
Tradiční setkání heligonkářů 
se v Hořovicích konalo 14. srp-
na 2021. A to už po čtyřiačtyřicáté: 
loni i letos se tento hudební festival 
díky termínu konání vyhnul covi-
dovým hygienickým opatřením, 
takže tradice je nepřerušena. Zú-
častnil se ho zhruba stejný počet 
návštěvníků jako v předchozím 
roce (více v článku na následující 
straně).

Soutěží se v sále Společenského 
domu, každý soutěžící hraje tři pís-
ničky či skladby, a potom, kdo chce, 
může hrát také venku na pódiu 
v zahradě Společenského domu.

Ta soutěž vč. vložených koncer-
tů zavedených hudebních těles – 
tradičně Kladenští heligonkáři a Li-
berečtí harmonikáři - trvá několik 
hodin. A to za naprosté pozornosti 
diváků! Kteří tak oceňují každého, 
kdo se s harmonikou a zpěvem více 
i méně úspěšně potýká. Zajímavé 
je také pozorovat chování účinku-
jících – někdo je suverén, někdo 
naopak má trému. Je to i zajímavé 
poznání různých povah a lidských 
typů, někdy i jejich životních příbě-

hů. O vítězích rozhodují hlasy po-
sluchačů. Některé písničky zaznějí 
dvakrát, nebo i třikrát v různém 
provedení, posluchači srovnávají. 
Není to jenom slavnost hudby, ale 
i slova – festival tradičně konferuje 
Karel Vydra, který soutěžící hudeb-
níky uvádí na scénu krátkým, dů-
vtipným rozhovorem.

Festival organizuje Městské 
kulturní centrum, které svými pra-
covníky zajišťuje i pořadatelskou 
službu. Ta byla – z mého hledis-
ka – perfektní, zorganizováno bylo 
vše, co býti mělo. Jak se říká – jsou 
v tom léta dřiny a zkušeností.

Součástí programu byla také 
výstava současných i historických 
harmonik, dříve z továrny Harmo-
niky Kebrdle, nyní z firmy Deli-
cia accordions, s. r. o., kterou vede 
paní Stanislava Koutná. Její firma 
originální harmoniky stále vyrá-
bí, a někteří účinkující na ně hrají. 
Když mají úspěch, netají se tím, že 
je to také díky těmto vynikajícím 
nástrojům.

Tradice výroby harmonik má 
v Hořovicích sto jedna let. Fes-

tival Hořovická heligonka „pou-
hých“ čtyřiačtyřicet. Nebylo-li by 
výroby harmonik v Hořovicích, 
nebylo by ani festivalu. Udržet 
obě aktivity při životě, překonat 
jimi i nelehká období, považuji za 

veliký úspěch nejen pro heligon-
ky, ale také z hlediska úspěšných 
hořovických tradic. Protože kolik 
takových máme?

Ondřej Vaculík, místostarosta
za Hnutí nezávislých…

Hořovický hřbitov je rozdělen na 
několik částí. Nejstarší část je obe-
hnána vyšší červenou cihelnou zdí, 
která je součástí historického archi-
tektonického pojetí hřbitova. Je pa-
mátkově chráněna. Samospráva byla 
upozorněna úřadem památkové 
péče na horšící se stav této památky, 
a tím také na povinnost města zajis-
tit opravu zdi tak, aby nedocházelo 
k dalšímu znehodnocování tohoto 
stavebního díla.

Zejména jde o odstranění ná-
letů, bujného porostu břečťanem 
a zpevnění koruny zdiva, kryté cih-
lami. Rozsah těchto prací je značný 
a finančně nákladný. V první etapě 
v příštích týdnech dojde k odstra-

ňování vegetace a opravě (zajištění) 
koruny zdi na straně Rpetské ulice. 
Tyto práce budou dokončeny do 
„dušiček“ letošního roku.

Současně také se uskuteční 
ošetření – prořez a snížení – sta-
rých, vzrostlých tújí, a to v rozsa-
hu zhruba posledního zásahu (asi 
před desíti lety). I tyto práce budou 
dokončeny do „dušiček“. A hřbitov 
bude uklizen.

Mnohé hroby jsou vnořeny do 
bujné vegetace, což sice působí 
romanticky, ale velice to znesnad-
ňuje údržbu zeleně. Pracovníci 
se sice budou snažit hroby chrá-
nit a očistit, přesto se s prosbou 
obracíme na majitele dotčených 

hrobů, aby vzhledem k nesnad-
nosti úkolu měli pochopení pro 
dočasné zhoršení prostředí a po-
řádku na hřbitově.

Revitalizace hřbitova je si sa-
mospráva města vědoma. Na cel-
kovou obnovu památkově chrá-
něné zdi musí být vypracován 
projekt, schválený úřadem památ-
kové péče. Půjde o dílo v hodnotě 
statisíců. Na to bude muset město 
uvolnit ve svém rozpočtu tyto 
značné finance. A přílišné odklá-
dání znamená další zhoršování 
stavu a prodražování obnovy.

