tom bohužel hůře, což 
je dáno dřívější situací i tím, že jsou dále od Pra-
hy. Z hlediska sociální problematiky jsou vedeny 
jako tzv. vyloučená oblast, což znamená, že je zde 
nakupeno více sociálních problémů dohromady. 
Je tedy rozhodně správné se těmto věcem věno-
vat, což Hořovice činí. Osobně vnímám spolu-
práci s radnicí jako velmi dobrou, čehož si velmi 
vážím.

n Jaké máte s Charitou Beroun v Hořovi-
cích další plány?

Zcela jistě chceme pokračovat v dosavadní 
dobré spolupráci s představiteli města. Chceme 
zde více rozvíjet podporu rodin s dětmi a reha-
bilitaci osob ohrožených sociálním vyloučením. 
Proto bychom zde rádi vybudovali trvalou so-
ciálně právní poradnu. Také bychom zde chtěli 
navázat na náš úspěšný aktivizační projekt z Be-
rouna, kdy se snažíme lidi bez domova zapojit 
do úklidu komunikací a veřejné zeleně. Věřím, že 
i pro tyto aktivity nalezneme na radnici společ-
nou řeč. (var)

O zajišťovaných sociálních službách 
v Hořovicích, koronaviru a plánech 

pro budoucnost
Rozhovor s ředitelem Charity Beroun Petrem Horákem

n Ředitel Charity Beroun Petr Horák.
Foto: archiv Charity Beroun
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Pro kalendářní rok 2020 z důvo-
du koronavirové epidemie byla 
splatnost poplatků prodloužena do 
31. 10. 2020.

Poplatek za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů:
poplatek platí:
a) fyzická osoba přihlášená v obci
b) fyzická osoba, která má ve vlast-
nictví stavbu určenou k individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve 
kterých není přihlášená žádná fyzic-
ká osoba, a to ve výši odpovídající 
poplatku za jednu fyzickou osobu.
Poplatek se platí obci, na jejímž úze-
mí je fyzická osoba hlášená a na je-
jímž území se nachází stavba určená 
k indiv. rekreaci, byt nebo rod. dům.
Sazba poplatku:
a) Kč 500,– / rok, fyzická osoba-
-mladší 70 let věku/

b) Kč 400,– /rok, fyzická osoba - 
od 70 let věku/
Způsoby úhrady poplatku:
a) v hotovosti nebo platební kar-
tou přímo na odboru finančním 
MěÚ Hořovice
b) bezhotovostně na číslo účtu
19-363886349/0800
nebo 43-3821520277/0100
Každá fyzická osoba přihlášená 
v obci má přidělený svůj variabilní 
symbol, který zůstává pořád stejný, 
jež si může vyžádat na e-mailové 
adrese: plat@mesto-horovice.cz, 
tel. 311 545 312.
nebo lze uvádět variabilní symboly 
tímto způsobem:
Fyzické osobypřihlášeny v bytové 
jednotce použijí variabilní symbol:
1340 + datum narození (ve tva-
ru DDMMRR–poslední dvojčíslí 
roku) a specifický symbol: číslo 
popisné (přihlášení k pobytu).
Fyzické osoby přihlášeny v rodin-

Upozornění na blížící se splatnost
místních poplatků na rok 2020

za poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a po-
platku ze psů.

Den
seniorů
úterý 8. září 2020
Hořovice

#seniořivkrajích

Ministerstvo práce a sociálních věcí
pro Vás připravilo odpoledne plné
užitečných informací, kultury i zábavy.

Můžete se těšit na:
•	 besedu	o	sociálních	a	zdravotních	službách	v	okrese	Hořovice
•	 praktické	tipy	jak	se	bránit	tzv.	„šmejdům“	a	exekucím	
•	 hudební	vystoupení
•	 naši	odborníci	Vám	zodpovědí	veškeré	dotazy	z	oblasti	starobních	důchodů,
	 sociálních	dávek,	bezpečnosti	seniorů	či	zdravotní	prevence
•	 na	všechny	návštěvníky	čeká	drobné	občerstvení

úterý 8. září od 14:00 do 17:00 hodin
VSTUP ZDARMA
Klub Labe
Vísecké nám. 197, Hořovice
S	ohledem	na	aktuální	epidemiologickou	situaci	
doporučujeme	všem	účastníkům	mít	vlastní	roušku.

PROJEKT MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR

IMPLEMENTACE POLITIKY STÁRNUTÍ NA KRAJSKOU ÚROVEŇ

REG. Č. PROJEKTU CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207

ném domě, pokud hradí poplatek za 
všechny přihlášené osoby v rodin-
ném domě, použijí variabilní sym-
bol: 1340 + číslo popisné.
Fyzickým osobám, které mají ve 
vlastnictví stavbu sloužící k indi-
viduální rekreaci, byt nebo rodin-
ný dům, ve kterých není přihláše-
ná k pobytu žádná fyzická osoba, 
bude na základě ohlašovací povin-
nosti přidělen variabilní symbol.
Osvobození od poplatku:
1) Od poplatku je osvobozena fy-
zická osoba, která je umístěna
a) do dětského domova pro děti do 
3 let věku, školského zařízení pro 
výkon ústavní nebo ochranné vý-
chovy nebo školského zařízení pro 
preventivně výchovnou péči na 
základě rozhodnutí soudu nebo 
smlouvy,
b) do zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc na základě roz-
hodnutí soudu, n žádost obecního 
úřadu obce s rozšířenou působ-
ností, zákonného zástupce dítěte 
nebo nezletilého,
c) v domově pro osoby se zdravot-
ním postižením, domově pro seni-
ory, domově se zvláštním režimem 
nebo chráněném bydlení.
2) Od poplatku se osvobozují:
a) držitelé průkazu ZTP/P (na zá-
kladě jeho předložení)
b) osoby dlouhodobě pobývající 
v cizině (na základě písem. ozná-
mení)

Poplatek ze psů:
Poplatek ze psů platí držitel psa. 
Držitelem je osoba, která je přihlá-
šená nebo má sídlo naúzemí města 
Hořovice. Poplatek se platí ze psů 
starších tří měsíců.

Sazba poplatku za kalendářní 
rok činí:
a) Kč 200,– - za prvního psa cho-
vaného v rodinném domě
Kč 300,– - za druhého a každého 
dalšího psa téhož držitele, v rodin-
ném domě
b) Kč 800,– - za psa chovaného 
v bytovém domě nebo jinde
Kč 1 200,– - za druhého a každého 
dalšího psa téhož držitele, chova-
ného v bytovém domě nebo jinde
c) Kč 200,– - za psa, jehož držite-
lem je osoba starší 65 let

Kč 300,– - za druhého a každého 
dalšího psa téhož držitele staršího 
65 let
d) Kč 1 500,– - za psa chovaného 
právnickými osobami za každého 
psa
Způsob úhrady poplatku:
Psi, kteří jsou přihlášeni na zákla-
dě ohlašovací povinnosti lze platit 
poplatky:
a)v hotovosti nebo platební kartou 
přímo na odboru finančním MěÚ 
Hořovice
b)bezhotovostně na číslo účtu
19-363886349/0800
nebo 43-3821520277/0100
Každý držitel přihlášeného psa na 
základě ohlašovací povinnosti má 
přidělený
variabilní symbol, jež si může vy-
žádat na e-mailové adrese:
plat@mesto-horovice.cz,
tel. 311 545 312,
nebo uvést variabilní symbol:
1341 + datum narození držitele 
psa (ve tvaru DDMMRR - posled-
ní dvojčíslí roku)
specifický symbol: číslo popisné 
(přihlášení pobytu držitele psa)
Osvobození od poplatku:
1) Držitel psa, kterým je osoba 
nevidová, osoba, která je považo-
vána za závislou na pomoci jiné 
fyzické osoby podle zákona upra-
vujícího sociální služby, osoba, 
která je držitelem průkazu ZTP 
nebo ZTP/P, osoba provádějící 
výcvik psů určených k doprovo-
du těchto osob, osoba provozují-
cí útulek pro zvířata nebo osoba, 
které stanoví povinnost držení 
a používání psa zvláštní právní 
předpis.
2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) Město Hořovice
b) držitel psa pocházejícího z útulku 
po dobu tří let ode dne pořízení psa
Navýšení poplatků:
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas 
nebo ve správné výši, vyměří správ-
ce poplatku poplatek platebním vý-
měrem nebo hromadným předpis-
ným seznamem.
Včas nezaplacené poplatky nebo 
část těchto poplatků může správce 
poplatku zvýšit až na trojnásobek; 
toto zvýšení je příslušenstvím po-
platku sledujícím jeho osud.

