
Motivem k napsání tohoto 
článku byl pro mě příspěvek, kte-
rý se objevil v měsíci červenci na 
webových stránkách Seznamu. 
Jeho obsahem byla informace 
o rozsudku Okresního soudu 
Praha - západ, v jehož výroku 
se dává za pravdu senátorovi 
Wagenknechtovi (Pirátská stra-
na), který žaloval premiéra Ba-
biše (ANO) za hanlivé označení 
„psychopat“.

Dovolím si citovat přímo vy-
jádření soudkyně: „Svoboda pro-
jevu, jejímž cílem je vyřizování 
osobních neshod a zneuctění, 
nemůže být základem zdravé de-
mokracie. Vede naopak k poško-
zení kulturních hodnot a ztrátě 
vzájemné úcty mezi politiky 
a občany státu,“

Nám politikům, a to i komu-
nálním, je často zdůrazňováno, že 
musíme snést v podstatě cokoliv. 
Vždyť právě proto jsme se necha-
li zvolit, abychom snášeli kritiku 
občanů včetně svých opozičních 
kolegů. Jak se zdá, vše má svůj vý-
voj a také soudy začínají vnímat 
kulturu vyjadřování a chování 
lidí k sobě vzájemně trochu přís-
něji. Prostě určité výroky jsou už 
i mezi politiky a vůči politikům 
lidově řečeno za hranou.

To, co se na sebe i na své ko-
legy z radnice často dozvídám na 
sociálních sítích, se nedá nazvat 
ničím jiným než pomluvami. 
Zaručené informace o korupci, 
která cloumá radnicí a částky 
vynesené do astronomických 
výší se bez jakéhokoliv důkazu 
a často ani opodstatnění stávají 
automaticky pravdou. Přitom by 
se stačilo jen zamyslet nad tím, 
zda by se vůbec někomu vyplatilo 
zaplatit milión za zakázku, která 
sama o sobě stojí město podstat-
ně méně.

Nejen komunální politici si 
podle tvrzení „zasvěcených“ při-
chází nelegálně na slušné pení-
ze. Také úředníci a zaměstnanci 
města jsou často terčem neopráv-
něných pomluv. Ředitel příspěv-
kové organizace není politikem 
a v jeho postavení bych neváhal 
hájit se právní cestou například 
proti výrokům o „lemplech“.

Mrzutější na všem je, že se 
řada takových „spravedlivých“ 
není schopna pod své výroky ani 
podepsat nebo se schovává pod 
důmyslné pseudonymy. Inu sláva 
hrdinům.

Konstruktivní kritika roz-
hodně patří do veřejné diskuse. 
Co ovšem taková konstruktivní 
kritika je? Alespoň já v případě, 
že kohokoliv kritizuji, nabízím 
řešení. Řešení, které vychází ze 
znalosti problému a také vědomí 
o reálných možnostech jeho ře-
šení. Každému se něco nelíbí, ale 
něco řešení má a něco má řešení 
s určitými limity.

Často slyším, proč se nebrá-
níte? Mlčením přece dáváte po-
mluvám za pravdu. Možná je na 
tom něco pravdy, právě o tom mě 
přesvědčil výše uvedený výrok 
soudu.

Velmi si přeji, aby kultura cho-
vání mezi všemi se začala ubírat 
jiným směrem, než cestou agrese 
a vzájemného napadání. Je možná 
naivní představou, že se myšlení 
a názory všech změní nějak samy, 
ale snad nechceme trávit dlouhé 
hodiny v soudních síních? Asi se 
budeme muset znovu učit úctě 
ke stáří, vzdělání, úspěchu, ale 
i k sobě navzájem obecně. Kam 
se tyto základní principy chování 
najednou vytratily?

S úctou
Dr. Ing. Jiří Peřina

starosta Hořovic

Poděkování patří firmě Saint-Gobain/
Sekurit, jmenovitě její obchodní ředitelce 
Ing. Martině Hasmanové za velkorysý příspě-
vek na zvýšení bezpečnosti dopravy v Hořo-
vicích.  Z příspěvku se podařilo pořídit zaří-
zení na měření rychlosti vozidel a vybudovat 
i vybavit bezpečnější přechody pro chodce 

na komunikacích v Tyršově ulici a na Pražské 
mezi radnicí a hotelem Zelený strom. Trvalého 
zájmu o rozvoj našeho města si vážíme a dlou-
hodobá cílevědomá snaha o bezpečnost provo-
zu už zjevně povznesla úroveň více přechodů 
ve městě. - Vše nejlepší v Novém roce 2012! 

Dokončeno bylo a předáno do užívání par-
koviště v ulici U Nádraží (šikmá, zatím nevy-
značená stání po levé straně jednosměrné ko-
munikace). Prosíme všechny, kdo v této ulici 
parkují, aby využívali nového parkoviště a už 
neodstavovali auta na pravé straně ulice. As-
faltový povrch parkoviště získá na jaře příštího 
roku. Pozor, od nádražní budovy ČD směrem 
k Tyršově ulici (na křižovatku s ulicí Spojovací) 
je tato komunikace dvousměrná, takže kdo jede 
na nádraží od Žebráku, nemusí už objíždět přes 
město. (U nádraží ČD se ale musí otočit.) Tento 
provoz pokládejme za zkušební, technický a do-
pravní odbor ho po čase vyhodnotí.  

Dozorčí rada Vojenských lesů a statků, s.p., 
vzala na vědomí usnesení Zastupitelstva města 
Hořovice ze dne 29. 11. 2011, kterým zastu-
pitelé schválili „koupi areálu Starého zámku 
od Vojenských lesů a statků za kupní cenu 35 
mil. Kč + 2% úrok p. a. Úhrada kupní ceny 
bude provedena ve splátkách během šesti let. 

Podmínkou platnosti kupní smlouvy je bez-
úplatný převod Panské zahrady do majetku 
města“. V současné době VLS (ve spoluprá-
ci s námi) připravují prodejní (resp. kupní) 
smlouvu, vycházející z našeho usnesení, kte-
rou by kompetentní orgány VLS měly schválit 
v březnu příštího roku. Do té doby město může 
projednávat jednak nájemní vztah s Policií ČR, 
která by v části Starého zámku měla sídlit, tak 
také pracovat na studii využití a stavebních 
úprav prostor zámku, zejména tzv. hospodář-
ského křídla (bývalé sídlo VLS), tedy I. etapě. 

K 31. 12. 2011 končí nájemní smlouva se 
současným provozovatelem plaveckého areálu. 
Vzhledem k tomu, že provozovatel trvale vyka-
zoval ztrátové hospodaření areálu, rada rozhodla,  
že smlouvu již neprodlouží. Od 1. 1. 2012 bude 
plavecký areál provozovat město prostřednictví 
své příspěvkové organizace, kterou je Městská 
správa bytového a nebytového fondu. Vynasna-

žíme se o plynulý převod správy tohoto zařízení 
(vč. převodu permanentek) tak, aby bazén mohl 
být i po dobu převodu správy pro veřejnost ote-
vřen v obvyklých hodinách. Pokud by snad k ně-
jakému přechodnému omezení provozu mělo 
dojít, věřím, že to plavecká veřejnost přijme s po-
chopením. 

Rada města se postavila odmítavě k zámě-
ru „zkapacitnění“ stáčírny, skladování a výdeje 
PHM v areálu Cintlovka. Firma, jež tento zá-
měr hodlá realizovat, přislíbila dořešit dopravní 
studii: navážení PHM má probíhat po železnici 
v max. množství 720 m3 denně, odvoz však mají 
zajišťovat autocisterny. Obáváme se, že dojde 
k neúměrné dopravní zátěži na nevyhovují-
cích komunikacích (až 30 autocisteren denně) 
a k zátěži životního prostředí. Nicméně areál 
leží v katastru obce Tlustice a naše možnosti 
jako samosprávy  jsou při vyjednávání podmí-
nek provozu omezeny - ale budeme jednat!

Přeji Vám, vážení občané, za všechny zastu-
pitele našeho města v Novém roce 2012 zdra-
ví, optimismus, rozvahu, radost, zdrženlivost 
ve zbytečných požitcích - a také štěstí, které 
nechodí po horách, ale po lidech, a to dokonce 
i v našem městě!

Ondřej Vaculík, starosta
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Měšťan

Plavecký bazén po rekonstrukci otevřen
Po uzávěrce únorového čísla 
Hořovického Měšťana byl po rozsáh-
lé rekonstrukci slavnostně otevřen 
plavecký bazén. Stalo se tako týden 
později než bylo původně plánováno. 
Proč tomu tak je, nám prozradil Miro-
slav Kočárek z firmy Koeko: „Otevření 
plaveckého bazénu v Hořovicích bylo 
naplánováno na 22. ledna, ale z tech-
nologických důvodů bylo zprovoznění 
o týden posunuto. Poslední práce 
probíhají velmi pomalu. Jedná se 
hlavně o detaily, které dokončí vzhled 
obou bazénových hal. Dětský bazének 
je hotov a zbývá jen obložit sloupy 
kolem celého prostoru. Velký bazén je 
napuštěn a byla odzkoušena činnost 
technologie a nového chemického 
hospodářství.

Modernizace Gymnázia Václava Hraběte
náklady na stavební práce budou 
4 111 763 korun, vybavení učeben 
bude stát necelý milion korun. Pro-
jekt je spolufinancován z Regionál-
ního operačního programu regionu 
soudržnosti Střední Čechy ve výši 
92,5% způsobilých výdajů.

-gvh-

Město Hořovice v lednu zahájilo re-
alizaci projektu Modernizace Gym-
názia Václava Hraběte v Hořovicích. 
Cílem projektu je zlepšení kvality 
výuky a rozšíření možnosti vzdělávání. 
Součástí projektu je nákup nového 
vybavení, modernizace technického 
vybavení školy, snížení energetické 
náročnosti budovy, kterou zajistí 
výměna oken, rekonstrukce sociálního 
zařízení a výměna osvětlení. Celkové 

Setkání skautů, old skautů
a přátel Junáka Hořovice

U příležitosti 20. výročí obno-
vení skautingu v Hořovicích 
po listopadu 1989 si vás
dovolujeme pozvat na setkání 
oldskautů, bývalých členů skautského 
střediska a přátel Junáka, které se 
uskuteční v sobotu 6. února od 15 ho-
din ve skautské klubovně u Dražovky. 
Během setkání si zavzpomínáme 
na uplynulá léta od počátku vzniku 
Junáka v Hořovicích v roce 1923 až 
do současnosti. Povíme si o dnešní sit-
uaci a o našich plánech do budoucna.

Na setkání se těší Abbé, Linka a Anča.

První vzorky vody byly odebrány a 
výsledek je výborný, kvalita splňuje 
všechny parametry vyhlášky. Nyní 
se jen čeká na dodavatele stavby, 
který dokončuje poslední úpravy
a mohl být po kolaudačním řízení 
spuštěn zkušební provoz. 

Senioři tradičně zakončili rok v sále radnice

V chodbách a sociálních zařízeních byly 
osazeny nové panely ústředního topení 
a instalovány nové sušáky REZ s ra-
darovou technikou.

dokončení na 2. straně

Bohumila Vojíře, pořadem provázel 
Karel Vydra. Příjemným zpestřením 
bylo vystoupení dětí z taneční školy 
Blanky Vášové, stejně tak jako mladých 
kytaristů ze Základní umělecké školy 
Rožmitál pod Třemšínem. Vyvrc-
holením bylo vystoupení tanečního páru 
Veronika Hrubcová- Štěpán Lukeš z Klu-
bu tanečního sportu Příbram, jejichž 
předvedené tance byly skutečným 
uměleckým zážitkem. Všichni účinkující
byli odměněni zaslouženým potleskem.
Dle ohlasu účastníků je možno kon-
statovat, že akce přispěla ke zpestření 
života hořovických seniorů a měla u 
většiny z nich úspěch. Zaměstnanci i 
obyvatelé Domova Na Výsluní, Hořovice 
rádi uvítají návštěvníky i na akcích 
pořádaných nejen pro obyvatele a klien-
ty Domova Na Výsluní přímo v objektu 
zařízení.

Domov Na Výsluní Hořovice

Již tradičně se sešli senioři ve velkém sále
hořovické radnice na předvánočním 
setkání pořádaném Domovem na 
Výsluní, Hořovice. K poslechu i tanci 
hrála Hořovická muzika
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Uzavírka silnice
u Harmoniky
V době od 1. 8. do 30. 11.2010 je plá-

nována rekonstrukce železničního mos-
tu u Harmoniky. V této době bude silni-
ce II/114 uzavřena a příjezd na Sklenář-
ku bude možný pouze přes Cintlovku tj. 
ulicí Plzeňskou.

V této době nebude obsluhována za-
stávka Hořovice, Sklenářka I náhrad-
ní zastávkou pro linky C9 MHD Hořo-
vice, C31 Hořovice - Příbram, C33 Ho-
řovice - Všeradice - Nesvačily, C34 Ho-
řovice - Zbiroh, C35 Hořovice - Komá-
rov - Strašice, C43 Hořovice - Podlu-
hy - Křešín, C44 Hořovice – Praskolesy, 
C45 Hořovice - Zadní Třebaň, C49 Ho-
řovice – Lochovice, 470810 Cekov - Ka-
řez - Hořovice bude zastávka Hořovice, 
Cintlovka. Obsluha sídliště Sklenářka 
bude prováděna pouze linkami jedou-
cími přes zastávku Hořovice, Sklenář-
ka II. Přeprava zdarma bude z/do zastá-
vek v Hořovicích do/z zastávky Hořovi-
ce, Sklenářka I možná při použití linky 
C 32 210032 Hořovice - Žebrák - Brou-
my náhradou za linku C34.

Ing. Miroslav Vacek, vedoucí provozu 
osobní dopravy PROBO BUS a.s.