Podle předběžného vyjád-
ření odborníků také staré túje 
neumožňují žádný radikálnější, 

ozdravný zásah – ten by způsobil 
jen odhalení holých větví. Sou-
částí nějaké budoucí revitalizace 
patrně bude muset být náhrada 
starých dřevin výsadbou nové ve-
getace. S takovým záměrem a ná-
vrhem na obnovu bude veřejnost 
nejen seznámena, ale měla by být 
vybídnuta k připomínkám.

Hřbitov je velice citlivé území 
spojené s pietou a úctou k našim 
drahým zesnulým. Nutnost ob-
novy nejstarších částí hřbitova si 
patrně všichni uvědomujeme, stej-
ně jako víme, jak obtížný úkol to 
bude. Stále odkládat ho však nelze.

Ondřej Vaculík
místostarosta 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

Hořovice(srpen2010).indd   1 7/20/10   11:06 PM
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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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Péče o hořovický hřbitov

n NA PRVNÍM místě v soutěži o Cenu diváka 44. ročníku festivalu 
Hořovická heligonka se umístila jedenáctiletá Anežka Strážnická. Na 
snímku jí cenu předává ředitel Městského kulturního centra Hořovice 
Přemysl Landa, akci moderoval Karel Vydra. Více na následující stra-
ně. Foto: Radka Vaculíková

Ohlédnutí za Heligonkou
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informace

n 44. ročník Hořovické heligonky - Cena diváků

Na 44. ročníku Hořovické heligonky 
vystoupily dvě desítky hráčů

Příznivci a hráči na heligonku se sešli 
v polovině srpna v hořovickém Společen-
ském domě. První místo v soutěži o Cenu 
diváka obsadila jedenáctiletá Anežka 
Strážnická

Den plný hudby si návštěvníci užili v so-
botu 14. srpna v areálu Společenského domu 
Hořovice. Konal se zde 44. ročník tradičního 
festivalu Hořovická heligonka. Hudební setká-
ní společně zahájili místostarosta města Ho-
řovice Ondřej Vaculík, majitelka společnosti 
Delicia accordions s.r.o Stanislava Koutná 
a ředitel Městského kulturního centra Hořovi-
ce Přemysl Landa.

Akce je stále oblíbená. Letos si ji nenecha-
lo ujít více než dvě stě návštěvníků, pro které 
byly připravené dvě scény, a to v sále Společen-

ského domu a přilehlé zahradě. Moderování 
v sále se ujal Karel Vydra, který heligonkáře na 
podium nejen uvedl, ale zároveň je divákům 
i představil. Přítomní se tak dozvěděli, že řada 
účinkujících jezdí na Hořovickou heligonku 
pravidelně, že pro některé hráče je den jejího 
konání tím nejhezčím dnem v roce nebo že je-
den z heligonkářských párů se dokonce v Ho-
řovicích před pětatřiceti lety seznámil.

Součástí přehlídky byla i soutěž o Cenu di-
váků. Nejvíce hlasů získala Anežka Strážnická, 
druhé místo obsadil František Lejsek a třetím 
nejoblíbenějším heligonkářem se stal Ladislav 
Beran. Každý účinkující obdržel účastnický 
list, upomínkové předměty a vítězové kromě 
knihy i dárkový poukaz na sortiment firmy 
Delicia accordions s.r.o.

Heligonky zněly i v zahradě Společenského 
domu. Vystoupili zde hráči, kteří odehráli své 
skladby v sále. Diváci zde měli kromě hudby 
také možnost pestrého občerstvení a nechybě-
ly zde stánky regionálních prodejců. Jako hos-
té v Hořovicích vystoupily kapely Kladenská 
heligonka a Liberečtí harmonikáři.

Hudební festival zpestřila výstava historic-
kých i nových modelů heligonek a akordeonů 
společnosti Delicia accordions s.r.o. Pořadate-
lem akce bylo Městské kulturní centrum Ho-
řovice.

Na 44. ročníku Hořovické heligonky vy-
stoupily dvě desítky hráčů, všem patří velké 
poděkování!

45. ročník Hořovické Heligonky se usku-
teční v sobotu 13. srpna 2022. (var)

n Hosty 44. ročníku Hořovické heligonky byli Liberečtí harmonikáři.

n 1. místo – Anežka Strážnická

n Diváky potěšili i Kladenští heligonkáři. 5x foto: var

n 2. místo – František Lejsek n 3. místo – Ladislav Beran
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Hra Divadla Na Vísce přenesla diváky na Duchcovský zámek
Dovedete si představit, že byste se v jednu chvíli ocitli ne na jed-

nom, ale rovnou na dvou zámcích? V pátek 23. července to bylo mož-
né na divadelním představení hořovického Divadla Na Vísce, které 
se ve večerních hodinách odehrálo na nádvoří hořovického Starého 
zámku. Na ten Duchcovský je přenesla hra s názvem Casanova na Du-
chcovském zámku LP 1798.

