
Rozhodl jsem se napsat článek, který by ve zkratce vysvětlil fungová-
ní osmi příspěvkových organizací, které město zřizuje, a to zejména pro-
to, že se velmi často setkávám s neznalostí samotného pojetí existence 
těchto subjektů. Ze zákona tyto organizace řídí rada města, i když slovo 
řídí, mi připadá v tomto případě trochu nadnesené. Rada jmenuje a od-
volává ředitele příspěvkové organizace a de facto navrhuje příspěvek, 
se kterým organizace hospodaří. Příspěvek, který nemusí být jediným 
finančním zdrojem fungování organizace, je součástí rozpočtu měs-
ta schvalovaného zastupitelstvem města. Zastupitelstvo také schvaluje 
zřizovací listinu a její změny. Příspěvková organizace je tedy poměrně 
autonomní jednotka s vlastní právní subjektivitou a velkou pravomocí 
a odpovědností svého ředitele. Snad nejvýznamnějším nástrojem řízení 
rady mohou být směrnice vydávané obvykle v oblasti finanční, majetko-
právní nebo třeba v oblasti zadávání veřejných zakázek.

K nejvýznamnějším příspěvkový organizacím města patří bezesporu 
dvě základní školy a Městská mateřská škola. Logicky se jedná o největší 
zaměstnavatele mezi příspěvkovými organizacemi, což vyplývá zejména 
z jejich poslání zajišťovat vzdělání naší nové generace nejen ve městě 
Hořovice, ale v celém svém školském obvodu. Ne všichni vědí, že město 
v tomto případě přispívá na provoz škol, investice, ale platy učitelů fi-
nancuje stát. To je specifikum pouze školských zařízení.

Za školské zaříze-
ní se považuje i Do-
meček nebo chcete-
-li centrum volného 
času, který ve výchově 
a vzdělání odvádí ob-
rovský kus dobré prá-
ce. Tato příspěvková 
organizace si dokáže 
vydělat sama poměr-
ně slušné peníze, tedy 
město příspěvek pro 
Domeček na roční 
provoz příliš nezatě-
žuje.

Dvě další organi-
zace, které se zabývají 
naším vyžitím, jsou 
Městské kulturní cen-
trum a Městské spor-
tovní centrum. Tepr-
ve náklady spojené 
s opravami, údrž-
bou a investicemi 
do všech kulturních 
a sportovních zaří-
zení nás každoročně 

přimějí k zamyšlení, kolik vyžití v našem sedmitisícovém městě máme.
Městská správa bytového a nebytového fondu, v rámci které působí 

i technické služby by si jistě zasloužila samostatný článek. Její činnost je 
všem denně na očích a údržba zeleně, úklid sněhu, údržba komunika-

cí a chodníků obecně, provoz sběrného dvora, vyvážení odpadkových 
košů, ale samozřejmě i správa městských bytů, to vše je dnes už praktic-
ky neustále tématem politických debat.

Svým významem rozhodně ne poslední z osmi městských příspěv-
kových organizací je Domov seniorů Na Výsluní se svým domovem 
s pečovatelskou službou. Zejména v období pandemie si právě zde 
prožili nemálo problémů. Také na provoz sociálních zařízení přispívá 
nemalou částkou stát, ale objekt domova si po více než dvaceti letech 
svého provozu vyžaduje řadu stavebních úprav.

Jak často slýchám, „to řeší město“, není vždycky úplně nejpřesnější. 
Město jsme my všichni, kteří Hořovicích žijeme. Ne úplně všichni se 
ovšem zabývají péčí o něj. Díky všem pečujícím.

S úctou
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta města Hořovice

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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n NA ZAČÁTKU školního roku pořadatelé připravili řadu akcí pro 
děti. První zářijovou sobotu chlapce a děvčata potěšila akce kynologů, 
o den později se na nádvoří Starého zámku uskutečnilo setkání, které 
připravili zástupci MKC Hořovice a Sedmikrásky a v sobotu 11. září 
pozvali zástupci Mikroregionu Hořovicko chlapce a děvčata do zahra-
dy Společenského domu. Více uvnitř listu. Foto: var

Osm městem Hořovice 
zřizovaných organizací
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Kardinál Dominik Duka požehnal 
nové hořovické faře

Poslední srpnovou neděli byl 
hořovický kostel sv. Jiljí zcela zapl-
něný farníky z Hořovic i okolí. Při 
příležitosti oslav jubilea 700 let kos-
tela zde kardinál Dominik Duka 
požehnal nové hořovické faře.

V úvodu promluvil farář Ste-
fan Wojdyla, který v kostele sv. Jiljí 
přivítal kardinála Dominika Duku, 
starostu města Hořovice Jiřího Pe-
řinu a všechny přítomné. Stefan 
Wojdyla zmínil, že oslavy 700 let 
kostela sv. Jiljí se připravovaly ně-
kolik let. „Přípravy začaly opravou 
varhan v roce 2019, která se usku-
tečnila díky darům, které se vybraly 
mezi farníky,“ uvedl farář Stefan 
Wojdyla. Stefan Wojdyla popsal 
i další úpravy kostela: „Oprava fa-
sády kostela se uskutečnila v letech 
2019 – 2020. A jak vidíte, nyní jsme 
začali rekonstruovat presbytář. 

Tuto část oprav se ale nepodařilo 
před slavností dokončit.“

Na faráře Stefana Wojdylu na-
vázal kardinál Dominik Duka: 
„Vše se dokončit nepodařilo, ale 
to je realita spojená s covidovým 
obdobím. Víme, že nejsme všichni 
schopni dělat vše dle našich před-
stav, ale i díky vám všem jdeme ma-
lými krůčku dopředu.“ Dominik 
Duka hovořil i o významné historii 
Hořovic.

Po mši svaté, kterou celebroval 
kardinál Dominik Duka, se všichni 
mohli odebrat do nedaleké nové 
fary. Stefan Wojdyla zde krátce při-
pomněl, jak se hledání nové fary 
vyvíjelo, slova se ujal i starosta měs-
ta Jiří Peřina a kardinál Dominik 
Duka nové faře požehnal. Přítomní 
si mohli celou faru prohlédnout. 
Zpestřením bylo občerstvení. (var)

n Kardinála Dominika Duku u hořovického kostela sv. Jiljí přivítal farář 
Stefan Wojdyla.

n Kardinál Dominik Duka nové hořovické faře požehnal. Promluvili zde 
farář Stefan Wojdyla i starosta města Hořovice Jiří Peřina.

n Mši svatou sloužil kardinál Dominik Duka. O úpravách kostela sv. Jiljí 
promluvil farář Stefan Wojdyla. Kromě úprav, které se již uskutečnily, zmí-
nil, že na příští rok se plánují nové lavice. 3x foto: var

SEDMÝ VEČER 
S POEZIÍ

Sedmý večer cyklu Poezie ve středu 
se uskutečnil 22. září v hořovickém klu-
bu Labe. Vystoupili zde držitel ocenění 
Magnesia litera za rok 2020 básník Ewald 
Murrer a písničkář Karel Vepřek. Večerem 
provázela hořovická básnířka Jitka Bret Sr-
bová.

Pokračování cyklu je naplánované na 
24. listopad, kdy v Labi budeme moci při-
vítat básnířku Marii Šťastnou. (var)
n Na snímku vlevo písničkář Karel Vepřek, 
vpravo pak básník Ewald Murrer. 2x foto: 
Jitka Bret Srbová
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Krajská soutěž ve vyprošťování u dopravních nehod

Letošní ročník byl v pořadí 
už šestým, který se zde pořádá. 
„Během slavnostního zahájení 
přivítal ředitel HZS Středočeské-
ho kraje brig. gen. Ing. Miloslav 
Svatoš všechny soutěžící. Pozvá-
ní na tuto akci přijali také hejt-
manka Středočeského kraje Mgr. 
Petra Pecková, starosta obce Ho-
řovice Dr. Ing. Jiří Peřina a sta-
rostka obce Tlustice Mgr. Helena 
Kaššová,“ uvedla tisková mluvčí 
HZS Středočeského kraje Tereza 
Fliegereová.

Jako tradičně se soutěže zú-
častnilo devět týmů HZS Středo-
českého kraje – za každý územní 
odbor jeden a dva hosté – HZS 
podniku Škoda Auto a Aero 

Vodochody. Zároveň v rámci 
klání proběhl nesoutěžní pokus 
jednotky sboru dobrovolných 
hasičů obce Rudná, která bude 
reprezentovat Středočeský kraj 
na Mistrovství ČR jednotek sbo-
ru dobrovolných hasičů obcí ve 
vyprošťování u dopravních ne-
hod, které proběhne poslední 
zářijovou sobotu v Praze. „Kaž-
dý tým je sestaven ze čtyř členů, 
z nichž jeden musí být zařazen 
na pozici zdravotníka a další na 
pozici velitele. Během pokusu, 
na který mají soutěžní týmy 20 
minut, hodnotí sbor rozhodčích 
správný postup při vyprošťová-
ní, a to z hlediska tří odvětví – 
taktika, technika a předlékařská 

n Soutěžící si museli poradit s těžkým a časově náročným scénářem. Ho-
řovičtí se z jedenácti soutěžních týmů umístili na krásném čtvrtém místě.

n Slavnostní zahájení krajské soutěže ve vyprošťování u dopravních ne-
hod. Foto: 2x archiv HZS SK

Ve čtvrtek 9. září uspořádal Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje ve spolupráci se svým sportovním klubem na letišti 
v Tlustici Velkou cenu Hořovic, která je zároveň krajskou soutěží ve vyprošťování u dopravních nehod. Organizace opět při-
padla na územní odbor Beroun, konkrétně na zástupce stanice Hořovice.

péče,“ popsala Tereza Fliege-
reová s tím, že rozhodčí za ob-
last taktiky hodnotí především 
provedení samotného pokusu 
a způsob, jakým probíhá velení 
na fiktivním místě zásahu. Roz-
hodčí z oblasti techniky hodnotí 
volbu a správnost použití vy-
prošťovacího zařízení, pomocné 
techniky a nástrojů. V oblasti 
předlékařské péče, jak už název 
sám napovídá, se hodnotí samot-
ná práce s fiktivně zraněným fi-
gurantem. Za každou tuto oblast 
mají soutěžící možnost dostat 
odpovídající počet bodů. Finál-
ní pořadí proto neurčuje pouze 
samotná rychlost pokusu, ale 
i bodový součet za hodnocené 
oblasti.