Hořovický fotbal oslavil sté narozeniny
Doslova vyšňořený hořovický Městský sta-

dión přivítal v sobotu 17. července účastní-
ky oslav 100 let založení organizované kopa-
né v Hořovicích. V rámci celého dne se setkala 
řada známých, kteří se okolo fotbalu pohybovali 
nebo pohybují a setkání využili k zavzpomíná-
ní. Ti nejstarší si prohlédli kabiny a zázemí v tri-
buně, ti o něco mladší nastoupili na trávníku.

 Prvním bodem oslav 
přímo na zeleném paži-
tu byl zápas staré gardy Ho-
řovic s Viktorií Plzeň. Ta, ve-
dená Ivanem Bicanem, při-
jela ve velmi dobrém slože-
ní, jenže hořovický tým měl 
také svojí kvalitu. Vždyť se 
v něm objevili i bývalí prvo-
ligoví hráči Grund, Mojžíš 
a Vyskočil. Zápas přinesl zají-
mavé momenty a skončil vý-
sledkem 2:2. 

Po skončení zápasu 
si na trávníku zatrénova-
la mladší přípravka a ostat-
ní si to zamířili do přísálí Společenského domu, 
kde se konalo slavnostní posezení. V jeho rámci 
všechny přivítal předseda FK Hořovicko Luboš 
Bureš, přítomné pozdravili i senátor Jiří Ober-
falzer a krajský zastupitel Jan Skopeček. Hlavní 
slovo pak měl bývalý divizní hráč, městský za-
stupitel a ředitel hořovického gymnázia Jiří Vl-
ček, který věcně a vtipně glosoval výročí sta let. 
Pak již nastala chvíle k tzv. „pokecu“, ve kterém 
někteří pokračovali přímo na místě a další smě-
řovali své kroky opět na hřiště, kde od půl dru-

hé začínal Podbrdský pohár dospělých. Ten při-
nesl v úvodním zápase doslova šok, když domá-
cí jedenáctka porazila jeden z předních celků B 
skupiny divize Admiru Praha nevídaným způ-
sobem 8:1. O góly se podělili dvakrát Veselý, Šu-
bert a Hruška, jednou se přidali Rampa a Kova-
řík. V dalším zápase zdolaly Horní Měcholupy 
Litvínov 2:0. Po druhém semifinále nastoupili 

na plac hráči mladších přípravek FK Hořovicko 
a Olympie Zdice, kteří předvedli své dovednosti 
před zraky přítomných diváků. Domácí zvítězili 
3:0 a byli odměněni potleskem.

 V zápase o 3. místo Podbrdského poháru 
se střetla Admira Praha s Litvínovem a zvítězi-
la po dramatickém boji 3:2. Před finálovým zá-
pasem předali domácí funkcionáři rozlučkové 
předměty dorostencům, kteří přešli do dospělé 
kategorie a senátor Jiří Oberfalzer prezentoval 
svůj dar ke sto letům od Nadačního fondu Leto-

rosty. Nutno podotknout, že celá akce se konala 
za finančního přispění hejtmana Středočeského 
kraje Davida Ratha a starosty Hořovic Luboše 
Čížka. Oba se však nemohli dostavit kvůli zane-
prázdněnosti stejně jako předseda ČMFS Ivan 
Hašek. Všichni zaslali omluvu a blahopřání.

 Do finále nastoupili domácí proti Horním 
Měcholupům a zápas skončil i přes několik šan-
cí na obou stranách bez branek. O vítězi tak roz-
hodovaly penalty, v nichž pražský tým zvítězil 
4:2 a získal tak hlavní trofej. Vítěz turnaje při-
jel s kvalitním kádrem, který bude po propojení 
s Viktorií Žižkov B nastupovat ve třetí lize, tak-
že to byl těžký soupeř a Hořovicko obstálo vý-
tečně. Po předání cen se ještě diskutovalo přede-
vším o fotbale, který v sobotu 17. července v Ho-
řovicích vyhrál na celé čáře!

-jb-

Dostavba kanalizační sítě
V roce 2010 byl zahájen projekt Dostav-

ba kanalizační sítě v Hořovicích. Nová kana-
lizace včetně veřejných částí přípojek v dél-
ce 1,57 km bude vybudována v ulici U Kou-
paliště, Cihlářská, Rpetská a na sídlišti Karla 
Sezimy. Realizací akce bude vytvořen před-
poklad pro nové připojení 180 ekvivalent-
ních obyvatel Hořovic. Na ČOV Hořovi-
ce bude možno odstranit navíc 7,20t/rok 
CHSKCr a 3,40 t/rok NL.  Tento projekt je 
spolufinancován Evropskou unií - Fondem 

soudržnosti a Státním fondem životního 
prostředí ČR v rámci Operačního progra-
mu Životní prostředí. Projekt bude dokon-
čen v roce 2011. Celkové uznatelné nákla-
dy projektu jsou 5 968 428 Kč, dotace z fon-
du EU činí 5 073 164 Kč a dotace SFŽP ČR 
298 421 Kč.
odbor technický a dopravní MěÚ Hořovice
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Zastupitelé odhlasovali koupi Starého zámku

V novém roce 

2012
vám přejeme
co nejvíce 
pozitivního 
světla, 
zdraví a úspěchů

Zahájení výběrového 
dotačního řízení

Město Hořovice vyhlašuje, na základě 
usnesení rady města Hořovice č. 22/2011 ze 
dne 24. 11. 2011, výběrové řízení o poskyto-
vání dotací z rozpočtu města pro rok 2012. 
Dotace budou poskytovány na oblasti:
1. školství, 2. kultura a církev, 3. sport, 4. zá-
jmová činnost dětí a dospělých, 5. zdravotní 
a sociální, 6. práce s dětmi a mládeží, 7. ostat-
ní blíže nespecifikované

Žádost o dotaci může předložit ten sub-
jekt, který je hlavním realizátorem předklá-
daného projektu. Znamená to, že veškeré 
náklady a příjmy související s projektem musí 
projít přes účetnictví. Dotace se poskytuje 
na neinvestiční výdaje.

Žádosti o dotaci budou předloženy na for-
mulářích, které jsou uveřejněny na webových 
stránkách města, případně je možno si je vy-
zvednout na odboru finančním a školství MěÚ 
Hořovice. Podmínkou zařazení do výběrového 
řízení je předložení žádosti do 31. ledna 2012, 
včetně vyúčtování dotace z předchozího roku.

Hořovice(leden2012).indd   1 20.12.11   8:33
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Slova někdy 
bolí

n DOMEČEK HOŘOVICE potěšil děti těsně před začátkem letních 
prázdnin setkáním v zámeckém parku. Konal se zde druhý ročník 
akce s názvem Princové a princezny na zámku, akci si nenechalo ujít 
sedm set dětí (více na str. 7). Tím ale letní aktivity Střediska volné-
ho času Domeček Hořovice rozhodně neskončily. Jak uvedla ředitel-
ka této příspěvkové organizace města, Vladimíra Šlosarová, po celý 
červenec a srpen se konají pobytové i příměstské tábory. Kromě toho 
byly otevřené i výtvarné workshopy. (var) Foto: Naďa Kolenská
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n Na prvním koncertu Hořovického kulturního léta 2021 si návštěvníci 
užili vystoupení revivalových skupin Queen Pilsen Tribute a Bohemian 
Pink Floyd.

Nádvořím zněly skladby
legendárních Queen a Pink Floyd

V sobotu 26. června se na ná-
dvoří hořovického Starého zámku 
uskutečnil významný koncert letoš-
ního Hořovického kulturního léta. 
Úderem 18. hodiny se zde rozezně-
ly tóny skladeb legendární skupiny 
Queen, a to v podání revivalové 
kapely Queen Pilsen Tribute. O dvě 
hodiny později zde vystoupilo dal-
ší revivalové seskupení Bohemian 
Pink Floyd. Nadšení diváci si po-
slechli dvě výborná hudební vystou-
pení, radost neskrývali ani účinku-
jící, kteří mohli zahrát po dlouhé 
neplánované přestávce. Frontmani 
obou revivalových kapel shodně 
prohlásili, že hořovický koncert pro 
ně byl prvním po devíti měsících.

Hořovické kulturní léto trvá až 
do září. V srpnu se mohou lidé tě-
šit na divadelní pohádku pro malé 
i velké diváky v podání CziDiva-
dla Praha s názvem O křišťálovém 

srdci, která se odehraje v sobotu 
21. srpna od 14 hodin na nádvoří 
Starého zámku. V sobotu 21. srpna 
si přijdou na své nejen milovníci 
pohádek, ale i folku. Od 18 hodin 
zde vystoupí Jan Burian, Jana Šteflíč-
ková, Petr Linhart a folkový večer 
zpestří i Jiří Smrž a Ben Lovett.

Do srpnové nabídky patří i let-
ní kino v zahradě Společenského 
domu – ve čtvrtek 12. srpna se zde 
bude promítat rodinný film s ná-
zevm Gump – pes, který naučil lidi 
žít. Součástí programu HKL 2021 
je i Hořovická Heligonka, která se 
koná v sobotu 14. srpna.

V neposlední řadě bychom vás 
rádi pozvali na výstavu Galerie Sta-
rý zámek, kde si můžete až do konce 
srpna prohlédnout obrazy Marie 
Trnkové a Jiřího Matouše Trnky. 
Přejeme příjemné léto s Hořovic-
kým kulturním létem! (var)

Starý zámek Hořovice - nádvoří
Sobota 21. 8.
od 14:00

O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI
Divadelní pohádka pro malé i velké 
diváky v podání CziDivadla Praha.

Sobota 21. 8.
od 18:00

JAN BURIAN / JANA ŠTEFLÍČKO-
VÁ / PETR LINHART / JIŘÍ SMRŽ
a BEN LOVETT
Folkový večer s výbornými muzikanty.

Společenský dům Hořovice – zahrada
Čtvrtek 12. 8.
od 21:00

Letní kino – film: GUMP – PES, 
KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT

Sobota 14. 8.
od 10:00

HOŘOVICKÁ HELIGÓNKA
44. ročník setkání heligónkářů z celé 
republiky. Pestrý program po celý den.

Neděle 5. 9.
od 14:00

LOUČÍME SE S PRÁZDNINAMI
Odpoledne pro celé rodiny - tvořivé 
dílničky, skákací nafukovací atrakce, 
soutěže, disko - DJ Sunny.

Galerie Starý zámek Hořovice
do 29. 8.
pá-so-ne 10-18 hod.

MARIE TRNKOVÁ A JIŘÍ
MATOUŠ TRNKA – OBRAZY

Změna programu vyhrazena. V případě nepříznivého 
počasí se akce koná v hořovickém klubu Labe.
Pořádá MKC Hořovice za finančního přispění

Středočeského kraje.

n Revivalová kapela Bohemian Pink Floyd vystoupila na nádvoří hořo-
vického Starého zámku koncem letošního června.

n Skladby legendární kapely Queen se na nádvoří Starého zámku roze-
zněly poslední červnovou neděli úderem 18. hodiny.

n Návštěvníci koncertů na nádvoří Starého zámku si oblíbili schodiště, 
které vede ke galerii a muzeu. 4x foto: var
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Spisovatelka Jana Poncarová představila v Hořovicích dva romány

Besedu zpestřilo autorské 
čtení z knih Cyklistka a Alž-
běta a Nina, prostor byl i na 
dotazy návštěvníků

Spisovatelka Jana Poncarová 
navštívila Knihovnu Ivana Slaví-
ka v Hořovicích poprvé v březnu 
roku 2019, kdy zde představi-
la svůj první román Podbrdské 
ženy. Už tehdy čtenáři ocenili styl 
psaní a návštěvníci besedy milé 
a skromné vystupování mladé 
spisovatelky.

Po dvou letech a čtyřech měsí-
cích, ve čtvrtek 16. července 2021, 
Jana Poncarová navštívila Ho-
řovice znovu. Stejně jako diváci, 
i sama autorka přivítala, že mís-
tem konání besedy bylo nádvoří 
Starého zámku. „Zima byla dlou-
há a náročná. Jsem ráda, že zá-
stupci knihovny zvolili venkovní 
prostředí,“ uvedla spisovatelka, 
která letos v červenci přivezla do 
Hořovic rovnou dvě knihy. Nejpr-
ve představila nejnovější román 
Cyklistka, poté román Alžběta 
a Nina. Přítomní se od Jany Pon-

carové dozvěděli, jak knihy vzni-
kaly, jaká místa a které osobnosti 
spisovatelku inspirovali.

Prostor byl i na čtení ukázek 
z obou knih a dotazy návštěvní-
ků. Besedu se spisovatelkou, no-
vinářkou a copywriterkou Janou 
Poncarovou (*1983, Rokycany) 
připravili zástupci Knihovny Iva-
na Slavíka Hořovice. (var)

Knihovna Ivana Slavíka Ho-
řovice je otevřená i o letních 
prázdninách. Vždy v úte-
rý a čtvrtek 8:00 – 11:00 
a 12:00 – 17:00 hodin. Během 
prázdnin je možné využít vy-
půjčení předem objednaných 
knih mimo otevírací dobu 
knihovny. Termín vyzvednutí 
nutné domluvit na telefon-
ním čísle 603 199 304. Výpůjč-
ky lze vyzvednout i během 
víkendu na IC Hořovice (tel.: 
732 512 821). Mimo otevírací 
dobu knihovny knihy a časo-
pisy vracejte do biblioboxu.

n Beseda se spisovatelkou Janou Poncarovou se uskutečnila ve čtvrtek 
15. července na nádvoří Starého zámku.

n Jana Poncarová četla z knih Cyklistka a Alžběta a Nina.

n Spisovatelka si našla čas i na autogramiádu. 3x foto: var

MARIE TRNKOVÁ a JIŘÍ MATOUŠ TRNKA. To jsou jména vý-
tvarníků, jejichž obrazy jsou v Galerii Starý zámek k vidění až do kon-
ce srpna. Vernisáž této výstavy se uskutečnila ve čtvrtek 1. července za 
přítomnosti autorů, místostarostky Hořovic Jany Šrámkové a ředitele 
Městského kulturního centra Hořovice Přemysla Landy. Úvodního 
slova se ujal PhDr. Dušan Sedláček a na violu zahrál syn vystavují-
cích Michal Trnka. A jak je dobrým zvykem, na vernisáži nechybělo 
občerstvení.