Schodiště před bývalou tvrzí Starého zámku se v 19:00 hodin promě-
nilo v jeviště, na kterém se v roli Giacoma Casanovy představil Ivo Ku-
bečka j.h. a v roli Žofie Katka Hasmanová. Jejich skvělé herecké výkony 
sledovaly desítky diváků. Předlohou byla stejnojmenná divadelní hra ně-
meckého dramatika Karla Gassauera. O překlad se postaral Josef Balvín, 
o výběr hudby Karel Hasman a režie se ujala Slávka Hozová. (var)

n Hra hořovického Divadla Na Vísce nesla název Casanova na Duchcov-
ském zámku LP 1798.

n Představení diváci zhlédli v pátek 23. července na nádvoří Starého zámku. 
Další snímky na webu MKC Hořovice v odkazu FOTOGALERIE. 2x foto var

V poslední době se objevily růz-
norodé informace ohledně plánova-
né obnovy lávky přes Červený potok 
(u mlýna). Jelikož jsem byl celou 
dobu „u toho“, tak bych rád popsal 
vývoj „akce lávka“. Začnu krátkou 
úvahou, jak by obnova lávky pro-
bíhala ve městě, kde všichni táhnou 
za jeden provaz. Na okraji města 
stála jednoduchá lávka. Tu poško-
dila povodeň. Je potřeba lávka nová. 
Ta původní nebyla nikdy povolena, 
prostě tam stála, tak jako spousta ji-
ných staveb (třeba i daleko větších). 
Jedná se tedy o stávající stav, který 
po léta nikdo nerozporoval a ničemu 
nevadil. Na tyto případy legislativa 
samozřejmě pamatuje, jsou celkem 
časté a běžné. Udělá se dokumentace 
skutečného stavu a místní stavební 
úřad stavbu dodatečně povolí. Cel-
kem rutina. V žádném případě se 
nejedná o tzv. „černou stavbu“. Po-
vodí Vltavy, které lávku dlouhodobě 
eviduje jako objekt na vodním toku 
(vedený jako OBJ-50 ř. km 13.198, 
Lávka – Hořovice, Povodí Vltavy), 
by pravděpodobně souhlasilo. Tech-
nické služby města by lávku za režij-
ní cenu obnovily a dnes by tam už 
možná stála.

Vraťme se do reality našeho měs-
ta. Když se o lávce začínalo mluvit, 
tak jsem tento postup navrhoval. 
Stavební úřad ho však odmítl a trval 

na návrhu nové stavby. Tento pří-
stup znamenal, že nová lávka bude 
muset být navržena podle součas-
ných přísných norem a vyhovět přís-
ným požadavkům protipovodňové 
ochrany (Povodí Vltavy). Logicky ta-
ková lávka bude dražší, než obnova 
té původní. Ale akce lávka spěchala. 
Bylo tedy rozhodnuto, že bude časo-
vě efektivnější tento sporný přístup 
akceptovat a takovou lávku vypro-
jektovat.

Záštitu a patronát nad celou 
akcí převzala paní Věra Veverková 
a spolek Horovize. Jejich zásluhou 
se celá věc urychlila. Na realizaci 
lávky také sháněli sponzory. Měs-
to zajistilo statika. Já jsem poskytl 
službu architekta, jako svůj pří-
spěvek ke společnému dílu. Byli 
jsme však na začátku, kdy nebylo 
připraveno vůbec nic a čekala nás 
spousta práce. Jako architekt vím, 
že nadšení a motivace klienta jsou 
tím nejlepším projektem. Těšil jsem 
se, že vznikne skutečné společné dílo 
občanů, místních spolků a města, ke 
kterému všichni přispějeme. A třeba 
nakonec toto společné dílo zlepší 
katastrofální vztahy v našem městě. 
Chyba lávky.

Ze začátku se vše jevilo poměr-
ně jednoduše. Stavebním úřadem 
jsem byl ujištěn, že základy původ-
ní lávky se nacházejí bezpečně nad 

úrovní 100-leté vody. Tato úroveň 
je rozhodující pro posuzování sta-
veb z hlediska ohrožení povodněmi. 
Po získáni relevantního podkladu 
z Povodí se zjistilo, že tato infor-
mace je zcela mylná. Nenacházejí 
se ani nad úrovní 50-leté vody, ani 
20-leté vody, ale leží dokonce pod 
úrovní 5-leté vody. Takový stav 
je u nového projektu samozřejmě 
problémový. Návrh se kompletně 
přepracoval, mnohokrát projednal 
s Povodím a upravil. Chyba staveb-
ního úřadu nás stála cca 2 měsíce 
času a dost práce navíc. Nicméně 
vše špatné je k něčemu dobré a na-
vrhli jsme řešení, které zachovalo 
jednoduchost lávky a výrazně po-
sunulo její bezpečnost z hlediska 
případných záplav.