MěÚ Hořovice, odbor finanční
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Hasiči Hořovice

Zásahy Hasičského záchranné-
ho Sboru Středočeského kraje, 
územního odboru Beroun, po-
žární stanice Hořovice.
8 Od 15. 7. do 15. 8. 2020 hasiči 
ze stanice Hořovice vyjížděli k 45 
událostem, z toho k 10 požárům, 
k 6 technickým událostem typu 
čerpání vody, padlý strom, k 14 
dopravním nehodám, k 6 udá-
lostem typu únik nebezpečné 
látky a 6 událostem typu záchra-
na osob a zvířat. Ve třech přípa-
dech šlo o planý poplach, poru-
chu EPS či neohlášené pálení. 
Při událostech spolupracovali se 
zdravotnickou záchrannou služ-
bou, policií ČR a ostatními slož-
kami IZS. Při událostech došlo 
ke zranění 13 osob, 6 osob bylo 
přímo zachráněno a ve dvou 
případech se jednalo o zranění 
neslučitelná se životem.
8 21. 7. v 13:36 byla jednotka 
HZS Středočeského kraje ze sta-
nice Hořovice a Beroun společně 
s jednotkou SDH obce Kublov 
vyslána na záchranu domácího 
skotu – krávy, která spadla do za-
vodněné jímky v obci Kublov. Po 
příjezdu provedeno odčerpání 
vody z jímky, podvázání zvířete 
a pomocí automobilového jeřá-
bu vyproštění na volné prostran-
ství včetně předání majiteli.
8 26. 7. v 0:39 hodin byla jed-
notka HZS Středočeského kraje 
ze stanice Hořovice a Beroun 
společně s jednotkou SDH obce 
Žebrák a Zdice vyslána na po-
žár elektro rozvodny společ-
nosti Valeo Žebrák. Po příjezdu 

a provedeném průzkumu byl 
požár lokalizován přenosnými 
hasicími přístroji v dýchací tech-
nice, nadále byl odpojen elekt-
rický proud a požár zlikvidován. 
V přilehlých objektech se ne-
vyskytovaly žádné osoby a tyto 
prostory byly pomocí ventilace 
odvětrány.
8 28. 7. v 15:24 hodin byla jednot-
ka HZS Středočeského kraje ze 
stanice Hořovice společně s jed-
notkou SDH obce Jince vyslána 
na požár osobního automobilu 
do obce Jince. Požár automobilu 
v plném rozsahu naložený na od-
tahové službě. Likvidace požáru 
provedena pomocí dvou vodních 
proudů v dýchací technice.
8 10. 8. v 15:29 hodin byla jed-
notka HZS Středočeského kraje 
ze stanice Hořovice a Beroun 
společně s jednotkami SDH 
obce Žebrák, Komárov, Locho-
vice, Tlustice, Chaloupky, Koto-
peky, Hvozdec a Lhotka vyslána 
na požár posekaného pole do 
katastru obce Podluhy. Na místě 
byl zjištěn požár většího rozsa-
hu, hořelo strniště, balíky slámy 
a částečně i les, požár se šířil 
vlivem silného větru. Na likvi-
daci požáru nasazeno 9 vodních 
proudů a byl vyhlášen II. stu-
peň požárního poplachu. Vodní 
zdroj pro hašení byl zřízen v obci 
Hvozdec, odkud byla voda do-
vážena. Při likvidaci požáru vy-
pomohla zemědělská technika 
oboráním požářiště.

HZS Středočeského kraje
ze stanice Hořovice

Městská policie Hořovice

8 21. 7. 2020 v 07:25 přijali 
strážníci oznámení, že v areálu 
tiskáren Sklenářka nějaký muž 
ničí zaparkovaná vozidla. Hlíd-
ka na místě zajistila muže cizí 
státní příslušnosti, který vozidla 
poškodil. Tento jevil známky 
zmatenosti, dezorientovanosti. 
Z těchto důvodů byli na místo 
přivoláni policisté, kteří si celou 
věc převzali.
8 24. 7. 2020 v 19:30 při hlídko-
vé činnosti v ulici Masarykova 
u Penny marketu si strážníci 
povšimli tří podnapilých osob. 
Jeden z mužů pro svou podnapi-
lost nebyl schopen komunikace 
ani pohybu, proto byla na místo 
přivolána RZS, která následně 
muže za asistence strážníků pře-
vezla do protialkoholní záchytné 
stanice v Příbrami.
8 26. 7. 2020 ve 20:25 požádal 
operační důstojník PČR o pro-
věření oznámení fyzického 
napadení mezi manželi v ulici 
Palachova. Při příjezdu hlídky 
se na místě nacházela již jen 
oznamovatelka. Tato uvedla, že 
měla konflikt se svým mužem, 
který vyústil ve fyzické napadení, 
několika ranám do hlavy a krční 
páteře. Jelikož si žena stěžovala 
na nevolnost, přivolali strážníci 
na místo RZS, která ženu převez-

la do nemocnice. Celá věc byla 
následně předána hlídce PČR 
k dalšímu řešení.
8 27. 7. 2020 ve 23:20 si hlídka 
MP všimla vozidla jedoucího 
v protisměru po kruhovém ob-
jezdu směrem k ulici 9. května. 
Strážníci vozidlo zastavili a řidi-
če vyzvali k předložení řidičské-
ho průkazu. Muž řekl, že řidičský 
průkaz nevlastní, a proto byla 
celá věc předána PČR.
8 24. 7. 2020 strážníci navštívi-
li v rámci prevence kriminality 
příměstský tábor Domečku Ho-
řovice v Komárově, kde s dětmi 
besedovali o práci městské poli-
cie.

Světla Dardová, velitelka MP

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166

 

 

 

	

Izraelská sebeobrana KAPAP 
v září opět nabírá nováčky
V Hořovicích již 2 roky funguje pobočka celorepublikové sítě škol 

izraelské sebeobrany KAPAP CZECH. A ve středu 9. září 2020 opět 
otevře své brány pro nové cvičence skrze náborový trénink, kterého se 
mohou zúčastnit všichni zájemci. V Hořovicích jsou pravidelné trénin-
ky jak dětské sebeobrany (8-13 let), tak výcviku pro mládež a dospělé 
(14-65 let). Přidat se můžete dle věku do obou skupin - od 18:00 děti 
a od 19:00 dospělí. Takže se na vás těšíme.

Izraelská sebeobrana KAPAP, je méně známou sestrou, systému KRAV 
MAGA. KRAV MAGA znamená v hebrejštině „boj zblízka“, načež KAPAP 
je akronym pro KRAV PANIM EL PANIM neboli „boj tváří v tvář“. Obsa-
hem KAPAP jsou tedy údery, kopy, kryty, tlakové body, pádová průprava 
a techniky obrany proti jakémukoliv napadení ozbrojeným i neozbrojeným 
útočníkem či útočníky. Samozřejmostí je i rozvoj fyzické kondice či psy-
chické přípravy na napadení.

