
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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Hořováci
v Porýní
Vztahy s partnerskými městy patří k mno-

ha aktivitám, které letošní epidemie výraz-
ně utlumila. Jarní uzavření hranic, letní čísla 
nakažených a rušení podzimních akcí ome-
zily prostor pro společné projekty. Štafeto-
vý maraton připravovaný 2. základní školou 
Hořovice a Christian-Erbach-Realschule plus 
Gau-Algesheim musel být odložen stejně jako 
plánovaná návštěva občanů z GauAlgesheim 
v Hořovicích. Na druhou stranu je zřejmé, že 
společný zájem na partnerství přetrvává a jak-
mile to situace dovolí, vše se uskuteční. A mož-
ná i něco navíc.

O společném zájmu jsme se přesvědčili bě-
hem srpnové návštěvy hořovické delegace u ně-
meckých partnerů. Starosta Jiří Peřina v do-
provodu ředitele Městského kulturního centra 
Přemysla Landy, ředitele Městského sportovní-
ho centra Jaroslava Sedláka a zmocněnce pro 
partnerství Petra Druláka byli přijati starostou 
Svazku obcí GauAlgesheim Benno Neuhau-
sem. Starosta k jednáním přizval rovněž ředite-
le již zmíněné školy Andrease Dillyho, zástupce 
spolku mladých hasičů a novou referentku pro 
partnerství Nadine Kehr.

Němečtí partneři dali jasně najevo, že si spo-
lečného partnerství stejně jako my cení, mimo 
jiné o tom svědčí tabule s městskými znaky 
obou obcí umístěná na čestném místě před 
sídlem starosty (na fotografii). A stejně jako my 
mají chuť partnerství rozšířit tak, aby ho mohl 
lépe využít co nejširší okruh našich občanů. 

Rádi bychom pomohli vzniku dalších nefor-
málních kontaktů, které běží po vlastní ose, 
podobně jako se to daří mezi oběma školami. 
Stálo by za to oživit spolupráci mladých hasičů 
z obcí v okolí Hořovic, třeba se podaří navázat 
na slibný začátek s komárovskými hasiči. Nabí-
zejí se však i další oblasti zejména v kultuře a ve 
sportu.

O čem jsme mluvili? Rýsují se přinejmen-
ším dvě kulturní akce. Zájem vyrazit do Ně-
mecka má divadelní spolek Na Holou a tamní 
se již těší na jejich představení. Hořovická ga-
lerie je připravena na reciproční výstavy foto-

grafií. Chuť mají i sportovci, hned na místě jsme 
mohli potvrdit zájem tenisu a volejbalu, ale ne-
pochybně toho bude víc. A pak je tu víno. Gau-
Algesheim leží pár kilometrů od Rýna, v srdci 
hlavní německé vinářské oblasti. Nabídli jsme 
algesheimským, že rádi v Hořovicích uspořá-
dáme degustaci jejich vín a že pro porovnání 
přizveme české a moravské vinaře.

Doufejme, že příští rok bude návštěvám 
a společným projektům příznivější než ten le-
tošní. Zájem i dobrou vůli máme na obou stra-
nách.

Petr Drulák, Zmocněnec pro partnerství

n Návštěva hořovické delegace u německých partnerů se uskutečnila v srpnu. Zleva: hořovic-
ký zmocněnec pro partnerství Petr Drulák, starosta Svazku obcí GauAlgesheim Benno Neu-
hausem, starosta města Hořovice Jiří Peřina, ředitel MKC Hořovice Přemysl Landa a ředitel 
MSC Hořovice Jaroslav Sedlák. Foto: Nadine Kehr

Lávka v havarijním stavu odstraněna – co dál?
Vzhledem k havarijnímu stavu lávky přes 

Červený potok – na horním toku nad měs-
tem - musela být tato lávka demontována 
a odstraněna. Přestože lávka sama není ma-
jetkem města: před lety vznikla díky občan-
ským aktivitám v místě, kde lidé tuto lávku 
potřebují, zejména Weber Mlýn a později 
i Saint-GobainSekurit a možná i další. Lávku 
využívali také turisté v rámci napojení na cy-
klostezku atd. (Podobnou improvizovanou 
lávku měli kdysi i kynologové.)

Povodí Vltavy, s. p., do jehož správy Čer-
vený potok přináleží, zřízení lávky nikdy 
neschvalovalo, nicméně tolerovalo ji v rám-
ci tradice improvizované lávky v tomto 
místě.

V minulosti jsme učinili pokus domluvit 
se na obnově lávky s podnikatelskými sub-
jekty, které na lávce mají zájem, ale ukázalo 
se, že nemůžeme tak učinit tzv. načerno. 
Obnova lávky, resp. zřízení nové, by muselo 
být legalizováno, oficiální – projekt, souhlas 

Povodí Vltavy, stavební povolení atd. V tom 
případě by jak sama lávka, tak i přístupová 
cesta k ní, zejména na pravém břehu Čer-
veného potoka, musela mít jiné technické 
parametry: musela by být výše nad hladi-
nou potoka, robustnější konstrukce, cesta 
k ní po navigaci by musela být širší s nut-
ností zabezpečit svah opěrnou zdí. Její vy-
budování by nebylo v řádu desítek tisíc, ale 
statisíců.

pokračování na straně 2



dokončení ze strany 1
A přitom, jak soudný člověk 

jistě uzná, by tam úplně stači-
la lávka, jaká tam byla. Takovou 
lávku pořídit však není v moci 
města. Kromě dvou rekonstru-
ovaných mostů přes Červený 
potok – na Valdeku a u Spo-
lečenského domu – má město 
v současné době další dva mosty 
a lávku v havarijním či předha-
varijním stavu: silniční most ve 

Sv. Janu a železnou lávku vedoucí 
k bazénu a akvaparku. Na rekon-
strukci mostu i lávky nyní vzni-
kají projekty. Obě stavby jsou pro 
město důležitější, než nyní de-
montovaná lávka.

Ta by podle mého mohla být 
zřízena podobným způsobem, 
jako vznikla kdysi: třeba pomocí 
nějakého „spolku na obnovu láv-
ky“. Doufejme, že by i nadále byla 
správcem toku tolerována. Autor 

tohoto článku je ochoten na zří-
zení (řekněme raději celkovou 
obnovu) původní lávky přispět.

Nové toalety
ve Společenském domě

Na konci srpna stavební fir-
ma Gemi Group, s. r. o., předala 
městu rekonstruované záchody 
ve Společenském domě, v pří-
zemí i prvním patře. Při rekon-
strukci došlo také k podstatnému 
rozšíření dámských WC, zřízení 
bezbariérového WC pro invalidy, 
výměně všech rozvodů (voda, 
kanalizace, elektřina) a k celkové 
modernizaci vč. způsobu ohřevu 
teplé vody. Nové provedení odpo-
vídá duchu či stylu architektury 
Společenského domu i projektu 
jeho celkové obnovy. Zařizovací 
předměty a sanitární vybavení 
je mírně nadstandardní, všech-
ny instalatérské práce provedla 
hořovická firma Teza, s. r. o. Po-
dle Smlouvy jde o zakázku za 
4.871.754,– Kč (bez DPH), ko-
nečné vyúčtování akce (vícepráce 
vs. méněpráce) však v tuto chvíli 
ještě není k dispozici.

Během letní „odstávky“ Spo-
lečenského domu došlo také 
k výměně všech topných těles 
v divadelním sále (za 145 tisíc 
vč. DPH), práce provedla rovněž 
Teza. Po mnoha letech, ba deseti-
letích se hořovický Společenských 
dům konečně stává důstojným 
společenským a kulturním zaří-
zením v našem regionu.

Ondřej Vaculík, 
místostarosta města Hořovice
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Hudbou v srdci. Tak pojmeno-
val svou novou výstavu Jiří Vydra 
ze Svaté. Vernisáž výstavy v Galerii 
Starý zámek se uskutečnila ve čtvr-
tek 10. září, přítomné přivítal ředitel 
Městského kulturního centra Pře-
mysl Landa. Poté o díle Jiřího Vyd-
ry promluvil historik umění Dušan 
Sedláček, několik slov pronesl i sa-
motný autor a v neposlední řadě ce-
lou výstavu zahájila místostarostka 
města Hořovice Jana Šrámková.

Dílo Jiřího Vydry ovlivňuje 
především klasická hudba. Hudba 
zněla i na vernisáži, a to v podání 
mladé nadějné hudebnice Mirosla-
vy Volfové. Kromě autora a zmíně-
ných hostů se vernisáže zúčastnily 
desítky návštěvníků.

O tom, že regionální umělci 
mají k hořovické Galerii velmi blíz-

ko, svědčí nejen to, že zde v posled-
ní době vystavovaly osobnosti, jako 
jsou akademický malíř Zbyněk No-
votný z obce Hvozdec, Berounští 
fotorici, Josef Jílek z Hořovic s He-
lenou Horáčkovou, výtvarník Vla-
dimír Moutelík z Újezdu, fotograf 
Vladimír Kasl z Berouna a další, ale 
i skutečnost, že vzájemně navště-
vují své výstavy. Bylo tomu tak i na 
vernisáži Jiřího Vydry, kdy si jeho 
dílo přišel prohlédnout Vladimír 
Moutelík s rodiči.

Výstavu Jiřího Vydry v Galerii 
Starý zámek pořádá MKC Hořo-
vice, koná se pod záštitou starosty 
města Hořovice Jiřího Peřiny. Kres-
by, sochy a obrazy Jiřího Vydry si 
můžete prohlédnout vždy v pátek, 
sobotu a neděli od 10:00 do 18:00 
hodin, a to až do 1. listopadu. (var)

Kresby, sochy a obrazy Jiřího Vydry uvidíte v Galerii Starý zámek

n Vernisáž výstavy Jiřího Vydry se uskutečnila 10. září. Zahájili ji mís-
tostarostka města Jana Šrámková (druhá zprava), ředitel MKC Hořovice 
Přemysl Landa (zcela vpravo) a výtvarník Jiří Vydra (zcela vlevo). Foto: 
Radka Vaculíková

n Lávka přes Červený potok mu-
sela být kvůli havarijnímu stavu 
odstraněna. 2x foto: var

Lávka v havarijním stavu odstraněna – co dál?

n Rekonstrukce toalet ve Společenském domě byla dokončená v závěru srp-
na. Kolaudace se zúčastnil i ředitel MKC Hořovice Přemysl Landa.

Od 29. 9. 2020 je možné nechat se testovat 
na COVID-19 přímo v Nemocnici Hořovice
Odběrové místo je zřízeno před centrálním příjmem. Zde byl pro tyto účely umístěn speciální prostor. Na test 
se můžete dostavit ve všední dny v časovém rozmezí mezi 8:00 – 16:00. Pro odběry jsme připravili rezervační 
portál, na odběr je nutné se objednat přes centrální recepci na tel. lince 14 500.
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Čtrnácté bienále literární soutěže Hořo-
vice Václava Hraběte se od těch předchozích 
v mnohém lišilo. Jednak ho provázela změna 
termínu doprovodného programu, který mu-
sel být ze známých důvodů přeložen z dubna 
na září, ale především se ho již nemohla zú-
častnit osobnost, která k tradiční hořovické 
literární soutěži řadu let patřila, a to Mirek 
Kovářík. Právě jeho památce byly letošní Ho-
řovice Václava Hraběte věnované.

Jak na vzpomínkovém setkání v klubu Labe 
uvedl Ondřej Vaculík, jeden z porotců literární 
soutěže, Mirek Kovářík neúnavně sledoval po-
ezii mladých autorů a zároveň je povzbuzoval. 
S tímto názorem souhlasil i dlouholetý kolega 
Mirka Kováříka Radek Bláha: „Ještě po jeho 
smrti mi dlouho chodily básničky, abych mu 
je předal.“ Radek Bláha v Labi navíc zmínil, že 
posledním představením, které spolu připra-
vili, bylo Zelené peří v Malostranské besedě. 
Opět s mladými autory.

Básně Václava Hraběte
Vzpomínkového setkání se také zúčastnili 

literární kritik Jiří Zizler se svou manželkou, 
hořovická básnířka Jitka N. Srbová nebo be-
rounská básnířka Lenka Daňhelová. Setkání 
se samozřejmě neobešlo bez recitací básní 
Václava Hraběte a dalších autorů. Přítomní 
připomněli i současné souvislosti, kdy se bá-
seň Václava Hraběte Jednou stala písní nové-
ho, šesti Anděly oceněného alba Vladimíra 
Mišíka.