V krátkém čase vznikl projekt 
jednoduché lávky, která splňu-
je současné normy a požadavky 
povodňové ochrany. Projekt byl 
konzultován se zástupci Horovize. 
V průběhu zpracování projektu 
bylo zřejmé, že sponzorské dary, 
které Horovize vybrala asi nebudou 
stačit. Město přislíbilo, že zbytek 
doplatí, aby se lávka mohla udělat. 
Povodí projekt odsouhlasilo. Měst-
ský úřad a město vydaly potřebná 
stanoviska skutečně bleskově. Vše se 
zdá být na nejlepší cestě, ale opět…
chyba lávky.

Jelikož na celé akci participovaly 
tři politické subjekty, tak to nemohlo 
dopadnout jinak, než že se z lávky 
stalo politikum. Na jeho pozadí je-
nom mlhavě prosvítá, že se jedná 
o lávku. Od zástupců Horovize pa-
dají slova o „luxusní“ a přemrštěné 
lávce, kterou město zadalo tak, aby 
byla drahá. Horovizi vybrané fi-
nance nestačí a lávku nebude moci 
zrealizovat. Dle vedení města nechce 
spolek Horovize přijmout pomoc 
s financováním. Možná je problém 
v tom, že by se zúčastněné politické 
subjekty musely dohodnout? Možná 
by se městu musela přiznat účast na 
obnovení lávky? Je snad lepší řešení 
lávku neudělat, než toto učinit?

Ať je to jakkoliv, tak vůbec nej-
horším možným řešením je lávku 
nepostavit. Chtěl bych tedy apelovat 
na všechny zúčastněné a nezúčast-
něné politiky, aby se dohodli. Jsme 
krok od toho, aby u mlýna zase byla 
lávka. Nemrhejme vynaloženým úsi-
lím. A my ostatní, neodvolávejme se 
jen na odpovědnost politiků. Zamy-
sleme se, jestli špatné vztahy a věčné 
žabomyší války, které v našem městě 
panují, nejsou hlavní příčinou jeho 
degradace. Hořovice jsou malé měs-
to, ale je jisté, že je tu řada schopných 
lidí. Pojďme táhnout za jeden provaz.

Kryštof Kreisinger,
městský architekt a sponzor lávky

Chyba lávky aneb nahlédnutí do duše Hořovic
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n Tři otázky pro zastupitele

Co Vás ve městě těší?
Kdykoliv přijíždím od Žebrá-

ku a otevře se přede mnou pohled 
na Hořovice, vzpomenu si na Jana 
Nerudu a jeho přirovnání Hořovic 
k českému Betlému. Přednosti našeho 
města už popsali v tomto sloupku ko-
legové a kolegyně, mohu s nimi jenom 
souhlasit. Těší mě, že se další úpravy 
vzhledu města ujal městský architekt, 
například studie řešení centra města dává naději na oživení této po-
někud mrtvé lokality.

Co Vám ve městě vadí?
K tomu všemu jsou potřeba finance, kterých není nikdy dost. Pro-

to bych ocenil rozvážnější vynakládání prostředků a posílení kapitoly 
investic do infrastruktury města. Obávám se také, jak se město do-
káže vyrovnat s nárůstem počtu obyvatel v souvislosti s plánovanou 
výstavbou bytů a s tím spojenými nároky na kapacitu veřejných slu-
žeb, školek a škol.

Jak můžete přispět ke zlepšení?
Jsem příznivcem systému soutěže tradičních politických stran. 

Jako člen ODS proto budu vysvětlovat přátelům a známým osvědče-
ný pravicový model komunální politiky. Dovoluji si popřát čtenářům 
Hořovického Měšťana pevné zdraví a zůstaňte negativní.

Jiřího Auterského

Očkovací centrum v Hořovicích 
bude otevřeno už jen pro děti

Od 1. 9. 2021 budou v očkova-
cím centru Nemocnice Hořovice 
podávány jen vakcíny pro věkovou 
skupinu 12 – 15 let.

„V Nemocnici Hořovice jsme 
ve druhém srpnovém týdnu napo-
sledy podávali první dávky vakcín 
osobám 15+ a zároveň jsme dooč-
kovali všechny, kteří jsou objednaní 
do našeho centra k podání druhé 
dávky,“ popisuje ředitel nemocnice 
MUDr. Michal Průša. „Nadále však 
pokračujeme v očkování dětí, kte-
ré jsou ve věkové skupině 12 – 15 
let (včetně). Očkování těchto dětí 
bude probíhat v prvním patře hlav-
ní budovy ve vyhrazených termí-
nech. V Nemocnici Hořovice jsme 
podali první dávky vakcín proti 
COVID-19 v lednu letošního roku, 
od té doby se nám podařilo plně 
oočkovat 22 309 obyvatel (tj. 44 618 
podaných dávek).“

Ostatní zájemci se mohou 

nadále nechat očkovat proti CO-
VID-19 v Rehabilitační nemocnici 
Beroun, kde je velkokapacitní oč-
kovací centrum.