KAPAP CZECH funguje od října 2017 pod vedením jediného českého 
držitele titulu MASTER TEACHER KRAV MAGA & KAPAP - pana Mi-
chala Janouška alias Instruktor Mike. Instruktor Mike studuje izraelskou 
sebeobranu 12 let, přičemž od roku 2010 začal vést první tréninky v ČR.

V okolí Hořovic cvičíme KAPAP ještě v Berouně, Dobříš, Příbrami 
a Plzni. Připojit se můžete kdekoliv. Pro bližší informace kontaktujte přímo 
hlavního trenéra na telefonu 605 130 057 nebo si najděte webové stránky 
naší organizace KAPAP CZECH (www.kapap-czech.cz). Těšíme se na vás, 
přátelé.
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Omezení provozu
sběrného dvora v Hořovicích

Od 4. 8. 2020 do odvolání bude provoz Sběrného 
dvora Hořovice upraven následovně:

Út a ČT od 8:00 do 16:00, So – zavřeno
Ceník odebíraných odpadů naleznete na

http://spravabytunebytu.cz/.
Více informací: Ing. Jaroslav Pelán (tel.: 603 743 861).

 

 

Poradenství pro pečující s lékařkou MUDr. Evou Kašparovou 

 

Pečujete o dlouhodobě nemocného člena rodiny? 

Vrací se Váš blízký z nemocnice domů a nevíte, zda péči v domácích podmínkách zvládnete? 

Nerozumíte lékařským zprávám a potřebujete je vysvětlit? 

Chybí Vám informace o diagnóze Vašeho blízkého nebo o tom, jak se bude nemoc vyvíjet? 

Nebo máte naopak informací mnoho a potřebujete si je utřídit? 

Pomohl by Vám názor druhého lékaře a konzultace s ním? 

 

Co nabízíme? 

Konzultace se zkušenou lékařkou MUDr. Evou Kašparovou, atestace z praktického lékařství, 
interní medicíny a hematologie. 

Konzultace probíhají při osobním setkání v kontaktním místě na Dobříši, případně telefonicky 
či e-mailem. Ve výjimečných případech je možné domluvit konzultaci v domácím prostředí. 

Poradenství s lékařkou 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 

 

Městská policie Hořovice se 
věnuje i prevenci kriminality. 
V rámci preventivního progra-
mu strážníci navštěvují seniory 
i žáky základních škol, se který-
mi hovoří o práci městské poli-
cie a zaměřují se i na dopravní 
výchovu. „Mezi další témata pa-
tří kyberšikana. S konkrétními 
problémy se na městskou policii 
obracejí i samotní učitelé základ-
ních škol, ty pak řešíme před-
nostně,“ uvedla velitelka Městské 
policie Hořovice Světla Dardová.

Hořovičtí strážníci se preven-
ci kriminality věnují od začátku 
svého působení ve městě. MP 
Hořovice má nyní dva preven-
tisty. Při nástupu do Hořovic 
zastávala tuto pozici i současná 
velitelka Světla Dardová. „Pre-
venci jsme zajišťovali v Hořo-
vicích a v obcích ORP. Nyní ji 
provádíme v Hořovicích a v ob-
cích, se kterými máme uzavřenou 
veřejnoprávní smlouvu. Jedná 
se o obce Tlustice, Záluží nebo 
Komárov. Preventisté navštěvu-
jí zdejší školy v průběhu celého 
školního roku, letos tuto činnost 

ale omezila doba koronaviru. 
Uvidíme, jak budeme moci po-
kračovat na podzim. Rádi by-
chom se ale vrátili k původnímu 
preventivnímu programu,“ míní 
velitelka Městské policie Hořovi-
ce Světla Dardová.

Preventivnímu programu 
se Hořovičtí věnují i o letních 
prázdninách, kdy navštěvují 
menší i větší táborníky. Letos se 
vypravili za dětmi na příměstský 
tábor Střediska volného času Do-
meček Hořovice do Komárova. 
Jejich cílem ale bývá i letní tábor 
pro děti ze znevýhodněného pro-
středí, který každoročně pořá-
dá město Beroun ve spolupráci 
s městem Hořovice. „Zde děti 
navštěvujeme společně s beroun-
skými strážníky,“ doplnila velitel-
ka Světla Dardová.

V rámci prevence kriminali-
ty hořovičtí strážníci navštěvují 
i seniory v hořovickém Domově 
Na Výsluní nebo v domově s pe-
čovatelskou službou v Komárově. 
Také se zúčastnili besedy společ-
nosti Digitus v rámci pravidelné-
ho setkávání Ká.Ča. (var)

Prevence kriminality

Vážení spoluobčané,
vzhledem k epidemii co-

vid-19 je zavřena prodejna Za-
hrádkář a zrušen je i Cibulový 
jarmark. Proto Vám nabízíme 
zajištění dodávky „račetické“ 
cibule s dlouhou trvanlivostí, 
kterou si každý rok kupujete 
právě v naší prodejně.

Závaznou objednávku se 
zálohou ve výši 50,– Kč můžete 
provést na telefonních číslech 
607 927 406 nebo 607 918 109. 
Zálohu můžete zaplatit pro-
střednictvím internetového 
bankovnictví na účet číslo: 
362919399/0800, jako variabil-
ní symbol uveďte, prosím, Vaše 
telefonní číslo a do zprávy pro 
příjemce uveďte Vaše příjmení. 
V případě, že nemáte internet, 
můžete zálohu zaplatit osobně 
v Domě zahrádkářů, a to vždy 
v středu od 17:00 do 19:00 hod.

Cena cibule: 20,– Kč/kg za 
žlutou cibuli, 26,– Kč/kg za 

červenou cibuli. Dále je mož-
no objednat cibuli špízovou za 
26,– Kč/kg a tzv. „semafor“, tj. 
šesti kilogramové balení, kde 
je po dvou kilogramech cibule 
bílá, červená a špízová za 156,– 
Kč.
Další informace se týká moš-
tování

V letošním roce připra-
vujeme pro občany v Domě 
zahrádkářů moštování jablek, 
a to za následujících podmí-
nek: Moštovat se bude od so-
boty 5. září a poté vždy ve stře-
du, pátek a sobotu. Pro hladký 
průběh a bez dlouhého čekání 
je nutno se objednat na telefon-
ních číslech 607 918 109 nebo 
607 927 406.