Následoval odpolední koncert kapely Sa-
xtet, jehož moderátorem byl Karel Vydra. Do 
večerního programu patřilo vystoupení au-
torů z Hořovic a okolí. Přítomní si mohli vy-
slechnout básně již zmíněných autorů, jako 
jsou Jitka N. Srbová, Lenka Daňhelová. Přidali 
se k nim ale i Vratislav Kadlec z Hořovic, bás-

nířka Tamara Nathová a básník, překladatel 
a kulturní novinář Michal Bystrov. Posledně 
dva jmenovaní nabídli v závěru večera skvělé 
hudební vystoupení.

Důstojná vzpomínka
Ti, kteří se letošního bienále zúčastnili, je 

označili jako velmi zvláštní ročník. V závěru 

zářijového programu také prohlásili, že byl 
důstojnou vzpomínkou na Mirka Kováříka.

Vítězové soutěže byli oceněni v původním 
jarním termínu. Literární soutěž Hořovice 
Václava Hraběte pravidelně pořádá Městské 
kulturní centrum Hořovice. Akce se uskuteč-
nila za finanční podpory Středočeského kraje. 
(var)

n Pietní setkání u hrobu Václava Hraběte v Lochovicích. Na snímku jeden 
ze zakládajících členů literární soutěže Jiří Hlobil.

Hořovice Václava Hraběte – velmi zvláštní ročník
Doprovodný program XIV. bienále literární soutěže Hořovice Václava Hraběte v oboru poezie a prózy se uskutečnil v náhrad-
ním termínu v pátek a sobotu 4. a 5. září v hořovickém klubu Labe. O páteční zábavu se postarali herci divadla Dubnička 
a Lahoda, kteří nabídli revival kabaret. K sobotnímu programu patřila pieta u hrobu Václava Hraběte, vzpomínkové setkání 
na Mirka Kováříka i hudba.

n Herci divadla Dubnička a Lahoda uvedli v hořovickém Labi revival ka-
baret. 2x foto: Radka Vaculíková

Jaký byl první školní den
Do hořovických základních škol se 1. září vydalo několik stovek žáků. Výjimečnou pozor-

nost pedagogové věnovali prvňáčkům. Například v 1. základní škole Hořovice je společně s ro-
diči přivítali na školním dvoře. Po slavnostním zahájení se děti mohly vypravit do svých tříd, 
a to za doprovodu jednoho z rodičů. I další školy už první školní den přistoupily k doporuče-
ným opatřením a dbají na zvýšenou hygienu. Foto: var
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S prázdninami se děti rozloučily na nádvoří Starého zámku v neděli 6. září, kdy zde od 
14:00 hodin začala zábavná akce pro děti i rodiče. Pestrý program přilákal více než pět stovek 
návštěvníků. Pořadatelé pro děti připravili tvořivé dílny plné korálků a barev, ale ani o pohyb 
nebyla nouze. Před hořovickou knihovnou a informačním centrem byly připravené dva skáka-
cí hrady. Své si chlapci a děvčata také užili u různých her a kvízů. Zpestřením byla diskotéka 
DJ Pavla „Sunny“ Nováka, nechybělo občerstvení. Pořadateli akce byli MKC Hořovice a spolek 
Sedmikráska. Text a foto: var

Loučení
s prázdninami

n Tři otázky pro zastupitele

Co Vás ve městě těší?
Hořovice jsou malebné město, které 

svou polohou mezi Brdy a Křivoklátskými 
lesy skýtá řadu možností vyžití v úžasné 
přírodě. Ona poloha je praktická i z pohle-
du spojení s velkými městy Prahou a Plzní, 
kam se za prací i zábavou dostanete díky 
dálnici D5 a železnici za pár desítek mi-
nut. I samotné sedmitisícové Hořovice však 
nabízí bohaté sportovní i kulturní vyžití. 
Ať již jde o kulturu ve zrekonstruovaném 
Společenském domě nebo městem vlastně-
ném a provozovaném Starém zámku nebo 
sport v nové sportovní hale, městském ba-
zénu nebo akvaparku. Kulturní a sportovní 
akce, které mohou místní i přespolní v Ho-
řovicích navštívit svým počtem i kvalitou, 
jsou rozhodně nad průměrem toho, co běž-
ně poskytují města naší velikosti.

Co Vám ve městě vadí?
Zejména centrum města trpí nad-

měrným dopravním zatížením. Nákladní 
doprava do města nepatří, když minete 
kamion v Pražské ulici, je to skoro trauma-
tizující zážitek. Chybí mi vztah mnohých 
k veřejnému prostoru. Když procházím 
ráno cestou na radnici přes autobusové ná-
draží, je mi smutno z nepořádku, který tam 
po večerních seancích po nejspíš těch mlad-
ších z nás zbývá. Udivuje mě, že někdo od-
loží nepotřebný kus nábytku u kontejnerů 
na tříděný odpad. Mívám bohužel pocit, že 
slovy řady kritiků dělám veškerý nepořádek 
ve městě já osobně.

Jak můžete přispět ke zlepšení?
V minulém volebním období se v Hořovi-

cích podařilo proinvestovat 300 miliónů ko-
run. Více než 130 miliónů korun město získa-
lo na dotacích od státu i kraje. Bohužel tolik 
prostředků z vlastního ani z dotačních peněz 
v tomto volebním období už do zvelebení 
města kvůli koronavirové pandemii nedáme. 
Co však určitě město potřebuje a na čem se 
už hodně dlouho osobně podílím, je výstav-
ba Východního obchvatu. I když se jedná 
o investici Středočeského kraje, jde v podstatě 
o 200 miliónů korun pro Hořovice.

Jiřího Peřinu

Projíždíte se rádi v brdských lesích na 
kole? Tak to vás jistě potěší dvanáct nově 
označených cyklotras v celkové délce 270 ki-
lometrů. Na těchto trasách se cyklisté dosud 
orientovali především dle názvů lesních cest, 
nově jsou zde umístěná klasická žlutá číselná 
značení.

Projekt vznikl na základě projektové doku-
mentace města Příbram, značení bylo insta-
lováno v měsících červenec a srpen, a to díky 
spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, 
jehož členem je i Mikroregion Hořovicko. 
Slavnostní otevření nových cyklotras se usku-
tečnilo v závěru srpna v Zaječově. (var)

Nové brdské cyklotrasy

n Značení 12 nových cyklotras v celkové délce 
270 kilometrů se uskutečnilo o letních prázdni-
nách. Foto: archiv TO Brdy a Podbrdsko

n Slavnostní otevření nových cyklotras se uskutečnilo v závěru srpna v Zaječově. Foto: var
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Hradozámecká noc se koná každoročně pod 
hlavičkou Národního památkového ústavu na 
mnoha místech republiky. K akci se pravidelně 
přidávají dvě hořovická místa, zámek Hořovice 
a Muzeum Hořovicka. Program na těchto mís-
tech začal v sobotu 29. srpna v podvečer a jak 
prozradila vedoucí Muzea Hořovicka Anna 
Brotánková, trval až do nočních hodin. „Pro-
gram Muzea Hořovicka se uskutečnil na nádvoří 
Starého zámku, ve vnitřních prostorách Muzea 
Hořovicka i v Galerii Starý zámek,“ poznamena-
la Anna Brotánková, která Hradozámeckou noc 
Muzea Hořovicka na zmíněném nádvoří zaháji-
la. Poté zde vystoupili šermíři divadelního spol-
ku Harcíři z Rokycan, jejich divadelní kus nesl 
název Jak Jan Žižka přišel o oko.

Návštěvníci se také mohli vypravit na 
prohlídku stálé expozice Muzea Hořovicka, 
která je nyní doplněná nejen komorní výsta-
vou Zbraně vojáků třicetileté války, ale i další 
expozicí, jejíž součástí je Aretinova mapa. Ta 
patří mezi nejstarší mapy českého území.

Velký zájem návštěvníci projevili i o před-
nášku Otomara Dvořáka, Petra Ježka a Mi-
chala Kutzendörfera, jejímž tématem bylo 
podzemí Starého zámku. Beseda s projekcí se 
uskutečnila ve výstavní síni Galerie Starý zá-
mek. Galerií zněla i dobová hudba v podání 
plzeňské kapely Gutta.

Do programu Hradozámecké noci Mu-
zea Hořovicka patřila i prezentace Hvěz-
dárny Žebrák. Přestože nebylo možné kvůli 
nepříznivému počasí uskutečnit pozorování 
noční oblohy, ve stánku žebrácké hvězdárny 

se lidé dozvěděli řadu zajímavých informa-
cí. Muzeum Hořovicka mohou lidé navštívit 
i v měsíci říjnu, kdy je otevřené o víkendech 
a svátcích v době 9:00-12:00 a 12:30-17:00 
hodin. (var)

Hradozámecká noc v muzeu: šermíři,
dobová hudba i cesta do podzemí

n Hradozámecká noc Muzea Hořovicka se odehrála na nádvoří Starého zámku, v galerii i ve vnitř-
ních prostorách muzea. Foto: var

Zábavné nedělní odpoledne 
s Mikroregionem

Pravé babí léto plné dětských her a zábavy. Takovou podobu mělo 
Zábavné nedělní odpoledne s Mikroregionem Hořovicko, které se 
13. září uskutečnilo v zahradě hořovického Společenského domu. Po-
řadatelé připravili především pro ty nejmenší pestrý program. Děti se 
vydováděly při kouzelnické HalaBala Show s Hopsíkem, velký zájem byl 
i o skákací hrady. Součástí programu bylo i vystoupení Mažoretek Do-
mečku Hořovice nebo výtvarné dílny. Pozvání přijali i místní zahrádká-
ři, kteří na akci přivezli cibulové copy.

V závěru odpoledne zahrál Dixieland Band Zdice. Pořadateli akce 
byly Mikroregion Hořovicko společně se spolkem Sedmikráska a MKC 
Hořovice. (var)

Dixieland Band Zdice v Hořovicích

Nedělní zábavné odpoledne s Mikroregionem Hořovicko zpes-
třil svým vystoupením Dixieland Band Zdice, v našem regionu 
známá a populární kapela, která se soustřeďuje na tradiční jazz. 
Vůdčí osobností a dlouholetým kapelníkem je Ing. Václav Vinter, 
pod jehož taktovkou, přesněji za zpěvu jeho kornetu to celé kapele 
zvučí zvláštní energií a radostí. Osobností s hlasem posazeným ně-
kde mezi Ellou Fitzgeraldovou a Evou Olmerovou je zpěvačka Iveta 
Eliášková. Foto: var
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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.

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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Příspěvek k článku Pořádek v Hořovicích

MOTO–AUTODROM V HOŘOVICÍCH
Moto-autodrom v Hořovicích velice patří k pořádku, produkuje značné 

karcinogenní emise jako: oxido-brzdné (÷3000mg/m³; 3g/m³; 3l/m³), tak hlu-
kové (÷180dB akustického tlaku).

Styl plyn-brzda se stal frajerským zlozvykem, homologační podmínky, rov-
noměrnost, plynulost, ladnost upadly v zapomnění. O racionálním přístupu 
k jednotlivým jízdám, přetíženosti vozovek, vytíženosti vozidel, zejména mo-
toexhibů svědčí o plýtvání, ubíjení času, energií, zdravím, je trestuhodné.

Správním orgánům včetně Policie ČR se utvořily nezáviděníhodné pod-
mínky, jejich poslání je více méně znevažováno, než respektováno. Vše je v na-
šich možnostech, ohleduplnost a slušnost jsou základem všeho dobrého, stále 
platí, co se děje na komunikacích je lakmusem dění v myslích, srdcích, duších.

Jan Nedbal, Hořovice

Obnova vížky kostela Nejsvětější Trojice
Celkovou obnovu sanktusové vížky na kostele Nejsvětější Trojice na 
Palackého náměstí provedla Římskokatolická církev. V tubusu pozla-
cené makovice jsou uložené pamětní listiny, jednu z nich vytvořila 
„radnice“. Foto: odbor technický a dopravní MěÚ Hořovice

Opět po roce nás přizval ředi-
tel MKC Hořovice, Mgr. Přemysl 
Landa, k účasti na akci Loučíme 
se s prázdninami. Akce se konala 
za slunečného počasí na nádvo-
ří Starého zámku v neděli 6. září. 
Připraven byl bohatý program pro 
děti a jejich doprovod. Účast byla 
hojná, dle pana ředitele až 500 
návštěvníků. K dispozici bylo ob-
čerstvení pro malé i velké a děti se 
mohly vydovádět na dvou skáka-

cích hradech. Zpestřením byla dis-
kotéka DJ Pavla „Sunny“ Nováka.