„V očkovacím centru v Re-
habilitační nemocnici Beroun 
pokračujeme v očkování jak do-
spělých, tak dětí 12+. Zájemci 
o očkování se budou nadále ob-
jednávat prostřednictvím Cen-
trálního rezervačního systému 
a samozřejmě, pokud nebude 
z jakéhokoliv důvodu možné do-
končit očkování v Nemocnici Ho-
řovice, bude druhá dávka podána 
v RNB. V takovém případě nás 
kontaktujte na e-mailové adrese 
ockovani@nember.cz a administ-
rativní pracovnice se s vámi spojí,“ 
dodala MUDr. Romana Zajacová, 
vedoucí lékařka očkovacího centra 
berounské nemocnice.

MgA. Petra Horáková
tisk. mluvčí Nemocnice Hořovice

Zpátky do klubu Labe!
Opatření předchozích měsíců 

omezila pořádání kulturních akcí, 
a to i v hořovickém klubu Labe. 
Nyní se na oblíbené místo můžeme 
vrátit, podzimní program potěší mi-
lovníky jazzu, rocku i poezie.

Už v pátek 17. září od 21:00 
hodin zde vystoupí kapela Ga-
rage & Tony Ducháček. Rocková 
skupina, označovaná jako under-

groundová, vznikla v roce 1979. 
Postupně se nechala inspirovat 
punkem i rockem. Do klubu Labe 
se vrací i cyklus Poezie ve středu. 
Dne 22. září zde od 19:00 vystoupí 
básník Ewald Murrer, držitel oce-
nění Magnesia litera za rok 2020. 
Večerem bude provázet hořovická 
básnířka Jitka Bret Srbová, setkání 
zpestří písničkář Karel Vepřek.

A zpět k hudbě. V sobotu 25. září 
budou v Labi znít skladby jazzové 
a populární hudby, které vznikaly 
mezi léty 1923 – 1932. Koncertní 
show profesionálního orchestru 
Prague Rhythm Kings vás od 20:00 
hodin přenese do nespoutaných 
žhavých 20. let minulého století let 
plných noblesy a elegance.

Na letošní listopad je napláno-
vaný tradiční Region festival, na 
kterém se představí řada rockových 
a metalových skupin. Akce se usku-
teční v sobotu 20. listopadu od 18:00 
hodin. Jaké další akce budou přibý-
vat, můžete sledovat na webových 
stránkách MKC Hořovice, klubu 
Labe i facebooku. (var)

NADECHNĚME SE! 
Teď je ideální čas myslet na zdraví vlastní i nejbližších, a to nejen proto, 

že jsme všichni součástí doby covidové a musíme se s tím vypořádat.

Až půjdete 30.9. na přestavení Zdeňka Izera, zastavte se od 15 do 19 hodin na zahradě 
Společenského domu u našeho stanu Deník Zdraví a časopisu Kondice - načerpáte zde 

spoustu inspirace a zjistíte, jak být fi t a v kondici s Janem Kebrlem, mistrem republiky 
v kulturistice! Chybět nebude ani statická ukázka vybavení hasiče a technických 

prostředků při požáru. Dále se tu potkáte s virtuálním prof. Dohořelem, který Vás 
provede doslova kapesním vydáním jedné velké výzkumné laboratoře. 

A přijít mohou samozřejmě ostatní, kteří na představení nejdou☺.

A CO VÁS ZDE JEŠTĚ ČEKÁ?
 Setkání se zástupci titulů Deník Zdraví a časopisů Kondice
 S hosteskami, které Vám nabídnou voucher 
 na předplatné kondice.cz, trička
 Každý návštěvník stánku si odnese malý dárek
 Laboratoř světa bez kouře, virtuální realita a kvíz

Čekáme Vás v Hořovicích  ve čtvrtek 30.9. odpoledne 
na zahradě Společenského domu a těšíme se na Vás!
Deník Zdraví a časopis Kondice

A POZOR! 
Zapojit se můžete 

do soutěže o pobyt ve 
WELLBEING HOTELU 

NA VALAŠSKU!
Soutěž probíhá od 4.9. do 
30.9., vylosování proběhne 
6.10., podmínky najdete na 

www.denik.cz/soutez

TŘI LETNÍ odpoledne s Hořovickou muzikou si milovníci dechové hudby 
užívají i v letošním roce. Tradiční koncerty, které uvádí moderátor Karel 
Vydra, se v srpnu uskutečnily 5. a 19. srpna. Třetí hudební setkání s Hořo-
vickou muzikou je teprve před námi, koná se ve čtvrtek 16. září od 17:00 
v sále hořovické radnice. Jste srdečně zváni! (var)

Vítání hořovických občánků
V sobotu 25. září od 14:00 se bude konat na hořovickém zámku „Vítání 

nových občánků města Hořovice“. Rodiče, kteří mají zájem o přivítání svého 
děťátka, se mohou v předstihu přihlásit u J. Šrámkové, tel. 737 124 123 nebo 
u Mgr. Ulčové, tel.: 724 716 300 a obdrží pozvánku s časovým termínem.