Po ukončení všech soutěž-
ních pokusů proběhlo slavnostní 
vyhodnocení, kdy soutěžní týmy 

převzaly poháry a věcné ceny 
z rukou náměstka ředitele HZS 
Středočeského kraje pro integro-
vaný záchranný systém a operač-
ní řízení plk. Ing. Miloše Hladíka 
a náměstka ředitele HZS Středo-
českého kraje pro úsek prevence 
a civilní nouzové připravenosti 
plk. Ing. Jana Ryšavého a ředitele 
územního odboru Beroun plk. 
Ing. Tomáše Hradila.

Jak uvedl velitel HZS Hořo-
vice Zdeněk Laube, soutěžící si 
museli poradit s těžkým a časově 
náročným scénářem. Hořovičtí 
se z jedenácti soutěžních týmů 
umístili na krásném čtvrtém 
místě.

Jak už bývá zvykem i letošní 
ročník přilákal velké množství 
diváků, pro ty byly kromě soutě-
že připraveny také stánky vysta-
vovatelů. (var)

n Oprava chodníku u zámku

n Chodník podél státního zámku Hořovice opravovali v průběhu 
měsíce září pracovníci Technických služeb města Hořovice. Foto: var

n Hořovickou knihovnu Ivana Slavíka navštěvují školáci všech věkových 
kategorií, v září se do ní vypravili chlapci a děvčata ze sekundy Gymnázia 
Václava Hraběte. Foto: var

n Studenti v knihovně Ivana Slavíka
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Cibulový jarmark trochu jinak

Změnám v době „covidové“ 
se museli přizpůsobit i pořadatelé 
různých akcí. Patří k nim i hořo-
vičtí zahrádkáři, kteří v loňském 
roce tradiční Cibulový jarmark 
zcela zrušili a letos jej pořádají 
v omezené podobě. „V letošním 
roce jsme zvolili variantu menšího 
Cibuláku. Uskuteční se v sobotu 
2. října od 9:00 do 17:00 hodin 
v zahradě Společenského domu,“ 
uvedla předsedkyně hořovických 
zahrádkářů Eva Grossová s tím, 
že pro letošní „Cibuláček“ byly 
zakoupeny 4q cibule a pletařky 
z nich upletou stovky copů.

K samotnému pletení cibu-
lových copů poskytla informace 
místopředsedkyně hořovických 
zahrádkářů Jana Štěrbová. „Nej-
prve bylo třeba sehnat pšenici 
a kukuřičné šustí. Před samotným 
pletením copů se připraví kytičky, 
které copy zdobí.“ Dále doplnila, 
že v letošním roce cibulové copy 

vyráběly čtyři pletařky. Kromě ní 
v Domě zahrádkářů pletly i Lída 
Ungrová, Olga Černohorská 
a Jana Duníková pletla doma. Mís-
topředsedkyně vyzdvihla i práci 
těch, kteří docházejí cibuli čistit.

Jana Štěrbová se věnuje i zaři-
zování stánků na akci. Uvedla, že 
jich je domluveno přibližně čty-
řicet. „Musíme zajistit dvoumet-
rové rozestupy mezi stánky, také 
kontrolovat, zda jsou stánkaři na-
očkovaní, nebo testovaní, a to vše 
dle aktuálních nařízení MZ ČR,“ 
poznamenala Jana Štěrbová.

V Domě hořovických zahrád-
kářů bylo v září zahájené nejen 
pletení copů, ale i moštování. 
Nejprve bylo ale třeba svépomocí 
opravit lis a prostor vyčistit a vy-
dezinfikovat. O to se postarali pře-
devším muži.

Hořovičtí zahrádkáři srdečně 
zvou na Cibuláček a rádi vymoš-
tují jablka. (var)

n Ukázka výcviku psů.

n Hořovičtí zahrádkáři začali plést cibulové copy už v září, Cibuláček 
naplánovali na sobotu 2. října. Zahrádkářky prodávaly cibulové copy i na 
akci zvaná Zářijové odpoledne s Mikroregionem. Foto: var

Loni se Cibulový jarmark nekonal vůbec, ten letošní provází 
dvě zásadní změny: Tradiční akce se přesouvá z centra města 
do zahrady Společenského domu a zúčastní se jí menší počet 
stánkařů. Akce se koná první říjnovou sobotu

CIBULÁČEK

Datum: sobota 2. 10. 2021 od 9:00 do 17:00
Místo: zahrada Společenského domu Hořovice
Zvláštní opatření: dle aktuálních nařízení MZ ČR

MOŠTOVÁNÍ

- vždy v pátek od 14:00 do 19:00 a v sobotu od 8:00 do 19:00
- pouze po předchozím objednání na tel. č. 607 918 109
- z důvodu pořádání „Cibuláčku“ bude moštování přerušeno 
v sobotu 2. a v neděli 3. října 2021
- moštovat se bude dle zájmu občanů

RAČETICKÁ CIBULE

- pokud máte zájem o koupi „račetické cibule“ je možno si ja-
kékoliv množství objednat na tel. č. 607 918 109

Odpoledne plné zábavy a her 
s hořovickými kynology

Táborníček a ZKO Hořovi-
ce pořádali zábavné odpoledne 
pro děti v areálu kynologického 
cvičiště. Děti dostaly hrací kar-
tu, na kterou se za splněné úko-
ly doplňovala písmena u jed-
notlivých z deseti stanovišť. 
Soutěžící si vyzkoušeli všelija-
ké dovednosti. Díky vyplněné 
kartě dostaly děti u infostánku 
svou odměnu a na závěr odpo-
ledne na ní každý obdržel buřta 
k opečení. Během odpoledne si 
získalo velký zájem malování 
na obličej a skákací hrad.Také 
tři ukázky výcviku zařazené do 
programu měly značnou sledo-
vanost.

Odpoledne plné zábavy a her 
skončilo.Činnost ZKO Hořovice 
však pokračuje každou neděli. 
V 9 hodin výcvik štěňat a v 10 

hodin výcvik pokročilých psích 
kamarádů. Můžete se na nás 
přijít se svými psíky podívat.

Marcela Matějková

n Soutěžící si vyzkoušeli různé dovednosti. Na snímku stanoviště 
s lukostřelbou. 3x foto Marcela Matějková

n Ukázka chůze u nohy.
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S prázdninami se děti rozloučily 
na nádvoří Starého zámku

S letními prázdninami se děti 
definitivně rozloučily na nádvo-
ří hořovického Starého zám-
ku v neděli 5. září, a to při akci 
Městského kulturního centra 
Hořovice Loučíme se s prázd-
ninami. Krásné počasí i pestrý 

program přilákal mnoho velkých 
i malých návštěvníků. Pro kluky 
a holky byly připravené skákací 
hrady, tvořivé dílny a soutěže. 
O zábavu se postaral DJ Pavel 
„Sunny“ Novák. Nechybělo ob-
čerstvení. (var)

n Vítaným zpestřením akce Mikroregionu Hořovicko byla jízda na po-
nících.

n Dětí ráj - nafukovací balónky, skákací hrad, malování na obličej, výtvarná 
dílna. I takovou podobu mělo Zářijové setkání s Mikroregionem. Foto: 2x var

n Krásné počasí i pestrý program přilákal mnoho velkých i malých 
návštěvníků. Akci pořádalo MKC Hořovice společně se Sedmikráskou. 
Foto: Přemysl Landa

S příchodem nového školního 
roku na děti nezapomněli ani zá-
stupci Mikroregionu Hořovicko. 
Pro chlapce a děvčata uspořádali 
v sobotu 11. září v zahradě ho-
řovického Společenského domu 
akci s názvem Zářijové odpoledne 
s Mikroregionem.

Děti si užily schow s Hopsí-
kem, výtvarné dílny, skákací hrad 

i jízdu na ponících. Velký zájem 
byl o malování na obličej a pletení 
copánků. Návštěvníci si užili vy-
stoupení Mažoretek z TJ Spartak 
Hořovice nebo šermířské vystou-
pení skupiny Gladius.

V závěru akce si přišli na své fa-
noušci jazzu a swingu, zahrála zde 
oblíbená kapela Dixieland Band 
Zdice. (var)

Setkání s Mikroregionem 
zpestřili šermíři i mažoretky

KDE: DŮM ZAHRÁDKÁŘŮ, HOŘOVICE
 

KDY: středa 27. 10. 2021, 16:00 - 18:00 hod.
 

VSTUP: 50 Kč 
(v ceně je zahrnut tvořivý materiál, malé

občerstvení)

HRÁTKY S OVOCEM A
ZELENINOU

K AŽD Ý  S I  V Y B E R E ,  C O  M Á  R Á D  A  O Z D O B Í
S I  T O .  T ĚŠ I T  S E  MŮŽ E T E  N A  T V OŘ E N Í
P O D L E  S V É  F A N T A Z I E .

Připraveny budou podzimní dobroty. 
Můžete přinést své recepty a ochutnávku! 

Na závěr si zatančíme si strašidelný tanec.

B l i ž š í  i n f o r m a c e :  R e n a t a  B a b e l o v á
T e l . :  7 9 2  3 1 9  9 5 0
e - m a i l :  s e d m i k r a s k a - o s @ s e z n a m . c z

Náhradou za Cibulový jarmark pořádá 
ČZS Hořovice v sobotu 2. října 2021 na ven-
kovním areálu u Společenského domu od 
9:00 do 17:00 „Cibuláček“. Těšíme se na Vaši 
návštěvu, vstup volný.

Základní organizace Českého svazu zahrádkářů Hořovice nabízí 
občanům prodej „račetické cibule“, a to na základě závazné objed-
návky na tel. č. 607 918 109.