Náš spolek připravil tvořivé 
dílničky – malování na keramiku, 
výrobu kytičky z překližky, šperku 
z minerálních kamenů či lapače. 
Na nádvoří bylo připraveno šest 
soutěžních stanovišť. Stanoviště 
byla označena pohádkovou po-
stavou a nechyběly popisy úkolů, 
které děti nadšeně plnily. Často se 
vracely k tomu, co je nejvíce zauja-

lo. Na konci cesty je čekalo zodpo-
vědění několika otázek. Odměnou 
jim bylo pexeso nebo omalovánky, 
sponzorský dar od České průmys-
lové zdravotní pojišťovny. Největ-
ším hitem se stal sponzorský dar 
od firmy Smurfit Kappa Žebrák. 
Firma darovala 60 lepenkových 
autíček. Složit je nebylo jednodu-
ché a musela pomoci členka spol-
ku. Nazdobení zvládl každý sám. 
Bohužel se nedostalo na všechny 

a bylo i pár slziček. Důležité je, že 
jsme si všichni akci užili a odchá-
zeli s úsměvem.

DĚKUJEME VŠEM SPONZO-
RŮM ZA VĚCNÉ DARY. Těšíme 
se na další spolupráci a společná 
setkání. O dalších připravovaných 
akcích se dozvíte na webu http://
www.sedmikraska-horovice.cz

Za spolek Sedmikráska
Renata Babelová,

předsedkyně sdružení

Vítání nových hořovických občánků
V sobotu 10. 10. se bude konat na hořovickém zámku „Vítání no-

vých občánků města Hořovice“. Rodiče, kteří mají zájem o přivítá-
ní svého děťátka, se mohou v předstihu přihlásit u J. Šrámkové, tel. 
737 124 123 nebo u Mgr. Ulčové, tel.: 724 716 300. Pozvánka s upřes-
něním času přijde rodičům na uvedenou adresu. Pozváni budou i ti, 
kteří se měli zúčastnit jarního vítání, které bylo ze známých důvodů 
zrušeno.

Loučení s prázdninami. Pokračujeme v úspěšné spolupráci!

Pamětní deska odbornému 
učiteli Ferdinandu Habětínovi
T. J. Sokol Hořovice s vedením města a jeho finanční pomocí odhalí 
pamětní desku odb. učiteli Ferdinandu Habětínovi na budově Střed-
ní odborné školy na náměstí 8. října ve čtvrtek v 17 hodin.

V této budově, dříve Měšťanské škole, pan Habětín učil do roku 1940. 
Den 8. 10. vyhlásila naše vláda Památným dnem Sokolstva na počest pad-
lých sokolů - legionářů obou světových válek a sokolů padlých a umu-
čených v boji proti nacistickým okupantům v průběhu 2. světové války.

Pan Habětín byl významným občanem města, místostarostou v po-
sledních letech před válkou, aktivním členem mnoha spolků, vzděla-
vatelem naší jednoty a sokolské Rokycanovy župy. Pro tuto činnost 
a účast v odboji byl 8. října 1941 německým gestapem zatčen, žalářován 
a 4. dubna 1942 po půl roce umučen ve vyhlazovacím táboru Osvětim.

Na odhalení pamětní desky zveme občany města a zejména pamět-
níky, které pan Habětín učil na měšťanské nebo obecné škole na Vísce. 
Nezapomeňte také na jeho hrob v Urnovém háji

PhDr. Jaromír Mecner, člen výboru Sokola
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usnesení RM

Z Rady města
Hořovice

ze dne 19. srpna 2020

n Rada města souhlasí s uzavřením 
darovací smlouvy o poskytnutí finanč-
ního daru z rozpočtu obce Osov v roce 
2020 ve výši 2000 Kč, určeným na pro-
voz sociálních služeb Domova. Rada 
dále souhlasí s uzavřením smlouvy 
o přijetí nepeněžitého daru od Nadač-
ního fondu STOP ŠIKANĚ.
n Rada města Hořovice souhlasí s ná-
vrhem na pověření pana Bc. Aleše 
Trojana, MPA, vedoucího finanční-
ho odboru, aby zastupoval paní Mgr. 
Drahomíru Tyslovou, vedoucí odborů 
vnitřních věcí a právního, a to po dobu 
určitou, od 20. 8. 2020 do doby skonče-
ní čerpání její mateřské, resp. rodičovské 
dovolené, případně dojde-li k ukončení 
jejího pracovního poměru, do doby 
jmenování nového vedoucího odborů 
vnitřních věcí a právního Městského 
úřadu Hořovice, a to s účinností od 
20. 8. 2020.
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí zřizovací listiny příspěvkových 
organizací Městské sportovní centrum 
Hořovice, Městské kulturní centrum 
Hořovice, Domov Na Výsluní Hořovice, 
1. základní škola Hořovice, 2. Základní 
škola Hořovice, Městská mateřská ško-
la Hořovice a Středisko volného času 
Domeček Hořovice, a s doporučením 
ke schválení je předkládá Zastupitel-
stvu města Hořovice k projednání na 
základě § 84 odst. 2, písm. d) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění.
n Rada města Hořovice doporučuje 
Zastupitelstvu města Hořovice schvá-
lit na základě § 85 písm. m) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění, zřízení práva stavby 
mezi městem Hořovice a SK Hořovice 
na pozemku parc. č. 122/4, 122/1, 122/9 
a to za účelem vybudování víceúčelové-
ho hřiště v Hořovicích. Rada pověřuje 
odbor vnitřních věcí a právní zpracová-
ním příslušné smlouvy o zřízení práva 
stavby a zároveň zveřejnění tohoto zá-
měru na úřední desce.
n Rada města Hořovice uděluje souhlas 
příspěvkovým organizacím Městská 
správa bytového a nebytového fondu 
Hořovice a Městské sportovní centrum 
Hořovice s uzavřením smlouvy o po-
stoupení pohledávky ve smyslu usta-
novení § 1879 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, týkající se 
vypořádání pohledávky pana Kadeřáb-
ka zápočtem proti pořízení hmotného 
majetku v podobě vybavení restaurace 
Florida Městským sportovním centrem 
Hořovice.
n Rada města Hořovice schvaluje pro-
dloužení lhůty pro provedení služeb 
směřujících k odkoupení pozemků 
potřebných k vybudování cyklostezky 
v území katastru města Hořovice ze 
soukromého vlastnictví, objednaných 
u realitní kanceláře REALI, Hořovická 

realitní, zastoupené Ing. Václavem Lipr-
tem, a to do 31. 12. 2020.
n Rada města Hořovice doporučuje 
Zastupitelstvu města Hořovice schvá-
lit na základě § 85 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), v platném znění, Dodatek č. 3 ke 
Smlouvě o výstavbě bytů s Městskou 
akciovou společností Hořovice a.s., je-
hož podstatou je vypořádání dosud ne-
uhrazených nákladů, resp. tím způsobe-
né ztráty u výstavby bytů v lokalitě Na 
Okraji ve výši 4.046.280 Kč a související 
převzetí stavby veřejného osvětlení, ze-
leně, komunikace a parkovacích ploch 
na pozemcích města. Úhrada ztráty 
provedena zápočtem proti podílu města 
na zisku společnosti, a to bez finančních 
dopadů na výdaje rozpočtu města.
n Rada města Hořovice bere na vědomí 
žádost Hasičského záchranného sboru 
Středočeského kraje o odkoupení části 
pozemku parc. č. 730/1 v k. ú. Hořovice 
za účelem využití pro provoz a výkon 
činnosti hasičského záchranného sbo-
ru a doporučuje Zastupitelstvu města 
schválit prodej části tohoto pozemku 
v rozsahu bez stávající vybudované ko-
munikace, navrhované obslužné části 
komunikace a navržené přístupové 
komunikace k pozemku parc. č. 730/2 
podél pozemku parc. č. 730/6 vše v k. ú. 
Hořovice. Rada pověřuje odbor vnitř-
ních věcí a právní k provedení geome-
trického zaměření jednotlivých částí 
pozemku parc. č. 730/1 a k následnému 
zveřejnění tohoto záměru na úřední 
desce.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 
2957017411 o nájmu pozemků nebo 
jejich částí ze dne 21. 9. 2011 uzavřené 
mezi městem Hořovice a společností 
České dráhy, a.s., a to z důvodu změny 
číslování pozemků v Katastru nemo-
vitostí. Rada pověřuje starostu města 
k podpisu tohoto dodatku.
n Rada města Hořovice nesouhlasí s žá-
dostí pana Stanislava Abrháma o směnu 
pozemku parc. č. 927/15 v k.ú. Velká 
Víska, v jeho vlastnictví, za pozemek 
parc. č. 2331/99 nebo pozemek parc. č. 
2331/17 v k.ú. Hořovice ve vlastnictví 
města a nedoporučuje Zastupitelstvu 
města Hořovice tuto směnu schválit.
n Rada města Hořovice souhlasí se zně-
ním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti ze dne 19. 11. 2019 
mezi městem Hořovice a společností 
SPV U Hofmannů s. r. o., jehož podsta-
tou je změna v osobě smluvní strany, 
kterou bude nově společnost Cymedica 
Engineering, s.r.o.
n Rada města Hořovice schvaluje daro-
vací smlouvu a tím přijetí daru od spo-
lečnosti Cymedica Holding, s.r.o., IČO: 
28432819 ve výši 16.000 Kč, a to pro 
účely pomoci určené pro děti ze socio-
-kulturně znevýhodněných rodin.
n Rada města Hořovice souhlasí s uza-
vřením smlouvy o nájmu místnosti 
v prvním nadzemním podlaží západní-
ho křídla Státního zámku Hořovice, a to 
z důvodu zajištění volební místnosti pro 
konání voleb do Zastupitelstva Stře-

dočeského kraje konaného ve dnech 
02. – 03. 10. 2020. Smlouva se uzavírá na 
stanovenou dobu určitou za nájemné ve 
výši 1.500 Kč včetně DPH za sjednané 
období. Rada následně pověřuje staros-
tu k podpisu této smlouvy.
n Rada města souhlasí se zněním 
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene – služebnosti s pa-
nem Petru Calarasem a paní Vaculinou 
Eugenia, spočívající ve stavbě přípojky 
splaškové kanalizace a vodovodní a STL 
plynovodní přípojky pro pozemek par-
celní č. 1587/1 v k.ú. Hořovice. Přesná 
výměra zatížení budoucího služebného 
pozemku parc. č. 1556 v k.ú. Hořovice 
bude známá po zpracování geometric-
kého plánu po ukončení stavby a bude 
činit 500 Kč/ bm + DPH dle platných 
předpisů.
n Rada města Hořovice bere na vědomí 
předložené rozpočtové opatření č. 4 ke 
schválenému rozpočtu města Hořovi-
ce na rok 2020 ve znění rozpočtového 
opatření č. 3, a s doporučením jej schvá-
lit ho předkládá Zastupitelstvu města 
Hořovice k projednání na základě § 84 
odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění.
n Rada města Hořovice bere na vědo-
mí předložené přehledy, zejména pak 
rozpis plnění a čerpání schválených 
rozpočtů, a to u hospodaření jednotli-
vých příspěvkových organizací, jejichž 
je město zřizovatelem.
n Rada města Hořovice souhlasí s při-
jetím schváleného příspěvku od Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury na 
akci „Cyklostezka Hořovice – Kotopeky 
včetně lávky přes Červený potok“ – 
ISPROFOND 5218510058. Zároveň 
rada v této věci souhlasí se zněním 
zadávací dokumentace a veškerých 
příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřej-
nou zakázku zadávanou dle vnitřního 
předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu pro 
veřejného zadavatele, v platném znění, 
na veřejnou zakázku s názvem „Cyklo-
stezka Hořovice – Kotopeky“. Do komi-
se pro otevírání obálek, komise pro po-
souzení kvalifikace a hodnotící komise 
jsou tímto radou jmenování následující 
členové, resp. i jejich náhradníci v tomto 
složení: členové – Bc. Michal Hasman, 
MPA, Ján Rogos, Ing. David Grunt, ná-
hradníci – 1. náhradník Bc. Aleš Trojan, 
MPA, 2. náhradník Ing. Petr Karban, 3. 
náhradník Ing. Milan Šnajdr.
n Rada města Hořovice schvalu-
je v souladu s § 28 odst. 14 zákona č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů navýšení 
příspěvku pro příspěvkovou organizaci 
Městská správa bytového a nebytového 
fondu Hořovice, a to ve výši 200.000 
Kč v souvislosti se zavedením činnosti 
v rámci úklidu města novým zameta-
cím vozem.
n Rada města Hořovice neschvaluje 
poskytnutí individuální účelové dotace 
pro Spolek Zděná Zaječov 2012 ve věci 
sponzorského daru na pořádání kon-
certu v kostele ve Svaté Dobrotivé.
n Rada města Hořovice schvaluje po-