HOŘOVICKÁ MUZIKA

n 4. a 5. 9. MUDr. František 
Hentsch, Zdice, Palackého nám. 
21, tel.: 608 020 878
n 11. a 12. 9. MUDr. Jarmila Hol-
manová, Hořovice, Komenského 
49, tel.: 311 516 660
n 18. a 19. 9. MUDr. Helena Bro-
tánková, Hořovice, Komenského 
1245, tel.: 311 513 453
n 25. a 26. 9. MUDr. Jitka Karma-
zínová, Hořovice, Komentského 
49, tel.: 311 516 660
n 28. 9. MUDr. Anna Kovaříková, 
Beroun, Tř. Politických vězňů 40, 
tel.: 311 746 418

n Zubní pohotovost
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Noc Muzea Hořovicka potěšila 
návštěvníky každého věku

Hradozámecká noc Muzea Ho-
řovicka nabídla poslední červenco-
vý den program pro děti i dospělé. 
Na nádvoří hořovického Starého 
zámku nejmenší návštěvníky po-
těšilo loutkové představení divadla 
Aleše Bílka „Vysmáto“. Dospělí pak 
ocenili skvělou hru na akordeon 
Michala Karbana z Kutné Hory.

Každý z návštěvníků se mohl 
vypravit na prohlídku stálé expo-
zice Muzea Hořovicka, kterou až 
do konce října doplňuje výstava 
s názvem Harmoniky Kebrdle – 
Delicia Hořovice. Kromě toho byla 
otevřená i Galerie Starý zámek 
s výstavou obrazů Marie Trnkové 
a Jiřího Matouše Trnky. (var)

n Na nádvoří Starého zámku si děti užily loutkové představení divadla 
Vysmáto s Alešem Bílkem.

n Hradozámecká noc Muzea Hořovicka potěšila malé i velké návštěv-
níky. 2x foto: var

V sobotu 24. července na 
nádvoří hořovického Starého 
zámku zahrály dvě rockové ka-
pely. Od 18 hodin zde vystoupila 
skupina Akrobat, o dvě hodiny 
později podium patřilo skupině 
Alkehol revival. Kapely nabídly 
posluchačům výjimečný zážitek. 
Obě hudební vystoupení se usku-
tečnila v rámci Hořovického kul-
turního léta 2021, jehož pořada-
telem je každým rokem Městské 
kulturní centrum Hořovice. (var)

Rockový večer byl součástí Hořovického kulturního léta

n Ve druhé polovině července na nádvoří hořovic-
kého Starého zámku se uskutečnil rockový večer.

n Hudební fanoušky rozproudila kromě skupiny Alke-
hol revival (na snímku) i kapela Akrobat. 2x foto var

Druhý ročník hořovické slav-
nosti Porcinkule byl naplánovaný 
na první srpnovou neděli. Přesto-
že obloha byla od rána zatažená 
a vydatně pršelo, od 9 hodin zněla 
na Palackého náměstí dechová 
hudba a bylo zde otevřeno i něko-
lik prodejních stánků. V nabídce 
byly domácí perníčky, křepelčí va-
jíčka, domácí masti, oleje i sirupy 
a mnohé další výrobky a zboží re-
gionálních prodejců. Velký zájem 
byl i takzvané rychlokvašky.

Pouť Porcinkule se koná ve 
městech, jejichž historie je spjatá 
s františkánským řádem. Na pro-
gramu hořovické slavnosti byla 
církevní mše v kostele Nejsvětěj-
ší Trojice na Palackého náměstí 
i v Evangelickém kostele ve Val-
decké ulici. Nechyběly komen-
tované prohlídky obou kostelů 
a Lorety.

Druhý ročník hořovické Por-
cinkule zpestřil bohatý kulturní 
program. Počasí se během dne 
zlepšilo, a tak si akci užilo mnoho 

spokojených návštěvníků. Akci 
pořádal spolek Horovize, z. s. ve 
spolupráci s Římskokatolickou 
farností Hořovice, Farním sbo-
rem ČCE v Dobříši a Hořovicích, 
MKC Hořovice dalšími spolky, 
dobrovolníky a sponzory. (var)

n Na Palackého náměstí už od ranních hodin vyhrávala dechová hudba.

n Slavnost Porcinkule se v Hořovi-
cích konala v neděli 1. srpna. Kromě 
bohatého kulturního programu byly 
pro návštěvníky připravené i prodej-
ní stánky, velmi žádané byly napří-
klad rychlokvašky. 2x foto: var

Hořovická Porcinkule: akci 
si užilo mnoho návštěvníků
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Na co se vaše organizace zamě-
řuje?