Eva Grossová, předsedkyně ZO ČZS Hořovice
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Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
Starosta města Hořovice podle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 
247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon), oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se usku-
teční
• v pátek dne 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
• v sobotu dne 9. října 2021 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 
náměstí 2/2) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu:
9. května, Anýžova, Cvočkařská, Dlouhá, Fügnerova, Herainova, Jung-
mannova, K Plevnu, Kpt. Matouška, Ke Stadionu, Klostermannova, Ko-
nečná, Kotopecká, Krátká, Kynologická, Letenská, Luční, Masarykova, 
Na Cintlovce, Na Hořičkách, Na Schůdkách, Na Vršku, nábřeží Hynka 
Šlosara, Nádražní, náměstí Svobody, Nerudova, Nová, Nožířská, Palac-
kého náměstí, Plzeňská, Pod Nádražím, Pod Remízkem, Potoční, Skle-
nářka, Sládkova, Smetanova, Spojovací, Sportovní, Svatopluka Čecha, 
Tenisová, Tichá, Troupova, Tyršova, U Koupaliště, U Mlýna, U Mlýn-
ského potoka, U Nádraží, U Náhonu, U Potoka, U Svatého Jana, U Ště-
pánků, Úzká, V Uličce, Vítězná, Zámecká, Západní, Závodní, Žižkova

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v budově 1. základní školy Hořovice (Komenského 
1245/7) 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 Němco-
vé, Obránců míru, Olympijská, Palachova, 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 (Vísec-
ké náměstí 318/9) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalé-
mu pobytu:
Buková, Cihlářská, Dlážděná, Dr. Holého, Jabloňová, Jahodová, Jasmí-
nová, Jeřabinová, Jiráskova, K Labi, Kalinová, Komenského, Květinová, 
Lesní, Lipová, Malá, Malinová, Milinovského, Místní, Modřínová, Nad 
Školou, Pionýrská, Pod Dražovkou, Pod Rančem, Pražská, Příbramská, 
Rpetská, Sadová, sídl. Karla Sezimy, Stará, Šeříková, Šípková, Trnková, 
U Rybníčka, Vísecká, Vísecké náměstí, Vrchlického

ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v budově Státního zámku Hořovice (Vrbnovská 
22/2) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Hradební, K Nemocnici, Na Okraji, U Remízku, Višňová, Vrbnovská, 
Východní

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, ces-
tovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací 
lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební 
místnosti.

5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za 
chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

10 tipů, jak připravit obec na vedro i přívalové srážky
Letos jsme zažívali extrémy počasí, které se budou podle vědců vli-

vem klimatické změny objevovat stále častěji. Vedrem přehřátá města, 
sucho v krajině a na druhé straně bouřky, silné deště či vítr. Není divu, že 
již několik let sílí poptávka po opatřeních, která by lidem pomohla nové 
podmínky lépe zvládnout.

Ani Česká republika nezůstává v tomto ohledu pozadu, jak dokazují 
finálové projekty soutěže Adapterra Awards 2021. Najdeme mezi nimi 
příklady šetrného hospodaření na zemědělské půdě, obnovy lužních 
lesů, rašelinišť, tůní, meandrů, zpřírodnění koryt řek, ukázky využití 
dešťové vody či zelených střech. Až do 15. října můžete v internetovém 
hlasování podpořit ty nejzajímavější z nich.
JAK MŮŽETE SAMI POMOCI?
1. Sbírejte dešťovou vodu a využívejte ji k zalévání zahrady. Díky tomu 
zůstane v lokalitě.
2. Dejte prostor zeleni. Předzahrádka, záhonky, luční trávníky se roze-
hřívají méně než betonové plochy a lépe zasakují dešťovou vodu.
3. Nepropustné plochy nahraďte propustnými, např. porézní dlažbou 
nebo zatravňovacími dlaždicemi.
4. Fasády, altány, sloupy, krytá stání nechte porůst popínavými rostli-
nami, které stíní, zachytávají prach a díky přirozenému výparu v létě 
ochlazují své okolí.
5. Při stavbě domu myslete na udržitelnost. Domy v pasivním standar-
du, zateplení, rekuperace, fotovoltaické panely, splachování dešťovou vo-
dou a další opatření šetří peníze i přírodu.
6. Zelené střechy na domech nejenže dobře vypadají, ale zasakují nad-
bytečnou dešťovou vodu a postupně ji vypařují do okolí. Izolují budovu 
a navíc poskytují potravu pro hmyz.
7. Nechte prostor vzrostlým stromům, které v létě ochlazují a stíní, a sá-
zejte nové pro budoucí generace.
8. Nedopitou vodou ze sklenic, varné konvice, vodou po omytí ovoce 
a zeleniny nebo po čištění akvárii můžete zalévat zeleň se svém okolí.
9. Použitou vodou z umyvadel a sprch je možné splachovat toalety 
a ušetřit tak pitnou vodu.
10. I panelové domy mohou mít zelenou střechu, fotovoltaické panely či 
sbírat dešťovou vodu a dále ji využívat k zálivce či venkovní vodní prvky.

www.adapterraawards.cz

MĚSTSKÁ POLICIE HOŘOVICE
Palackého náměstí 640/34, 268 01 Hořovice

VYHLAŠUJE NÁBOR STRÁŽNÍKŮ
Uchazeč o práci strážníka musí splňovat následující podmínky:
n občanství ČR n věk minimálně 21 let n ukončené střední vzdělání s matu-
ritní zkouškou a vyšší n tělesná a zdravotní způsobilost n bezúhonnost (§ 4a 
zákona o obecní policii, prokazuje se výpisem z Rejstříku trestů, ne starším 
než 3 měsíce) n spolehlivost (§ 4b zákona o obecní policii, prokazuje se čest-
ným prohlášením, ne starším, než 3 měsíce) n řidičský průkaz skupiny B n 
tělesná a zdravotní způsobilost se prokazuje fyzickými testy a testy psychické 
způsobilosti, zdravotní způsobilost je posouzena taktéž lékařem.

Výhodou uchazeče o práci strážníka je:
n komunikativní osobnost, organizační schopnosti, schopnost zvládnout 
zátěžové situace, schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení 
problémů n dobrá znalost práce na PC n znalost cizího jazyka výhodou 
n zbrojní průkaz výhodou n zkušenosti z bezpečnostních služeb, popř. ve 
státní správě nebo samosprávě výhodou n platné osvědčení o splnění sta-
novených odborných předpokladů podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní 
policii výhodou

V případě Vašeho vážného zájmu vyplňte a doručte formulář žádosti 
o přijetí do pracovního poměru a osobního dotazníku, na adresu Měst-
ské policie Hořovice, Palackého nám. 640/34, 268 01 Hořovice, nebo na 
e-mail: velitel.mp@mesto-horovice.cz.

Další případné dotazy můžete směřovat na: 
velitelka městské policie Bc. Světla Dardová, tel.: 311 545 382

e-mail: velitel.mp@mesto-horovice.cz
Plné znění náborového inzerátu naleznete v čísle 6/2021 

Měšťana, online: https://www.mesto-horovice.eu/mesto/infor-
macni-centrum/mestan-zpravodaj/.
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Již potřetí nás přizval ředitel 
MKC Hořovice, Mgr. Přemysl 
Landa, k účasti na akci Loučíme se 
s prázdninami. Akce se konala za 
slunečného počasí na nádvoří Sta-
rého zámku v neděli 5. září 2021. 
Připraven byl bohatý program 
pro děti a jejich doprovod. Účast 
byla opět hojná. K dispozici bylo 
občerstvení pro malé i velké a děti 
se mohly vydovádět na dvou ská-
kacích hradech. Zpestřením byla 
diskotéka DJ Pavla „Sunny“ No-
váka. Náš spolek připravil tvořivé 
dílničky – malování na keramiku, 
výrobu ptačí budky z překližky, 
šperku z minerálních kamenů.

Zájemci se mohli seznámit 
s technikou voskové enkaustiky. 
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 čekal trénink 
paměti a zodpovězení několika 
otázek. Odměnou jim bylo pexeso 
nebo omalovánky, sponzorský dar 
od České průmyslové zdravotní 
pojišťovny. Členky spolku Sed-
mikráska upekly perníčky. Firma 
Smurfit Kappa Žebrák darovala 
100 lepenkových domečků. Děti si 
domečky za pomoci rodičů mohly 
složit a vybarvit. Potěšily také kar-
tonové dýně a rybičky. Děkujeme 
firmě za dary a těšíme se na další 
spolupráci. Všichni akci jsme si 
akci užili a odcházeli s úsměvem. 
Těšíme se na další spolupráci 
a společná setkání. O dalších při-
pravovaných akcích se dozvíte na 
webu http://www.sedmikraska-
-horovice.cz/.

Za spolek Sedmikráska
Renata Babelová

předsedkyně sdružení

Loučíme se s prázdninami

Město Hořovice a MKC Ho-
řovice opět budou pořádat akci 
„Advent v Hořovicích“ s roz-
svícením vánočního stromu na 
náměstí. Celou akci dostalo na 
starost MKC Hořovice, které 
oslovilo další hořovické orga-
nizace jako své partnery. V úte-
rý 14. září proběhla pracovní 
schůzka všech zapojených or-
ganizací. Na této schůzce bylo 
dohodnuto rozdělení úkolů 
a oblastí, o které se kdo postará. 
MKC Hořovice zajistí technické 
záležitosti jako jeviště, ozvučení, 
osvětlení a posezení pro návštěv-
níky. O kulturní program se po-
stará Domeček Hořovice, ZUŠ 

Hořovice a MŠ Hořovice. Spo-
lek Sedmikráska zajistí tradiční 
vánoční tvořivé dílny v budově 
Městského úřadu. Spolek Horo-
vize bude zajišťovat vánoční pro-
dejní trh na náměstí.

Všichni společně se na Vás 
těšíme první adventní neděli 
28. listopadu 2021. Budeme se 
společně snažit Vám připravit 
krásný advent a nádhernou vá-
noční atmosféru. Také již mů-
žeme prozradit, že hořovické 
centrum města bude nasvíceno 
novým vánočním osvětlením, 
které zakoupilo město Hořovice.