skytnutí individuální účelové dotace 
ve výši 30.000 Kč, a to v souladu s Ve-
řejnoprávní smlouvou o poskytnutí 
individuální účelové dotace z rozpočtu 
Města Hořovice v roce 2020, pro Český 
zahrádkářský svaz Hořovice za účelem 
finanční výpomoci z důvodu výpadků 
příjmů v souvislosti se zrušením Cibu-
lového jarmarku.
n Rada města Hořovice bere na vědo-
mí uspořádání vzpomínkové akce k 21. 
srpnu 1968 a 1969, a to dne 21. 8. 2020 
od 18 do 19 hodin na Palackého ná-
městí v Hořovicích. Svolavatelem shro-
máždění je skupina Hořovičtí Dědečci 
a Milion chvilek pro demokracii.
n Rada města souhlasí s bezplatným 
pronájmem zasedací místnosti radnice 
dne 11. září 2020 v časovém rozmezí 
8:00 - 12:00 hodin pro MAS Karlštejn-
sko, z.ú. pro vzdělávací aktivitu „Setkání 
se zástupci krajského úřadu“ v rámci 
projektu Místní akční plán II (MAP II) 
vzdělávání ORP Hořovice, reg. č. pro-
jektu CZ.02. 3. 68/0.0/17-047/001 1821, 
jehož je město Hořovice partnerem.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
změnou osoby nájemce bytu č. 8 a č. 
10 v obytném domě čp. 1428 v ul. Ma-
sarykova v Hořovicích. A to z původ-
ního nájemce paní Moniky Tokárové 
na Michala Kešela, na dobu určitou do 
31. 12. 2020.
n Rada města souhlasí se záborem 
pozemku na terase před kostelem na 
Palackého náměstí v ploše 40 m2 za 
účelem umístění propagačního stán-
ku a nafukovací brány. Dne 16. 9. 2020 
od 9: 00 do 17: 00 hodin. Důvodem je 
podpora a propagace cestovního ruchu 
ve Středočeském kraji. Za zábor pozem-
ku bude žadateli vyměřen poplatek dle 
platné „Obecně závazné vyhlášky města 
Hořovice“.
n Rada města souhlasí s umístěním 
chodníků, budovaných v rámci pro-
jektu Bytového domu „U Hofmannů“, 
na pozemky města p. č. 1671/2, 1673/1 
a 1673/2 v k. ú. Hořovice, tak jak jsou 
navrženy v projektové dokumentaci 
nazvané „Bytový dům „U Hofmannů“, 
kterou zpracoval ve stupni DSP pod 
zak. č. 19012 v červenci 2020 Ing. Luděk 
Novotný. Tento souhlas platí v přípa-
dě bezplatného předání zkolaudované 
stavby Městu Hořovice.
n Rada města souhlasí s žádostí obyva-
tel, bydlících v Lesní ulici, tedy s obno-
vou povrchu komunikace v roce 2021.
n Rada města souhlasí se stavbou 
rodinného domu vč. příslušenství na 
pozemku p. č. 1587/1 v k. ú. Hořovice, 
jehož sousedním pozemkem je i p. p. č. 
1556 v k. ú. Hořovice ve vlastnictví měs-
ta Hořovice.
n Rada města nesouhlasí se žádostí ob-
čana města o povolení zřízení vyhraze-
ného parkovacího místa na Západním 
sídlišti. Důvodem odmítnutí žádosti je 
nemožnost vyhovět všem případným 
dalším žadatelům o vyhrazené parko-
vání.
n Rada města Hořovice souhlasí s pro-
dloužením nájemních smluv v sociál-
ních bytech celkem u čtyř žadatelů a za 
podmínek daných přílohou k zápisu.
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bytového domu čp. 725-727 v ulici 
Palachova. Rada souhlasí s pokáce-
ním 2 ks těchto bříz.
n Rada bere na vědomí, že projekt 
„Úprava vstupu k původní tvrzi na 
nádvoří Starého zámku v Hořovi-
cích“, podaný v rámci Participativní-
ho rozpočtu Středočeského kraje, byl 
úspěšný a Město Hořovice přijímá 
dotaci, ve výši 320.323 Kč. Rada po-
věřuje pana starostu podpisem Veřej-
noprávní smlouvy o poskytnutí dota-
ce na financování projektů podaných 
v rámci projektu MŮJ KRAJ – par-
ticipativní rozpočet Středočeského 
kraje.
n Rada města souhlasí s návrhem 
likvidační komise na likvidaci nepo-
třebného a neupotřebitelného majet-
ku viz příloha.
n Rada souhlasí s textem smlouvy 

o umístění a provozování kontejnerů, 
podle které budou kontejnery společ-
nosti ELEKTROWIN a.s. umístěny 
na Sběrný dvůr města Hořovice. Rada 
pověřuje starostu města jejím podpi-
sem.
n Rada města Hořovice přenáší s účin-
ností k 01. 01. 2021 celkovou agendu 
bytů na odbor sociálních věcí, zdra-
votnictví a školství. Městská správa by-
tového a nebytového fondu bude mít 
nadále v technické správě nemovitosti, 
kde se byty nachází a bude je nadále 
udržovat. Zároveň pověřuje odbor so-
ciálních věcí, zdravotnictví a školství 
k vytvoření dokumentu „Koncepce 
bytové politiky Města Hořovice“ a to 
do 31. 12. 2020.
n Rada města Hořovice schvaluje 
příspěvkové organizaci Městská ma-
teřská škola Hořovice použít finanč-

Oznámení o době a místě konání voleb 
do Zastupitelstva Středočeského kraje

Starosta města Hořovice podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do za-
stupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:
• v pátek dne 2. října 2020 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
• v sobotu dne 3. října 2020 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v budově Městského úřadu Hořovice (Palackého nám. čp. 2) 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
9. května, Anýžova, Cvočkařská, Dlouhá, Fügnerova, Herainova, Jungmannova, 
K Plevnu, Kapitána Matouška, Ke Stadionu, Klostermannova, Konečná, Kotopecká, 
Krátká, Letenská, Luční, Masarykova, Na Cintlovce, Na Hořičkách, Na Schůdkách, 
Na Vršku, nábřeží Hynka Šlosara, Nádražní, náměstí Svobody, Nerudova, Nová, 
Nožířská, Palackého náměstí, Plzeňská, Pod Nádražím, Pod Remízkem, Potoční, 
Sklenářka, Sládkova, Smetanova, Spojovací, Sportovní, Svatopluka Čecha, Tichá, 
Troupova, Tyršova, U Koupaliště, U Mlýna, U Mlýnského potoka, U Nádraží, 
U Náhonu, U Potoka, U Svatého Jana, U Štěpánků, Úzká, Vítězná, Zámecká, Západ-
ní, Závodní, Žižkova
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v budově 1. základní školy Hořovice (Komenského čp. 1245) 
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
1. máje, Dolní, Horní, Husovo náměstí, Hvozdecká, Jílová, K Výrovně, Kamenná, 
Ke Krejcárku, Klidná, Kosmonautů, Lidická, Myslivecká, Na Kopečku, Na Lukách, 
Na Radosti, Na Tržišti, náměstí Boženy Němcové, Obránců míru, Olympijská, Pa-
lachova, Pod Homolí, Pod Lesíkem, Podlužská, Polní, Slavíkova, Slunečná, Strmá, 
U Cihelny, U Školky, U Vodojemu, Valdecká, Větrná, Vilová
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v budově 2. základní školy Hořovice – Víska (Vísecké ná-
městí čp. 318) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Buková, Cihlářská, Dlážděná, Dr. Holého, Jabloňová, Jahodová, Jasmínová, Jeřa-
binová, Jiráskova, K Labi, Kalinová, Komenského, Květinová, Lesní, Lipová, Malá, 
Malinová, Milinovského, Místní, Modřínová, Nad Školou, Pionýrská, Pod Dražov-
kou, Pod Rančem, Pražská, Příbramská, Rpetská, Sadová, sídl. Karla Sezimy, Stará, 
Šeříková, Šípková, U Rybníčka, Vísecká, Vísecké náměstí, Vrchlického
ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v budově Státního zámku Hořovice (Vrbnovská čp. 22) pro 
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Hradební, K Nemocnici, Na Okraji, U Remízku, Višňová, Vrbnovská

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost 
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skuteč-
nosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybě-
jící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

Co je nezisková 
organizace

Úsměv mámy
Nezisková organizace Úsměv 

mámy se zabývá problematikou 
psychických obtíží v těhotenství 
a mateřství. Podporujeme ženy, 
které si zrovna prochází trápe-
ním v podobě poporodní depre-
se, úzkostí nebo běžnými těž-
kostmi, spojenými s mateřstvím. 
Takových žen je mnoho, ale bojí 
se o tom mluvit nebo se stydí 
vyhledat pomoc. Více informací 
najdete na www.usmevmamy.cz 
nebo www.centr-um.cz.

Veronika Šišmová,
Úsměv mámy, z.s.

n 3. a 4. 10. MUDr. Monika Růžič-
ková, Zdice, Čs. Armády 895, tel.: 
311 685 674
n 10 a 11. 10. MUDr. Zalina So-
zieva, Beroun, Havlíčkova 1732/3, 
tel.: 727 836 818
n  17. a 18. 10. MUDr. Marcela 
Srpová, Hořovice, Fűgnerova 389, 
Alba, tel.: 311 512 119
n 24. a 25. 10. MUDr. Eliška Svo-
bodová, Ordinace Buzuluk-Komá-
rov, tel.: 311 572 389
n  28. 10. MUDr. Štěpánka Šedi-
vá, Beroun, Havlíčkova 20, tel.: 
311 611 241
n 31. 10. MUDr. Ladislava Švábo-
vá, Hořovice, Pod Nádražím 289, 
tel.: 311 513 375
Pohotovostní služba je v době od 
8:00 – 11:00 hodin.