Návštěva Galerie Starý zámek může být zajímavým zpestřením 
léta nejen pro ty, kteří v létě do Hořovic zavítají z různých míst naší 
země, ale i pro místní. Pořadatelem výstavy je Městské kulturní cen-
trum Hořovice, výstava je otevřená vždy v pátek, sobotu a neděli od 
10:00 do 18:00, vstupné je dobrovolné. Pokud máte zájem výstavu na-
vštívit v jinou dobu, volejte Informační centrum Hořovice na tel. č. 
732 512 821. Jste srdečně vítáni! (var)

Zpestřete si léto návštěvou 
hořovické galerie
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n Tři otázky pro zastupitele

Co Vás ve městě těší?
Hořovice jsou zajímavé už svojí 

polohou mezi Prahou a Plzní a záro-
veň uprostřed zeleně Brd. Potěšilo mě 
1. místo ve Středočeském kraji v an-
ketě „Alej roku“, která je v zámeckém 
parku zakončena krásnou Sluneční 
branou. Odpočinek lze najít i přímo 
v Lesoparku Dražovka. Mám radost 
z mnohého, co se v našem městě v po-
slední době podařilo a co se chystá, 
například nový chodník v Pražské ulici, oprava a vylepšení Společen-
ského domu a také stále se rozšiřující nemocnice. Fandím rozvoji cy-
klostezek v okolí Hořovic i rozrůstající možnosti sportovního vyžití.

Co Vám ve městě vadí?
Tak, jak již zmiňovali mnozí kolegové zastupitelé, i mně vadí špat-

ný stav některých komunikací, např. ul. Modřínová, Dr. Holého, sil-
nice na Tihavu a jiné, na kterých se pravidelně opravují výtluky, ale 
stav je horší a horší. Problematická je i údržba zeleně, která rozhodně 
není na takové úrovni, jakou by si město zasloužilo. Také mě rozčiluje 
chování občanů kolem kontejnerů na tříděný odpad, tj. pohazování 
odpadu kolem nich. Jde ale i o drobný odpad na travnatých plochách 
podél cest, např. kapesníky a roušky. Na mnohých místech určených 
k relaxaci chybí lavičky a odpadkové koše, např. cyklostezka do Rpet. 
Snad nejvíce mi ale vadí neustálá kritika určitých obyvatel bez ohle-
du na to, co se daří, nebo co se udělalo a negativistický přístup ke 
spolupráci koalice a opozice.

Jak můžete přispět ke zlepšení?
Chtěl bych přispět ke zlepšení atmosféry při jednáních, vzájem-

ným pochopením a zodpovědností při spolupráci všech zastupitelů, 
kterým jde o rozvoj a zlepšení kvality žití v našem městě. Svým pří-
stupem bych se chtěl podílet na řešení kritizovaných skutečností.

Jaroslava Vyhnala

Hořovickou Muzejní noc zpestřila pohádka i beseda hvězdářů
Poslední pátek v červnu se 

děti i dospělí bavili při tradič-
ní akci Muzea Hořovicka

Muzejní noc na hořovickém 
Starém zámku se konala v pátek 
25. června. Pestrý program začal 
na nádvoří, kde malí i velcí diváci 
zhlédli pohádku Sněhurka a tr-
paslíci v podání herců Divadla za 
vodou.

Další část večera se odehrávala 
v Galerii Starý zámek. Zde si ná-
vštěvníci mohli prohlédnout vý-

stavu pohádkových ilustrací Václa-
va Karla a poslechnout přednášku 
Hvězdárny Žebrák. Její zástupce 
Jan Florian představil samotnou 
Hvězdárnu Žebrák i novinku, kte-
rá s hvězdárnou souvisí – jedna 
z planetek, které se nacházejí na 
dráze mezi Marsem a Jupiterem, 
je pojmenovaná podle města Že-
brák. Celý její název je „131181 
Žebrák“. „Planetku objevili bývalí 
kolegové z hvězdárny v Ondřejově 
v roce 2001,“ poznamenal při ho-

n Diváci zhlédli pohádku Sněhurka a trpaslíci v podání Divadla za vo-
dou.

n Přednáška Hvězdárny Žebrák se konala v Galerii Starý zámek. 
O hvězdárně hovořil Jan Florian. 2x foto: var

řovické přednášce Jan Florian, kte-
rý pojmenování vesmírného tělesa 
navrhl v době, kdy na Ondřejov-
ské hvězdárně působil jako astro-
nom. Mezinárodní astronomická 

unie (IAU) návrh posléze přijala 
(Více na str. 9). Tradiční Muzejní 
noc pořádalo Muzeum Hořovicka, 
které bylo lidem otevřené až do 
pozdních večerních hodin. (var)

Oprava schodiště na Palackého náměstí
Pracovníci Technických služeb města Hořovice zajišťovali o letních 
prázdninách opravu schodů na Palackého náměstí, opravu výtluků 
v ulicích Vrbnovská, Fügnerova, Tihavská a Anýžova. Kromě toho se 
věnovali sekání trávy, nebo vyvážení odpadkových košů. Foto: var
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Městská policie Hořovice

8 4. 6. 2021 v 18:55 přijala Měst-
ská Policie Hořovice oznámení, 
že na schodech bytového domu 
v ulici Anýžova sedí již několik 
hodin starší žena. Hlídka strážní-
ků se na místo dostavila a zjistila, 
že je dezorientovaná a potřebuje 
lékařské vyšetření. Z tohoto dů-
vodů zavolala RZS, která ženu pr-
votně ošetřila a následně odvezla 
do nemocnice.
8 4. 6. 2021 v nočních hodinách 
přijali strážníci několik oznáme-
ní ohledně rušení nočního klidu 
na Palackého nám. v Hořovicích. 
Osoby, které noční klid rušily, se 
po upozornění strážníků zklid-
nily.
8 24. 6. 2021 ve 20:52 bylo na tís-
ňovou linku Městské policie Ho-
řovice oznámeno, že jakýsi muž 
rozbil okno u budovy lékárny na 
Palackého náměstí 254. Strážníci 
na místě celou věc zadokumento-
vali a ztotožnili svědky události. 
Díky popisu a místní znalosti 
hlídka věděla, o koho se jedná. 
Strážníci muže nalezli v ulici 

9. Května, kde rozbil skleněnou 
výplň u domu č. 206. Na místě 
spolu s ním byli ještě dva muži 
a všichni se vůči strážníkům cho-
vali agresivně. Posléze se na místo 
dostavila PČR. Jeden z mužů se 
pokusil napadnout jednoho ze 
strážníků. Z tohoto důvodu byly 
proti němu použity donucovací 
prostředky a následně byl převe-
zen na protialkoholní záchytnou 
stanici v Příbrami.
8 26. 6. 2021 v 8:26 bylo telefo-
nicky oznámeno, že v obchod-
ním domě Penny se pohybuje 
muž bez respirátoru. Strážníci 
muže upozornili na povinnost 
mít dýchací cesty zakryté, což 
muž odmítal s tím, že vládní na-
řízení je protiprávní. Strážníci 
muže vyzvali, aby je následoval 
ven před budovu Penny, kde 
s ním sepsali oznámení o pode-
zření ze spáchání přestupku. Celá 
věc byla následně postoupena 
správnímu orgánu k dalšímu 
projednání.

Městská policie Hořovice

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166

Hasiči Hořovice

Zásahy Hasičského záchranné-
ho Sboru Středočeského kraje, 
územního odboru Beroun, po-
žární stanice Hořovice.
8 Od 15. 6. do 15. 7. 2021 hasiči 
ze stanice Hořovice vyjížděli k 48 
událostem, z toho k 9 požárům, 
19 technickým událostem typu 
čerpání vody, padlý strom, 15 do-
pravním nehodám, 3 událostem 
typu únik nebezpečných látek 
a jedné záchraně osob. V jednom 
případě šlo o planý poplach, po-
ruchu EPS či neohlášené pálení. 
Při událostech spolupracovali se 
zdravotnickou záchrannou služ-
bou, Policií ČR a ostatními slož-
kami IZS. Při událostech došlo 
ke zranění 11 osob, 3 osoby byly 
přímo zachráněny a 38 osob eva-
kuováno.
8 Dne 22. 6. v 20:10 byla jed-
notka HZS Středočeského kraje 
ze stanice Hořovice vyslána na 
meziokresní výpomoc do obce 
Dlouhá Lhota na Příbramsku na 
rozsáhlý požár výrobního objek-
tu. Událost byla zařazena již ve 
III. stupni požárního poplachu. 
Na místě prováděna lokalizace 
požárů pomocí několika vodních 

proudů v dýchací technice a ro-
zebírání konstrukcí.
8 Dne 25. 6. v ranních hodinách 
byla jednotka HZS Středočes-
kého kraje ze stanice Hořovice 
vyslána mezikrajskou výpomoc 
do Zbirohu k dopravní nehodu 
s vyproštěním osob. Na místě již 
zasahovala jednotka SDH Zbi-
roh, která započala s vyprošťová-
ním řidiče z osobního vozidla po 
nárazu do sloupu. Hasiči z Hořo-
vic nasadili druhou vyprošťovací 
hydraulickou sadu a společně 
řidiče vyprostili. Poté byl předán 
do péče lékaře ZZS.
8 Ve dnech 29.–30. 6. na území 
ORP Hořovice bylo evidováno 11 
událostí ve spojitosti s lokální bouř-
kou. Převážně se jednalo o popada-
né stromy, čerpání vody a odstra-
ňování následků po bouřce.
8 Dne 8. 7. v 7:31 byla jednotka 
HZS Stř. kraje ze stanice Hořovice 
společně s jednotkou SDH Jince 
a Hvozdec vyslána k požáru les-
ního stroje do katastru Podluhy 
v CHKO Brdy. Na místě zjištěn 
požár stroje na vyvážení dřeva.

HZS Středočeského kraje
ze stanice Hořovice

Život v České republice se 
pomalu vrací do starých kolejí 
a letní prázdniny znamenající pro 
většinu lidí zasloužený odpočinek 
po náročném začátku letošního 
roku. Někteří cestovatelé vyjedou 
k blankytnému moři a písčitým 
plážím. Více jak 75 % Čechů se 
však rozhodlo letos objevovat 
krásy české přírody. A právě pro 
tyto cestovatele si Turistická ob-
last Brdy a Podbrdsko, z. s. při-
pravila několik novinek, kterými 
chce turisty nalákat k průzkumu 
zelených plic Čech.

Inspiraci na cesty po turistické 
oblasti Brdy a Podbrdsko, která se 
rozkládá mezi Prahou a Plzní, na-
leznou zájemci na sociálních sítích 
(@brdyapodbrdsko) a na webu 
brdyapodbrdsko.cz, které nabízejí 
plno zajímavých informací a tipů 
na turistické cíle. V loňském roce 
si spolek připravil také soubor pro-
pagačních edičních titulů, které se 
věnují cyklovýletům a pěším vy-
cházkám, ale také tipům na místa 
pro rodiny s dětmi, pro milovníky 
vojenské historie a technických 
památek. Loňskou edici doplni-
la v letošním roce mapa regionu 
s vyznačenými cyklotrasami. Pro-
pagační materiály jsou dostupné 
online na webu destinace nebo 
v informačním centru města Pří-
bram v Pražské ulici.

Knížka plná slev i nové
mapové tabule

Další novinkou, kterou si pro 
letošní rok spolek pro turisty 
připravil, je Návštěvnická knížka 
Turistické oblasti Brdy a Pod-
brdsko. Slevová knížka nabízí 
21 slev a bonusů z celé oblasti. 
Knížku je možné získat zdarma 
po zaplacení plného vstupného 

v kterémkoliv zapojeném objek-
tu, mezi nimiž je např. Muzeum 
zlata v Novém Kníně, hvězdárna 
v Žebráku, Podbrdské muzeum 
v Rožmitále pod Třemšínem 
a další. Úplný seznam zapojených 
turistických cílů naleznou zájemci 
na webu brdyapodbrdsko.cz.

V průběhu června jsou v ob-
cích Láz, Kozičín, Orlová, Zaječov, 
Malá Víska, Chaloupky, Hvoz-
dec a v městě Mníšek pod Brdy 
instalovány informační tabule 
s mapou pěších a cyklistických 
tras v měřítku 1:25 000, které po-
mohou cestovatelům a výletní-
kům s orientací v regionu. Kromě 
tabulí spolek finančně přispěje 
také na vznik lesního hřiště u tu-
ristického odpočívadla v Kozičíně 
nebo na hořovické straně Brd na 
rozšíření turistického mobiliáře 
v členských obcích. Další pro-
jekt, který spolek v letošním roce 
podpoří, je zpracování projektové 
dokumentace cyklotrasy Brdská 
magistrála mezi Prahou a Plzní, 
kterou se v loňském roce podařilo 
zahrnout mezi páteřní regionální 
cyklotrasy Středočeského kraje.