Mgr. Přemysl Landa
ředitel MKC Hořovice

Příprava adventu v Hořovicích
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z usnesení rady města

Z Rady města
Hořovice

ze dne 1. září 2021

n Rada města schvaluje pro-
gram jednání uvedený na po-
zvánce.
n Rada města Hořovice doporu-
čuje Zastupitelstvu města Hořo-
vice zvolit do funkce přísedících 
Okresního soudu v Berouně na 
následující čtyřleté období tyto 
přísedící: paní Janu Šrámkovou, 
Ing. Karlu Kadlecovou, Mgr. 
Olgu Kebrlovou, Šárku Hasalo-
vou a pana Bc. Jiřího Nedvěda.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s žádostí pana Vadima Maca-
haniuce o odkoupení pozem-
ku parc. č. 15/2 v k.ú. Hořovice 
o výměře 94 m2 za účelem sjed-
nocení majetku a doporučuje 
Zastupitelstvu města Hořovice 
tento prodej schválit. Rada měs-
ta Hořovice zároveň pověřuje 
odbor vnitřních věcí a právní 
zveřejněním záměru prodeje 
pozemku na úřední desce města 
a zajištěním znaleckého posud-
ku, dle kterého bude určena pro-
dejní cena pozemku.
n Rada města Hořovice schva-
luje Dohodu o navýšení finanč-
ního limitu stanoveného vy-
hláškou o školním stravování 
jakožto Dodatek č. 1 Smlouvy 
o zajišťování školního stravo-
vání a stravování zaměstnanců 
uzavřené se společností Školní 
jídelna Hořovice, s.r.o., IČO: 
25146564, a to ve věci stanove-
ní ceny potravin dle příslušné 
vyhlášky o školním stravování. 
K podpisu dohody je pověřen 
starosta města.
n Rada města Hořovice bere 
na vědomí předložený návrh 
Obecně závazné vyhlášky města 
Hořovice č. 7/2021, o stanovení 
místního koeficientu pro vý-
počet daně z nemovitých věcí, 
a s doporučením jejího schvá-
lení ji předkládá Zastupitelstvu 
města Hořovice k projednání 
na základě § 84 odst. 2, písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném zně-
ní.
n Rada města Hořovice bere na 
vědomí předložené rozpočtové 
opatření č. 3 ke schválenému 
rozpočtu města Hořovice na 
rok 2021 ve znění rozpočtového 
opatření č. 2, a s doporučením 
jej schválit ho předkládá Zastu-
pitelstvu města Hořovice k pro-

jednání na základě § 84 odst. 2, 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v plat-
ném znění.
n Rada města Hořovice schvalu-
je Veřejnoprávní smlouvu o po-
skytnutí individuální účelové 
dotace z rozpočtu města Hořovi-
ce v roce 2021 pro FbC Red Dra-
gons Hořovice, z.s. ve výši 30.000 
Kč, a to na zajištění letního sou-
středění pro členy oddílu mlad-
ších 18let. K podpisu smlouvy je 
pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice schvalu-
je zábor veřejného prostranství 
pro Občanskou demokratickou 
stranu v rámci předvolební akce 
spojené s rozdáváním tiskovin 
a neformálními rozhovory před-
stavitelů strany s občany, a to na 
Palackého náměstí v Hořovicích 
dne 13. září 2021 od 12:00 do 
20:00 hodin. Zábor bude zpo-
platněn dle příslušné místní vy-
hlášky a žadatel bude seznámen 
s konkrétními podmínkami 
záboru, jejichž dodržení bude 
závazné.
n Rada města Hořovice dopo-
ručuje Zastupitelstvu města Ho-
řovice schválit poskytnutí indi-
viduální účelové dotace pro SK 
Hořovice z.s. ve výši 6.000.000 
Kč, a to za účelem spolufinanco-
vání výstavby víceúčelového hři-
ště s umělým povrchem, a to tak, 
že dotace bude poskytnuta vždy 
ve výši 2.000.000 Kč v rámci roz-
počtu města Hořovice za roky 
2021, 2022 a 2023. Rada pověřu-
je odbor vnitřních věcí a právní 
zpracováním příslušné veřej-
noprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace splňující veškerá zákonná 
ustanovení a rovněž podmínku, 
že po dobu 5 ti let ode dne pod-
pisu smlouvy nebude zpoplatně-
no členství v klubu SK Hořovice 
všem dětem do věku 9 let.
n Rada města Hořovice uděluje 
souhlas příspěvkové organiza-
ci Městské sportovní centrum 
Hořovice, a to s přijetím peněž-
ního daru ve výši 115.115,– Kč 
od společnosti Saint-Gobain 
Sekurit ČR spol. s r.o. určeného 
na spolufinancování vybudová-
ní workoutového hřiště v areálu 
základních škol v Hořovicích. 
Zároveň Rada města Hořovice 
souhlasí s výjimkou z vnitřní-
ho předpisu 3/2016 – Zásady 
pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu ve věci realiza-
ce daného záměru, a to ze strany 
této příspěvkové organizace.
n Rada města souhlasí s termí-
nem konání veřejného zasedání 

zastupitelstva města na středu 
22. září 2021 od 17 hodin.
n Rada na základě stanoviska 
úřadu územního plánování ne-
doporučuje zastupitelstvu měs-
ta Hořovice, příslušného podle 
ust. § 6 odst. 5 písm. a) zákona 
č. 183/2006 Sb., ve znění poz-
dějších předpisů (stavebního zá-
kona), schválit pořízení změny 
územního plánu č. 2 města Ho-
řovice na návrh právnické osoby. 
PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2
n Rada města Hořovice schvalu-
je navýšení peněžních prostřed-
ků poskytovaných z rozpočtu 
zřizovatele pro příspěvkovou 
organizaci Městské správa byto-
vého a nebytového fondu Hořo-
vice ve výši 2.300.000, - Kč, a to 
za účelem dofinancování ztráty 
sběrného dvora a financování 
mzdových prostředků na údrž-
bu zeleně v rámci území města. 
Navýšení prostředků bude reali-
zováno po schválení příslušného 
rozpočtového opatření.
n Rada souhlasí s textem 
Smlouvy o poskytování služeb 
elektronických komunikací, 
podle které zajistí společnost 
O2 Czech Republic a.s. inter-
net v pevném místě, pro potře-
by MěÚ Hořovice, za celkovou 
cenu 619 Kč měsíčně pomocí 
služby Internet ULTRA HD, 
čímž se zvýší dosavadní rych-
lost připojení VDSL linky ze 100 
Mbps na 250 Mbps. Zajistit pod-
pisy smluvních stran.
n Rada města Hořovice sou-
hlasí s prodloužením nájemní 
smlouvy v sociálních bytech 
u žadatelky dle přílohy k zápi-
su do 30. 11. 2021. V případě, 
že nájemce bude běžné nájem-
né a služby hradit pravidelně 
a dle dohody o splátkách bude 
uhrazován dluh, Městská správa 
bytového a nebytového fondu 
nájemní smlouvu automaticky 
prodlouží. V opačném případě 
MSBNF nájemní smlouvy ne-
prodlouží a zahájí úkony vedou-
cí k vystěhování.
n Rada města Hořovice revokuje 
své usnesení ze dne 18. 08. 2021, 
týkající se přidělení malome-
trážního bytu č. 20 žadateli 
dle přílohy k zápisu a souhlasí 
s přidělením malometrážního 
bytu č.6 témuž žadateli dle pří-
lohy k zápisu. Nájemní smlouva 
bude uzavřena na dobu určitou, 
a to do 31. 12. 2021, s možnos-
tí automatického prodloužení 
v případě pravidelného hrazení 
nákladů na bydlení. Informovat 
žadatele a MSBNF.

Z Rady města
Hořovice

ze dne 15. září 2021

n Rada města schvaluje program 
jednání uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice bere na 
vědomí splnění podmínek pro 
postup do vyššího platového 
stupně pro ředitele Městského 
sportovního centra v souladu 
s nařízení vlády č. 341/2017 Sb., 
o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách 
a správě, ve znění pozdějších 
předpisů. Rada města Hořovice 
ukládá připravit platový výměr 
dle výše uvedeného.
n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním Smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti 
uzavřené se společností Cymedi-
ca Engineering, s.r.o. spočívající 
v umístění vedení NN a optické-
ho kabele na pozemcích města 
parc. č. 1671/2, 1673/1 a 1673/2 
v k. ú. Hořovice, a to za cenu 
76.883 Kč včetně DPH. K pod-
pisu smlouvy je pověřen starosta 
města.
n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním Smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti 
uzavřené se společností Cyme-
dica Holding, s.r.o. spočívající 
v umístění kabelového vedení 
NN na pozemcích parc. č. 1837/1, 
1857/10, 1866/4, 1867/1 a 1869/1 
v k. ú. Hořovice, a to za cenu 
30.289 Kč včetně DPH. K pod-
pisu smlouvy je pověřen starosta 
města.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se záborem cca 26 m2 pro pana 
Davida Štochla, IČO: 04080581, 
a to pro účely podnikání, resp. 
pro postavení pojízdné prodejny 
a dvou bistro stolků na parc. č. 
128/3, obec Hořovice. Zábor se 
schvaluje na dobu do 31. 12. 2022 
a bude zpoplatněn v souladu 
s příslušnou místní vyhláškou.
n Rada města Hořovice na zá-
kladě výběrového řízení „1. 
ZŠ – oprava venkovního scho-
diště – II. vyhlášení“ projednala 
závěry hodnotící komise a roz-
hodla o výběru nabídky uchaze-
če: BM Construction, spol. s r.o., 
U Klubu 1741/5, 143 00 Praha, 
IČO: 284 98 771, jehož tímto vy-
bírá jako dodavatele a souhlasí 
s podpisem Rozhodnutí o vý-
běru dodavatele. Společnost za 
plnění veřejné zakázky požadu-
je 4.066.432,16 Kč bez DPH, tj. 
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NEMUSÍ BÝT POKROKEM TO,
CO SE JAKO POKROK TVÁŘÍ…

n Napsali jste nám…

Nerada vstupuji se svými ná-
zory do veřejného prostoru, ale 
po zastupitelstvu, které se konalo 
23.  6.  2021, cítím, že prostě mu-
sím. Byli jsme na něm seznámeni 
se změnou stávajícího územního 
plánu města Hořovice. Takže kdy 
jindy než při téhle příležitosti je 
potřeba i  morálního a  citového 
apelu…

Protože právě teď, když máme 
možnost formovat budoucí tvář 
našeho města, bychom se měli roz-
hodnout a stát si za tím, že chce-
me přívětivé podbrdské městečko, 
místo k  příjemnému žití s  tím 
cenným okolím, které tady pořád 
ještě máme. Máme vzácné louky, 
prostor kolem města, který je sám 
o sobě zónou k načerpání energie. 
Můžeme se procházet, vnímat pro-
stor, aniž bychom museli sednout 
do auta a jet kilometry někam, kde 
je to pěkné. To jsou věci podstatné 
pro zachování duševní rovnováhy. 
Ne to, že si koupíme další věc navíc 
nebo se nasytíme potravou z fast-
foodu. Ona i  ta potrava se musí 
někde vyprodukovat. Louky jsou 
zatím pořád ještě obklopeny poli 
a pastvinami…

Každý den ubývá na světě 25 
ha orné půdy. Spoléhat se na to, že 
se TO vždycky na světě někde vy-
pěstuje, je tudíž velmi krátkozraké. 
Dovoz potravin a  nesoběstačnost 
v  oblasti zásobování potravinami 
jsou už teď velmi ekologicky a eko-
nomicky náročné.