n Zubní pohotovost

Z Rady města
Hořovice

ze dne 2. září 2020

n Rada města schvaluje program jed-
nání uvedený na pozvánce.
n Rada souhlasí s uzavřením Veřejno-
právní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce Lochovice v roce 2020 
č. 1/2020 ve výši 2000 Kč.
n Rada města Hořovice schvaluje 
Smlouvu o poskytování služeb pla-
tebního portálu s provozovatelem 
Regionální dotační kancelář, pří-
spěvková organizace Středočeského 
kraje, a to ve věci pilotního projektu 
realizace plateb místních poplatků 
prostřednictvím elektronické cesty 
v rámci jednotné aplikace provo-
zované Středočeským krajem. Rada 
zároveň pověřuje starostu města 
k podpisu příslušné smlouvy.
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí žádost společnosti Vodovody 
a kanalizace Beroun, a.s., Mostní-
kovská 255/3, 266 01 Beroun – Zá-
vodí o odkoupení pozemků parc. č. 
70/1, 70/2, 71, 83/9 a 83/10 vše v k. 
ú. Chaloupky v Brdech a doporu-
čuje Zastupitelstvu města schválit 
prodej těchto pozemků za částku 
ve výši 10.000, - Kč za podmínky, že 
kupující provede rekonstrukci a po-
sílení tamního zdroje vody pro účely 
kapacitního zvýšení dodávek vody 
v rámci připravované přístavby ne-
mocnice v Hořovicích a dále vybu-
duje vodovod pro veřejnou službu 
v lokalitě pod skládkou v délce 170 
metrů.
n Rada města Hořovice na zákla-
dě výběrového řízení „Chodník 
a přechod pro chodce, lokalita Praž-
ská – Příbramská – II. vyhlášení“ 
projednala závěry hodnotící komise 
a rozhodla o výběru nejvhodněj-
ší nabídky uchazeče DOZEP s.r.o., 
Zaječov 343, 267 63 Zaječov, IČ: 256 
37 487, jehož tímto vybírá jako doda-
vatele a souhlasí s podpisem Rozhod-
nutí o výběru dodavatele. Společnost 
DOZEP s.r.o. požaduje 1.461.287,– 
Kč bez DPH, tj. 1.768.158,202,– Kč 
vč. 21 % DPH. Rada města Hořovice 
pověřuje pana starostu podpisem pří-
slušné Smlouvy o dílo.
n Rada města Hořovice souhla-
sí s výjimkou z vnitřního předpisu 
3/2016 – Zásady pro zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu, pro 1. 
základní školu Hořovice a 2. základní 
školu Hořovice ve věci pořízení IT 
techniky financované z Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, a to 
za účelem zajištění konektivity při 
vzdálené výuce žáků v případě pan-
demických opatření.
n Rada se seznámila s žádostí obyva-
tele Hořovic, požadujícího pokácení 
2 ks bříz, rostoucích na pozemku 
ve vlastnictví Města Hořovice, p. č. 
1112/1 v k. ú. Hořovice, v blízkosti 

Úprava otevírací doby
hořovické pobočky

ČESKÁ POŠTA
Pondělí
10:00–12:00, 13:00–18:00
Úterý 
8:00–12:00, 13:00–16:00
Středa
10:00–12:00, 13:00–18:00
Čtvrtek 
8:00–12:00, 13:00–16:00
Pátek 
8:00–12:00, 13:00–16:00
Sobota 
8:00–12:00

ní prostředky z Investičního fondu 
ve výši 48.400, - Kč na úhradu ná-
kladů za zpracování studie provedi-
telnosti k analýze stavebního záměru 
navýšení kapacity mateřské školky 
o 1 třídu.
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zprávy

K poslednímu zastupitelstvu
Dne 16. září 2020 proběhlo zasedání zastupitelstva města Hořovice. 

Jeho program sliboval rychlý a nekonfliktní průběh. Samotné jednání 
probíhalo v již zažitém stylu vládnoucí koalice, nedovolit a neumožnit 
přijetí návrhů opozičních zastupitelů ve stylu: máme většinu, víc nás ne-
zajímá. To se projevilo již při hlasování o návrhu zařadit jako řádný bod 
zprávu kontrolního výboru zastupitelstva o jeho posledním zářijovém 
jednání, což vládnoucí koalice odmítla.

Nutno podotknout, že kontrolní výbor je podle zákona o obcích 
obligatorním orgánem zřizovaným zastupitelstvem. Na tomto zcela 
ostudném odmítnutí projednání zprávy svého vlastního orgánu, jako 
samostatného bodu, se na zastupitelstvu podílelo všech 12 koaličních 
zastupitelů z Harmonie, KSČM, KDU – ČSL -Hořováci a ČSSD. Projed-
nání bodu pak bylo možné jen ve všeobecné diskusi. To se po dvou a půl 
hodině jednání, také stalo. Zastupitelstvo a veřejnost byli seznámeni 
s tím, že kontrolní výbor bude řešit společné podání zastupitelek Věry 
Veverkové a Evy Kaufmanové, týkající se okolností při zřízení sběrné-
ho dvora. Pak následovala informace o zjištění, že zastupitel a člen rady 
Karel Pelikán, jako zastupitel a radní vykonává na řadě staveb města, 
hrazených z veřejných prostředků, placený technický dozor (TDS). Po-
mineme – li etickou a morální stránku věci (tady je názor opozice, že 
toto nejde pominout), pak je nově zjištěnou skutečností je fakt, že Ka-
rel Pelikán provádí tento dozor i na stavbách, k němuž nemá zákonné 
oprávnění.

Zákon č. 360/1992 Sb. jasně stanoví, že autorizovaná osoba, technik, 
vykonává TDS jen v rozsahu jím získaného oprávnění. Zákon zná celkem 
11 druhů oprávnění (kromě pozemních staveb i dopravní stavby, mosty, 
či stavby vodního hospodářství apod.), z nichž Karel Pelikán splňuje pod-
mínku akreditace jen u pozemních staveb (SPOO), u ostatních nikoli. 
Přesto se na jiných stavbách podílel. Jeho postup tedy není v souladu se 
zákonem. Kontrolní výbor se proto obrátil na profesní komoru autorizo-
vaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a na příslušný stavební 
úřad, aby v rámci svých kompetencí, celou záležitost prověřili. Reakce ve-
dení města Hořovice (starosta a místostarosta) byla útočná.

Padaly otázky: „Co tím sledujete?“, „O co Vám jde?“, „Chcete, aby-
chom vraceli dotace?“. Naše odpovědi byly jasné.

Každý nový zastupitel skládá slib, v němž slibuje na svou čest a svě-
domí, že bude dodržovat zákony ČR. Zákon má přednost, před zná-
mostí, kamarádstvím a stranickou příslušností. Tam, kde se zákony ob-
chází, či dokonce porušují, tam je živná půda pro morální marasmus, 
úpadek a stagnaci. Jsme přesvědčeni, že i občanům města Hořovice jde 
také o fair postup a to je pro nás další motivací. Kdo má zájem o celý 
průběh jednání zastupitelstva města Hořovice, pak pan Karel Hasman 
pořídil obrazový a zvukový záznam z jednání a umístil jej na faceboo-
kovou stránku skupiny „Otevřené fórum rodáků a přátel Hořovic“, kde 
jej naleznete.

JUDr. Jaroslav Ortman CSc
zastupitel a předseda kontrolního výboru

Hořovice dne 18. 9. 2020

n Příspěvek zastupitele

Hasiči Hořovice

Zásahy Hasičského záchranné-
ho Sboru Středočeského kraje, 
územního odboru Beroun, po-
žární stanice Hořovice.
8 Od 15. 8. 2020 do 15. 9. 2020 
hasiči ze stanice Hořovice vyjíž-
děli k 38 událostem, z toho k 10 
požárům, 14 technickým udá-
lostem typu čerpání vody, padlý 
strom, 7 dopravním nehodám, 4 
události únik nebezpečné látky, 2 
události záchrana osob a zvířat. 
V jednom případě šlo o planý 
poplach, porucha EPS či neo-
hlášené pálení. Při událostech 
spolupracovali se zdravotnic-
kou záchrannou službou, policií 
ČR a ostatními složkami IZS. 
Při událostech došlo ke zranění 
12 osob, 4 osoby byly přímo za-
chráněny a ve třech případech se 
jednalo o zranění neslučitelná se 
životem.
8 22. 8. v 21:39 byla jednotka 
HZS Středočeského kraje ze sta-
nice Hořovice a Beroun společně 
s jednotkou SDH obce Komárov 
vyslána na dopravní nehodu do 
Hořovic, Plzeňské ulice. Po pří-
jezdu zjištěna těžká dopravní 
nehoda dvou osobních vozidel 
se zaklíněním čtyř osob. Hasi-
či vyprostili pomocí dvou sad 
hydraulického vyprošťovacího 
zařízení všechny čtyři osoby 
z havarovaných vozidel, společně 
s ZZS je ošetřili a transportovali 
do vrtulníků ZZS a sanitek. Jed-
na osoba byla po vyproštění re-

suscitována bez úspěchu a lékař 
konstatoval exitus.
8 26. 8. 2020 v nočních hodi-
nách byla jednotka HZS Stře-
dočeského kraje ze stanice Ho-
řovice vyslána na výpomoc do 
obce Rožmitál pod Třemšínem 
na rozsáhlý požár dřevní štěpky 
v bývalém objektu ZD.
8 26. 8. v 14:57 byla jednotka 
HZS Středočeského kraje ze sta-
nice Hořovice společně s jednot-
kou SDH obce Komárov vyslána 
na požár osobního automobilu 
do obce Olešná. Požár automo-
bilu v plném rozsahu na lesní 
cestě a částečně zasažen lesní 
podrost. Likvidace požáru pro-
vedena pomocí dvou vodních 
proudů v dýchací technice.
8 6. 9. v 14:02 byla jednotka HZS 
Středočeského kraje ze stanice 
Hořovice společně s jednotkou 
SDH Žebrák vyslána k požáru au-
tomobilu dálnice D 5 29 km směr 
Praha. Požár automobilu v plném 
rozsahu na tělese dálnice.
8 12. 9. se družstvo Hořovic-
kých hasičů zúčastnilo 26. roč-
níku Memoriálu JUDr. Kohouta 
ve vyprošťování u dopravních 
nehod v Praze na výstavišti Ho-
lešovice. Soutěže se zúčastnilo 
celkem 13 družstev z celé repub-
liky. Družstvo hasičů ze stanice 
Hořovice obsadilo 1. místo a tím 
obhájilo loňské vítězství.

HZS Středočeského kraje
ze stanice Hořovice

Městská policie Hořovice

8 5. 8. 2020 ve 21:20 při kontrol-
ní činnosti v ulici U Svatého Jana 
zastavili strážníci osobní vozidlo, 
které řídila jim už známá osoba 
bez řidičského oprávnění. Na 
místo byla přivolána hlídka PČR, 
která si celou věc převzala k dal-
šímu řešení.
8 8. 8. 2020 v 12:05 oznámil 
správce rybníku Nohavice, že zde 
nalezl lehce zraněného a zmate-
ného muže. Po příjezdu na místo 
strážníci zjistili, že muž je silně 
dezorientovaný a není schopen 
komunikace. Okamžitě přivolali 
RZS, která muže prvotně ošetři-
la a následně převezla do místní 
nemocnice.
8 9. 8. 2020 ve 21:20 si hlídka 
MP povšimla v ulici Svatopluka 

Čecha vozidla, které svou jízdou 
ohrožovalo další účastníky sil-
ničního provozu. Vozidlo bylo 
za pomoci majáků zastaveno, 
řidič byl vyzván k prokázání to-
tožnosti a podrobení se dechové 
zkoušky na přítomnost alkoholu 
v dechu – ta měla pozitivní vý-
sledek. Následně byl řidič předán 
policistům z obvodního odděle-
ní Hořovice.
8 22. 8. 2020 v 21:41 přijali stráž-
níci oznámení od operačního 
důstojníka PČR o dopravní ne-
hodě se zraněním na Cintlovce. 
Při příjezdu na místo, kde již byla 
RZS, okamžitě strážníci uzavřeli 
komunikaci a usměrňovali do-
pravu do 01:15 hod.

Světla Dardová, velitelka MP

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166

n Reakce na příspěvek zastupitele

Vážení občané,
posílám reakci na článek JUDr. Jaroslava Ortmana v Měšťanu. Naše 

f. pk.servin, s.r.o. vykonává na základě výběrového řízení a uzavřené 
smlouvy činnost Technického dozoru stavebníka. Jak je v článku pana 
JUDr. Ortmana uvedeno, já osobně mám autorizaci na pozemní stavby, 
pro ostatní stavby má naše firma uzavřené dohody s osobami, které mají 
příslušnou autorizaci. Děkuji za možnost vyjádření.

Karel Pelikán

Žádáme občany, aby sledovali na webu 
města www.mesto-horovice.cz informace 

ohledně koronavirových opatření.
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Od pondělí 14. září 2020 můžete každých cca 95 minut slyšet některou 
z nahrávek FILIPA STREJCE na https://onlineradiobox.com/…d=1,
www.fenixradio.net. Přejeme příjemný a ničím nerušený poslech.:-)

n Kde si můžete poslechnout zpěv Filipa Strejce

Dalším významným hořovic-
kým hudebníkem, jehož 110. výročí 
narození si připomeneme 4. říj-
na 2020, je hořovický rodák Josef 
Vyskočil. I tento houslista, pedagog 
a dirigent začal svoji hudební karié-
ru jako vojenský muzikant. V letech 
1925 až 1927 vystudoval nově za-
loženou (1923) Vojenskou hudeb-
ní školu v Praze – Karlíně (housle 
a baryton) a působil u vojenských 
hudeb v Košicích, Michalovcích 
a Mladé Boleslavi. V roce 1939 se 
vrátil do rodných Hořovic, ihned 
založil velký dechový orchestr, 
s nímž již 30. července 1939 vystou-
pil při slavnostním otevření nového 
městského koupaliště. Dirigoval 
také smyčcový orchestr, který pravi-
delně doprovázel hořovické ochot-
níky (Márinka z lesní samoty, 1940; 
Prodaná nevěsta, 1941…), a také 
menší taneční orchestr. V těžkých 

protektorátních dobách vystupoval 
s hořovickými hudebníky ve studi-
ích Českého rozhlasu (od 1943).