„V Brdech to teď opravdu žije 
a nevyužitý potenciál regionu 
má dobře našlápnuto, aby zau-
jal a nalákal české i zahraniční 
návštěvníky. Spolek vedle svých 
aktivit spolupracuje i s krajskou 
centrálou cestovního ruchu na 
zajímavých projektech, jako je 
outdoorová a online kampaň 
Královská dovolená v srdci Čech 
nebo na influencerském projektu 
Cestuj srdcem, který se připravu-
je na druhou polovinu prázdnin“, 
doplnil Václav Švenda, radní Stře-
dočeského kraje pro oblast kultu-
ry, památkové péče a cestovního 
ruchu.

n Odkaz na Návštěvnickou knihu: https://www.brdyapodbrdsko.cz/
navstevnicka-knizka-turisticke-oblasti-brdy-a-podbrdsko

Do krajiny ticha lákají Brdy a Podbrdsko 
online komunikací i řadou novinek
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník MěÚ Hořovice tímto oznamuje v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územ-
ních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o úřednících), vyhlášení výběrového řízení na ob-
sazení pracovního místa:

samostatný odborný referent odboru výstavby
a životního prostředí – obecný stavební úřad

Pracovní náplň: výkon statní správy na úseku stavebního řádu v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
(stavební zákon), správní rozhodování v rozsahu obecného stavebního úřadu včetně řešení přestupků souvisejících s rozsahem tohoto 
zákona.
Místo výkonu práce: Městský úřad Hořovice, správní obvody Městského úřadu Hořovice dle rozsahu pracovní náplně.
Platové zařazení: 9. platová třída, dle NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce
Předpokládaný den nástupu: 1. 9. 2021, nebo dle dohody
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ve znění pozdějších předpisů:
n fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, plně svéprávná,
n státní občan České republiky, popřípadě cizí státní občan s povoleným trvalým pobytem na území České republiky, ovládající jednací jazyk,
n bezúhonnost.

Jiné požadavky stanovené územním samosprávným celkem pro vznik pracovního poměru:
n minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví,
n zvláštní odborná způsobilost na úseku územního rozhodování, stavebního úřadu a vyvlastnění výhodou,
n znalost práce na PC (minimálně MS Office – excel, word),
n řidičské oprávnění skupiny „B“,
n praxe při výkonu veřejné správy výhodou.

Uchazeč podá k územnímu samosprávnému celku PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKU, která musí obsahovat tyto náležitosti:
n jméno, příjmení, titul
n datum a místo narození
n státní příslušnost
n místo trvalého pobytu
n číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
n kontaktní spojení GSM a e-mailová adresa
n datum a podpis uchazeče

Doklady, které zájemce připojí k přihlášce:
n životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
n výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný 
domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
n ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
n doklad o složení zkoušky odborné způsobilosti, pokud uchazeč zkoušku složil (nepovinná příloha).

Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 12:00 hod. dne 13. 8. 2021

Místo a způsob podání přihlášky: budova Městského úřadu Hořovice, Palackého náměstí 2, podatelna umístěná v přízemí.
Přihláška bude podána v zalepené obálce, označené„NEOTEVÍRAT Výběrové řízení – odbor výstavby a životního prostředí – obecný sta-
vební úřad “NEOTEVÍRAT Výběrové řízení – odbor výstavby a životního prostředí – úřad územního plánování“
Adresa, na kterou lze přihlášku ve výše uvedené lhůtě odeslat: Městský úřad Hořovice Palackého nám. 2/2 268 01 Hořovice

Poučení uchazeče v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

Osobní údaje poskytnuté uchazečem v přihlášce a jejích přílohách městu Hořovice jako správci jsou povinně poskytovanými údaji pro 
účely výběrového řízení v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. 
Neposkytnutí požadovaných osobních údajů má za následek vyřazení uchazeče. Po posouzení přihlášek výběrovou komisí budou uchazeči 
informováni o výsledku výběrového řízení na adresu uvedenou v přihlášce. Nebudou žádní další příjemci osobních údajů uchazeče.

Po ukončení výběrového řízení je možné si osobně vyzvednout předložené doklady do 30. 9. 2021 u personalistky městského úřadu na 
adrese Palackého nám. 640, v kanceláři č. 109. Po uplynutí této lhůty budou doklady skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu zrušit, nebo nejmenovat žádného 
z uchazečů, kteří doručili přihlášku do funkce samostatný odborný referent odboru výstavby a životního prostředí.
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Princové a princezny na zámku
Už od 16 hodin přicházeli poslední červnový den princezny a prin-

cové se svým doprovodem do hořovické zámecké zahrady. Prohlédnout 
si všichni mohli výstavu kočárků Jarky Kalátové, obdivovat a hladit se 
nechali papouškové u Fiony a Shreka ze společnosti Laguna, žonglér 

Ondra se postaral o leg-
raci a každý si u něj mohl 
prověřit svou zručnost. Na 
stanovištích na děti čekaly 
s úkoly pohádkové bytos-
ti, malovalo se na obličej, 
nechyběl pamětní list, a od 
trůnů královny a krále byl 
už jen krůček k mincíři, 
kde si každý mohl vyrazit 
svou vlastní minci. Přálo 
nám i pěkné počasí. Byl to 

s vámi se všemi opravdu vydařený začátek prázdnin! Děkujeme princům 
a princeznám za hojnou účast, přišlo vás necelých 700. Dík patří i všem, 
kteří pomáhali akci uskutečnit. Přejeme vám krásné léto a těšíme se na 
viděnou na dalších domečkovských akcích. Foto: Naďa Kolenská Filip Strejc v MenARTu

Za každým úspěšným umělcem 
stojí osvícený pedagog.
motto Akademie MenART

Student ZUŠ J. Slavíka Hořovice 
z klavírní a pěvecké třídy Květuše 
Ernestové uspěl ve výběrových ří-
zeních a v akademickém roce 2021-
2022 bude stipendistou Akademie 
mentoringu uměleckého vzdělává-
ní MenART.

Stipendijní Akademie MenART 
podporuje vyhledávání, rozvoj 
a podporu mladých talentů a na-
bízí podporu a inspiraci pedago-
gům, kteří se jejich výuce věnují. 
Akademie MenART vznikla v úzké 
spolupráci s Nadačním fondem 
Magdaleny Kožené, jehož cílem 
je podpořit a zviditelnit význam 
uměleckého vzdělávání v naší spo-
lečnosti. Kromě samotné studijní 
části umožní Akademie MenART 
Filipovi získat nové zkušenosti při 
představení výsledků společné prá-
ce ve spolupráci s renomovanými 

kulturními institucemi – festivaly 
Pražské jaro, Smetanova Litomy-
šl, s ČT art, a dalšími. Mentorkou 
uměleckého tandemu Ernestová 
- Strejc bude sopranistka Kateřina 
Kněžíková.

Vedle tohoto, pro Základní 
uměleckou školu Josefa Slavíka 
Hořovice jistě ojedinělého úspěchu, 
získal Filip letos také několik oceně-
ní v mezinárodních online pěvec-
kých soutěžích. Je laureátem PEA-
RLS OF EUROPE, STARSWAY 
NEW YORK, PRAŽSKÉHO PĚV-
CE, mezinárodních pěveckých sou-
těží v Kazachstánu a Kyrgyzstánu 
i WORLD OPEN ONLINE MU-
SIC COMPETITION. V červenci 
se zapojil do MUSIC UNIVERSE 
a CLASSICAL INTERNATIO-
NAL COMPETITION MEDICI 
v Londýně. Filip Strejc s Martinem 
Jirákem – dnes již populární Duo 
MAFI – vystoupí v samostatném 
programu i v participačních vstu-
pech 14. a 15. srpna 2021 v rámci 
Festivalu Maraton hudby Brno.

Z HOŘOVIC DO TEREZÍNA
Český svaz bojovníků za svobodu Hořovice zve k účasti na 

tradiční akci k uctění obětí nacistické perzekuce. TEREZÍNSKÁ 
TRYZNA se bude konat v neděli 5. září 2021 od 10 hodin na Ná-
rodním hřbitově v Terezíně.

Akce se pravidelně zúčastňují nejvyšší státní a ústavní činite-
lé, členové diplomatického sboru a různí zahraniční hosté. Hlavní 
projev přednese předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Po 
skončení tryzny budou bezplatně zpřístupněna všechna památná 
místa Památníku Terezín: Malá pevnost, Muzeum ghetta, Národní 
hřbitov, Pietní místo u Ohře, Park terezínských dětí, Bývalá Magde-
burská kasárna, Židovská modlitebna a rekonstrukce „mansardy“ 
vězňů terezínského ghetta, Železniční vlečka, Kolumbárium, Ob-
řadní místnosti a ústřední márnice ghetta, Židovský hřbitov a kre-
matorium, Hřbitov sovětských vojáků.

Doprava je zdarma. Odjezd autobusu bude v 7:00 z Palackého 
nám. v Hořovicích. Zájemci si mohou místa rezervovat na těchto 
kontaktech: Alena Mészárosová - 606 832 653, Věra Nováková - 
724 027 517, e-mail: ov.csbs-beroun@seznam.cz

Milí hořovičtí spoluobčané,
všichni jsme jistě zaregistrovali 

neskutečnou tragédii, která postih-
la několik obcí jižní Moravy, kde 
tornádo vzalo lidem jejich domovy 
a bohužel i šest lidských životů.

Ve všech to vzbudilo velkou vlnu 
soucitu. Ale stačí soucit?

Byla jsem si jista, že nikoliv, že 
člověk má v takových okamžicích 
udělat, co je v jeho silách, aby trochu 
pomohl…

Protože pan starosta mi na mou 
otázku /25. 6. /, zda bude obec něco 
dělat, řekl, že není proti, pochopila 
jsem to jako souhlas něco podnik-
nout.

Proto jsem na našich FB strán-
kách „Otevřené fórum rodáků 
a přátel Hořovic“ týž den zveřejnila 
výzvu ke sbírce potřebných věcí, kte-
ré by třeba jen málo pomohly. Ihned 
mi nabídly spolupráci pí E. Kauf-
manová, M. Flídrová, H. Šlajerová 
a V. Kutáčová, k pomoci se přihlásili 
i další zájemci.

Pan tajemník nám umožnil vyu-
žít prostory v radnici, aby místo bylo 
dostupné, a tak v pondělí 28. června 
od 7 do 19 hod. a v úterý 29. června 
od 7 do 16 hod. sbírka proběhla. 
Hned v neděli mne kontaktovala 
paní starostka ze Záluží, ozvaly se 
obce Kotopeky, Zaječov či Komárov. 
Přístupem představitelů těchto obcí 
jsem byla mile překvapena.

Zájem lidí přispět byl velký a nás 
doslova dojal. Kontaktovala jsem 
místostarostu Moravské Nové Vsi 
pana ing. Igora Antala a jeho pro-
střednictvím vedoucího krizového 
centra v Hodoníně, poptala, co nej-
více potřebují, a tímto směrem jsme 
instruovali dárce. Dokonce i v době, 

kdy již pozastavovali sbírky šatstva 
apod., jsme si byli jisti, že naši sbírku 
přijmou.

Odvoz mi ochotně přislíbil p. 
velitel hasičů Z. Laube, ale protože 
sebraného materiálu bylo mnoho 
a především proto, že své služby 
nabídl majitel kamionové dopravy 
pan Procházka ze Záluží, který od-
voz přislíbil zdarma, volili jsme tuto 
alternativu. Dokonce jsme už ani 
nepobrali materiál, který nashro-
máždil Zaječov, ale protože městys 
Komárov si dopravu zajistil sám, 
požádali jsme, aby zaječovskou sbír-
ku přibrali.

Kamion byl naplněný zcela, do-
pravci vyjeli ve 3 hod. ráno, aby byli 
v Hodoníně v čase dojednaném 
v krizovém centru. Vezli jsme dary 
jako radiátory, vodovodní baterie, 
kabely, elektrocentrály, malé chlad-
ničky, pracovní nářadí, rukavice, 
vody, piva, energetické nápoje, krycí 
plachty, holinky, drogerii, sanitár-
ní potřeby, léky, paletu svíček pro 
obyvatele zachovaných domů bez 
elektřiny a paletu krmiva pro zví-
řata, ze Záluží mimo jiné i stavební 
materiál…

Všechno jsme řádně zapisovaly 
a v příštím vydání Vřešťanu podě-
kujeme dárcům jmenovitě. Vím ale, 
že všem nám šlo o jediné – jen ma-
linko pomoci.

V Hodoníně vykládka proběh-
la bez komplikací, a tak všem, kdo 
pomohli, přispěli nejen peněžním 
darem prostřednictvím různých 
nadací, ale i touto formou, za nás 
organizátorky moc děkuji. Buďme, 
prosím, takto vnímaví a soudržní 
i v normálních situacích.

Věra Veverková

Sbírka pro Moravu
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z usnesení rady a zastupitelstva města

Z Rady města
Hořovice

ze dne 23. června 2021

n Rada města schvaluje program 
jednání uvedený na pozvánce.
n Rada souhlasí s návrhem smlou-
vy o využití obecního systému od-
padového hospodářství a zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení, 
podle které bude společnost ELEK-
TROWIN a.s. v následujících letech 
odebírat z hořovického sběrného 
dvora odpadní elektrozařízení sku-
pin 1–6. Rada pověřuje pana staros-
tu podpisem smlouvy.
n Rada souhlasí s návrhem smlou-
vy o zřízení veřejného místa zpět-
ného odběru, podle které by měla 
společnost REMA Systém, a.s. ode-
bírat odpadní elektrozařízení z mís-
ta zpětného odběru ve sběrném 
dvoře.
n Rada souhlasí s textem smlouvy 
o výpůjčce nemovitosti, podle které 
společnost Penguin Box s.r.o. umístí 
na pozemek p. č. 1154/1 v k. ú. Ho-
řovice v Palachově ulici tzv. PEN-
QUIN BOX, tj. box sloužící k ode-
slání, resp. k vybírání poštovních 
zásilek. Rada pověřuje pana starostu 
podpisem smlouvy.
n Rada souhlasí se žádostí, podle kte-
ré si žadatel vybuduje na své náklady 
vjezd na svůj pozemek, a to i na části 
pozemku p. č. 2320/1 v k. ú. Hořovice, 
jenž je majetkem města Hořovice.
n Rada souhlasí s textem smlouvy 
o smlouvě budoucí o realizaci pře-
ložky distribučního zařízení urče-
ného k dodávce elektrické energie, 
podle které budou, za odhadovanou 
cenu 1.528.000 Kč provedeny pře-
ložky kNN v Dlouhé a v Žižkově 
ulici, a to za účelem umožnění vý-
stavby kanalizačních a vodovodních 
řadů v celé lokalitě Žižkov.
n Rada města Hořovice schvaluje 
podle § 102 odst. 2, písm. l) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, Vnitřní předpis č. 1/2021 – 
Pravidla pro přijímání a vyřizování 
petic a stížností, a to s účinností od 
1. 7. 2021.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Smlouvy o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a do-
hody o umístění stavby č. IZ-12-
6000190/SOBS/VB1 pro společnost 
ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve 
vybudování přeložky VN pro sil-
niční obchvat na pozemcích parc. 
č. 1958, 1950/2, 1966/10, 1967/1, 
1967/2, 2126/5, 1968/1 v k.ú. Hořo-
vice a pozemku parc. č. 912/12 v k.ú. 