Příroda nám dává velice jasně 
najevo (sucho, kůrovec, rozpálená 
města, popraskané dálnice, sjez-
dovky bez sněhu, extrémní bouře, 
neúrody – cituji z článku Veroni-
ky Lehovcové Suché), že nejde-
me správným směrem. Tím se 
dostávám k  tomu, co mě zasáhlo 
nejvíce, a  to je myšlenka vybudo-
vat další novou obchodní zónu. 
Další obchodní zónu, tentokráte 
na krásné louce u sv. Jána. Už teď 
máme obchodní zónu, která se 
rozkládá na rozloze 20 000 metrů 
čtverečních. Na jednoho obyvatele 
to vychází na 2 m čtvereční. Stej-
ně tak je to na Dobříši, v Příbrami 
nebo v Berouně. Už z toho je jasné, 
že žádnou další obchodní zónu 
nepotřebujeme a ta nová by zabra-
la dalších 24 000 m čtverečních!!! 
24 000 m čtverečních rozpálené 
prašné plochy namísto zeleně 

nebo dejme tomu školky a  školy 
v zeleni, když už by to jinak nešlo. 
Zvýšený provoz. Hluk. Další velmi 
podstatný odběr vody, další zne-
čištěná odpadní voda.

Co tedy potřebujeme, abychom 
měli funkční přívětivé město? Pře-
devším oživit město jako takové, 
čili střed. Dát prostor místním 
podnikatelům, lidem, kteří zde na-
jdou svou důstojnou obživu, mís-
to stále bohatnoucím obchodním 
řetězcům (takový je mimochodem 
světový trend udržitelnosti život-
ního prostředí). Provést obnovu 
náměstí, aby nám tam bylo pří-
jemné pobýt, posedět, dát si kávu, 
poslechnout si hudbu, nakoupit na 
tržišti místní produkty. Potřebu-
jeme, aby místní kino fungovalo, 
ať už jakoukoliv kulturní formou 
a  neměli jsme nepříjemný pocit, 
když kolem něj procházíme.

Potřebujeme se cítit ve středu 
města bezpečně a  tuto potřebu 
těžko naplníme, když život přesu-
neme na okraj města, a z náměstí 
a  okolí uděláme téměř vylouče-
nou zónu. I  ta největší jizva na 
tváři Pražské ulice, mám na mysli 
proluku, jednou přejde do něčích 
rukou a  město jí bude moci buď 
odkoupit a vytvoří tam něco smy-
sluplného a harmonického nebo jí 
dokáže pomocí úředních postupů 
zformovat v  něco užitečného, co 
zároveň ulici pozvedne. Tady by 
byly na místě obchody, restaurace, 
kavárny, podzemní parkoviště… 
Příkladem harmonie a  smyslupl-
nosti může sloužit zámek s  par-
kem a  Panská zahrada, které se 
staly místem vyžití a  odpočinku 
mnoha lidí.

Obchvat město zřejmě potře-
buje, ale proč si kolem něj vybu-
dovat novou královodvorskou 
obchodní zónu? Neobyvatelné, 
nedýchatelné, horkem rozpařené 
prašné místo, ze kterého každý 
spěchá pryč. Tedy ten, kdo ještě 
neztratil smysl pro přirozenou lid-
skou harmonii, a to je pořád ještě 
doufám většina. Dočetli jsme se, 
že se město rozroste. Ale proč je 
potřeba tolik nových bytů, když ve 
Višňovce i na Západním sídlišti se 
již teď hodně bytů pronajímá a sly-
šela jsem, že hodně jich je prázd-
ných…

Opravdu pro naše město tako-
vým přínosem přibývání obyva-

tel? Není to jen velmi pochybný 
argument pro budování dalších 
bytů, které se budou velmi dobře 
hodit pro spekulace? Ale když už 
by se nám tedy město rozrostlo, 
a  zase i  tady se dá ještě ovlivnit 
o  kolik vlastně! Původně měly 
být nové bytovky dvoupodlažní, 
nyní se navrhuje, aby měly podlaží 
čtyři. Takže, když už se nám tedy 
město přece jen asi nevyhnutelně 
o něco rozroste a mnoho domác-
ností si pořídí psy, kam je půjdou 
venčit? Do obchodního centra? 
A co děti??? Místo toho, aby se šly 
proběhnout na louku, půjdou si 
koupit hamburger nebo zmrzli-
nu? Už dlouho bijí obezitologové 
na poplach… Je nové obchodní 
centrum opravdu ještě občanskou 
vybaveností? Nebo je to jen velmi 
dobře zhodnotitelný záměr deve-
lopera?

Prosím, hlídejme si, CO se ve 
městě chystá budovat, sledujme 
schvalování nového územního 
plánu, vždyť občanská iniciativa 
dokáže mnohé. Mám teď na mys-
li například zachovanou zeleň na 
Západním sídlišti. Zastupitelstva 
jsou veřejná, ptejte se, požadujte 
vysvětlení… To, co se pak postaví, 
je již nevratné, tak jako průmyslo-
vá zóna u Žebráku nebo u Cerho-
vic, kde se zastavěly půdy s nejlepší 
bonitou.

Stačí, že jsme přišli o  louku 
nad nemocnicí a  o  kus pole pod 
nemocnicí. Krásné relaxační zóny. 
Než se schválí nový územní plán, 
je stále možné podávat petice, 
vyjadřovat se, je to naše město 
a námi zvolení představitelé musí 
poslouchat naše hlasy a vnímat, co 
je pro nás důležité.

Zatím se zdá, že města i  ves-
nice u nás až na výjimky formují 
developeři, kteří nevidí louku ani 
les ani pole k  obživě, ale vidí jen 
pozemek a následný zisk. Prosím, 
uvědomme si, že máme tu moc 
a nedejme si jí vzít. Pokud to neu-
děláme teď, zůstane tu po nás jedi-
ná středočesko – západočeská za-
stavěná zóna od Plzně až do Prahy. 
Takový Frýdek – Místek ve větším 
provedení. Plzeň – Praha. Lidé se 
stěhují za přírodou, ale kde tedy ta 
příroda bude, když jí překryjeme 
stavebními pozemky?

S úctou a pokorou
Markéta Vrbová

4.920.382,91 Kč vč. 21 % DPH. 
Rada města Hořovice pověřuje 
pana starostu podpisem přísluš-
né Smlouvy o dílo.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s podáním žádosti o dotaci z Mi-
nisterstva vnitra ČR na podporu 
mimořádného finančního ohod-
nocení strážníků obecních policií 
v roce 2021 v souvislosti s epide-
mií Covid – 19 a s finanční spo-
luúčastí města ve výši 5.000 Kč 
a příslušných odvodů na sociální 
a zdravotní pojištění na každého 
dotací podpořeného strážníka.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se záborem cca 4,5 m2 na části 
pozemku p. č. 921/1 k. ú. Velká 
Víska politické straně ČSSD pro 
účely umístění jejich reklamního 
„kostky“ v rámci volební kampa-
ně v termínu od 20. 9. 2021 do 
7. 10. 2021, a to za cenu stanove-
nou v souladu s příslušnou míst-
ní vyhláškou.
n Rada města Hořovice schva-
luje uzavření Smlouvy č. 1407/
C1/2021 o poskytnutí finančních 
prostředků z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury na 
rok 2021 na projekt Cyklostezka 
Hořovice – Kotopeky včetně láv-
ky přes Červený potok.
n Rada souhlasí s textem smlou-
vy, podle které společnost Zá-
silkovna s.r.o. umístí, za roční 
cenu za zábor ve výši 7.300 Kč, 
na pozemek p. č. 47/1 v k. ú. 
Velká Víska do zatravněné části 
mezi chodník a oplocení zahrady 
u objektu Domeček Hořovice za-
řízení sloužící k vydávání zásilek. 
Zajistit podpisy smluvních stran.
n Rada souhlasí s návrhem Díl-
čích smluv k Rámcové smlou-
vě Vodafone OneNet č. 011025 
se společností Vodafone Czech 
Republic a.s. řešícími úpravu 
a zrychlení stávající DSL linky. 
Rada pověřuje starostu podpi-
sem obou dvou dokumentů.
n Rada města souhlasí s přije-
tím účelově určeného finanční-
ho daru ve výši 16.617,– Kč pro 
1. základní školu Hořovice od 
společnosti WOMEN FOR WO-
MEN, o.p.s., v rámci projektu 
OBĚDY PRO DĚTI.
n Rada města bere na vědomí, že 
1. základní škola Hořovice vyhla-
šuje z organizačních důvodů dne 
27. 9. 2021 volný den pro žáky.
n Rada města souhlasí s přije-
tím účelově určeného finanční-
ho daru ve výši 25.080,– Kč pro 
2. základní školu Hořovice od 
společnosti WOMEN FOR WO-
MEN, o.p.s., v rámci projektu 
OBĚDY PRO DĚTI.
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kultura - společnost

Filip Strejc a Martin Jirák, dnes 
již populární Duo MAFI, které vy-
stoupilo v samostatném programu 
14. srpna 2021 v rámci unikátního 
Festivalu Maraton hudby Brno, se 
v neděli 29. srpna 2021 zúčastnilo 
finále víceoborové talentové sou-
těže TALENT- STAR & ZDENĚK 
TROŠKA v Horní Suché u Ostravy. 
Oba hořovičtí pěvci postoupili se 
svými sólovými kreacemi až do je-
denáctičlenného finále, kde Martin

Jirák zvítězil v kategorii pěvců 
a vedle věcných cen získal také pří-
jemnou finanční odměnu. V taneč-
ní kategorii obsadila 1. místo Eliška 
Dobrovodská z Taneční školy LA-
TIFAH OSTRAVA, absolutní vítěz-
ství a hlavní cenu získal zázračný 
hadí muž Ludvík Janíček Berousek, 
jenž patří do osmé generace legen-
dárního cirkusového rodu. Třinác-
tičlenné porotě předsedal patron 
soutěže, známý český režisér, Zde-
něk Troška.

Soutěži věnovala pozornost 
Televize POLAR https://polar.
cz/zpravy/moravskoslezsky-kraj/

cely-mskraj/11000027201/zde-
nek-troska-jako-porotce-souteze-
-talent-star-vybrat-ty-nejlepsi-je-
-nadlidskaprace i RÁDIO ČAS 
https://www.facebook.com/casra-
dio.cz/videos/872610387010072

Mladé umělce mohlo hořovic-
ké publikum slyšet jako hosta ve 
čtvrtek 16. září 2021 v sále radnice 
v tradičním pořadu domácího de-
chového orchestru HOŘOVICKÁ 
MUZIKA.