Cena za jeden kilogram 
jablek činí 3,– Kč/kg pro čle-
ny zahrádkářů a 5,– Kč/kg pro 
ostatní

ZO ČZS Hořovice
Eva Grossová

n 11. – 13. 9. 2020
VÍKENDOVÝ POBYT S KELTSKOU JÓGOU A BARVAMI VAŠEHO 
ŽIVOTA V EKOCENTRU LOUTÍ. Zacvičíme si na zajímavém místě v pří-
rodě, tak jak cvičili keltští kněží, druidové. Dozvíte se, jaké dary jste dostali 
do vínku a jestli je využíváte. Pochutnáte si na výborné vegetariánské stravě.
n 19. 9. 2020 od 9:00
CELODENNÍ SEMINÁŘ NA TÉMA „KOLO ROKU“ - MABON. 
MABON je oslava podzimní rovnodennosti. Budeme cvičit na energe-
tickém místě a hledat rovnováhu a harmonii ve svém životě.
Seminář se koná na adrese Cvočkařská 286/1, Hořovice
n 22. 9. 2020 v 17:00
PŘEDNÁŠKA O PODPOŘE ZDRAVÍ ESENCIÁLNÍMI OLEJI 
S OCHUTNÁVKOU. Téma „Působení esenciálních olejů na ataky virů 
(koronavirů). Zodpovědnost za své zdraví musí převzít každý z nás. Pře-
devším správnou životosprávou, hygienou, správným životním stylem.
Přednáška se koná na adrese Cvočkařská 286/1, Hořovice
n 26. 9. 2020 od 9:20
PĚŠÍ KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA S PRŮVODCEM DO BRD. 
Vycházka přes horu písku, tam, kde zmizela středověká vesnice. Sraz 
v 9:20 v Čenkově u Obecního úřadu. Náročnost středně těžká, vhodné 
pro děti starší 10 let. Délka 9,5 km, návrat mezi 13:00 až 14:00 hod.
Nutná rezervace. Přihlášky na akce přijímá a informace poskytuje na tel. 
603 964 553 Marcela Ganna Flídrová. Více na www.syringa-czech.cz.

n Syringa

Informace ZO ČZS Hořovice

PORADENSTVÍ PRO PEČUJÍCÍ
S LÉKAŘKOU MUDR. EVOU KAŠPAROVOU
• Pečujete o dlouhodobě nemocného člena rodiny?
• Vrací se Váš blízký z nemocnice domů a nevíte, zda péči v domácích
podmínkách zvládnete?
• Nerozumíte lékařským zprávám a potřebujete je vysvětlit?
• Chybí Vám informace o diagnóze Vašeho blízkého nebo o tom,
jak se bude nemoc vyvíjet?
• Nebo máte naopak informací mnoho a potřebujete si je utřídit?
• Pomohl by Vám názor druhého lékaře a konzultace s ním?
• Co nabízíme?
Konzultace se zkušenou lékařkou MUDr. Evou Kašparovou, atestace
z praktického lékařství, interní medicíny a hematologie.
Konzultace probíhají při osobním setkání v kontaktním místě na 
Dobříši, případně telefonicky či e-mailem. Ve výjimečných případech 
je možné domluvit konzultaci v domácím prostředí.
Poradenství s lékařkou 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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Z Rady města
Hořovice

ze dne 22. července 2020

n Rada schvaluje program jednání 
uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice udělu-
je souhlas příspěvkové organizaci 
Městská správa bytového a nebyto-
vého fondu Hořovice s uzavřením 
Smlouvy o nájmu pozemků a pro-
stor sloužících k podnikání podle 
ustanovení § 2201 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění, a to ve věci proná-
jmu stavby technického vybavení, 
zastavěné plochy a nádvoří včetně 
garáže a ostatní plochy na č. p. 826 
v ulici Valdecká (LV 1468 v k. ú. 
Hořovice) se společností Vodovody 
a kanalizace Beroun a.s.
n Rada souhlasí s bezplatným pro-
nájmem sálu radnice orchestru Ho-
řovická muzika pro pořádání 3. kon-
certů dechového orchestru v těchto 
datech: 20. 8. , 17. 9. a 15. 10. 2020 
v čase od 16:00 do 20:00 hodin.
n Rada vzala na vědomí písemnou 
informaci o výsledcích finančních 
kontrol u příspěvkových organizací 
města Hořovice, které byly provede-
ny ve II. čtvrtletí 2020.
n Rada souhlasí se žádosti pana 
Tran Tat Ha, týkající se povolení 

pěstování okrasných květin na části 
pozemku p. č. 754/2 v k. ú. Hořovi-
ce s tím, že pěstování a ošetřování 
okrasných květin bude žadatel pro-
vádět na vlastní náklady.
n Rada nesouhlasí s průjezdem do 
jezdeckého areálu Ranch po cyklo-
stezce, vedoucí do Rpet v termínech 
10. 9. 2020 – 13. 9. 2020 a 15. 9. 2020–
20. 9. 2020, tedy v dobách konání 
závodů v jezdeckém areálu. Průjezd 
bude povolen pouze za účelem při-
vezení a odvezení závodních koní 
z nebo do areálu. Žadatel zajistí, aby 
se vozidla po cyklostezce pohybovala 
rychlostí max. 20 km / hod. Veškeré 
náklady na opravu případných škod 
na tělese komunikace (např. utržené 
okraje povrchu silnice, vyjeté koleje) 
způsobených povoleným provozem 
budou opravovány majitelem, ale 
hrazeny žadatelem. Oznámit usnese-
ní rady žadateli. Nesouhlasí: 3
n Rada souhlasí s udělením výjim-
ky z vyhlášky č. 501/2006 Sb., § 23 
odst. 2 z důvodu přesahu zateplení, 
a tedy se žádostí obyvatel města, po-
dle které dojde po zateplení domu 
č. p. 575 v Žižkově ulici ke zúžení 
chodníku na šířku v rozmezí mezi 
cca 90 cm až jedním metrem.
n Rada vzala na vědomí informaci 
o vyřizování reklamace, týkající se 
náhradní výsadby za uschlé hlohy, 
vysázené na podzim 2019 v rámci 
obnovy sídelní zeleně na sídlišti Viš-
ňovka.

n Rada města Hořovice souhlasí 
s výjimkou z vnitřního předpisu 
3/2016 – Zásady pro zadávání ve-
řejných zakázek malého rozsahu, 
a tedy s nabídkou, podle které pro-
vede společnost AVE CZ odpa-
dové hospodářství s.r.o., za cenu 
424.014,25 Kč vč. 21 % DPH rozšíře-
ní komunikace v Lipové ulici v Ho-
řovicích v zatáčce nad křižovatkou 
s ulicí Jasmínovou, v délce cca 50 m.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s podáním žádosti 2. ZŠ Hořovice 
o zápis změny v údajích vedených 
v rejstříku škol a školských zařízení 
dle § 142 odst. 2 zákona č. 561/2004 
Sb. o předškolním, základním, střed-
ním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s přijetím finančních darů od jed-
notlivých dárců pro potřeby tábora 
pro děti ze socio-kulturně znevý-
hodněných rodin. Zároveň Rada 
Města souhlasí se zněním darova-
cích smluv a pověřuje starostu k je-
jich podpisu. Město Hořovice děku-
je všem dárcům.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zrušením věcného břemene spočí-
vajícího v právu města pro vedení 
a opravy nyní již neexistujícího vo-
dovodního potrubí, dříve umístě-
ného ve sklepních prostorách domu 
čp. 690, jež je součástí pozemku p. č. 
1729, v k.ú. a obci Hořovice. Rada 

 

ZÁBAVNÉ NEDĚLNÍ ODPOLEDNE S MIKROREGIONEM
 

13. 9. 2020 od 14:00 hod. 
zahrada Společenského domu v Hořovicích 

 

 
CO NA VÁS ČEKÁ? 
Kouzelnická HalaBala Show s Hopsíkem, Mažoretky Domečku Hořovice, Pohádka Čert a Káča, DIXIELAND BAND ZDICE 

 
a SPOUSTA DALŠÍHO 

DJ Pavel Novák, skákací hrady, tvořivé dílničky, Lenika beads – navlékání korálků, modelování balónků, malování  
na obličej, pletené copánky, občerstvení, trdelník …….  
 

 

 

        

 

 

města pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy.
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí žádost paní Kateřiny Vítové 
o odkoupení pozemků parcelní č. 
1112/35 a č. 1112/36, každý o výmě-
ře 20 m2 v k.ú. Hořovice a nesouhla-
sí se zveřejněním tohoto záměru na 
úřední desce města.