Velká Víska. Předpokládaný rozsah 
věcného břemene bude cca 164,7 
bm za jednorázovou náhradu ve 
výši 1.800 Kč bez DPH dle platných 
předpisů.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s předloženými smlouvami o zříze-
ní věcného břemene – služebnosti, 
a to pro Městskou akciovou společ-
nost Hořovice, a.s., kterými jsou:
a) Smlouva o zřízení věcného bře-
mene – služebnosti, jejímž předmě-
tem je kanalizační přípojka na po-
zemcích parc. č. 895/1, 895/3, 895/9 
a 912/12 v k.ú. Velká Víska v délce 
113,66 bm dle GP č. 985-108/2021, 
za cenu ve výši 56.830 tis. Kč bez 
DPH, celkem 68.764 Kč.
b) Smlouva o zřízení věcného bře-
mene – služebnosti jejímž před-
mětem je vodovodní přípojka na 
pozemcích parc. č. 66/1 a 66/7 v k.ú. 
Velká Víska v délce 11,49 bm dle 
GP č. 987-125/2021, za cenu ve výši 
5.745 Kč bez DPH, celkem 6.951 Kč.
n Rada města Hořovice na základě 
výběrového řízení „Herní prvky – 
Hořovice“ rozhodla o výběru na-
bídky uchazeče: František Smitka, 
Přívětice 101, 338 28 Radnice, IČO: 
453 99 298, jehož tímto vybírá jako 
dodavatele a souhlasí s podpisem 
Rozhodnutí o výběru dodavatele. 
František Smitka za plnění veřejné 
zakázky požaduje 453.500 Kč bez 
DPH, tj. 548.735 Kč vč. 21 % DPH. 
Rada města Hořovice pověřuje pana 
starostu podpisem příslušné Smlou-
vy o dílo.
n Rada města Hořovice schvaluje 
zábor veřejného prostranství pro 
Občanskou demokratickou stranu 
v rámci předvolební akce spojené 
s promítáním letního kina, a to na 
Palackého náměstí v Hořovicích 
dne 21. srpna 2021 od 16:00 do 
22:00 hodin. Zábor bude zpoplat-
něn dle příslušné místní vyhlášky 
a žadatel bude seznámen s konkrét-
ními podmínkami záboru, jejichž 
dodržení bude závazné.
n Rada města Hořovice na základě 
výběrového řízení „Vánoční osvět-
lení v Hořovicích“ rozhodla o vý-
běru nabídky uchazeče: DECOLED 
s.r.o., Fráni Šrámka 2622/18, 150 00 
Praha, IČO: 25683853, jehož tímto 
vybírá jako dodavatele. Společnost 
za plnění veřejné zakázky požaduje 
206.611 Kč bez DPH, tj. 249.999 Kč 
vč. 21 % DPH ročně, a to po dobu 4 
let. Rada města Hořovice pověřuje 
pana starostu podpisem příslušné 
Smlouvy o dílo a zároveň souvisejí-
cích rozhodnutí týkajících se před-
mětné zakázky.
n Rada města Hořovice na zákla-
dě výběrového řízení „Společenský 
dům – denní stacionář“ rozhodla 

o výběru nabídky uchazeče: TEZA 
spol. s r.o., Jungmannova 156/2b, 
268 01 Hořovice, IČO: 49823299, 
jehož tímto vybírá jako dodavatele 
a souhlasí s podpisem Rozhodnu-
tí o výběru dodavatele. Společnost 
za plnění veřejné zakázky požadu-
je částku ve výši 1.275.551 Kč bez 
DPH, tj. 1.543.416,71 Kč vč. 21 % 
DPH. Rada města Hořovice pověřu-
je starostu města podpisem přísluš-
né Smlouvy o dílo.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s výjimkou z vnitřního předpisu 
3/2016 – Zásady pro zadávání ve-
řejných zakázek malého rozsahu, 
pro Městskou správu bytového a ne-
bytového fondu Hořovice, a to ve 
věci výběru dodavatele technické-
ho stroje na údržbu a sečení zeleně 
v rámci území města Hořovice.
n Rada souhlasí s bezplatným pro-
nájmem sálu radnice orchestru Ho-
řovická muzika pro konání tradič-
ních koncertů dechového orchestru 
Hořovická muzika ve dnech 5. 8. , 
19. 8. a 16. 9. 2021 v čase od 16:00 
do 20:00 hodin. Souhlas je platný při 
dodržení aktuálních hygienických 
opatření.
n Rada souhlasí s bezplatným pro-
nájmem sálu radnice pro přípravu, 
konání a vypořádání opakovaných 
voleb do Národního shromáždě-
ní Bulharské republiky od soboty 
10. 7. 2021 do poledne v pondělí 
12. 7. 2021 za podmínky dodržení 
aktuálních hygienických opatření.
n Rada města Hořovice nesouhlasí 
s poskytnutím finančního příspěv-
ku ve formě individuální účelové 
dotace na činnost terénní služby 
rané péče na rok 2021 pro organiza-
ci: EDA cz, z.ú. z důvodu ukončení 
vypsaného dotačního řízení pro rok 
2021.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s podáním žádosti 1. ZŠ Hořovice 
o dotaci v rámci výzvy OP VVV č. 
02_20_080 Šablony III.
n Rada rozhodla, že prázdnino-
vý režim schůzí bude 21. 7. 2021 
a 18. 8. 2021. Od 1. 9. 2021 se budou 
konat schůze rady v obvyklém reži-
mu.

Ze zastupitelstva 
města Hořovice

ze dne 23. června 2021

n Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje program zasedání zastupi-
telstva města Hořovice.
Výsledek hlasování:
PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. 1 bylo schváleno

n Zastupitelstvo města Hořovice 
po projednání podle § 84 odst. 2, 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve zně-
ní pozdějších předpisů, schvaluje 
účetní závěrku města Hořovice se-
stavenou ke dni 31. 12. 2020.
Výsledek hlasování:
PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2
Usnesení č. 2 bylo schváleno
n Zastupitelstvo města Hořovice 
po projednání podle § 84 odst. 2, 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve zně-
ní pozdějších předpisů, schvaluje 
závěrečný účet města Hořovice za 
rok 2020 včetně zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření, a to bez 
výhrad.
PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. 3 bylo schváleno
n Zastupitelstvo města Hořovice 
po projednání na základě zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), v platném znění podle § 84 
odst. 2, písm. b) schvaluje rozpoč-
tové opatření č. 2 ke schválenému 
rozpočtu města Hořovice na rok 
2021 ve znění rozpočtového opat-
ření č. 1.
Výsledek hlasování:
PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. 4 bylo schváleno
n Zastupitelstvo města Hořovi-
ce revokuje svůj výrok pod bo-
dem 4 v usnesení č. 1/2020 ze dne 
4. 3. 2020 ve věci schválení pořízení 
změny územního plánu č. 1 měs-
ta Hořovice na návrh společnosti 
NH Hospital, a. s., a zároveň zastu-
pitelstvo příslušné podle § 6 odst. 
5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním 
řádu, v platném znění (stavební zá-
kon), (dále jen „zákon“), schvaluje 
pořízení změny územního plánu 
města Hořovice č. 1 zkráceným po-
stupem dle ust. § 55a odst. 2 zákona 
na návrhspolečnosti CONSTRUC-
TION TEAM s.r.o., IČO:27203409, 
Okruhová 1135/44, 155 00 Praha 
(navrhovatel) a na návrh společnos-
ti BAGGER k.s., IČO: 25722245, Na 
Jezerce 1199/7, 140 00 Praha (navr-
hovatel) a současně zastupitelstvo 
dle ust. § 45 odst. 4 zákona pod-
miňuje pořízení změny územního 
plánu úplnou úhradou nákladů na 
zpracování změny navrhovatelem.
Součástí změny ÚP je zpracování 
vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území na základě požadav-
ku krajského úřadu zpracovat vy-
hodnocení vlivů změny územního 
plánu města Hořovice na životní 
prostředí (tzv. SEA).
Výsledek hlasování:
PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
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n Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje dle ustanovení § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, prodej částí 
pozemků parc. č. 730/1 a 730/9, 
vše v k.ú. Hořovice vedených na 
listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. 
a obec Hořovice, a to Hasičskému 
záchrannému sboru Středočeského 
kraje v rozsahu pozemků označo-
vaných dle návrhu geometrického 
plánu jako č. 730/10 o výměře 53 
m2, parc. č. 730/11 o výměře 377 
m2, parc. č. 730/12 o výměře 303 
m2 a parc. č. 730/13 o výměře 41 
m2. Kupní cena je stanovena dle 
znaleckého posudku ve výši urče-
né cenovým předpisem na část-
ku 431,57 Kč za m2, tj. celkem ve 
výši 334.035,18 Kč. Zastupitelstvo 
rovněž schvaluje vzorovou kupní 
smlouvu na předmětné pozemky 
a jejím podpisem pověřuje starostu 
města.
PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. 6 bylo schváleno
n Zastupitelstvo města Hořovice 
neschvaluje dle ustanovení § 85 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zá-
kon o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, prodej 
pozemku parc. č. 306 o výměře 149 
m2 v k.ú. Velká Víska, a to paní Lucie 
F. Groene Odkolek, bytem Bassova 
4, Praha.
PRO:17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
n Zastupitelstvo města Hořovice 
neschvaluje dle ustanovení § 85 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zá-
kon o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, koupi 15 
ti parkovacích ploch, resp. pozemků 
v ulici U Školky v Hořovicích, a to 
od M. Kebrleho st. a M. Kebrleho 
ml., bytem Hořovice.
PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
n Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje dle ustanovení § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, prodej části 
pozemku parc. č. 507, o výměře 58 
m2 v k.ú.Hořovice, panu Michalu 
Fajrajzlovi, bytem Křešín 33, a to 
za podmínky, že kupující na svůj 
náklad zajistí potřebné přemístění 
sloupu veřejného osvětlení na da-
ném pozemku a také jako kompen-
zační opatření za zrušení plochy 
veřejné zeleně provede revitalizaci 
plochy veřejné zeleně na pozemku 
parc.č. 553/2 k. ú. Hořovice dle za-
dání odboru výstavby a životního 
prostředí, a to nejpozději ve lhůtě 
do 12 měsíců od podpisu kupní 
smlouvy. Kupní cena je stanovena 

dle znaleckého posudku v celkové 
výši 35.864,40 Kč.
Výsledek hlasování:
PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. 9 bylo schváleno
n Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje dle ustanovení § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, prodej po-
zemků parc č. 2145 o rozloze 1.109 
m2, parc č. 2146 o rozloze 6.158 
m2 a parc č. 2150/5 o rozloze 693 
m2 v k.ú. Hořovicepanu Milanu 
Vyštejnovi, bytem Hořovice, a to za 
účelem provedení terénních úprav 
za průmyslovým areálem s prove-
dením výsadby lesního porostu. 
Zastupitelstvo zároveň stanovuje 
podmínku prodeje v podobě prove-
dení terénních úprav dle projektové 
dokumentace s kladným stanovis-
kem Odboru výstavby a životního 
prostředí MěÚ Hořovice a společ-
nosti VaK Beroun. Kupní cena je 
stanovena dle znaleckého posudku 
v celkové výši 390.000 Kč.
PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
n Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje dle ustanovení § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, kupní smlou-
vy na odkup pozemků dotčených 
stavbou „Cyklostezka Hořovice – 
Kotopeky včetně lávky přes Červe-
ný potok“ v k.ú. Velká Víska, obci 
Hořovice, mezi městem Hořovice 
a fyzickými osobami, kterými jsou:
1. Kupní smlouva s p. Hamouzovou 
a Ing. Růžičkovou na odkup pozem-
ku parc. č. 900/18, odděleného od 
pozemku parc. č. 900/13 v k. ú. Velká 
Víska, obec Hořovice za kupní cenu 
73.840 Kč.
2. Kupní smlouva s Ing. Vondráč-
kem na odkup pozemků parc. č. 
912/45 a parc. č. 912/46, oddělených 
z pozemku parc. č. 912/37 a pozem-
ků parc. č. 912/47 a parc. č. 912/48, 
oddělených z pozemku parc. č. 
912/11 v k.ú. Velká Víska, obec Ho-
řovice za kupní cenu 141.427 Kč.
3. Kupní smlouva s p. Sekyrovou 
a p. Fikarovou na odkup pozemků 
parc. č. 912/49 a parc. č. 912/50 od-
dělených z pozemku parc. č. 912/14 
v k.ú. Velká Víska, obec Hořovice za 
kupní cenu 43.327 Kč.
PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno
n Zastupitelstvo města Hořovice 
vydává podle ustanovení § 84 odst. 
2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, Obecně 
závaznou vyhlášku města Hořovi-
ce č. 1/2021 o stanovení obecního 

systému odpadového hospodářství, 
a to s účinností od 1. 8. 2021.
PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno
n Zastupitelstvo města Hořovice 
vydává podle ustanovení § 84 odst. 
2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, Obecně 
závaznou vyhlášku města Hořovice 
č. 2/2021, kterou se stanoví školský 
obvod a část společného školského 
obvodu základních škol zřizovaných 
městem Hořovice, a to s účinností 
od 1. 9. 2021.
PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno

n Zastupitelstvo města Hořovice 
vydává podle ustanovení § 84 odst. 
2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, Obecně 
závazné vyhlášky města Hořovice č. 
3/2021, o místním poplatku ze psů, 
č. 4/2021, o místním poplatku z po-
bytu, č. 5/2021, o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství 
a č. 6/2021, o místním poplatku ze 
vstupného, které nahrazují Obecně 
závaznou vyhlášku města Hořovice 
o místních poplatcích č. 1/2020, a to 
s účinností od 1. 8. 2021.
PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno

Na dráze mezi Marsem a Ju-
piterem obíhá planetka, kterou 
objevili čeští astronomové Petr 
Pravec a Lenka Kotková (Ša-
rounová). Planetku s katalogo-
vým číslem 131181 navrhl Jan 
Florian z Hvězdárny Žebrák (ta je 
kolektivním členem České astro-
nomické společnosti) jejím obje-
vitelům pojmenovat podle města 
Žebrák. Právě letos si připomíná 
625. výročí povýšení na královské 
komorní město Václavem IV. Ten-
to návrh byl Pracovní skupinou 
pro nomenklaturu malých těles 
při Mezinárodní astronomické 
unii přijat a nové jméno plane-
tky „131181 Žebrák“ bylo právě 
v Minor Planet Circulars zveřej-
něno, čímž se stalo oficiálním.