Dementia podporuje ty, kdo se 
v domácím prostředí starají o blíz-
kého člověka s Alzheimerovou ne-
mocí nebo některým druhem de-
mence. Taková péče bývá nesmírně 
náročná po fyzické i duševní stránce 
a často vede k vyčerpání pečujícího. 
Navíc mívá dopady na jeho profesní 
a rodinný život, i na zdraví. Pečující 
se často ocitnou v nové roli zcela 
neočekávaně, nemají zkušenosti 
ani potřebné vědomosti a zaskočí je 
nejen projevy nemoci samé, ale i to, 
jak široký okruh lidí ovlivní. A právě 
v té chvíli – ale raději dříve – může-
me nastoupit my a poskytnout pe-
čujícímu rady i podporu, aby svou 
roli zvládl a nezaplatil za to vlastním 
zdravím.
Jak vás to vůbec napadlo?

Dementii založila skupina soci-
álních pracovnic s dlouholetou praxí 
v oboru péče o lidi s demencí. V této 
práci jsme přicházely do styku nejen 
s nemocnými lidmi, ale i s jejich pe-
čujícími rodinami a postupně si uvě-
domovaly, jak tristním podmínkám 
musí čelit. Mnozí pečující se ocitají 
v situaci, kdy kromě vlastní práce 
a rodinných povinností musejí navíc 
de facto vykonávat zaměstnání pe-
čovatelky, a to sedm dní v týdnu a 24 
hodin denně, bez předchozí průpra-
vy a samozřejmě zadarmo. Takové 
vytížení není dlouhodobě snesitel-
né, a přece se setkáváme s případy, 
kdy pečující takto fungují celá léta. 
Často přitom nevědí, na jakou po-
moc mají nárok, nebo jaká pomoc 
vůbec přichází v úvahu. Proto jsme 
se rozhodli zaměřit právě na tuto 
skupinu – domácí či rodinné peču-
jící – a v podstatě pro ně vybudovat 
„záchrannou síť“.
Jak konkrétně pomáháte?

V první řadě informacemi. Ve 12 
městech Středočeského kraje jsme 
založili síť poraden, kde si lze do-
mluvit konzultaci s odbornými pra-
covníky; ti mohou přijít i do domác-
nosti, kde péče probíhá a doporučit 
změny, které budou ku prospěchu 
zúčastněných. Dále organizujeme 
svépomocné podpůrné skupiny, 
v Hořovicích je to první úterý v mě-
síci v Kavárně Včera v 17:00 hod., 
kde lze sdílet své prožitky a zkuše-
nosti s lidmi, kteří procházejí po-

dobným životním údobím; mnozí 
z pečujících tu nejen přijímají rady, 
ale i sami radí druhým. Při svépo-
mocní skupině je vždy přítomný 
i odborný „moderátor“, který se 
stará o plynulý průběh a příjemnou 
atmosféru. Dále lze využít infor-
mačního chatu s odborníky, kam je 
možné kdykoli zaslat otázky, a ex-
pert v daném oboru na ně odpoví 
buď přímo, nebo do mailu.
Kdo všechno může využít vaše 
poradny a podpůrné skupiny?

Poradny i skupiny jsou určeny 
v první řadě pro rodinné pečující, 
přijít ale může každý, kdo shání in-
formace nebo má o tuto problema-
tiku zájem. Jsme rádi, když se lidé 
o demenci zajímají, protože lepší in-
formovanost ve společnosti zname-
ná větší naději na včasnou diagnos-
tiku nemoci u vyššího množství lidí.
Proč je tak důležitá včasná dia-
gnostika?

Alzheimerova nemoc se nedá 
vyléčit, její průběh lze ale vhodnou 
medikací zpomalit. Pokud je ne-
moc odhalena včas a dojde k na-
sazení příslušných léků, může dojít 
k výraznému prodloužení doby 
(i v řádu let), kdy je nemocný rela-
tivně soběstačný. To navíc poskytne 
jeho blízkým více času, aby se na 
péči postupně připravili – zpočátku 
obvykle stačí jen občasná mírná vý-
pomoc.
Co je to komunitní sdílená 
péče?

Jde o náš experimentální projekt, 
který zatím testujeme v Hořovicích 
a v Brandýse. Jeho podstata je tro-
chu podobná denním stacionářům: 
vytvoříme bezpečný prostor, kde 
mohou nemocní zůstávat během 
dne a věnovat se různým zábavným 
aktivitám, podporujícím trénink 
paměti. O nemocné však nepečuje 
profesionální personál, ale sami je-
jich nejbližší. Ti se tu podle předem 
sjednaného harmonogramu střídají 
v roli „hostitele“.