Vítání občánků
V sobotu 10. 10. 2020 se 

bude konat na hořovickém 
zámku „Vítání nových občánků 
města Hořovice“. Rodiče, kteří 
mají zájem o přivítání svého 
děťátka, se mohou v předsti-
hu přihlásit u J. Šrámkové, tel. 
737 124 123 nebo u Mgr. Ulčo-
vé, tel.: 724 716 300. Přihlášení 
obdrží pozvánku s časovým 
termínem.

Blahopřání k významnému 
životnímu jubileu

Máte-li člena rodiny, který 
bude slavit významné životní 
jubileum (80, 85, 90, 95, 100…) 
a myslíte, že by ho potěšilo 
blahopřání zástupců města, 
kontaktujte pí J. Šrámkovou, 
tel. 737 124 123 nebo u Mgr. 
Ulčovou, tel.: 724 716 300. Své 
kontaktní údaje také můžete 
nechat v podatelně Městského 
úřadu Hořovice.
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zprávy

Vynaložím vše, abych Hořovicům 
dělal čest.

Josef Slavík, 13. září 1827

Po roce 1945 převzaly národní 
výbory do své správy všechny stá-
vající soukromé a spolkové školy. 
Dne 21. dubna 1948 vydala vláda 
školský zákon o jednotném škol-
ství. Vznikaly městské hudební 
ústavy. Zákon řešil podmínky je-
jich zakládání, byly vypracovány 
jednotlivé učební plány a osnovy. 
Nezmizely však potíže s finanč-
ním zabezpečením škol i učitelů, 
kteří často museli překonávat níz-
kou existenční úroveň jen nadše-
ním a láskou ke svému povolání. 
Také v Hořovicích byl ustanoven 
od 1. září 1949

Městský hudební ústav, který 
od počátku nese jméno hous-
lového virtuosa Josefa Slavíka, 
který právě v Hořovicích strávil 
část dětství. Zakládajícím ředite-
lem byl Jaroslav Hübner (1924-
2001), který mimo vedení ústa-
vu vyučoval přípravné hudební 
výchově, hudební nauce a hře na 
klavír. O 161 žáků pečovalo dal-
ších sedm pedagogů, mezi nimi 
i letos jubilující Kliment Matějka 
(1890 – 1959).

Tento vynikající vojenský mu-
zikant, houslista, violista, trombo-
nista a dirigent se narodil před sto 
třiceti lety, 6. září 1890, v Mostě. 
Své mládí spojil s plukovní hudbou 
c. a k. pěšího pluku č. 86 „Freiherr 
von Steininger“, kterou v letech 
1897 – 1910 s velkým úspěchem 
řídil dnes téměř zapomenutý hu-
dební velikán, český král pochodů, 
Julius Fučík (1872-1916). Strýc 
kdysi národního hrdiny Julia Fu-
číka (1903-1943) začal kariéru 
vojenského kapelníka v Sarajevu, 
kde hudba 86. Pluku jako jediná 
vojenská kapela ve městě zajišťo-
vala vojenské i civilní akce, pořá-
dala velké symfonické koncerty, 
divadelní představení i důstojnic-
ké zábavní večery. Po třech letech 
se pluk přesunul do Budapešti 
do Nadasdyho kasáren v jihový-
chodní části města. Kapela se stala 
jednou z osmi vojenských hudeb, 
které v Budapešti působily. Vládla 
zde velká a často nečestná kon-
kurence, ale šest z osmi kapelníků 
byli Češi; vedle Fučíka také Václav 
Janda, Otakar Přibík, Josef Král, 
Josef Gedenk a Jindřich Moravec. 
Praxe v dobré plukovní hudbě se 
skvělým kapelníkem byla z hledis-
ka hráčské kvalifikace srovnatelná 

Hořovičtí hudební jubilanti - část. I.
se studiem na kvalitním hudebním 
učilišti. Nezanedbatelné byly také 
i dobré výdělky hudebníků. Zá-
kladní vojenskou službu si u pluku 
s oblibou odbývali konzervatoristé 
(pozdější profesor brněnské kon-

zervatoře Stanislav Krtička; 1907-
1910), jiní adepti hudebního umě-
ní přicházeli již ve čtrnácti letech 
jako elévové (houslový virtuos Bo-
huslav Leopold; 1902-1910). Fučík 
byl v té době již velmi známým 
a uznávaným skladatelem, přítom-
nost ve městě s mnoha kulturní-
mi a společenskými možnostmi 
mu prospěla. Také blízkost Prahy 
a Vídně byla výhodou, zvláště ve 
styku s renomovanými naklada-
telskými domy, mohl navštěvovat 
příbuzné, pořádat koncerty či kon-
kurzy elévů. Budapešťské obdo-
bí se stalo nejdůležitějším v jeho 
skladatelském a aranžerském živo-
tě. V květnu 1909 byl však 86. pluk 
přeložen do provinční Szabadky 
(dnes Subotica v Srbsku) daleko 
od center kulturního dění. Juli-
us Fučík po půlročním působení 
odešel k 92. pěšímu pluku do Tere-
zína, Kliment Matějka však zůstal. 
V srpnu 1914 byla část 86. pluku 
vyslána do Slavonska proti Srbsku 
a následně přesunutá na frontu 
do Haliče proti Rusku, druhá část 
byla převelena na frontu v Bosně 
a Hercegovině proti Srbsku. Po 
staré hudební slávě zbyl jen ještě 
dnes hraný plukovní Szveteney-
-Marsch Johanna Sterna.

Krátce po vyhlášení samo-
statného československého státu 
nařídilo ministerstvo národní 
obrany soupis bývalých rakous-
ko-uherských vojenských hudeb-
níků a kapelníků české národ-
nosti a rozhodlo postavit v místě 

každého posádkového velitelství 
posádkovou hudbu o 60 hudeb-
nících. Do služby se přihlásilo 
na 5 000 hudebníků. V roce 1919 
vznikl inspektorát vojenských 
hudeb, který koordinoval vznik 

posádkových orchestrů. V násle-
dujícím roce proběhla reforma 
československé armády a v jejím 
rámci došlo i k reorganizaci hu-
debních těles. Všech čtyřicet osm 
hudeb dostalo ucelený ráz založený 
v jednotném ladění a tempu. Kli-
ment Matějka poválečnou kariéru 
po unifikaci branné moci započal 
jako rotmistr dirigent posádkové 
hudby československého 46. pě-
šího pluku v Chomutově (1919-
1922), pokračoval u 16.pěšího plu-
ku v Rožňavě (1922-1925), a jako 
štábní rotmistr u 37. pěšího pluku 
v Levoči (1925-1929) a 26. pěšího 
pluku v Banské Bystrici (1929-
1939). Po rozpuštění vojenských 
hudeb přestěhoval do Hořovic, 
do domu č. 461. Nejprve si založil 
vlastní hudební školu, ale pak vě-
noval své síly a zkušenosti žákům 
Městského hudebního ústavu Jo-
sefa Slavíka Hořovice, kde vyučo-
val v letech 1949- 1953, a pak ještě 
ve školním roce 1955 -1956, kdy se 
v roce 150. výročí narození patro-
na školy zúčastnil také učitelského 
koncertu. Vedle pedagogické práce 
dirigoval symfonický orchestr hu-
debního spolku Smetana i Velký 
dechový orchestr. Spolupracoval 
také s Městským oblastním diva-
dlem Hořovice jako dirigent, in-
strumentalista a skladatel scénické 
hudby. V závěru života žil v neda-
leké Tlustici.