Při té příležitosti vzniká v Žeb-
ráku i ojedinělý projekt. Limitovaná 
edice gramofonové desky jako upo-
mínkového předmětu u příležitosti 
pojmenování planetky. Na jedné 
straně bude obsahovat nahrávky 
hudebního skladatele a muzikan-
ta Miloše Rábla, na straně druhé 
nahrávku Jaroslava Svěceného na 
housle a Václava Uhlíře na varhany, 
která bude pořízena v kostele sva-
tého Vavřince v Žebráku. Slavnost 
k udělení planetky pak proběhne 
2. října 2021, kdy se odehraje v Žeb-
ráku i slavnostní koncert výše uve-
dených interpretů.

Hvězdárna Žebrák navíc nově 
rozšířila prostory pro veřejnost 
o novou interaktivní místnost, 
kde návštěvníci naleznou mj. věr-
nou kopii meteoritu Žebrák, který 
poblíž města dopadl v roce 1824 
a byl nalezen, mini planetárium, 
Bolidozor na zaznamenávání pře-

letů meteorů, 3D tiskárnu včetně 
modelů budovy a hlavního da-
lekohledu v porovnání se vzoro-
vým dalekohledem zvaným Hale 
na Mt. Palomaru v Kalifornii, 
fotostěny s vesmírem a měsíčním 
povrchem a mnohé další.

Hvězdárna také už více než 
rok připravuje internetový 
seriál o astronomii i zajíma-
vostech z okolí hvězdárny pod 
názvem V záři hvězd a zároveň 
plánuje přístavbu přírodovědné-
ho centra s přednáškovou míst-
ností a pozorovatelnou. Stávající 
budova je malá a příliš nesplňuje 
dnešní požadavky návštěvníků 
zejména s ohledem na nedosta-
tečný prostor. Návštěvníci si akce 
hvězdárny oblíbili a ve vypsaných 
termínech jejich počet často pře-
vyšuje kapacitu.

V létě na hvězdárně proběh-
ne mj. 13. srpna pozorování me-
teorického roje Perseid doplně-
né koncertem zpěváka Michala 
Šindeláře s písničkou Hořely, 
padaly hvězdy a dalšími, po-
zorování objektů noční oblohy 
a další akce.Na konci září se pak 
tradičně připojí k Noci vědců. 
Její letošní téma je čas.

Na hvězdárně vznikly také Po-
hádky z hvězd. Některé z nich již 
mají i videopodobu a promítají se 
na dalších českých hvězdárnách, 
které jsou kolektivními členy 
Asociace hvězdáren a planetárií. 
Namluvili je mj. Karel Vágner, 
Hana Zagorová, Jitka Zelenková, 
Ota Jirák, Petr Rezek nebo Pavel 
Kožíšek. Nejnověji pak Michal 
Malátný ze skupiny Chinaski.

Vladislav Slezák

Česká republika má novou
planetku, jmenuje se

po královském městě Žebrák
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sport - společnost

Tak jako na spoustu dalších spor-
tovních oddílů i na náš oddíl plavání 
a moderního pětiboje naplno do-
padly restrikce vládních omezení. 
Oběma sportům a zejména plavání 
byly uzavřeny vnitřní sportoviště 
a zrušen veškerý závodní program. 
Všichni doufali, že se sezóna roz-
běhne na jaře, a to se také splnilo, 
sice až trochu později, ale jeden zá-
vod v plavání a dva v moderním pě-
tiboji byly do konce měsíce června 
uspořádány.

V době omezení se trenéři sna-
žili děti motivovat k pohybu zejmé-
na prostřednictvím sociálních sítí 
a probíhaly spíše posilovací domácí 
tréninky. Tak jak se venkovní pro-
středí postupně uvolňovalo, tak jsme 
se postupně s moderním pětibojem 
začali pomalu rozbíhat v lesoparku 
Dražovka. Posléze nám byl otevřen 
i plavecký bazén a mohli jsme tedy 
začít naplno trénovat. Samozřejmě 
někteří malí závodníci svoji sportov-
ní kariéru ukončili, některé návrat 

do plné tréninkové zátěže hodně 
bolel, ale v zásadě lze konstatovat, 
že malí sportovci na první tréninky 
přišli vždy s úsměvem a plni elánu. 
V měsíci srpnu nás čeká týdenní 
soustředění na Vysočině, které je 
v tomto roce společné pro oba od-
díly. Závodní sezóna se nám v obou 
sportech naplno rozběhne v měsíci 
září, takže se budeme těšit na to, že 
naši malí a mladí sportovci navážou 
na své sportovní úspěchy, které měli 
před nucenou přestávkou.

V červnu proběhly dva závody 
v moderním pětiboji:
CZECH OPEN mezinárodní mist-
rovství ČR U17-U19
U17 Nikola Dardová 2. místo
U19 Jan Nosek 2. místo
U17 družstva Nikola Dardová, Mar-
tina Vavřičková 2. místo
4. kolo ČPM Kralupy nad Vltavou
U17 Nikola Dardová 1. místo,
Martina Vavřičková 2. místo
U19 Anežka Abrahámová 3. místo, 
Jan Nosek 2. místo
U11 Samuel Holiček 1. místo

V současné době probíhají dob-
rovolné tréninky třikrát týdně. Srp-
novým soustředěním nám začíná 
intenzivnější tréninková zátěž, která 
má za cíl připravit naše svěřence na 
podzimní sezónu.

18. září proběhne v Hořovicích 6. 
kolo ČPM v moderním pětiboji, kte-
ré je zároveň MČR kategorie U11.

Na začátku měsíce září budou 
oba oddíly pořádat nábor nových 
členů. Informace o těchto náborech 
budou na: www.plavanihorovice.cz, 
https://www.facebook.com/plavani-
horovice

Martin Štochl

Plavání a moderní pětiboj
v době covidové a pocovidové

Základní umělecká škola 
(ZUŠ) Josefa Slavíka Hořovice 
vyhlašuje dodatečné přijíma-
cí talentové zkoušky pro nové 
žáky na vybrané hudební ná-
stroje, a to v termínech od 1. do 
10. září 2021

Při červnových zkouškách 
k nám do nového školního roku 
nastoupilo již spoustu šikovných 
dětí, kteří se k nám každoročně 
hlásí. I přes nouzový stav nám le-
tošní rok počty studentů vydrželi, 
avšak pár míst v hudebním oboru 
je ještě volných. Rádi bychom tedy 
v naší škole přivítali ještě nové 
žáky, kteří se rádi budou učit na 

kytaru, klarinet, trubku, lesní roh 
a nebo se budou učit zpěvu a to 
buď sólovém nebo sborovém.

Kromě samotných hodin ná-
stroje se mladší žáci věnují hudeb-
ní teorii a zpěvu. Starší žáci pak 
účinkují především v komorních 
souborech školy, pěveckém sboru 
ZVONEK na Žebráku, v kapele 
HORband nebo v souborech ko-
morních zpěváků.

Již od roku 1949 nabízí naše 
škola dětem a mladým lidem 
možnost seznámit se s uměním. 
I letos otevíráme dveře pro nové 
zájemce ve věku od 5 do 18 let. 
Letošní školní rok jsme se popra-
li s distanční výukou a jsme při-
praveni na případný další přesun 
výuky do online prostředí.

Na talentové zkoušky se mů-
žete přihlásit tak, že nás kontak-
tujete telefonicky na 311 512 036, 
nebo na emailu: skola@zus-ho-
rovice.cz. Více informací najdete 
na stránkách www.zus-horovi-
ce.cz, nebo na tel. 311 512 036, 
emailu skola@zus-horovice.cz.

Dodatečné talentové zkoušky 
do ZUŠ Hořovice

Tradiční setkání u památníku PTP
Obecní úřad Zaječov a Spolek Zděná 2012 vás zve na „Tra-
diční setkání u památníku PTP ve Svaté Dobrotivé – Za-
ječově“, které se koná ve čtvrtek 9. září 2021 v Zaječově – 
Svaté Dobrotivé.

PROGRAM:
9:00 hod. uvítání čestných hostů na obecním úřadě
9:30 hod. mše svatá v místním kostele Panny Marie a sv.Dobrotivé
11:00 hod. pietní akt u památníku 52.PTP
- hymna slovenská a česká
- položení květinových darů k památníku
- uvítání starostou obce Zaječov
- projevy
- modlitba hlavního kaplana AČR
12:00 hod. setkání s čestnými hosty v Lidovém domě
13:00 hod. společný oběd a přátelské setkání účastníků
14:00 hod. přednáška Mgr.Tomáše Makaje „Novinky z bádání 
o PTP“

n Otevřené MČR U19 – Jan Nosek 
obsadil 2. místo.

n CZECH OPEN otevřené mistrovství ČR U17 družstva – 2. místo obsadily 
Nikola Dardová a Martina Vavřičková. 2x foto: Tomáš Ekl
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„Měla život tak smutný, že se zdá příliš krásný 
na to, aby byl pravdivý”.

Představení Divadla Kampa inspirované kni-
hou Simone Berteaut. Šansonové písně Edith Piaf 
i její životní příběh inspirují k interpretaci mno-
ho hudebních, divadelních i filmových tvůrců. 
Proč inspiroval také nás a co v jejích písních i ži-
votě hledáme nového? Jak říká sama Edith Piaf: 
„Šanson je vlastně příběh, a ten musí být takový, 
aby mu lidé věřili. Musí rvát srdce, a naříkat, to je 
můj žánr.“ Ano každá její píseň byla příběhem, 
za kterým je ukrytá bolestná zkušenost, prožitek, 
emoce. Rozkrývat citové podhoubí každé písně 
bylo pro nás objevováním toho, kdo Edith byla, 

proč zpívala tak, jak zpívala, a proč její život byl 
tak rozporuplný. Na jedné straně její sláva dosáhla 
vesmírných výšin, na straně druhé upadala do tra-
gické sebedestrukce.

Hrají: Edith Piaf – Vanda Hauserová (širší no-
minace na Ceny Thálie 2019), Momonka a ostatní 
postavy – Petra Bílková. Na klavír doprovází: Pet-
ra Bílková. Scénář: Iveta Dušková a Vanda Hau-
serová. Režie: Iveta Dušková. Kostýmní a výtvarná 
spolupráce: Dana Heroldová

Vstupenky zakoupíte výhradně na https://
www.ticketportal.cz/event/Edith-Piaf-Dnes-ne-
chci-spat-sama-12000345. Zámek Hořovice ani 
MKC Hořovice nejsou organizátory této akce.

Edith Piaf: Dnes nechci spát sama
- open air 19. 8. v zámeckém parku

Edith Piaf: Dnes nechci spát sama - 
open air v zámeckém parku v 

Hořovicích 

 

“Měla život tak smutný, že se zdá příliš krásný na to, aby byl pravdivý”. 
Divadelní představení inspirované knihou Simone Berteaut. 

Šansonové písně Edith Piaf i její životní příběh inspirují k interpretaci mnoho 
hudebních, divadelních i filmových tvůrců. 
Proč inspiroval také nás a co v jejích písních i životě hledáme nového? 
Jak říká sama Edith Piaf: „Šanson je vlastně příběh, a ten musí být takový, aby mu 
lidé věřili. Musí rvát srdce, a naříkat, to je můj žánr." Ano každá její píseň byla 
příběhem, za kterým je ukrytá bolestná zkušenost, prožitek, emoce. Rozkrývat citové 
podhoubí každé písně bylo pro nás objevováním toho, kdo Edith byla, proč zpívala 
tak, jak zpívala, a proč její život byl tak rozporuplný. Na jedné straně její sláva 
dosáhla vesmírných výšin, na straně druhé upadala do tragické sebedestrukce. Je 
otázka, zda by Edith Piaf byla tou geniální zpěvačkou bez svých pádů, vzletů i 
tragických dramat. 

Hrají: Edith Piaf – Vanda Hauserová (širší nominace na Ceny Thálie 2019), 
Momonka a ostatní postavy – Petra Bílková 
Na klavír doprovází: Petra Bílková 
 
Scénář: Iveta Dušková a Vanda Hauserová 

7 pádů Honzy Dědka je oblíbená talk 
show, kterou můžete znát z pravidelného 
úterního vysílání na televizi Prima. Roz-
hovory se staly současně fenoménem na 
YouTube, kde je k dnešnímu dni zhlédlo 
na 55 miliónů lidí!