Vedle dirigování vedl také svoji 
hudební školu. Na jaře 1945 dostal 
nabídku sestavit a řídit nový orche-
str v Mariánských Lázních. Mezi 
jeho první úkoly patřil koncert 
pro americké vojáky 16. Obrněné 
divize generála Johna Pierce, který 
se konal 28. června 1945 v mari-
ánskolázeňském divadle. Součástí 
tohoto koncertu bylo vystoupení 
slavného černého basbarytonisty 
Paula Robesona (1898-1976). Dvě 
sezóny se o dirigentský pult střídal 
s významným dirigentem Josefem 
Vlachem-Vrutickým (1897- 1977). 
Na jaře 1948 formuje také jako 2. 
dirigent vznikající symfonický or-
chestr v Teplicích, poté vyučuje 
a diriguje v Rokycanech (1949-
1954), znovu v Mariánských Láz-
ních (1954-1961), až se konečně 
stává 1. září 1961 učitelem houslí 
a žesťových nástrojů v už Lidové 
škole umění Josefa Slavíka Hořo-
vice a o rok později jejím čtvrtým 
ředitelem. V tomto školním roce 
1962-1963 navštěvovalo školu 152 
žáků, z toho 41 houslistů, 64 klaví-
ristů, 8 klarinetistů, 5 akordeonistů, 
5 žáků na žesťové nástroje a 4 vio-
loncellisté; 25 žáků navštěvovalo 
přípravnou hudební výchovu. Kro-
mě ředitele vyučovali Josef Kem-
pf (klavír), František Procházka, 
(housle, pozoun, souborová hra), 
Josef Sedláček (klavír, hudební na-
uka), Josef Kozel (klarinet, akor-
deon), Václav Krofta (violoncello) 
a JUDr. Josef Schwarz (1896-1966), 
kdysi člen Slavíkova smyčcového 

Hořovičtí hudební jubilanti - část II.
kvarteta, orchestru Lesního divadla 
v Řevnicích a známého kvarteta 
profesora Jindřicha Felda staršího, 
kde hrával také se svým synovcem 
MUDr. Františkem Pirkem ze slav-
né lékařské rodiny. V tomto roce 
se uskutečnil první absolventský 
koncert v historii školy a koncertní 
cyklus Slavíkovo hudební léto byl 
věnován 130. výročí úmrtí patrona 
školy Josefa Slavíka.

V průběhu příprav hořovického 
Velkého dechového orchestru na 
další zájezd do Mariánských Lázní 
podlehl Josef Vyskočil 30. červen-
ce 1963 ve dvaapadesáti letech ná-
sledkům infarktu.

Květuše Ernestová, ZUŠ Hořovice

Josef Vyskočil diriguje 
dechovku

Varhaník a klavírista
Josef Kenpf

ZAVIROVANÉ ZPÍVÁNÍ
Také projekty žáků Základní umělecké školy Josefa Slavíka z klavírní a pě-

vecké třídy Květuše Ernestové pozastavila letošní epidemiologická omezení.
Po úspěšném startu do roku 2020 a oceněních ze soutěží ALLEGRO, 

LIVE ART! SONG CONTEST, KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK, KRÁLO-
DVORSKÁ KORUNA, TALENT AWARDS či ČESKO ZPÍVÁ, mohla třída 
uskutečnit další vystoupení, koncert NOW’S THE TIME ke dvojitému jubi-
leu saxofonisty Charlieho BIRD Parkera, až 19. června 2020.

Během letních prázdnin zkušení pěvci Martin Jirák, Filip Strejc a teprve 
osmiletý vítěz umělecké soutěže s mezinárodní účastí ALLEGRO 2019 a 2020 
a soutěže LIVE ART! SONG CONTEST Tobias Rosenbaum natočili nové 
studiové nahrávky a videoklipy.

V září se absolutní vítěz mezinárodní umělecké soutěže TALENT 
AWARDS 2020 v kategorii freestyle senior Filip Strejc a vicemistr této sou-
těže v kategorii freestyle junior Martin Jirák zúčastnili semifinále 13. ročníku 
mezinárodní pěvecké soutěže pro začínající zpěváky od devíti do dvaceti šesti 
let ČESKO ZPÍVÁ 2020. Základního kola této soutěže se účastnilo 405 pěvců, 
do výběrového kola postoupilo 212 účastníků, kteří předvedli své živé výkony 
odborné porotě v neděli 8. března 2020 v Konferenčním centru Aquapalace 
Hotel Prague v Praze-Čestlicích. Do semifinále, které se mělo uskutečnit již 
v dubnu, bylo nominováno sto soutěžících, mezi nimi Martin Jirák s písní 
Oříšek pro Popelku a s českou verzí proslulé Thompson-Marxovy pomalé 
hitovky To Where You Are (Vinu svou znám).

Odložené semifinále a následné finále se konalo za přísných bezpečnost-
ních a hygienických podmínek 9. a 10. září ve velkém sále Společenského cen-
tra UFFO v Trutnově. Do sedmičlenných finále byli nominováni spíše popově 
už vyhranění zpěváci. Porota, ve které zasedli například zpěváci Patrik Stoupa, 
Denisa Grmolcová, patronka soutěže Kamila Nývltová nebo držitel Thálie za 
Rockyho a muzikálový Tarzan Peter Pecha, hudební redaktoři a producenti, 
šéfproducent Hudebního divadla v Karlíně Jan Křehla či hudební skladatel 
Tomáš Živor, vysoce ocenila kultivovaný výkon pěvecky všestranného Filipa 
Strejce. Filip také uspěl v projektech HLEDÁME NOVÉ TALENTY a HVĚZ-
DY JAKO HVĚZDY FÉNIX RÁDIA.

V sobotu 19. září hořovičtí pěvci absolvovali letos jubilejní 20. ročník 
prestižní pěvecké soutěže pro děti a mládež do osmnácti let BRDSKÝ KOS 
v Mníšku pod Brdy. Zlaté BRDSKÉ KOSY vyzpívali Tobias Rosenbaum 
a Martin Jirák, kteří si z Mníšku odvezli klávesy Kurzweil, další hodnotné ceny 
a možnosti studiového nahrávání. Martin, jenž má tak ve sbírce čtyři zlaté, dva 
stříbrné a jednoho bronzového BRDSKÉHO KOSA, získal také CENU DI-
VÁKŮ za interpretaci kultovní písně The Show Must Go On. Trio Filip Strejc, 
Martin Jirák a Tobias Rosenbaum vyzpívalo a vytančilo CENU POROTY za 
foxpolku Karla Hašlera Já mám ráda saxofon. Karina Rácz, Markéta Žílová 
a Theodora Havlíčková získaly Diplom za účast v soutěži.

Květuše Ernestová, ZUŠ Hořovice

ZUŠ Hořovice stále přijímá žáky do hodin 
sólového a sborového zpěvu

I nadále přijímáme zájemce o studium sólového a sborového zpěvu. 
Stále je několik míst volných v budově v Hořovicích (Sólový zpěv) i na 
pobočce v Žebráku (Sólový a sborový zpěv). Přihlásit se mohou všichni 
ve věku od 5 do 14 let.

Sólový zpěv vyučujeme v obou budovách a je individuální v rozsahu 
jedné vyučovací hodiny týdně. Výuku sborového zpěvu - Pěvecký sbor 
ZVONEK - organizujeme každý čtvrtek od 16:20 do 17:50 hodin v bu-
dově na Žebráku. Zápis se bude konat individuálně po telefonické nebo 
elektronické domluvě. Přijetí žáka je závislé na míře uměleckých před-
pokladů pro jednotlivý obor. Kontakt na www.zus-horovice.cz, nebo na 
tel. 311 512 036, emailu skola@zus-horovice.cz.
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Hradozámecká noc 2020
Léto jsme strávili cestováním po Čechách a podporou naší ekonomi-
ky. Bylo na čase podpořit i své město. V sobotu 29. srpna proběhla 
v Hořovicích tradiční Hradozámecká noc. O bohatý program na ná-
dvoří Starého zámku Hořovice se postaralo Muzeum Hořovicka ve 
spolupráci s MKC Hořovice.

Často přemýšlím a pokládám si 
otázky, co to vlastně TEN TANEC 
je? Pořád nemůžu přijít na něco 
konkrétního, tak jsem nelenila a pá-
trala jsem. Zjednodušeně: Tanec je 
pro nás přirozeným pohybem a zá-
roveň společenskou zábavou. Může 
být momentem, kdy poznáváme 
nové přátele i partnery. Tančíme 
kdekoliv, na oslavách, na diskoté-
kách nebo dokonce doma u plotny, 
když něco kuchtíme. Pohyb na hud-
bu je nám tak přirozený, že už od 
malička s námi nejrůznější zvuky 
hýbou sem a tam. Tanec je hodně 
propojený s barevností hudby a bez 
ní by asi neexistoval. Bylo by to ta-
kové bezvýznamné plácání rukama 
a nohama.

Hudba nám připomíná tlukot 
lidského srdce, už jako plod v ma-
minčině bříšku můžeme vnímat 
tenhle zvuk a cítit v něm první ryt-

miku. A tuhle rytmiku si neseme 
i do našich pohybů, když vaříme, 
píšeme na klávesnici nebo třeba 
jen jdeme po ulici. Hudba nám ur-
čuje pravidelnost, která je důležitá 
a to ne jenom v tanečním pohybu, 
ale i v životě. Rytmus je důležitý ve 
všem, co děláme, vidíme ho všude 
kolem sebe. Máme jistotu, že po jaru 
přijde zase léto, a po létu podzim 
a pak i zima. Je to takový automa-
tický rytmus přírody, který můžeme 
pozorovat, a ovlivňuje naše tělo.

Hudba k nám mluví a říká nám, 
co vlastně máme dělat, jak se pohy-
bovat, jak se cítit.

Je to až klišé, které všichni známe 
a občas zapomínáme. Vzpomeňme 
si na dítě, co dělá, když slyší hudbu? 
Kývá hlavou, září úsměvem na ka-
ždého, má vykřeněné zuby a jede: 
Houpá se v kolenou a dupe, div se 
podlaha pod ním nepropadne. My 

starší trochu moc řešíme naše okolí 
a pohledy ostatních. Na chvíli by-
chom měli zapomenout na své oko-
lí a nechat se unášet na vlně hudby. 
Kdo téhle vlně na moment propad-
ne, ví, že každá hudba nás provádí 
svým vlastním příběhem a přivádí 
nás až do transu, kdy jsme na chvil-
ku mimo realitu. To je ono, to je ten 
kouzelný moment, kdy já a moje 
tělo je v souznění s hudbou.

Když se, ale zeptáme tanečníků 
je jasné, že každý jsme jiný, každý 
vnímá v hudbě něco jiného a každé 
tělo má taky jiné pohybové predis-
pozice. Určitě bychom si ale neměli 
plést tanec se sportem. Sice nám při 
něm vzniká lepší fyzická kondice, 
ale určitě to není stejný pohyb jako 
při sportu. Svědčí o tom i to, že ta-

nec necvičíme, ale tančíme. Možná 
má tanec spíš blíž k umění, ale ani 
umění to samotné není. Tanec je 
vlastně takové opravdové vyjádření 
beze slov. Může to být komunikace 
mezi dvěma lidmi nebo jen čistý 
monolog. Nikdo není vítěz, ani po-
ražený. Já v tanci vidím: Jeden člo-
věk svým pohybem pokládá otázku 
a druhý zase odpovídá. Je to jako 
reálný rozhovor, bez použití slov, 
teď a tady.