Zemřel 19. března 1959 v Ho-
řovicích, kde je také pochován.
Květuše Ernestová, ZUŠ HořoviceKliment Matějka

Budova ZUŠ v pozadí, vpravo kiosek
s orientační tabulí a povětrnostní stanicí foto z roku 1934.
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V průběhu letních prázdnin 
byla pro návštěvníky Starého 
zámku v Hořovicích zpřístup-
něna panelová výstava „Mapa 
Pavla Aretina na pozadí českého 
stavovského povstání“. Tematicky 
připomíná události předcházejí-
cí bitvě na Bílé hoře (8. 11. 1620) 
od níž letos uplyne významné 
výročí 400 let. Jak uvádí vedoucí 
Muzea Hořovicka RNDr. Anna 
Brotánková, byly výstavní panely 
zpracovány a do prostor muzej-

ní expozice zapůjčeny Mapovou 
sbírkou a Geografickou knihov-
nou Přírodovědecké fakulty Uni-
verzity Karlovy.

Výstava přibližuje život a dílo 
Pavla Aretina z Ehrenfeldu, pře-
devším mapu s názvem Regni Bo-
hemiae nova et exactadescriptio 
tj. nový a přesný popis Království 
českého. Zpracoval ji rytec Pavel 
Bayard a dílo poprvé zachycuje 
hranice 15 zemských krajů s čes-
kými a německými názvy.

Výstava v Muzeu Hořovicka přibližuje Pavla Aretina z Ehrenfeldu
Také měřítko mapy je již vůči 

předchozím zobrazením podrob-
nější 1 : 504 000. Pavel Aretin do-
plnil rovněž místopisný abecední 
rejstřík se souřadnicemi v českých 
mílích odkazující na 1157 zeměpis-
ných názvů. Oba kraje mapy zdo-
bí 12 dobových postav z různých 
sociálních skupin obyvatelstva od 
baronů a jejich žen až po lid ven-
kovský. Vzhledem k válečnému vy-
užití mapy během třicetileté války 
se zachovalo jen velmi málo kopií.

Pavel Aretin byl rodák z Uher-
ského Brodu a vystudoval na uni-
verzitě v Heidelbergu, poté na-
stoupil dráhu písaře. Významný 
velmož Petr Vok z Rožmberka mu 
následně zajistil místo sekretáře 
v Praze. Roku 1615 požádal Pavel 
Aretin císaře Matyáše o udělení 

erbu a tehdy získal on i jeho dědi-
cové predikát z Ehrenfeldu. V roce 
1627 se vystěhoval s dcerou Zu-
zanou zřejmě do saské Pirny, kde 
jeho stopa končí.

Srdečně zveme, v měsíci září je 
muzejní expozice a výstava otevře-
na od úterý do neděle v čase 9 -12 
a 12:30 – 17 hodin.

Muzeum Hořovicka

Zubní pohotovost

n 5. a 6. 9. MUDr. Leonid Myn-
ko, Beroun, Plzeňská 32/22, 
tel.: 311 513 313
n 12. a 13. 9. MUDr. Jitka Kar-
mazínová, Hořovice, Komenské-
ho 49, tel.: 311 516 660
n 19. a 20. 9. MUDr. Katarína 
Kurťáková, Beroun, Pod Haldou 
64, tel.: 311 621 973
n 26. a 27. 9. MUDr. Anna Ko-
vaříková, Beroun, Tř. Pol. Vězňů 
40, tel.: 311 746 418
n 28. 9. MUDr. Jan Joukl, Krá-
lův Dvůr, Průmyslová 614, tel.: 
728 349 403
Pohotovost od 8:00 - 11:00.
n Každou sobotu od 8:00 - 
14:00 je v Nemocnici Hořovice 
zřízena zubní akutní pohotovost 
v prostorách zubního oddělení.

Pozvánka
na zastupitelstvo
Jednání Zastupitelstva měs-
ta Hořovice se uskuteční ve 
středu 16. září od 17 hodin 
v sále hořovické radnice na 
Palackého náměstí. Srdečně 
zveme!
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kulturní servis

Vernisáž 10. září 2020
Galerie Starý zámek od 17:00 hod.
Záštitu nad výstavou převzal Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta Města Hořovice.

Výstava potrvá od 10. 9. do 1. 11. 2020 / otevřeno pá - so - ne od 10 do 18 hodin.

KRESBY – SOCHY – OBRAZY 

A. Dvořák - Novosvětská

JIŘÍ VYDRA

“S hudbou v srdci”
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Rudy Linka 
O n e  M a n  Sh o w

25. 9. 2020 od 19:00 
Klub LABE Hořovice 

Vstupné: 
předprodej 220 Kč 

na místě 280 Kč
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n Galerie Nádraží

n od 17. 9.
FOTOKLUB HOŘOVICE
Vernisáž výstavy v Galerii nádraží se koná ve 
čtvrtek 17. 9. 2020 od 17:00.

n Galerie Starý zámek

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

n 10. 9.–1. 11. 2020
JIŘÍ VYDRA - „S HUDBOU V SRDCI“
Kresby, sochy, obrazy… Vernisáž 10. 9. 2020 
v 17:00. Přístupno 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

n HODINY PRO VEŘEJNOST
PONDĚLÍ 12:00 – 17:00
ÚTERÝ 8:00 – 11.00, 12:00 – 17:00
STŘEDA 12:00 – 17:00
ČTVRTEK 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
PÁTEK Zavřeno
SOBOTA 8:00 – 11:00 (vždy sudý týden)
Sobota pro veřejnost: 5. a 19. 9. otevřeno od 
8:00 do 11:00!

Upozorňujeme čtenáře, že od 1. 9. 2020 začí-
náme opět vybírat poplatky za poskytované 
služby - rezervace a odložení na poličku. (5 Kč 
/ titul).

n Čtvrtek 17. 9. od 17:30
KINEZIOLOGIE - ONE BRAIN
Přednáška Mgr. Miloslavy Rutové

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:
Zakoupené vstupenky na jakékoliv jarní 
neuskutečněné představení zůstávají v plat-
nosti i v novém termínu.
4 NA STOJÁKA, 15. 9. 2020 od 19:30, klub 
Labe, cena místenky 250 Kč.
4 RUDY LINKA - ONE MAN SHOW 
„MEZI ŘÁDKY…“, 25. 9. 2020 od 19:00, klub 
Labe; cena vstupenky 220,– Kč.
4 VLADIMÍR MIŠÍK a ETC, 6. 10. 2020 od 
19:00, SD Hořovice. Cena místenky 350 Kč.
4 4TET, 13. 10. 2020 od 19:00, SD Hořovice. 
Cena místenky 590, 570, 550 Kč.

n Společenský dům

Nádražní 606, Hořovice
tel.: 732 512 821

SPOLEČENSKÝ DŮM
n 10. 9. 2020 od 19:30
DVA NAHATÝ CHLAPI
n 13. 9. 2020 od 16:00
ČERT A KÁČA

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 6. 10. 2020
VLADIMÍR MIŠÍK
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

n Nádvoří Starého zámku

n Neděle 6. 9. od 14:00
LOUČÍME SE S PRÁZDNINAMI
Tvořivé dílničky, skákací nafukovací atrakce, 
soutěže, diskotéka DJ Pavel „Sunny“ Novák aj. 
Vstupné zdarma, občerstvení v areálu zajiště-
no.
PŘIPRAVUJEME:
n 14. 11. od 11:00 do 18:00
Nádvoří Starého zámku
ZÁMECKÁ ZABIJAČKA
Po celý den možnost zakoupit zabijačkové po-
choutky, Svijanská piva, Hradní medovinu a de-
stiláty ze Zubří a další speciality.