Pořad vedený renomovaným publicis-
tou Honzou Dědkem vznikl v roce 2011 
a od té doby se v něm vystřídalo již přes 
500 hvězdných hostů a na letním open 
air turné v Hořovicích se můžete těšit na 
Danu Morávkovou a Tomáše Matonohu. 
Teď poprvé míří tento pořad do vašeho 
města. Můžete se těšit na 90 minut pří-
jemné zábavy a zajímavých rozhovorů 
„o všem a pro všechny” vždy se dvěma 
populárními osobnostmi. Vstupenky za-
koupíte výhradně na TICKETPORTAL. 
Zámek Hořovice ani MKC Hořovice ne-
jsou organizátory této akce.

Jako mažoretky TJ Spartak Hořovice máme 
za sebou ten nejsmutnější rok, ve kterém jsme 
se musely obejít bez společných tréninků. Ty 
už se nám naštěstí vrátily. To stejné ale se sl-
zami v očích nemůžeme napsat o naší první 
trenérce Šárce. Povedená mažoretková soutěž 
nám tak může být alespoň malou záplatou na 
uplakaná srdíčka. Svaz mažoretek a twirlin-
gu ČR uspořádal pohárovou online soutěž, 

ze které jsme si za sóla odnesly šest medailí, 
postup na mistrovství České republiky a pře-
devším nenahraditelný společný zážitek plný 
motivace i zábavy.

Poprvé v celé mažoretkové historii se kvůli 
pandemickým okolnostem konala soutěž jed-
notlivců od Svazu mažoretek a twirlingu ČR 
v online prostředí. Pro sport netypické inter-
netové učebny jsme poznaly už na trénincích, 

které musely většinu 
roku také probíhat 
distančně. Ovšem 
ani přes chybějící 
kontakt a tréninko-
vou atmosféru jsme 
se žádná z dvanácti 
sólistek, včetně naší 
trenérky Pavlíny 
Hejbalové, nenecha-
ly od své hůlkové 
vášně odradit. A tak 
jsme byly v květnu 
připravené natočit 
soutěžní videa.

15. května se hři-
ště v Chaloupkách 
proměnilo v provi-
zorní soutěžní sál, na 
kterém se vystřídalo 

12 párů bílých kozaček- 12 načesaných a na-
líčených mažoretek v blyštivých kostýmech. 
Trenérka Pavlínka sledovala naše vystoupení 
za kamerou, dávala nám rady a s další cvičitel-
kou Andrejkou nás povzbuzovala. Šárka Šnob-
lová, nejusměvavější trenérka, která nás všech-
ny naučila mažoretky zbožňovat, se tentokrát 
dívala shora a na nás pršely slzy štěstí.

Šťastné jsme pak od soboty 12. do neděle 
13. června živě sledovaly naše výkony, hod-
nocení poroty ainspirující sestavy našich sou-
peřek z celé republiky. Na medaile jsme moh-
ly připít hned šestkrát a na vrch dvakrát za 
bramborové. Přípitek si ale nakonec zasloužily 
všechny, protože nebyl jediný výkon, který by 
neukazoval velký pokrok a odhodlání. Věříme, 
že během léta se ještě budeme moci ukázat na 
venkovních slavnostech.

Děkujeme Šárce a Pavlínce, udělaly toho pro 
nás hrozně moc. Daniela Hlavová

Rok u hořovických mažoretek



www.mesto-horovice.cz12

kulturní servis



kulturní servis

13www.mesto-horovice.cz

SPOLEK MILOVNÍCI PANENEK POŘÁDÁ 

 
VÍKEND 

S  PANENKAMI  
 

 
 
 
 
KDY 
SOBOTA 21.8.2021    10:00 – 18:00  
NEDĚLE   22.8.2021    10:00 – 15:00  

KDE  
Jiráskova 208, Rokycany 
Sokolovna - restaurace 

 
ROKYCANY jsou se svou hračkářskou tradicí  neod-
myslitelně spjaty s firmou HAMIRO. Těšíme se na setkání s 
pamětníky a bývalými zaměstnanci a uvítáme jakékoliv infor-
mace týkající se výroby hraček (příběhy, výstřižky, fotografie 
apod.). 

 

OTEVŘENO PRO 
ŠIROKOU  
VEŘEJNOST  

VSTUPNÉ 
Děti od tří let 30 Kč 
Dospělí  70 Kč 
Senioři nad 80 let ZDARMA 

K VIDĚNÍ 
Historické panenky 
Retro panenky 
Kočárky 
Hračky a medvídci 
Nábytek a další vybavení 
 
 

ČEKÁ NA VÁS 
Bohatá tombola 
Prodej panenek 
Upomínkové předměty 
 

 
PANENKOVÁ  
PORADNA 
Přineste k určení svoje  
panenkové poklady  

 
PARTNEŘI 
Muzeum Krásné časy 
Milovníci panenek, z.s. 
 

VÍCE INFO 
www.milovnicipanenek.cz 
FB: Milovníci panenek, z.s. 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

druhý ročník obnovené tradice 

  
   
  

 

 

 Palackého náměstí 
 

 
 

Ve spolupráci s Římskokatolickou 
Farností Hořovice, Farním sborem 
ČCE v Dobříši a Hořovicích, MKC 

Hořovice,  dalšími spolky, 
nadšenci, dobrovolníky  

a sponzory, pořádá 
 HOROVIZE, z. s. 

Cvočkařská 286/1  
268 01  Hořovice 
IČO: 08992878 

Tel. č. 603 964 553 

Pouť s tradičními prodejními stánky regionálních 
řemeslníků, farmářů a prodejců. V nabídce budou mj.  
kozí sýry, zvěřina, domácí škvarky, paličkované šperky, 
autorské šperky, výrobky z šustí, andělské výrobky, solné 
lampy, přírodní ovocné šťávy, rokycanské kuličky, 
sladkosti a mnoho dalšího.  Budete mít možnost zakoupit 
keramické nebo kované šperky, lampy, drhané nebo 
textilní výrobky nebo panenky vyrobené v chráněné dílně. 
K dispozici budou stánky s občerstvením, např. s jídlem, 
dobrou kávou a zmrzlinou.  

V průběhu poutě uvidíte ukázky práce řemeslníků, dětské 
dílničky, vystoupení psích uličníků, ochutnáte hudební 
lázeň, vystoupení, středověké hudební skupiny Gutta 
z Plzně. Z Plzně přijedou harmonikáři Plzeňští Pepíci. 
Účast opět přislíbil i profesionální kat, maňáskové divadlo, 
své knížky bude nabízet autor Četnických humoresek ve 
stánku historické četnické stanice Hořovice, a mnoho 
dalších účinkujících.   

Od 10.00 hodin se v kostele koná mše svatá a od 11.00 
hodin zpívání v Loretě. Po celou dobu poutě bude 
otevřen kostel Nejsvětější trojice, Loreta a rovněž 
Evangelický kostel (bývalá synagoga). Prohlídky budou ve 
stanovených časech i s průvodcem. 
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Vrbnovská 30/1
tel. 603 199 304, 311 512 564
https://mkc-horovice.cz/knihovna/
e-mail: knihovna1@mkc-horovice.cz

Upozornění pro čtenáře provoz o letních práz-
dninách:
Od 1. 8. 2021 do 31. 8. 2021 půjčujeme ve dnech:
Úterý a čtvrtek 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Během prázdnin je možné využít vypůjčení 
předem objednaných knih mimo otevírací 
hodiny knihovny. Na termínu vyzvednutí je nut-
né se domluvit telefonicky (603 199 304).
Výpůjčky lze vyzvednout i během víkendu na 
IC Hořovice (732 512 821). Vypůjčené knihy 
a časopisy stále můžete vracet do biblioboxu.
n TRADIČNÍ LETNÍ FOTOGRAFICKÁ
SOUTĚŽ – KRÁSY NAŠÍ VLASTI
do 23. 9. 2021
Místo, které Vám učaruje, vyfoťte a snímek buď 
pošlete na email knihovna1@mkc-horovice.cz 
nebo ho přineste na flashdisku do knihovny. 
Fotografie v minimál. rozlišení 1200 x 1600 px. 
Soutěžní kategorie A do 15 let (uvést věk), ka-
tegorie B ostatní. Od října 2021 budou všech-
ny snímky vystaveny v knihovně.

PŘIPRAVUJEME:
n 13. 10. 2021 od 17:30
MILAN ZACHA KUČERA
- ZÁHADY JANTAROVÉ KOMNATY

Vrbnovská 30 / 1 (areál Starého zámku)
www.mkc-horovice.cz
tel. 732 512 821, 321 338 230
email: ic@mkc-horovice.cz

AKTUÁLNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST
Po – Pá 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
So, Ne, St. Svátky 9:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
Vstupenky na neuskutečněná (ale přesunutá) 
jarní i podzimní představení platí i v novém 
termínu. Peníze za zakoupené vstupenky na 
zrušená představení Vám vrátíme v pracovní 
době Infocentra. Je nutné zakoupené vstupenky 
přinést. Můžete-li, informujte se před návštěvou 
IC na tel. 732 512 821, zda máme k vracení 
dostatečnou hotovost. Děkujeme za pochopení!

VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI:
4 VE DVOU TOUR
- LENKA NOVÁ A PETR MALÁSEK
Koncert zrušen bez náhradního termínu. 
Vracíme peníze za prodané vstupenky.

n Společenský dům

Nádražní 606, Hořovice
tel.: 732 512 821

ZAHRADA SPOLEČENSKÉHO DOMU
n 12. 8. 2021 od 21:00
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Letní kino na kolečkách.
n 27. 8. od 19:00 (vstup do areálu v 17:30)
TRAUTENBERK

SPOLEČENSKÝ DŮM
n 14. 8. sobota od 10:00 do 17:00
HOŘOVICKÁ HELIGÓNKA

PŘIPRAVUJEME:
n 29. 9. 2021 od 19:00
4TET
n 30. 9. 2021 od 19:00
ZDENĚK IZER – „NA PLNÝ COOLE“
n 7. 10. 2021 od 19:00
SEXEM KE ŠTĚSTÍ (divadelní představení)

TANEČNÍ PODZIM 2021 (17. sezóna)
Mládež, pátky od 3. 9. 2021
Mládež - začátečníci H7, podzim 2020 18:00–
20:00 pokračování kurzu od 24. 9.
Mládež - začátečníci H7, podzim 2021 20:15–
22:15, 2100 Kč / osoba
Mládež - pokročilí H8
18:00 - 20:00 pokračování od 3. 9.
Jestli to situace dovolí, budou kurzy H7/podzim 
2020 a kurz H8 pokračovat ještě v tomto škol-
ním roce.
Dospělí, pondělky od 20. 9. 2021
Dospělí - středně pokročilí H3, 18:00–19:30
Dospělí - mírně pokročilí H2. 19:30–21:00
Dospělí - začátečníci H1, 21:05–22:35
V ceně je 11 večerů.
Blanka Vášová, www.tanecni.net

n Knihovna Ivana Slavíka

n Informační centrum

n Galerie Starý zámek

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

n do 29. 8. 2021
MARIE TRNKOVÁ
A JIŘÍ MATOUŠ TRNKA
Město Hořovice a Městské kulturní centrum 
Vás zvou na výstavu obrazů.

n Nádvoří Starého zámku

V rámci Středočeského kulturního léta za 
finanční podpory Středočeského kraje a ve 
spolupráci s MKC Hořovice zve Muzeum 
Hořovicka na dvě divadelní představení.
n 6. 8. pátek od 19:30
DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ
- KOMEDIE ART
Komedie Divadla Bez zábradlí pojednávající 
o upřímnosti a toleranci aneb co vše unese přá-
telství? Solidní vztah tří přátel se ocitá na tenkém 
ledě ve chvíli, kdy si jeden z nich pořídí velmi dra-
hý obraz. Zdánlivě banální estetický spor vyústí 
do vtipné hádky o hodnotách života a podstatě 
skutečného přátelství. Hrají Karel Heřmánek, Zde-

něk Žák a Josef Carda. Vstupenky v ceně 150,– Kč 
budou v prodeji na pokladně Muzea Hořovicka 
od 1. 8. a také hodinu před začátkem představení.
n pátek 27. srpna od 19:30
SÁŇKY SE ZVONCI
Scénické čtení v podání hereček Městského diva-
dla Mladá Boleslav. Představení Sáňky se zvonci 
pojednává o životě renesančních šlechtičen v 16. 
století. Antonín Přidal objevil v literárním archi-
vu řadu dopisů, které si v rozmezí let 1533-1590 
psaly české šlechtičny, osaměle žijící na svých 
venkovských sídlech a hrádcích, zatímco jejich 
manželé a otcové dobývali svět a „tvořili ději-
ny“. Strhující obraz čtyř generací žen vyprávějící 
o dětství, dospívání, láskách, samotě, stárnutí. 
Nahlédnutí do duše člověka doby dávno minu-
lé. Od 18:00 se můžete zapojit do doprovodného 
programu „Renesanční večer na Starém zámku“. 