Tanec, ale pro každého může 
znamenat něco jiného. Neměli by-
chom se tím svazovat, ale nechat to 
plynout. Tančit, kde chceme a jak 
chceme. Zahodit soudy ostatních 
a na chvíli zapomenout na všechen 
ten shon kolem sebe. :)

za Double Cookies Julie Hejná

Tanec jsou skrytá slova

V neděli 1. listopadu se brány 
žebráckého muzea pro letošní se-
zónu uzavřou. Během říjnových ví-
kendů je poslední příležitost v roce 
2020 navštívit dvě stálé expozice 
Z dějin města Žebráku a Galerii 
Jaroslava Hněvkovského – malíře 
Indie.

Zájemci si rovněž mohou pro-
hlédnout sezónní výstavu Promě-
ny dámské módy v letech 1880 
-1910. Zachycuje trendy v dám-
ském odívání na sklonku 19. sto-
letí a v době před vypuknutím 1. 
světové války. Jak uvedla vedoucí 
pobočky Městského muzea v Žeb-
ráku RNDr. Anna Brotánková, jde 
nejen o předměty ze sbírek Muzea 
Českého krasu. Základ výstavy 
tvoří historické oděvy z tohoto ob-
dobí zapůjčené zčásti také soukro-
mým sběratelem Jiřím Saukem. 
Jedná se o vycházkové oblečení 
tvořené živůtkem a sukní, obdi-
vovat lze rovněž korálkové večerní 
šaty s hedvábím. Patřičný tvar ša-
tům dodávaly bohaté spodničky 
a oblibu si získala turnýra, lidově 
zvaná „honzík“. Vystavena je i řada 
módních doplňků jako šperky, 

šperkovnice, pudřenky a vějíře, 
podkolenky a boty.

Ve spolupráci s knihovnou Mu-
zea Dr. Bohuslava Horáka v Roky-
canech, pobočky Západočeského 
muzea v Plzni, jsou na výstavě 
prezentovány i oblíbené vídeňské 
módní časopisy z let 1896 -1898 
a českou produkci představují Nové 
Pařížské módy z let 1907-1908.

Na státní svátek 28. října se 
uskuteční doprovodný program 
v podobě přednášky o historic-
ké módě, v podání Mgr. Veroniky 
Pilné Ph.D. z Národního památ-
kového ústavu. Zaměřena bude na 
období gotiky a renesance, povídat 
si budeme o typických módních ry-
sech a ukážeme si zajímavá vyobra-
zení středověkých oděvů v docho-
vaných historických pramenech.

Srdečně zveme, začátek je ve 14 
hodin. Uvedený program se však 
může změnit v důsledku epide-
miologické situace, sledujte prosím 
aktuální situaci v médiích a otvírací 
dobu muzea si ověřte před návště-
vou na webových stránkách www.
muzeum-beroun.cz. Děkujeme za 
pochopení.

Hořovické muzeum je sice malé, ale zajímavými kousky připomíná his-
torii města a jeho okolí. Vedoucí Muzea Hořovicka RNDr. Anna Brotánko-
vá se o muzeum dobře stará. Stálou muzejní expozici doplňuje tematickými 
výstavami, aktuální téma 400 let od bitvy na Bílé hoře a vypuknutí českého 
stavovského povstání. Ráda se do muzea vracím, z každé výstavy a přednášky 
si odnesu zajímavé poznatky z historie. Líbila se mi např. výstava s názvem 

Hořovice a Velká válka 
1914-1918 s fotografie-
mi legionářů a obrázky 
z vojenského lazaretu. 
Další výstava spojená 
s přednáškou o historii 
sirkařství na Hořovicku 
mě překvapila. Netu-
šila jsem kolik továren 
a regionálních firem se 
zabývalo výrobou zápa-

lek na konci 19. a na zač. 20. století. Některé výstavy se věnují významným 
osobnostem kulturního života města Hořovice, např. Dr. Josefu Maličkému.

Hradozámecká noc byla spojena s besedou o hořovickém podzemí. Pan 
Otomar Dvořák a Ing. Petr Ježek opět zaujali poutavým vyprávěním spo-
jeným s projekcí. Na jejich přednášky se vracím především do klubu Labe. 
V rámci Hradozámecké noci jsme navštívili Nový zámek. Kastelán Bc. Libor 
Knížek se svými pomocníky umožnil netradiční noční prohlídku zámku bez 
průvodce. Prošli jsme si zámecké expozice ve vlastním tempu. Zajímavých ex-
ponátů a zařízených místností má zámek mnoho. Dvouhodinová prohlídka 
byla náročná, ale mile překvapila. Za tři roky se hodně změnilo. Romantická 
atmosféra nočního zámku vynikla prohlídkou ztemnělého zámeckého parku.

Proč tento článek? Za spolek Sedmikráska chci poděkovat vedoucí mu-
zea, kastelánovi a panu řediteli MKC za bohatou kulturní nabídku. Do kon-
ce roku je toho přichystáno hodně, stačí sledovat správné webové stránky 
a vybrat si. Děkuji za ochotu a vzájemnou podporu. Těším se další spolu-
práci a společné akce.

Renata Babelová, předsedkyně spolku Sedmikráska

Muzeum v Žebráku zve k návštěvě
a na přednášku o historické módě
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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… Přístupno Pá, So, Ne od 
10:00 do 18:00.

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 (sudé týdny)
Sobota pro veřejnost: 3., 17. a 31. 10. otevře-
no od 8:00 do 11:00!

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 VLADIMÍR MIŠÍK, 6. 10. 2020 od 19:00, 
SD, Cena místenek: 300 Kč, 350 Kč a 390 Kč.
4 4TET, 13. 10. 2020 od 19:00, SD Hořovice. 
Cena místenky 590, 570, 550 Kč.
4 POKÁČ, 19. 10. 2020 od 20:00, zahrada SD 
Hořovice, navýšená kapacita - znovu v předpro-
deji.
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 
PAWLOWSKÁ, 11. 11. 2020 od 19:30, SD 
Hořovice. Akce zrušena - vrací se vstupné!
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. Cena vstupenky 430, 410 a 390 Kč.
n V IC získáte bezplatně informační měsíčník 
Hořovický Měšťan.

n Společenský dům

Nádražní 606, Hořovice
tel.: 732 512 821

SPOLEČENSKÝ DŮM
n 6. 10. 2020 od 19:00
VLADIMÍR MIŠÍK
n 13. 10. 2020 od 19:00
4TET
n 18. 10. 2020 od 18:00
HOŘOVICKÁ TANČÍRNA
n 19. 10. pondělí od 20:00
POKÁČ
Zahrada Společenského domu.

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

n Klub Labe

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

n 14. 10. středa od 19:00
MOST PŘES ŘEKU KWAI:
KNIHA, FILM A REALITA
Přednáška Ing. Petra Ježka. Známý román 
Pierra Boulle a v roce 1957 režisérem Davidem 
Leanem natočený film mají jen málo společné-
ho s tvrdou skutečností a nelidskými podmín-
kami, ve kterých byli přinuceni spojenečtí vo-
jáci, zajatí Japonci, budovat železnici, která měla 
spojit Thajsko a Barmu. Železnice byla nakonec 
dokončena, přes řeku Kwai postaven most, ale 
železnice v provozu dlouho nezůstala… Stopy 
po ní můžete v pohraničních horách jihový-
chodní Asie nalézt ještě dnes a samotný most se 
stal vyhledávanou turistickou atrakcí.
n 16. 10. pátek od 20:00
MATEŘSKÁ.COM
n 23. 10. pátek od 20:00
CHUAN PEDRO RODRIGEZ
n 30. 10. pátek od 20:00
GARAGE A TONY DUCHÁČEK
n 31.10. sobota od 19:00
CASANOVA  NA  DUCHCOVSKÉM 
ZÁMKU l.p. 1798
Překlad: Josef Balvín, úprava a režie: Slávka 
HOZOVÁ, audio a výběr hudby: Carlo  HAS-
MAN, hrají: Giacomo Casanova - Ivo  KUBEČ-
KA j.h., Žofie - Katka HASMANOVÁ. Vstupné 
dobrovolné.

n Muzeum Hořovicka

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

V říjnu je otevřeno o víkendech a svátku 28. 10. 
Sezóna končí v neděli 1. listopadu. Stálou muzej-
ní expozici i obě letošní výstavy k tématu českého 
stavovského povstání a třicetileté války můžete 
navštívit v době 9 -12 a 12:30 – 17 hodin.
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.

n Informační centrum

PŘIPRAVUJEME:
n 4. 11. 2020 od 19:00
VE DVOU TOUR
n 11. 11. 2020 od 19:30
MANUÁL ZRALÉ ŽENY - ZRUŠENO!
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 Knihovna Ivana Slavíka
n Sál radnice Hořovice

Palackého náměstí 2

n KONCERT HOŘOVICKÉ MUZIKY
15. 10. čtvrtek od 17:00

Upozorňujeme čtenáře, že již opět vybíráme 
poplatky za poskytované služby, např. odlože-
ní knihy.

n Kavárna včera

Ulice 9. května 244, Hořovice
Otevírací doba: po-pá: 9:00 – 16:00

4 1. 10. od 10:00 Podpůrná skupina pro lidi 
s počínající poruchou paměti – skupina pro 
lidi, kteří mají poruchu paměti. 
4 13. 10. od 17:00 Svépomocná skupina pro 
pečující – ty, kteří se starají o svého blízkého 
s poruchou paměti, Alzheimerovou nemocí 
a chtějí se setkat, dozvědět se více informací 
a při dobré kávě si přátelsky popovídat.
4 17. 10. od 9:00 Trénink paměti s profesi-
onální trenérkou- přijďte si vyzkoušet paměť 
a najít techniky, jak paměť zlepšovat. Co vše 
můžeme pro dobrou paměť udělat? To se do-
zvíte na kurzu. Přednáší pí Mgr. Iva Stluková
4 21. 10. od 17:00 Přednáška z cyklu pro 
pečující – Spánek – vše co potřebujete vědět 
o dobrém spánku. Přednáší pí MUDr. Barbora 
Rodi Falanga
4 27. 10. od 17:00 Mezigenerační tvoření 
pro děti, rodiče i prarodiče, tentokrát na téma 
příroda a podzim. Vyrobíme si kytice a vazby 
z obilí a přírodnin.
4 Také všechny srdečně zveme na příjemné 
posezení do kavárny, kvalitní kávu a domácí 
zákusek. Pro zájemce z veřejnosti nabízíme 
k zapůjčení odbornou literaturu týkající se 
poruch paměti a péče o lidi s demencí.
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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 Každý říjnový pátek od 19:00:
Večerní prohlídky hradu a zámku Zbiroh
Každý říjnový pátek se budou na zámku Zbi-
roh konat speciální večerní prohlídky, které 
návštěvníky provedou interiéry zámku i starým 
hradem v potemnělé atmosféře, kdy ožívají le-
gendy a tajuplné příběhy Zbirohu z dob dávno 
minulých. Rezervace předem nutná.
4 Úterý 13. října od 19:00:
Devět století historie templářů

n Zbiroh

n Evangelický kostel

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

4 Bohoslužby každou neděli od 8:30.
4 Výstava „BŮH MILUJE CIZINCE“
Přejme si, abychom i  my byli s  láskou 
přijímáni, až budeme jako cizinci putovat 
mimo náš domov. Alena Fendrychová bude 
povídat o  práci s  uprchlíky a  migranty, arab-
skou hudbou doprovodí program Marwan Also-
laiman. Výstava bude otevřena do 11. října 2020 
o nedělích dopoledne + na požádání.
Zároveň si v kostele můžete prohlédnout foto-
grafickou výstavu o  židovských památkách 
v okolí Hořovic.

n Sedmikráska o.s.