Pánové zazpívají také v ne-
děli 3. října 2021 odpoledne ve 
společném programu základních 
uměleckých škol Středočeského 
kraje a hostů v krásných prosto-
rách zámku a zámecké zahrady 
v Litni. Kromě očekávané MAFI 
SHOW přednese stipendista Aka-
demie mentoringu uměleckého 
vzdělávání MenART Filip Strejc 
v sále Čechovny skladby svého 
klasického repertoáru. V progra-
mu happeningu, který je součástí 
letošního V. ročníku unikátního 
festivalu ZUŠ OPEN, se objeví 
i Komorní pěvecký soubor ZUŠ 
Josefa Slavíka Hořovice.

Hlavní program následujícího 
VI. ročníku festivalu základních 
uměleckých škol proběhne v týd-
nu od 23. do 29. 5. 2022. Pevně vě-
říme, že tento ročník se opět bude 
konat v duchu radosti z umění, 
svobody a bez striktních ome-
zení. V projektech MHF Pražské 
jaro, Maraton hudby Brno, ZUŠ 
Open pro Velehrad, podzim-
ní ZUŠ Open v Neratově, ZUŠ 
OPEN v Senátu Parlamentu ČR 
či ve spolupráci s Collegium 1704 
tak zazpívají i hořovičtí pěvci ze 
třídy Květuše Ernestové. Srdečně 
zveme.

Květuše Ernestová
ZUŠ Hořovice

MAFI na cestách

Od září se opět setkáváme pod 
hlavičkou sdružení Sedmikráska při 
malování obrazů na plátno akrylový-
mi barvami. Kurzy jsou vždy jeden 
den o víkendu a jsou určené pro děti 
od první do deváté třídy. Setkávají se 
zde mladší děti se staršími a myslím, 
že jsou tím navzájem obohaceny, děti 
s radostí pracují na svých obrazech 
a navzájem se dělí o barvy a i jinak se 
podporují. Někdy dělám tyto kurzy 
pro děti i pro dospělé a vnímám pří-
nos mezigeneračního povzbuzování. 
Opravdu je úžasné vidět vedle sebe 
malovat obraz prvňáčka a seniorku.

Letošní novinkou, je kreslení pra-
vou mozkovou hemisférou pro děti 
od šesti let, pro první stupeň školy. 
Pozitivní zkušenosti mám s tímto 
kreslením s dospělými a s dětmi 
z druhého stupně školy, kdy si klienti 
závěrem kurzu namalují realistický 
portrét. O tento kurz, který je pokra-
čovací, si řekli rodiče menších dětí, 
které rády kreslí. První kurz se již 
uskutečnil a děti odcházely nadšené 
ze svých výtvorů. Samozřejmě jsem 
kurz musela přizpůsobit menším dě-
tem a budeme se takto scházet každý 
měsíc, kdy se děti naučí vždy něco 
nového. Přiložené obrázky oka děti 
nakreslily závěrem prvního kurzu.

Další novinkou je relaxační kurz 
tečkované mandaly. Velice jednodu-
chou technikou se docílí velmi po-
dařeného díla. Kurz je relaxační a je 

určen pro všechny, kteří si chtějí od-
počinout a při tom si něco pěkného 
vytvořit.

Podporovat tvořivost u dětí se 
vždy vyplatí, protože tvořivost může-
me využívat i v pozdějším životě a to 
nejen při malování a kreslení. Tvořiví 
lidé s vlastní představivostí byli vždy 
v čele nových životních směrů.

Vedu také kurzy kreslení i malo-
vání pro dospělé. Všechny kurzy jsou 
vypsané na www.brdskeslunce.cz 
a na všechny i začínající výtvarníky 
se těší lektorka Kamila Poláková.

Výtvarné novinky 
v Sedmikrásce
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Doprovodný program k výsta-
vě v Muzeu Hořovicka „Harmo-
niky Kebrdle - Delicia Hořovice“ 
se uskuteční ve středu 27. 10. 2021 
v čase 10:00 a 11:00 hodin. Sraz 
před vstupem do areálu bývalé 
Harmoniky v Hořovicích (nad 
vlakovým nádražím). Zveme zá-

jemce k mimořádné komentova-
né prohlídce dílen, kde poznáte 
jednotlivé postupy výroby harmo-
nik. Kapacita skupiny je omezena 
na 20 osob. Vyžadujeme rezervaci 
na kontaktech: email: horovice@
muzeum-beroun.cz nebo telefo-
nicky 601 374 251.

100 let výroby harmonik v Hořovicích

 MuzeuM Hořovicka
Starý zámek Hořovice, vrbnovská 27

otevřeno:
červen až září - denně kromě pondělí, říjen - víkendy a svátky 

900-1200 a 1230-1700 hodin 
ve spolupráci s Delicia accordions, s.r.o. 

Harmoniky kebrdle – delicia Hořovice

11. 6. - 31. 10. 2021

Prohlídka dílen
Delicia Accordions s.r.o.

Zámek v Hořovicích Vás zve na výstavu „Zámek za totáče“. Přehlídka 
fotografií z doby nedávné mapuje stav a podobu zámeckého areálu 

v době, kdy připomínal dům hrůzy. Součástí výstavy je projekce sestřihu 
televizních snímků, natočených v době totality na našem zámku. Výsta-
vu si můžete prohlédnout zdarma ve volně přístupných prostorách v pří-
zemí a kavárně. Výstava je přístupná v běžné otevírací době zámku do 
31. 10. 2021. Zavírací den pondělí.

Muzeum Hořovicka ve spolupráci 
se ZUŠ Josefa Slavíka 

srdečně zvou na doprovodný program k výstavě 
 

Harmoniky Kebrdle – Delicia Hořovice 
 

 

 

 

Čtvrtek 28. 10. 2021 13 – 15 hod. 
vstupné v rámci státního svátku DNE REPUBLIKY pouze 1,- Kč 
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kulturní servis
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v knihovně Ivana Slavíka v Hořovicích

cestopccccececeeesesessstststttototooopopoppp

knihovně Ivana Slavíka v Hořovicích

rezervace: knihovna1@mkc-horovice.cz, 603 199 304

KULTURNÍ POZVÁNKY NA ŘÍJNOVÉ A LISTOPADOVÉ AKCE V HOŘOVICÍCH



kulturní servis

13www.mesto-horovice.cz

Vrbnovská 30/1
tel. 603 199 304, 311 512 564
https://mkc-horovice.cz/knihovna/
e-mail: knihovna1@mkc-horovice.cz

OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí, středa 12:00 – 17:00
úterý, čtvrtek 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
soboty 9. a 23. 10. 8:00 – 11:00
n ANTIKVARIÁTNÍ VÝPRODEJ

n 13. 10. středa od 17:30
MILAN ZACHA KUČERA
- ZÁHADY JANTAROVÉ KOMNATY
Rezervace nutná.
n 1. 11. pondělí od 17:30
ROK NA HAVAJSKÝCH OSTROVECH
Cestopisná přednáška Petra Nazarova.

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 ter-
mínu. Peníze za zakoupené vstupenky na zrušená 
představení Vám vrátíme v pracovní době Infocen-
tra. Je nutné zakoupené vstupenky přinést. Můžete-li, 
informujte se před návštěvou IC na tel. 732 512  821, 
zda máme k vracení dostatečnou hotovost.

VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI:
4 Představení a koncerty: Michalovi mazlíčci; VE 
DVOU TOUR Lenka Nová a Petr Malásek; Vla-
dimír Mišík & ETC, 8 Eur za hodinu; Olympic, 
jsou zrušena. Vracíme peníze za vstupenky.

n Společenský dům

Nádražní 606, Hořovice
tel.: 732 512 821

SPOLEČENSKÝ DŮM
n 7. 10. 2021 od 19:00
SEXEM KE ŠTĚSTÍ (divadelní představení)
n 16. 10. 2021 od 21:00
DEBUSTROL
n 23. 10. 2021 od 19:30
MIG 21
n 27. 10. 2021 od 18:00
ARAKAIN
n 30. 10. 2021 od 16:00
O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA
(Divadlo pro děti)

PŘIPRAVUJEME:
n 11. 11. 2021 od 19:00
KDYŽ KOČKY NEJSOU DOMA - divadlo
n 19. 11. 2021 21:00 – 24:00
BRUTUS
n 24. 11. 2021 od 17:00
VÁNOČNÍ ČAS A JŮ A HELE
(Divadlo pro děti)
n 8. 12. 2021 od 19:00
KRASAVCI NA CHMELU
n 14. 12. 2021 od 19:00
KAFE U OSMANYHO
n 15. 12. 2021
4 TENOŘI
n 19. 12. 2021 od 16:00
KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
(Divadlo pro děti)

TANEČNÍ PODZIM 2021 (17. sezóna)
Mládež, pátky
Mládež - začátečníci H7, podzim 2021
18:00–20:00 pokračování kurzu
Mládež - začátečníci H7, podzim 2021
20:15–22:15, 2100 Kč / osoba
Dospělí, pondělky
Dospělí - středně pokročilí H3, 18:00–19:30
Dospělí - mírně pokročilí H2. 19:30–21:00
Dospělí - začátečníci H1, 21:05–22:35
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 31. 10. 2021
HELENA CHRISTEN - KOLÁŽE
Město Hořovice a MKC Vás zvou na výstavu 
obrazů. Pá, So, Ne od 10:00 – 18:00.

n Galerie Nádraží

n 14. 10. čtvrtek od 17:00
VERNISÁŽ NOVÝCH FOTOGRAFIÍ
FOTOKLUBU HOŘOVICE

4 SEXEM KE ŠTĚSTÍ divadelní představení)
7. 10. 2021 od 19:00, SD. cena místenky  390 Kč
4 MIG 21
23. 10. 2021, od 19:30, SD, cena 395 Kč.
4 O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA
30. 10. 2021 od 16:00, SD, cena místenky: 150 Kč.
4 BRUTUS
19. 11. 2021 od 21:00, SD, cena 300 Kč.
4 KRASAVCI NA CHMELU
8. 12. 2021 od 19:00, SD, cena místenky: 390 Kč
4 KAFE u OSMANYHO
14. 12. 2021 od 19:00, SD, cena místenky: 350 Kč

n Klub Labe

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

n 8. 10. 2021 od 20:00
MATEŘSKÁ.COM
n 15. 10. 2021 od 20:00
IVA BITTOVÁ
n 22. 10. 2021 od 19:00
MAYOVKA 
Představení Divadla NA HOLOU.
n 30. 10. 2021 od 20:00
ROCKSANA

PŘIPRAVUJEME:
n 5. 11. 2021 od 21:00
PRAGO UNION
n 6. 11. 2021 od 21:00
PEKAŘ
n 20. 11. 2021 od 18:00
REGION FEST
n 24. 11. 2021 od 19:00
POEZIE VE STŘEDU
n 26. 11. 2021 od 19:00
CASANOVA NA DUCHCOVSKÉM 
ZÁMKU L.P. 1798 
Představení Divadla Na Vísce.
n 27. 11. 2021 od 21:00
COCOTE MINUTE
n 4. 12. 2021 od 21:00
LUCIE REVIVAL
n 18. 12. 2021 od 21:00
AKROBAT

n Muzeum Hořovicka

Starý zámek, Vrbnovská 27

V říjnu je stálá muzejní expozice a sezónní 
výstava harmonik otevřena o víkendech v čase 
9-12 a 12:30-17 hodin.
Na státní svátek 28. 10. bude probíhat hudební 
vystoupení harmonikáře mezi 13-15 hodinou
a v rámci svátku republiky je tento den vstupné 
ve výši pouhé 1,– Kč. Srdečně zveme.