n Radnice - sál

n 5. a 19. 8. od 17:00
KONCERT HOŘOVICKÉ MUZIKY

Čeká Vás poslech dobové hudby, ukázky rene-
sančních dvorských tanců, vystoupení kostýmo-
vaných tanečníků a možnost výuky pro veřejnost. 
Přijďte a poznejte, jak žila šlechta v době renesan-
ce. Vstupenky v ceně 100 Kč budou v prodeji na 
pokladně Muzea Hořovicka od 13. 8. a také před 
začátkem programu na nádvoří od 17 hodin.
Akce v rámci Hořovického kulturního léta
n 21. 8. sobota od 14:00
O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI
Divadelní pohádka / CZIdivadlo. Hlavní hr-
dinka příběhu je dobrosrdečná a milá Alžbět-
ka. Svoji starší sestru Agátu má upřímně ráda 
a vidí na ní jen to dobré. Chamtivá Agáta ji 
však stále sekýruje a ponižuje. Bětuška se zlobě 
a manipulaci neumí bránit a trvá to tak dlou-
ho, dokud se nerozhodne změnit svůj osud 
k lepšímu. Naštěstí má dobrého přítele, moud-
rého Lesního mužíčka Otakárka, který jí radí 
a pomáhá. A tak se z bojácné Alžbětky stává 
statečné děvče, které nepodléhá zlu a vítězí. 
Především nad svým vlastním strachem, ale 
dokonce se jí podaří otevřít oči a srdce své se-
stře Agátě. Naše pohádka je nejen veselá a plná 
vtipných situací, převleků, písniček, bohatých 
kostýmů, scény a rekvizit, ale zároveň obsahuje 
mravní ponaučení a nutí nás k zamyšlení.
n 21. 8. sobota od 18:00
Jan Burian / Jana Šteflíčková /
Petr Linhart / Jiří Smrž / Ben Lovett
Folkový večer s výbornými muzikanty
PŘIPRAVUJEME:
n 5. 9. neděle od 14:00
Loučíme s prázdninami
Odpoledne pro rodiny. Tvořivé dílničky, skákací 
nafukovací atrakce, soutěže, disko – DJ Sunny.
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MĚSTSKÉ MUZEUM ZBIROH
4 do 29. 8. 2021
Jiří Votruba - Miláčkové
Výstavní prostory představí tvorbu Jiřího Votru-
by, jednoho z nejpozoruhodnějších českých 
výtvarníků. Umělce, jehož remix postupů, typ-
ických pro americké malířství po druhé světové 
válce, komiksu, různých typů grafického designu, 
okořeněný i vizuálními zkušenostmi z Japonska, 
si získal pozornost u nás i v zahraničí. Jiří Votru-
ba výstavu nazval Miláčkové proto, že představí 
poprvé sérii obrazů, na kterých jsou zobrazeni 
hrdinové našich dětských let - medvídkové, 
často poškození, dlouho používaní a nikdy nevy-
hození…

n Zbiroh

n Tetín

n 28. 8. sobota od 9:00 do15:00
TETÍNSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
– DOŽÍNKY
Přijďte navštívit druhé Tetínské farmářské trhy 
na Koledníku u Tetína! Přijďte prožít příjemný 
den a oslavme společně Dožínky. Zajistíme 
celodenní dětský program, živou hudbu, 
různé stánky s občerstvením a s regionálními 
produkty. Průběžně bude vyhlášena tombola. 
Neváhejte, vezměte rodinu a přijďte podpořit 
místní farmáře a prodejce. Pokud nám to 
vládní opatření nedovolí, přizpůsobíme náš 
koncept nebo odložíme naše farmářské trhy 
na jindy. Sledujte web www.trhytetin.cz.

n Žebrák

KULTURNÍ KLUB
n 9. – 13. 8.
PŘÍMĚSTSKÝ TANEČNÍ TÁBOR
Týden nejen o tanci, ale i tvoření a dalších ak-
tivitách. V ceně 2.300,– Kč jsou obědy, svačiny 
a pitný režim! Stále je možné se ještě přihlásit 
na tel. 774428312
n 15. 8. od 15:00, malý sál KK
MODROVLÁSKA
Jak víla Modrovláska splnila tři přání. Pohádka 
pro děti. Vstupné 30,– Kč.
n TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ
Začínají od 3. 9. , pravidelně každý pátek od 
19:00 hodin! Přihlášky a bližší informace na 
tel. 774 428 312.
HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK
n 13. 8. od 19:00 do 22:00
TU NOC HOŘELY, PADALY HVĚZDY
PERSEIDY 2021 S Michalem Šindelářem
Přijďte si zopakovat jedinečný piknik pod 
noční hvězdnou oblohou. Na louce okolo 
hvězdárny si opět budete moci roztáhnout 
deky, přinést vlastní občerstvení a poslechnout 
zpěváka Michala Šindeláře, který vám k pozo-
rování meteorického roje Perseid zazpívá mj. 
i písničku Tu noc hořely, padaly hvězdy.

n Točník - hrad

n 31. 7.–1. 8. od 19:00 do 01:00
HRADOZÁMECKÁ NOC
Večerní a noční prohlídky hradu Točníku bez 
průvodce nebo s průvodcem(3x za večer).
n 14. 8. od 10:00 do 18:00
OKOŘSKÁ GARDA
Každoroční šermířská akce.

n Chodouň

LEVANDULOVÉ ÚDOLÍ
Vápenka 331, Chodouň
4 21.–22. 8. Levandulové Dožínky
4 28.–29. 8. Čajové slavnosti

n Zámek Hořovice

n 18. 8. středa
7 PÁDŮ HONZY DĚDKA
Populární talk show. Hosté: Dana Morávková 
a Tomáš Matonoha.
n 19. 8. čtvrtek
EDITH PIAF: DNES NECHCI SPÁT SAMA 
- OPEN AIR V ZÁMECKÉM PARKU
Více na straně 11.
ZÁMECKÉ OKRUHY:
1.–31. 8. út – ne 10:00 – 17:00
Reprezentační prostory (základní okruh 1), 
Hry a hračky malých aristokratů
1.–31. 8. út – ne 10:00 – 16:00
Soukromá apartmá (základní okruh 2)

n Klub Labe

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

n 25. 9. 2021 od 21:00
PRAGUE RHYTHM KINGS

PŘIPRAVUJEME:
n 30. 10. 2021 od 21:00
ROCKSANA
n 6. 11. 2021 od 21:00
PEKAŘ
n 20. 11. 2021 od 18:00
REGION FEST
n 27. 11. 2021 od 21:00
COCOTE MINUTE

n Ranch Opatrný Hořovice

www.feranium.cz
www.ranchhorovice.cz

n 17.–19. 9. 2021
VELKÁ CENA RANCH HOŘOVICE 2021
Český skokový pohár - tradiční kolo parkuro-
vé extraligy na Ranchi v Hořovicích.

n 1. 8. MUDr. Martin Fiala, Beroun, Holandská 
123, tel.: 728 961 496
n 7.–8. 8. MUDr. Daniel Fanta, Beroun, Ho-
landská 123, tel.: 728 961 496
n 14.–15. 8. MUDr. Petra Davidová, Beroun, Tř. 
Pol. vězňů 40, tel.: 775 595 704
n 21.–22. 8. MUDr. Anita Hanáčková, Komá-
rov, Buzulucká 480, tel.: 734 583 076
n 28. + 29. 8. MUDr. Jan Joukl, Králův Dvůr, 
Průmyslová 614, tel.: 728 349 403
Pohotovostní služba je od 8:00 – 11:00 hodin.

n Zubní pohotovost

4 VLADIMÍR MIŠÍK & ETC
Koncert zrušen ze zdravotních důvodů bez náhrad-
ního termínu. Vracíme peníze za prodané vstupenky.
4 HARLEJ A ROCKSANA
31. 7. 2021, zahrada za SD Hořovice, cena vstu-
penky 400 Kč
4 4TET
29. 9. 2021, od 19:00, SD, cena místenky: 590 Kč
4 ZDENĚK IZER – „NA PLNÝ COOLE“
30. 9. 2021 od 19:00. Předprodej od 1. 7. 2021, 
cena místenky 390 a 350 Kč
4 SEXEM KE ŠTĚSTÍ (divadelní představení)
7. 10. 2021 od 19:00. Předprodej od 1. 7. 2021, 
cena místenky – v předpr. 280 a na místě 310 Kč
4 MIG 21
23. 10. 2021, od 19:30, SD Hořovice, cena 395 Kč.
4 OSM EUR NA HODINU - divadlo
listopad 2021 od 19:30, SD Hořovice, cena 
místenky: 430, 410 a 390 Kč.
4 KRASAVCI NA CHMELU
8. 12. 2021 od 19:00, SDe, cena místenky: 390 Kč

n Muzeum Hořovicka

Starý zámek, Vrbnovská 27

V srpnu je otevřeno úterý-neděle od 9:00 - 12:00 
a 12:30 - 17:00 hodin. Aktuální sezónní výstava 
Harmoniky Kebrdle – Delicia Hořovice.

ZÁMEK ZBIROH
4 Zámecká expozice - denně 10 - 18 hod.
Tel.: 371 784 598; e-mail: info@zbiroh.com
Lanové centrum otevřeno denně 10-18 hod.
Tel.: 371 784 598; e-mail: info@zbiroh.com
4 Každá prázdninová středa
Noční prohlídky hradu a zámku Zbiroh
Přijďte se podívat, jak vypadá zámek za svitu 
měsíce a záře hvězd. Návštěvníky čekají tajem-
né příběhy o templářích, zednářích i význ-
amných představitelích české historie, dětské 
prohlídky s překvapením, audience u císařů 
Karla IV. a mnoho dalšího.
4 Neděle 15. srpna od 16 hod.
Poutní mše svatá v hradní kapli Nanebevzetí 
Panny Marie
4 28.–29. 8. sobota a neděle od 13:00
Bitva pod zámkem
Bitva statečných rytířů čeká na návštěvníky 
zámku Zbiroh o posledním prázdninovém 
víkendu. Pro velké i malé návštěvníky bude 
připraven středověký doprovodný program, 
dobové tržiště, střelba z luku a kuše, prohlídky 
zámecké expozice i starobylého hradu. Rekon-
strukce bitvy začíná vždy úderem 15. hod.
Více informací na www.zbiroh.com
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Po dlouhé odmlce zahájily 
svoji činnost i dětské rybářské 
kroužky působící pod hlavičkou 
MO ČRS v Hořovicích. Dne 19. 6. 
uspořádala tato organizace dětské 
rybářské závody na Lázeňském 
rybníku, kterých se zúčastnilo 
celkem 27 mladých závodníků ve 
věku od 6 do 15 let. Počasí nám 
opravdu přálo, bohužel ryby v tak 
velkém horku braly jen velmi, 
velmi opatrně. Na prvním mís-
tě se s celkovým počtem 137 cm 
ulovených ryb umístil Oliver 
Zahradník. Druhé místo obsadili 
společně Honza Palek a Vlastimil 
Krt s celkovým počtem 86 cm 
a na třetím místě skončil Lukáš 
Benetka se 48 cm nalovených ryb. 

Vítězové si domů odnášeli hod-
notné ceny v podobě rybářských 
prutů, navijáků a podběráků. 
S prázdnou však neodcházely ani 
ostatní děti, které za účast obdr-
žely drobné rybářské vybavení 
a tašku s malým občerstvením. 
Podobné závody uspořádala naše 
organizace také pro rybářské 
kroužky v Lochovicích, Hosto-
micích, Komárově a Praskolesích 
a 6. 6. proběhly rybářské závody 
rybolovné techniky v Zaječově. 
V první polovině srpna pak uspo-
řádáme pro naše rybářské krouž-
ky dva prodloužené víkendové 
pobyty a 6. 11. 2021 připravujeme 
halové mistrovství ČR v rybolov-
né technice, které se uskuteční ve 

Dětské rybářské závody na Lázeňském rybníku
sportovní hale v Hořovicích. Na 
závěr bychom rádi poděkovali za 
podporu naší činnosti jak Stře-
dočeskému územnímu svazu, tak 
především městu Hořovice. Bez 

jejich finanční podpory by pořá-
dání takovýchakcí nebylo vůbec 
možné.

Jan Rogos
jednatel MO ČRS Hořovice

Fotbal muži - rozpis podzimní části divize
1. kolo Sobota 31. 7. 2021 10:30
SK Hořovice - SK SENCO Doubravka
2. kolo Sobota 7. 8. 2021 17:00
TJ Spartak Soběslav - SK Hořovice
3. kolo Sobota 14. 8. 2021 10:30
SK Hořovice - FK JINDŘICHŮV HRADEC 1910
4. kolo Neděle 22. 8. 2021 14:00
TJ Sokol Lom - SK Hořovice
5. kolo Sobota 28. 8. 2021 10:30
SK Hořovice - FK ROBSTAV Přeštice
6. kolo Sobota 4. 9. 2021 17:00
SK OTAVA Katovice - SK Hořovice
7. kolo Sobota 11. 9. 2021 10:30
SK Hořovice - SK Klatovy 1898
8. kolo Neděle 19. 9. 2021 15:30
TJ Slavoj Mýto - SK Hořovice
9. kolo Sobota 25. 9. 2021 10:30
SK Hořovice - FC VIKTORIA Mariánské Lázně
15. kolo Úterý 28. 9. 2021 17:00
FK HVĚZDA CHEB - SK Hořovice
10. kolo Sobota 2. 10. 2021 15:00
FC Rokycany - SK Hořovice
11. kolo Sobota 9. 10. 2021 10:30
SK Hořovice - Český lev-Union Beroun
12. kolo Neděle 17. 10. 2021 14:30
TJ TATRAN SEDLČANY - SK Hořovice
13. kolo Sobota 23. 10. 2021 10:30
SK Hořovice - SK Dynamo Č. Budějovice B
14. kolo Sobota 30. 10. 2021 10:30
SK Hořovice - SK PETŘÍN PLZEŇ

Pozvánka na 5. ročník běhu pro Charitu Beroun
Srdečně zveme dospělé i děti na 5. ročník charitativního běhu, kte-

rý se bude konat ve čtvrtek 9. 9. 2021 na Husově náměstí v Berouně. 
Odpoledne bude věnované především dětem. Soutěže nám pomohou 
připravit, stejně jako vloni, studentky ze SPgŠ Beroun. Za splněné dis-
ciplíny si pak děti zaskáčou na nafukovacím hradě. Kolem 16 hodiny 
odstartujeme z Husova náměstí dětský/rodinný běh podél řeky Be-
rounky. Soutěžní běh, tentokráte rozdělený na kategorie muže a ženy, 
bude tradičně odstartován v 18 hodin z dolní části Husova náměstí. 
Ani letos nebude chybět cvičení se Super Kruháčem, vystoupení ma-
lých mažoretek Beroun-
ských hvězdiček, malová-
ní na obličej či prodejní 
stánek charitativní šicí 
dílny. Přijďte si zaběhat, 
zacvičit, podpořit dob-
rou věc a užít si hezké 
odpoledne. Výtěžek běhu 
bude věnován terénní pe-
čovatelské službě Charity 
Beroun. Charita Beroun