Klubovna spolku Sedmikráska
Společenský dům Hořovice

4 HOMEOPATICKÁ PORADNA  – indi-
viduální, po dohodě skupinová, nutná rezervace 
tel. 774 404 211 Helena Stará
Naučíte se samotné homeopatické první po-
moci - jak rozeznat léky a  podat ten správný, 
a  jaká psychosomatická příčina se k  dané ne-
moci vztahuje. Podrobné informace na www.
homeopaticka-poradna-horovice.webnode.cz
4 CVIČÍME S HELČOU - nutná rezervace tel. 
774 404 211
Džezgymnastika pro mladší děti (6 – 10 let) – 
taneční cvičení a protažení při hudbě
Každé pondělí 15:00 – 15:50 hod.
Džezgymnastika pro starší děti (11 - 15 let)
Každé pondělí 16:00 – 16:50 hod.
Kalanetika - strečinkové cvičení pro zpevnění 
a tvarování postavy
Každou středu 17:30 – 18:30 hod.
Podrobné informace na www.helena-stara.web-
node.cz

4 13. 10. 2020 v 17:00
Přednáška na podporu zdraví esenciálními 
oleji s ochutnávkou.
Tentokrát na téma „léčení“ bolesti esenciální-
mi oleji. Přednáška se koná na adrese Cvočkař-
ská 286/1, Hořovice.
4 24. 10. 2020 v 9:20
Pěší komentovaná vycházka s průvodcem do 
Brd.
Vypravíme se za historií pánů z Valdeka a je-
jich panství. Sraz v 9:20 v Neřežíně na par-
kovišti za vodní nádrží Záskalská. Náročnost 
středně těžká, v hodné pro děti starší 10 ti let. 
Délka 7,6 km. Návrat mezi 13:00 až 14:00 hod.
4 25. 10. 2020 v 18:00
Pořad POETICKÉHO DIVADLA PLZEŇ
Cvočkařská 286/ 1, Hořovice, vchod z Jungma-
nnovy ulice.
4 31. 10. 2020 v 13:00
Seminář na téma „KOLO ROKU“
- SAMHAIM – DUŠIČKY
Odpolední seminář, kdy budeme mít možnost 
se podívat do sebe, přehodnotit svůj způsob ži-
vota a upřímně se zeptat, zda žijeme v souladu 
sami se sebou. V průběhu semináře si připraví-
me individuální pleťový olej.
4 1. 11. 2020 v 13:00
Komentovaná vycházka po místních hřbitovech
V době vzpomínání na své blízké, kteří odešli 
na „druhý břeh“ se podíváme na historii míst-
ních hřbitovů a také na ty, kteří tam spí svůj 
dlouhý sen. Sraz je u kostela sv. Jiljí ve Velké 
Vísce v Hořovicích.
Na všechny akce je nutná rezervace. Přihlášky 
na všechny akce přijímá a informace poskytu-
je Marcela Ganna Flídrová, 603 964 553. Více 
na www.syringa-czech.cz.

n Syringa

Kroužky a kurzy pro nový školní rok 
2020/2021 a termíny zahajovacích schůzek, 
kde se dozvíte podrobnosti, naleznete na 
stránkách SVČ-Domeček Hořovice www.do-
mecekhorovice.cz.

Začali jsme už od 29. září 2020, vedoucí 
kroužků a kurzů se na vaše děti a na vás těší 
v obcích: Hořovice, Chodouň, Broumy, Karl-
štejn, Komárov, Králův Dvůr, Liteň, Lochovice, 
Osek, Osov, Podluhy, Srbsko, Svinaře, Zadní 
Třebaň, Zaječov.
Studium pedagogiky pro pedagogy 
volného času vykonávající dílčí pedago-
gickou činnost
1. blok
Kdy: 23. 10. od 16:00 až 25. 10. 2020 od 12:00
Poplatek dospělí: 2700 Kč
1. blok studia akreditovaného 40tihodinového 
vzdělávacího programu pro externí volno-
časové pedagogické pracovníky ve školských 
organizacích, nebo vedoucí dětských skupin. 
Obsahem studia jsou teoretické i praktické po-
znatky v oblasti pedagogiky volného času. Stu-
dium zakončeno závěrečnou prací a její obha-
jobou, testem a získáním osvědčení o studiu.
2. blok
Kdy: 6. 11. od 16:00 a 7. 11. 2020 od 14:00
2. blok studia akreditovaného 40tihodinového 
vzdělávacího programu pro externí volno-
časové pedagogické pracovníky ve školských 
organizacích, nebo vedoucí dětských skupin. 
(určeno přihlášeným účastníkům)
3. blok
Kdy: 27. 11. od 15:00 do 20:00
3. blok - Závěrečné zkoušky a ukončení vzdě-
lávacího programu.
Akce se konají v Domečku Hořovice Vrbnov-
ská ulice.
Informace a přihlášení: Bc. Tomáš Klokoč-
ník, tklokcnik@domecekhorovice.cz, tel.: 
739 633 519

n Domeček Hořovice
V osudové datum historie řádu – 13. října – se 
na zámku Zbiroh uskuteční speciální večerní 
komentované prohlídka, která návštěvníky 
zasvětí do tajů staleté historie mysteriózního 
řádu templářů. Kromě řady unikátních artefaktů 
řádu spatří návštěvníci také středověkou hradní 
kapli, kde v současnosti probíhá skutečné pa-
sování templářských rytířů. Rezervace předem 
nutná.
4 Sobota 31. října od 17:59:
Halloween na zámku
Duchové a strašidla ožijí na zámku Zbiroh 
v podvečer 31. října. Sraz všech hrůzostrašných 
bytostí jest svolán před bránu zámeckou před od-
bitím šesté hodiny večerní! Kdo tajuplnou stezku 
potemnělým parkem přežije, může zde hlad svůj 
zahánět lahodnou krmí halloweenskou a zapí-
jet ji roztodivnými lektvary. Lucerničky si raději 
vezměte sebou.
Více informací na www.zbiroh.com.
MĚSTSKÉ MUZEUM ZBIROH
4 do 4. 10. 2020
Alois Crk - Kařezské rybníky
Městské muzeum Zbiroh srdečně zve na výstavu 
fotografií Aloise Crka Kařezské rybníky. 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 
samostatných.

4 PŘEDNÁŠKA O  ZDRAVÉ VÝŽIVĚ  – 
přednášející BC. NATÁLIE ČERNÁ, DIS.
nutná rezervace tel. 737 837 93, e-mail: natalie.
cerna@nutriadapt.cz
27. 10. , 10. 11. od 18:00– 20:00 hod.
Seznámíte se s nejdůležitějšími pojmy ze světa 
zdravého životního stylu, tak, aby Vám to bylo 
konečně jasné. Žádné mýty, ale fakta. Včetně 
základní diagnostiky Vašeho těla. Cena: 250,– 
Kč. V ceně přednášky je mimo jiné proměření 
na biompedačním přístroji, kde zjistíte jak si 
stojí Vaše tělo, kolik máte v  těle vody, vicerál-
ního tuku, celkového tuku, svalové hmoty a jaký 
je Váš biologický věk. Odnesení výsledků včetně 
jejich konzultace je samozřejmostí.
Podrobné informace na nutriadapt.cz/rokycany.
4 KLUBOVNU SI MŮŽETE REZERVOVAT 
PRO SVÉ AKTIVITY, SETKÁNÍ.
Bližší informace: www.sedmikraska-horovice.
cz/, Renata Babelová, Tel.: 601157006, mail: 
sedmikraska-os@seznam.cz
4 RELAXACE S KAMILOU – nutná rezervace 
tel. 607 185 016 e-mail: polak.kamila@seznam.cz
4 VÝTVARNÝ KURZ pro děti: NAMALUJ SI 
SVŮJ OBRÁZEK. Malba akrylovými barvami 
na plátno, začátečníci i pokročilí. Děti od 6. let.
Veškeré pomůcky k dispozici.
4. 10. , 18. 10. , 8. 11. , 19. 12. vždy od 12:30 do 
17:30. OHRAZENICE 131, u Jinec. Příspěvek: 
550 Kč. Podrobné informace na: www.brdske-
slunce.cz
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Poslední prázdninovou sobo-
tu 29. srpna se středočeští tenisté 
v nejmladší věkové kategorii do 
sedmi let loučili s létem v Hořovi-
cích. Tenisové dvorce TK Hořovice 
se staly již potřetí dějištěm finálo-
vého turnaje Středočeského kraje 
v minitenisu družstev. Domácí měli 
opět zastoupení ve finálové čtyř-
ce. V semifinále si nejprve hladce 
poradili s Vlašimí, aby se o postup 
na mistrovství ČR družstev utkali 
s TK Tola. Tenisté Toly nedali šanci 
Rakovníku. Finálová klání se změ-
nila ve velká dramata a vyrovna-
ných 9 zápasů. Na jejich konci byli 
sice šťastnější hosté, Hořovičtí přes-
to neměli důvod k slzám. Spousta 
výborných sportovních výkonům 

jim udělala radost a svým přemoži-
telům popřáli mnoho úspěchů v re-
prezentaci kraje na republikovém 
finále. To nebude bez hořovického 
zástupce. Andreas Zýka, který hos-
tuje ve Spartě, totiž pomohl Praža-
nům k vítězství v hlavním městě 
a do finále se podívá. Nakonec by 
se proti němu mohl postavit v dre-
su Středočechů také Vilém Plecitý, 
který si svými výkony řekl o dopl-
nění kádru kraje.

Na kurtech TK Hořovice již 
několik sezón vychovávají tenisty, 
kteří mohou mít ty nejvyšší cíle. 
Práce s nejmladšími se Hořovic-
kým daří i díky finanční podpoře 
města Hořovice.

V. Plecitý

Finálová klání se změnila 
ve velká dramata

n  Tým hořovických minitenistů ve složení Kristýna Mojžíšová, Vilém 
Plecitý, Jaroslav Doležal, Matyáš Holcepl a jejich trenér Jan Zýka. Vpravo 
Andreas Zýka s pohárem pro vítěze Pražských přeborů.

Škola Ge-Baek Hosin Sool začí-
ná novou sezónu! Přijďte si zacvičit 
tradiční korejské bojové umění taek-
won-do! Jsme největší škola s nepo-
četnější nabídkou tréninků po celé 
ČR! Jsme největší školou v Čechách 
i na Moravě s nejširší nabídkou tré-

ninků. V roce 2020 hodláme obhájit 
celkové vítězství na Mistrovství Čes-
ké republiky a též patříme do nej-
lepšího a nejúspěšnějšího Střediska 
talentované mládeže v ČR.Při tré-
ninku klademe důraz na originální 
hodnoty bojových umění, jimiž jsou 

zdvořilost, čestnost, vytrvalost a se-
beovládání, kromě toho se zaměřu-
jeme na rodiny s dětmi. Zabýváme 
se také praktickou sebeobranou. 
Školu vedeme pod dozorem korej-
ského velmistra Hwang Ho Yonga, 
jako jediní v republice nově vyuču-
jeme i další korejská bojová umění 
taekkyon, gumdo a hoppae sool.

Přihlásit se můžete po celý rok, 
jen u nás získáte zkoušky na vyšší 
pásek, členské známky a výbavu 
(dobok, lapa, chrániče) zdarma. 
Proto neváhejte a přidejte se k nám 
každé pondělí v sokolovně města 
Hořovice od 17:00 nebo ve středu 
v 1. ZŠ od 17:00. Pro bližší informa-
ce navštivte náš web na tkd.cz.

Zároveň bychom tímto chtěli 
poděkovat radnici města Hořovice 
a městu samotnému za granty, jež 
nám darovalo pro podporu naší 
školy a jejího fungování.

Nikol Křížová
Ge-Baek Hosin Sool

Největší škola taekwon-do v ČR 
vstupuje do nové sezóny

Akce Běhej lesy rozhýbala téměř dva tisíce běžců

Čtvrtý díl běžeckého seriálu zavítal v červenci do Brd, do oblasti bývalé-
ho vojenského újezdu. Hluboké lesy poskytly účastníkům Běhej lesy útulné 
zázemí a počasí dotvořilo ideální běžecké podmínky. Jestli je něco na závodě 
v Brdech unikátní, je to rozhodně prostředí brdských rybníků a hlubokých 
lesů, které desítky let sloužilo vojenským cvičením armády. A nyní se na toto 
území vypravili účastníci Běhej lesy, přesně jich bylo 1 679. Charitativní běh 
VoltaRUN, který je určený i pro méně natrénované běžce a rodiče s kočárky, 
měl v Brdech za úkol podpořit malou Elišku s dětskou mozkovou obrnou. 
Maminku, která by pro ni ráda sehnala finance na nový elektrický vozík 
a drahou léčbu, velmi potěšila účast rekordního počtu závodníků. Na trasu 
se jich v Brdech vydalo 104. Tradičně se konaly i dětské závody pro pět vě-
kových kategorií, které přilákaly 226 malých závodníků. Pokud chcete nasát 
atmosféru závodu, prohlédněte si fotogalerii na webu Běhej lesy.