K N I H O V N A  I V A N A  S L A V Í K A
H OŘO V I C E

4. 10. - 10. 10. 2021 

 
CENA

1 - 3 Kč
 

n Kino Hořovice - vestibul

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

n 3. 10. neděle od 15:00
KOUZELNÁ PODKOVA
Pohádka v podání loutkářského souboru Malá 
scéna Hořovice. Režie: Marie Bartošová. Přijď-
te do nového prostoru ve vestibulu bývalého 
kina v Pražské ulici.

n Zámek Hořovice

ZÁMECKÉ OKRUHY:
1.–26. 10. so – ne 10:00 – 16:00 
27. 10.–31. 10. st–ne 10:00–16:00
Reprezentační prostory (základní okruh 1), 
1.–26. 10. so – ne 10:00 – 15:00
27. 10.–31. 10. st–ne 10:00–15:00
Soukromá apartmá (základní okruh 2)
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n Spolek Horovize

MĚSTSKÉ MUZEUM ZBIROH
n do konce roku 2021
ČINNOST SDH VE ZBIROHU OD ROKU 
1881 AŽ PO SOUČASNOST
Na výstavě můžete shlédnout nejen historické 
fotografie a dokumenty, ale také se seznámit 
s náročnou činností hasičů i v současné době.
ZÁMEK ZBIROH
n 31. 10. čtvrtek od 18:01
HALLOWEEN NA ZÁMKU
Duchové a strašidla ožijí na zámku Zbiroh. Sraz 
všech hrůzostrašných bytostí jest svolán před 
bránu zámeckou po odbití šesté hodiny večerní! 
Kdo tajuplnou stezku potemnělým parkem 
přežije, může zde hlad svůj zahánět lahodnou 

n Zbiroh
n Sedmikráska o.s.

Klubovna spolku Sedmikráska
Společenský dům Hořovice

KLUBOVNA SPOLKU SEDMIKRÁSKA  – 
SPOLEČENSKÝ DŮM HOŘOVICE
Klubovnu si můžete rezervovat pro Vaši akci 
nebo setkání, max. pro 8 osob.
4 Homeopatické minikurzy a poradna
Schůzky nepravidelné, po telefonické domluvě, 
setkání v malé skupině i jednotlivci. Naučíte se 
samotné homeopatické první pomoci - jak ro-
zeznat léky a podat ten správný, a jaká psycho-
somatická příčina se k dané nemoci vztahuje. 
Podrobné informace na www.homeopaticka-
-poradna-horovice.webnode.cz
4 CVIČÍME, TVOŘÍME S HELČOU
- nutná rezervace tel. 774 404 211

Zápis do zájmových kroužků pro děti i do-
spělé na školní rok 2021-22 na www.dome-
cekhorovice.cz
4 3. 10. 9:00 -12:00. Hořovický Cvoček. Běh 
pro veřejnost podzimním Hořovickem. 100 Kč.
4 3. a 31. 10. 18:00 -19:30. sokolovna Prasko-
lesy. Nedělní jóga s Danou Walker. Lekci jógy 
pro všechny, co se mají chuť hýbat. 100 Kč.
4 4., 11., 18., 25. 10. 9:00-10:00. Domeček Vrb-
novská. Cvičení pro seniory s Milenou Brau-
novou. 50 Kč.
4 6., 13, 20, 27. 10. 10:00 -11:00. Domeček Vrb-
novská. Dopolední cvičení pro posílení a tva-
rování celého těla. 70 Kč.
4 6., 13, 20, 27. 10. , 17:45 -19:00. Zámecký 
park. Jdu běhat. Propojení běhu s posilovacím 
a kompenzačním cvičením. 50 Kč.
4 7. 10. 16:00-18:00. Domeček Vrbnovská. 
Opékání špekáčků s hraním na kytary v Do-
mečku. Dobrovolné vstupné.
4 8. 10. 15:00-17:00, Komárov. Drakiáda. Akce 
pro celou rodinu s pouštěním draků.
4 13. 10. Přírodovědný klokan ZŠ a SŠ okr.
Beroun. Soutěž pro žáky základních a střed-
ních škol.
4 15.–17. 10. Domeček Vrbnovská. Pedagogic-
ké minimum I. blok. Studium pedagogiky pro 
pedagogy vykonávající dílčí přímou pedago-
gickou činnost.
4 22. 10. 16:00-18:00 Domeček Vrbnovská. 
Halloween Strašidelné odpoledne v domečku 
pro malé i velké nebojsy, děti 40, dospělí 60 Kč.
Podrobné informace na plakátech, FB a www.
domecekhorovice.cz.

n Domeček Hořovice
4 Kalanetika- strečinkové cvičení pro zpevnění 
a tvarování postavy. Každou středu 17:15 – 18:15 
/ 18:30 – 19:30
4 Rytmické cvičeni s tanečními prvky (6-10 
let) Každé pondělí od 15:00 – 15:50
4 Rytmické cvičeni s tanečními prvky (11-
15 let). Každé pondělí od 16:00 – 16:50
Podrobné informace na výše uvedené kurzy 
na webu https://www.cestazazivotem.cz/
4 RELAXACE S KAMČOU – nutná rezervace, 
tel. 607 185 016. e-mail: info@brdskeslunce.cz
4 HRAVÉ RELAXAČNÍ KRESLENÍ. Středa 
v liché týdny od 15:00 do 16:30. Kroužek pro 
děti ZŠ 1. stupeň. Vaše dítka formou hry a vý-
tvarného vyjádření poznávají sebe sama a své 
místo ve světě. Po domluvě lze dítě vyzvednout 
ze školky, či družiny.
4 VÝTVARNÉ KURZY – olejomalba, mal-
ba na plátno, kreslení pravou hemisférou
Krásně a dobře kreslit dovede opravdu každý. 
Pod odborným vedením lektorky si každý vy-
branou technikou namaluje obraz, který si odne-
se domů. Výtvarné pomůcky, plátno jsou k dis-
pozici. Podrobné informace a termíny na výše 
uvedené kurzy na webu www.brdskeslunce.cz/
4 HOŘOVICKÉ TOULÁNÍ TENTOKRÁT 
NETRADIČNĚ - Je na čase poznat krásy a taje 
města Hořovice a jeho okolí. Akce není věkově 
omezena, toulat se mohou celé rodiny. Start a cíl 
pokladna Muzeum města Hořovice. Více o akci 
na webu spolku. Termín: 1. – 10. 10. 2021
4 HRÁTKY S OVOCEM A ZELENINOU
středa 27. 10. ,16:00 - 18:00, Dům zahrádkářů 
Hořovice. Více na straně 5.

4 12. 10. 2021 v 17:00
PŘEDNÁŠKA O PODPOŘE ZDRAVÍ
ESENCIÁLNÍMI OLEJI
Tématem této přednášky je ochrana zdraví es-
enciálními oleji před viry a bacily. Přednáška 
je spojena s ochutnávkou esenciálních olejů. 
Přednáška se koná na adrese Cvočkařská 
286/1, Hořovice.
4 23. 10. 2021 v 9:20
PĚŠÍ KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA
S PRŮVODCEM DO BRD
Vycházka za bronzovým pokladem a krásným 
výhledem do kraje. Sraz v 9.20 hod. v Jincích 
na náměstí. Náročnost středně těžká, vhodné 
pro děti starší 10 ti let. Délka cca 12 km. Návrat 
mezi 13:00 a 14:00 hodin.
4 30. 10. 2021 od 13:00
SETKÁNÍ NA TÉMA „KOLO ROKU“
- SAMHAIM - DUŠIČKY
Je to čas zamyšlení a přehodnocení svého 
způsobu života a upřímně se zeptat, zda žijeme 
v souladu sami se sebou.
Seminář se koná na adrese Cvočkařská 286/1, 
vchod z ulice Jungmannovy.
4 Každé pondělí a středa
Cvičení WYDY – Keltské jógy– cvičení pro 
všechny. Cvičení Gravid jógy. Další informace 
na tel.: 603 964 553
Přihlášky a cvičení jógy přijímá a informace 
poskytuje Marcela Ganna Flídrová na tel. 
603 964 553. Více na www.syringa-czech.cz.

n Syringa

HOROVIZE z. s.
4 9. 10. 2021 v 13:00
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA
„TAJEMSTVÍ LESA“
Vycházka za jedním ze zdrojů našeho života – 
za stromy. Známe tajemství lesa, nebo se od 
přírody stále vzdalujeme? Vhodné pro malé 
i velké, kteří chtějí pochopit, co pro nás stro-
my znamenají. Délka cca 7 km. Návrat kolem 
16:00. Sraz na parkovišti u Sluneční brány.
4 31. 10. 2021 v 13:00
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA
- HOŘOVICKÉ HŘBITOVY
Vycházka v době vzpomínání na všechny, 
kdo odešli na „druhý břeh“. Budeme odhalo-
vat tajemství rituálů a osobností hořovických 
hřbitovů. Sraz na Palackého náměstí před 
kostelem Nejsvětější Trojice.