n Klub Labe

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

n 4. a 5. 9. pátek a sobota
HOŘOVICE VÁCLAVA HRABĚTE
pátek 4. 9. (vstupné zdarma)
4 od 20:00 Divadlo Dubnička a Lahoda Plzeň
Dubnička Lahoda Revival kabaret
Autorské divadlo – hudba – poezie
sobota 5. 9. (vstupné zdarma)
4 od 16:00 Hořovický saxtet, koncert, swing, 
pop, jazz, klasika
4 od 19:00 Večer hořovických autorů a hostů
Vystoupí Vratislav Kadlec, Jitka Bret Srbová, Si-
mona Racková, Lenka Daňhelová a další
4 od 20:30 Michal Bystrov Trio, koncert, 
bluess, folkrock
n 8. 9. od 14:00 do 17:00
DEN SENIORŮ
Více informací na straně 6.
n 15. 9. od 19:30
NA STOJÁKA
n 25. 9. od 19:00
RUDY LINKA SHOW
One Man Show „Mezi řádky…“.Vstupné: před-
prodej 220,– Kč /na místě 280,– Kč.
n 30. 9. od 19:00
POEZIE VE STŘEDU - POCTA
IVANU SLAVÍKOVI
Vystoupí spisovatel Petr Borkovec, literární 
historik a kurátor Petr Adámek, hudební do-
provod Terezie Palková. Večerem provází Jitka 
Bret Srbová.

n Muzeum Hořovicka

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

V září můžete muzejní expozici i výstavu po-
jednávající o Mapě Pavla Aretina z roku 1619 
navštívit denně kromě pondělí v čase 9 -12 
a 12:30 – 17 hodin.
O víkendu 12.–13. 9. v rámci Mezinárodního 
dne památek EHD je speciální vstupné ve výši 
pouhé 1,– Kč.

n MUZEUM ŽEBRÁK
Náměstí 89, Žebrák, tel.: 601 374 251
4Stálá historická expozice z dějin města, gale-
rie malíře Indie Jaroslava Hněvkovského a se-
zónní výstava módy je otevřena o víkendech 
a svátku 28. 9. v čase 9 – 12 a 12:45 -17 hodin.
4 V sobotu 12. 9. od 15 do 16 hodin proběh-
ne tvořivý program pro děti – oblečení pro 
Igráčka.
4 Ve čtvrtek 17. 9. se koná v 17 hodin beseda 
o žebráckém rodákovi básníkovi Šebestiánu 
Hněvkovském.

n Informační servis

4 TRAUTENBERK, 17. 10. 2020 od 19:30, 
SD Hořovice. Cena vstupenky 350 Kč!
4 VE DVOU TOUR Lenka Nová a Petr Ma-
lásek. 4. 11. 2020 od 19:00, SD Hořovice. Cena 
místenky 350 Kč.
4 MANUÁL ZRALÉ ŽENY HALINA PAW-
LOWSKÁ, 11. 11. 2020 od 19:30, SD Hořovice. 
Cena vstupenky 350 Kč.
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.
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 V IC získáte bezplatně informační měsíčník 
Hořovický Měšťan.

PŘIPRAVUJEME:
n 16. 10. Mateřská.com
n 19. 10. Pokáč
n 23. 10. Chuan Pedro Rodrigez
n 30. 10. Garage
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n Výstava srovnávacích fotografií filmařských 
kulis, výstava o rukopisu Bellifortis z roku 
1403 napsaném na Žebráku, výstava modelů 
typologie českých hradů a nová stálá expozice 
z nálezů kolem hradů.
Na hradě Žebráku jsou vystaveny modely hra-
du v podobě ze 13. a 15. století.
Obě výstavy jsou stálé.
n 12.–13. 9. sobota a neděle
TOČNICKÉ VINOBRANÍ ZA 
PŘÍTOMNOSTI KRÁLE VÁCLAVA IV.
Program slavností bude tvořit šerm, tanec, 
hudba, komentované prohlídky hradu, divadlo 
a vystoupení kejklíře, psáře i sokolníka.
n 19.–20. 9. sobota a neděle
INDIÁNI Z TOČNÍKU
Každoroční indiánské obležení hradu Točníku 
s možnou americkou návštěvou, Obydlí, 
řemesla, soutěže, divadlo, tanec

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 o víkendech 
a svátcích 10-18 hod. Tel.: 371 784 598; e-mail: 
info@zbiroh.com

n Zbiroh

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

4 Čtvrtek 3. 9. od 18:00
HVĚZDÁRNA DĚTEM – rezervace nutná!
Kreslená procházka Sluneční soustavou, 
souhvězdími i vesmírem pro děti doplněná 
pohádkou a návštěvou kopule s hlavním dale-
kohledem hvězdárny.
4 Čtvrtek 3. 9. od 19:30
POHÁDKY Z HVĚZD: Indiánská pohádka 
s Karlem Vágnerem – rezervace nutná!
Promítání astronomické pohádky doplněné 
vyprávěním o tématech obsažených v po-
hádce pro děti a návštěva kopule s hlavním 
dalekohledem hvězdárny.
4 Čtvrtek 3. 9. od 20:00
VEČER POD HVĚZDAMI
Pozorování noční oblohy dalekohledy probíhá 
v hlavní kopuli dalekohledu za předpokladu 
bezoblačné oblohy. Doporučujeme rezervaci.

n Žebrák

n Domeček Hořovice

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

4 Sobota 5.  9. BAVÍ SE CELÁ RODINA. 
Lety u  Dobřichovic, Srub U  kocoura, 13:00 
-18:00, poplatek: 80 Kč dosp., 40 Kč děti. 
Hudební festival s bohatým programem pro 
děti.
4 Sobota 5. 9. LOUČÍME SE S PRÁZDNI-
NA-MI. Liteň, Prázdninová rozlučka s  pro-
gramem pro děti.
4 Úterý 8.  9. od 14:00 do 17:00. DEN 
SENIORŮ. Klub Labe Hořovice, VSTUP 
ZDARMA. Odpoledne pro seniory plné 
užitečných informací, kultury i zábavy.
4 Pondělí 14.  9. od 9:00 do 11:00. NA 
KÁVIČKU DO DOMEČKU – ORGÁNOVÉ 
HODINY.
Hořovice, Vrbnovská 1138, zrcadlový sál. 
Dopoledne plné praktických rad a cviků jak 
pomáhat svému tělu, s  Danou Weissovou, 
poplatek: 30 Kč.

4 Zahajovací schůzky a možnost přihlášení 
na kroužky, kurzy a akce na webu www.do-
mecekhorovice.cz
4 VU3V v Domečku Hořovice:
Virtuální Univerzita třetího věku je ucelený 
vzdělávací program pro seniory (osoby se 
statusem důchodce) a invalidní důchodce bez 
rozdílu věku.
V  konzultačním středisku SVČ Domeček 
Hořovice otevíráme pro zimní semestr dva 
kurzy (1 kurz = cyklus 6 přednášek) na téma:
1/ Rituály evropských královských rodů, za-
hájení v úterý 29. 9. 2020 v 9:00 hod.
2/ Pěstování a využití jedlých a léčivých hub, 
zahájení ve čtvrtek 1. 10. v 9:00 hod.
Cena celého kurzu je 420 Kč, kontakt: Lenka 
Radová, mobil: 725 064 881, email: recepce@
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, 
Berounska a  Příbramska ze země i  z  výšky. 
Poznejte osud více než 20 zajímavých loka-
lit - židovských hřbitovů a  bývalých synagog 
v dosahu Hořovic. Výstava zdařile kombinuje 
letecké snímky (Nebeské Jirka Jiroušek) a de-
taily focené ze země. Otevřeno každou neděli 
9:30 - 11:00 + na požádání (tel.: 606 891 369). 
Vstup volný. n Zaječov