n Evangelický kostel

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

4 Každou neděli od 8:30 se konají v  evan-
gelickém kostele v  Hořovicích bohoslužby, 
které zároveň přenášíme online. Sledujte pro-
sím aktuální informace na našichwebových 
stránkách horovice.evangnet.cz.
4 22. 10. 2021
KONCERT MUSICA AD TABULAM:
SEFARDSKÉ PÍSNĚ
Andrea Klepišová - mezzosoprán, Jakub Klár - 
příčná flétna, Rudolf Měřinský - liutoattiorbato
V roce 1492 rozhodla královna Isabela o vyh-
nání Židů ze Španělska.V  enklávách podél 
celého středomoří si Sefardité, to jest hebrejsky 
Španělé, uchovali takřka dodnes svůj jazyk - 
ladino, zvyky a  písně. V  nich poznáváme mo-
tivy středověkých balad nejen španělských, ale 
i  francouzských a  severských.Vstupné dobro-
volné. Pro děti herní koutek.
4 FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA
Výstava fotografií z indického Bangalore. Jak asi 
vypadá život v takové osmimiliónové metropo-
li? Prohlídky výstav a kostela na požádání (tel.: 
606 891 369).

n Kavárna včera

9. května 244/8, 268 01 Hořovice
Tel.: 724 076 964

4 5. 10. od 17:30
Beseda s promítáním přednášky na téma Akti-
vizace seniorů, všichni jsou srdečně zváni.
4 2. 11 od 17:30
Beseda s promítáním přednášky na téma Spá-
nek v seniorském věku.
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Hořovičtí tenisté slaví další skvělý výsledek. 
Družstvo nejmaldší kategorie minitenisu TK 
Hořovice ovládlo v domácím prostředí v neděli 
5. září krajské finále a postoupilo na mistrovství 
republiky. Tam bude reprezentovat středočeský 
tenis. Po loňské semifinálové prohře je to další 
vylepšení klubových úspěchů. Tým ve složení 
Jaroslav Doležal, Petr Zeithaml a Tobiáš Plachý 
pod vedením trenéra Jana Zýky zcela domi-
noval. V semifinále nedali kluci v kategorii do 
sedmi let šanci LTC Mladé Boleslavi a poradili 
si se stejně starými soupeři 9:0 na zápasy. Bez 
ztráty jediného utkání přejeli kluci z Hořovic 
i tenisty Kladna. Jednoznačným způsobem se 
tak zaslouženě nominovali na finálový turnaj 
o mistra České republiky. Kluci se pokusí navá-

zat na loňské úspěchy hořovických odchovanců 
Andrease Zýky, který v dresu pražské Sparty 
získal zlato, a Viléma Plecitého, který vypomohl 
středočeskému zástupci TK Tola k zisku bron-
zu. Oba mají republikové finále týmů za sebou 
i letos. Tentokrát ve starší kategorii babytenisu 
do devíti let. Zýka hrál opět v dresu Sparty, kte-
rá vybojovala v Prostějově stříbro. Plecitý re-
prezentoval štvanický klub 1. ČLTK, se kterým 
skončil na čtvrtém místě. Oba nyní drží palce 
svým mladším kamarádům, aby jejich úspěchy 
zopakovali.

Finálový turnaj Mistrovství České repub-
liky v areálu pražské Sparty se uskutečnil po 
uzávěrce zpravodaje v úterý 28. září.

Vojtěch Plecitý

n Trojice vítězů minitenisu z Hořovic. Foto: ar-
chiv Jana Zýky

n Účastníci finálového turnaje Středočeského kraje v minitenise - SK Tenis Kladno, TK Hořovice, 
LTC Mladá Boleslav, TO Sokol Nehvizdy. Foto: Jan Zýka

Minitenisté TK Hořovice jedou
na mistrovství republiky

n Úspěšní babytenisté z Hořovic. Andreas 
Zýka v barvách Sparty a Vilém Plecitý v dresu 
1.ČLTK. Foto: Vojtěch Plecitý

n Žebrák

KULTURNÍ KLUB
4 1. 10. od 19:00
1. prodloužená v Tanečních pro mládež.
4 2. 10. od 19:00 v kostele sv. Vavřince
KONCERT PRO PLANETKU. Slavnost-
ní koncert k pojmenování planetky Žebrák. 
Vstupenky je možné zakoupit v KK.
4 16. 10. od 21:00 Velký sál
LUCIE REVIVAL. Vstupné 250,– Kč.
4 21. 10. od 19:00
KONCERT VĚRY MARTINOVÉ. Populár-
ní česká zpěvačka, kytaristka a autorka Věra 
Martinová, královna české country scény za-
vítá na naše jeviště. Vstupenky za 350,– Kč je 
možné zakoupit v KK.
4 24. 10. od 15:00
DĚTSKÝ HALLOWEEN. Pravá Halloween-
ská diskotéka, plnou soutěží, her, zábavy a od-
měn. Vstupné 50,– Kč.
4 30. 10. od 21:00
Halloweenská disco párty. Hraje DJ. Tomáš 
Mašek.
Vstupenky se prodávají o tanečních kurzech 
od 19:30 nebo na telefonu: 774 428 312.
PŘIPRAVUJEME:
4 26. 11. ZÁVĚREČNÝ VĚNEČEK v Tanečních
4 23. 11. KONCERT Hradišťan
4 18. 12. VÁNOČNÍ ČAS – představení pro 
děti – Loudadlo – Černé divadlo
HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK
n 2. 10. od 14:00, kinosál KK Žebrák
PŘEDNÁŠKA MÁME PLANETKU
n 2. 10. od 19:00
KONCERT U PŘÍLEŽITOSTI POJME-
NOVÁNÍ PLANETKY 131 181 ŽEBRÁK
Česká republika má novou planetku 131181 
Žebrák. Rozhodla o tom Mezinárodní astrono-
mická unie. Při té příležitosti proběhne v neděli 
2. října od 19 hodin slavnostní koncert v kos-
tele sv. Vavřince v Žebráku, kde byla natočena 
i část vinylové desky limitované edice Symfonie 
pro planetku. Ta zde bude pokřtěna. Koncert 
bude zcela ojedinělý a mimořádný. Vystoupí 
zde houslový virtuóz Jaroslav Svěcený a var-
haník Václav Uhlíř. Ve výjimečné kombinaci 
varhan a houslí zahrají ty nejkrásnější skladby.
Vstupenky budou v předprodeji online přes 
www.qrticket.cz a část jich bude k dispozici 
i v KK Žebrák. Ceny vstupenek k sezení 350 
Kč, k stání 250 Kč.
n 15. 10. v čase 18 - 21 hodin
NOČNÍ PROHLÍDKA HRADU ŽEBRÁK
Promítání a za jasného počasí pozorování Mě-
síce a planet Jupiter a Saturn v těsné blízkosti 
a dalších objektů noční oblohy. A také křest 
planetky Žebrák na hradě Žebrák. To vás čeká 
tuto noc. Vzhledem k omezené kapacitě místa 
bude nutné se rezervovat pomocí rezervačního 
formuláře na webu hvězdárny. K dispozici bude 
měsíc před akcí.

krmí halloweenskou a zapíjet ji roztodivnými 
lektvary. Lucerničky si raději vezměte sebou.
4 Zámecká expozice - denně 10 - 18 hod.
Tel.: 371 784 598; e-mail: info@zbiroh.com
4 Lanové centrum otevřeno denně 10-18 hod.
Tel.: 371 784 598; e-mail: info@zbiroh.com
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Mladé hořovické volejbalistky tra-
dičně vstoupily do nové sezóny na 
prázdninovém soustředění. Pět dní 
byly 2 kurty u sportovní haly i kurt 
nohejbalistů u Floridy v plné perma-
nenci. Soustředění se účastnilo 36 
hráček a 8 trenérů a začátek sezóny 
prokázal, že to nebylo zbytečné úsilí. 
Do krajských soutěží jsme přihlásili 5 
družstev – mladší a starší žákyně, ka-
detky, juniorky a ženy. Navíc se bude 
přípravka účastnit minivolejbalových 
turnajů.

Kadetky plynule navázaly na 
předchozí stříbrnou sezónu a zatím 
všechny svoje zápasy vyhrály. Nejprve 
po skvělém výkonu porazily Mělník 
A 3:0, trochu zbytečně ztratily jeden 
set s Mělníkem B a na posledním 
turnaji si i v neúplné sestavě poradily 

Skvělé zahájení sezóny hořovických volejbalistek

n Po řadách zdola: mladší žákyně, starší žákyně, kadetky a juniorky s trenéry na soustředění. Foto: Martin SolařKulturista Kebrle druhý 
na Mistrovství ČR

Dne 4. září se v Kutné Hoře konalo Mist-
rovství České republiky mužů a žen v kultu-
ristice a fitness, kterého se po roce zúčastnil 
hořovický rodák a držitel titulu Mistra ČR 
v kulturistice pro rok 2020 Jan Kebrle. Letos 
vybojoval krásné druhé místo, a tím potvrdil, 
že stále patří mezi ty nejlepší v České republi-
ce. Na svém kontě dva tituly: Mistr ČR v kul-
turistice do 80 kg pro rok 2020 a Vicemistr ČR 
v kulturistice do 80 kg pro rok 2021.

s Mladou Boleslaví a Kostomlaty 2 x 3:0. Star-
ší žákyně bojují v podzimní kvalifikaci o po-
stup do vyšší výkonnostní skupiny krajského 
přeboru. Na prvním turnaji postupně zdolaly 
Komárov, Rakovník A a Rakovník B. V Ho-
řovicích pak 12. září nejprve přehrály Králův 
Dvůr A i B 2:0 a potom poprvé v historii s vel-
kou diváckou podporou porazily obávanou 
Příbram 25:20 a 25:16. Emocionální a fyzické 
vyčerpání z tohoto zápasu zapříčinilo prohru 
v tom následujícím s Kladnem 1:2, ale přesto 
mají dobře nakročeno k postupu. O všem se 
rozhodne na posledním kvalifikačním turnaji 
26. září v Roztokách. Juniorky a mladší žáky-

ně zahájí svoje soutěže až po uzávěrce tohoto 
vydání.

 Ještě doplníme výsledky družstva žen, 
které mělo na úvod těžký dvojboj Komárov – 
Zdice. Větší bodový přísun byl až z dvojutkání 
proti Novému Strašecí 3:0 a 3:1. Zatím tak ho-
řovické ženy drží ve své skupině 4. místo.

Stále je možné zapojit se do volejbalové 
přípravky, která je určena pro zájemkyně 
z 1. – 3. třídy. Tréninky přípravky probíhají 
v úterý a ve čtvrtek od 15:30 do 16:30 v tělo-
cvičně 1. ZŠ Hořovice.

Martin Komínek
oddíl volejbalu, TJ Spartak Hořovice