n 10. 9. čtvrtek
TRADIČNÍ SETKÁNÍ U PAMÁTNÍKU 
PTP V ZAJEČOVĚ – DOLNÍ KVANI
Program:
9:30 Mše svatá v kostele Zvěstování Panny Ma-
rie a sv. Dobrotivé
11:00 Pietní akt u památníku PTP
12:00 Setkání s čestnými hosty v Lidovém domě
13:00 Společný oběd a přátelské setkání účast-
níků
14:00 Přednáška Mgr. Tomáše Makaje „70. vý-
ročí zřízení útvarů PTP“

n Jezdecký areál Ranch

www.ranchhorovice.cz/akce

n 4. 9. 2020 od 19:30
ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
Přijďte se pohodlně usadit a poslechnout si 
jedno z nejlepších spojení, co naše F & C scéna 
nabízí. Předprodej: www.smsticket.cz.Vstup-
né: předprodej 340 Kč/ na místě 370 Kč.
n 11. – 13. 9. 2020
PARAGAN JUMP TOUR 2020
Jezdecké závody, www.paraganjumptour.cz/se-
zony/2020/
n 17.–20. 9.
VELKÁ CENA HOŘOVIC 2020
– JEZDECKÉ ZÁVODY
Vstup zdarma. www.ceskyskokovypohar.cz

n Sál radnice Hořovice

Palackého náměstí 2

n KONCERTY HOŘOVICKÉ MUZIKY
čtvrtek 17. 9. od 17:00
čtvrtek 15. 10. od 17:00

n TANEČNÍ KURZ MLÁDEŽE 2020
Sál sokolovny TJ Sokol Komárov, od 18. 9. (každý 
pátek) do 12. 12. (v prosinci soboty!).
Kurz povedou Petra a Milan Pilousovi, kurz 
proběhne ve 12 lekcích (8x 3 hodiny, 3x 4 hodiny 
a závěrečný věneček)
Informace: 607 593 075, afraitag@seznam.cz;
737 964 272, pav.janska@seznam.cz;
728 879 858, olga.kleknerova@seznam.cz.
Přihlášky zasílejte na výše uvedené emailové 
adresy a uveďte jméno, příjmení, bydliště 
a kontakty – email, mobil.
Kurzovné 1400 Kč (jednotlivci); 2500 Kč 
(taneční pár), uhraďte na účet TJ. Sokol 
Komárov: 000000-0363519389/0800, var. sym-
bol: 2020. Pořádá T. J. Sokol Komárov.

n Komárov

4 Neděle 20. 9. od 16:00.
Mše svatá v hradní kapli Nanebevzetí Panny 
Marie
Více informací na www.zbiroh.com.
MĚSTSKÉ MUZEUM ZBIROH
4 do 4. 10. 2020
Alois Crk - Kařezské rybníky.
Městské muzeum Zbiroh srdečně zve na za-
hájení výstavy fotografií Aloise Crka Kařezské 
rybníky v úterý 8. září v 17:00. Alois Crk je člen 
Fotoklubu Hořovice a fotí již téměř 40 let. Své 
fotodíla již úspěšně vystavoval nejen na mnoha 
společných výstavách, ale i na svých samostat-
ných.
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V sobotu 15. srpna proběhla na 
stadionu SK Hořovice oslava 110 
let organizované kopané v Ho-
řovicích. Od dopoledne probíhal 
pestrý sportovní program stávající 

ze čtyř zápasů různých věkových 
kategorií. Jako první nastoupili ke 
svému utkání ti nejmladší - tedy 
přípravka. Domácí se střetli s pří-
pravkou TJ Felbabka. Měření sil 
fotbalových nadějí skončilo 5:2 
pro domácí. Po tomto zápase se 
utkali mladší žáci SK Hořovice, se 
stejně starými fotbalisty FK Ko-
márov a rovněž úspěšně. Výsled-
kem bylo hladké vítězství 15:1.

Pak už patřila plocha hořovic-
kého stadionu dospělým. Nejprve 
v zápase starých gard dovedli naši 

hráči zápas s FC Chýně k výhře 
6:3 a ve vrcholu sportovního pro-
gramu od 17 hodin nastoupili 
fotbalisté SK Hořovice A proti re-
zervě ligového 1. FK Příbram. Naši 

borci bojovali, leč na lepší výsledek 
než prohru 1:4 to nestačilo. I tak 
se ale dočkali potlesku od velmi 
pěkně zaplněného stadionu. Sou-
částí zápasu byla i vzpomínka na 
nedávno zesnulého dlouholetého 
předsedu našeho klubu, pana Lu-
boše Bureše.

Pauzu mezi zápasy starých 
gard a A mužstva, pak vyplnil pro-
slov ředitele místního gymnázia 
a bývalého fotbalisty SK Hořovi-
ce, pana Jiřího Vlčka, který pou-
tavou formou seznámil příchozí 

Vydařená oslava 110 let kopané v Hořovicích
s historií našeho klubu. Poté byli 
dekorováni bývalí významní hrá-
či a funkcionáři, pánové Jaromír 
David, Jan Řešátko, Karel Kozman, 
Zdeněk Samec, Oto Jedlička, Josef 

Hytych, Karel Sojka, Václav Sekyr-
ka, Zdeněk Jirouch, Vilém Kau-
fman, Václav Waldhans, Vojtěch 
Vaněk, František Bradáč, Bohuslav 
Bradáč, Vladimír Kebrdle, Milan 
Vrba, Zdeněk Tyll a František Per-
gl. Následoval krátký projev mís-
topředsedy klubu Miroslava Sojky, 
který pohovořil o současnosti SK 
Hořovice.

Celý den se nesl v pohodové 
přátelské atmosféře, kdy se potká-
vali staří známí, bývalí spoluhráči 
a příznivci fotbalu. Závěrem patří 
poděkování všem, kteří slavnost 
navštívili a podpořili tím hořo-
vickou kopanou a v neposlední 
řadě i všem, kteří jakýmkoliv 
způsobem přispěli k organizaci 
celé akce!

Václav Königsmark

Janě Procházkové z Hořovic se podařilo 12. července 2020 přeplavat 
kanál La Manche. Jednadvacetiletá Jana je odchovankyní hořovického 
plaveckého oddílu TJ Spartak. Nyní je studentkou Pedagogické fakulty 
při Univerzitě Hradec Králové a věnuje se dálkovému a zimnímu pla-
vání.

Na přeplavbu úžiny mezi Anglií a Francií pomýšlela od svých patnácti let. K roz-
hodnutí a stanovení přibližného termínu došlo před dvěma lety. Před svým poku-
sem musela se svojí sestrou Zuzanou a maminkou Pavlínou vyčkávat 14 dní v karan-
téně na pobřeží Anglie. Při vlastní přeplavbě ji kromě dvou lodivodů a rozhodčího 
provázela její sestra Zuzana, přemožitelka kanálu z léta 2018, která ji občerstvovala 
a povzbuzovala. Na francouzský břeh se postavila za 14 hod. a 14 min. po vyplavání 
z Doveru. Teplota vody se pohybovala mezi 15,5 až 16 Co. V závěru pokusu ji po-
trápil silný mořský proud, který ji asi 3 hodiny nedovoloval přibližovat se k Francii.

O dva dny později se pokusila zopakovat výkon svých dvou dcer Pavlína Pro-
cházková. Pavlína se věnuje vytrvalostním sportům, otužování a je trenérkou míst-
ního plaveckého oddílu. Svůj pokus však musela navzdory velkému odhodlání po 
šesti hodinách kvůli podchlazení ukončit.

Jana a Pavlína by chtěly touto cestou poděkovat všem, kteří je podporovali a dr-
želi jim palce.

Jana Procházková napodobila svoji sestru a přeplavala kanál La Manche