Příklad: Lucie má maminku, kte-
rá trpí Alzheimerovou nemocí a už 
nemůže být celý den sama doma. 
Lucie však zároveň pracuje ve spoři-
telně, a kdyby se o maminku chtěla 
patřičně postarat, musela by odejít 
ze zaměstnání. Proto využije mož-
nosti komunitní sdílené péče a ka-
ždé pondělí ráno doveze maminku 

Společnost Dementia pomáhá novým způsobem

Běh se realizuje za finanční podpory a pod záštitou města Beroun.

ČTVRTEK 9. 9. 2021
Husovo náměstí, Beroun

Během celého odpoledne: měření tlaku, informace o demenci a Alzheimerově nemoci,

testy paměti, prodej výrobků z charitativní šicí dílny Charity Beroun.

BĚH PRO CHARITU

CHARITA BEROUN
pořádá 5. charitativní běh

START V 18 HODIN, STARTOVNÉ 100 Kč, děti zdarma

Cestou z hořovického Palackého náměstí do ulice 9. května minete Kavárnu včera. Pokud se tu zastavíte, můžete si pochutnat 
na dobré kávě, slaném nebo sladkém bezlepkovém dezertu i na zmrzlině. Za názvem Kavárna včera se ale skrývá mnohem 
více. Tak, jako v jiných městech, i zde společnost Dementia nabízí pomoc lidem, kteří pečují o své blízké s Alzheimerovou 
nemocí. V Hořovicích se navíc nyní testuje zajímavý projekt „komunitní sdílená péče“. O co se jedná? To nám v rozhovoru 
prozradila Petra Petříková.

do Podpůrného centra Včera. Zůsta-
ne tam s ní po celý den a postará se 
přitom i o ostatní klienty. V centru 
je samozřejmě přítomen i vyškolený 
odborný pracovník, který v případě 
potřeby s péčí pomůže. Od úterka 
do pátku má pak Lucie „volno“, tj. 
může jít do práce, potom do „fitka“ 
nebo na kávu s kamarádkou, a zaří-
dit si i další věci; přitom ví, že o ma-
minku se v centru postarají další ro-
dinní pečující, kteří sem přišli zase 
se svými blízkými. Výhodou je mož-
nost plánovat si „služby“ i dny volna 

pravidelně třeba na měsíc dopředu. 
Lucie si sice musela snížit úvazek, ale 
udržela si pracovní pozici a netrpí 
ani sociálním vyloučením, a její ma-
minka může dál bydlet doma a těšit 
se ze své zahrádky.

Zřízení takového centra komu-
nitní sdílené péče je mnohem snazší 
a jeho provoz levnější, než v případě 
klasických denních stacionářů.
Kolik vaše pomoc stojí?

Veškerá naše pomoc je hrazena 
z grantů EU a je pro uživatele zdar-
ma.             Redakce

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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Městská policie Hořovice

✘ 1. 7. 2021 v 19:50 Městská Policie Hořovice poskytla součinnost HZS 
v ulici Tyršova, kde bylo na vozovce vylito cca 40 l oleje. Strážníci po 
celou dobu odklízení usměrňovali dopravu.
✘ 6. 7. 2021 ve 23:00 požádal operační důstojník PČR Městskou Policii 
o pomoc z důvodu zaneprázdněnosti. Pomoci bylo třeba muži, který 
ztratil dioptrické brýle někde v okolí kašny u zámku. Strážníci se s mu-
žem spojili a brýle mu nalezli.
✘ 13. 7. 2021 ve 2:45 při kontrolní činnosti v ulici Šeříkova si stráž-
níci povšimli muže, který jel na neosvětleném zahradním traktůrku. 
Po ztotožnění muže strážníci zjistili, že traktůrek byl odcizen, a proto 
celou věc předali PČR k dal-
šímu řešení.
✘ 20. 7. 2021 v 14:18 přijala 
MP Hořovice oznámení, že 
v ulici Vrbnovská se nachází 
želva. Strážníci želvu odchytili 
a předali do zvířecího útulku.
✘ 23. 7. 2021 v 19:55 Měst-
ské Policie Hořovice poskytla 
součinnost HZS a PČR při 
odklánění dopravy a střežení objektu v ulici Sklenářka. Důvodem byl 
rozsáhlý požár.
✘ 29. 7. 2021 v 17:45 si hlídka strážníků při pěším výkonu služby na 
Palackého náměstí v Hořovicích povšimla muže, který měl zjevné zdra-
votní problémy, a potřeboval urychleně lékaře. Strážníci na místo přivo-
lali ZZS a do jejího příjezdu muži poskytli první pomoc.
✘ V posledních měsících strážníci MP několikrát oznamovali na odbor 
dopravy vozidla zaparkovaná v zákazu zastavení v ulici U Remízku.

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.
✘ Od 15. 7. do 15. 8. 2021 hasiči 
ze stanice Hořovice vyjížděli k 34 
událostem, z toho k 4 požárům, 
k 8 technickým událostem typu 
čerpání vody, padlý strom, k 8 
dopravním nehodám, k 7 událos-
tem typu únik nebezpečných lá-
tek a 4x k záchraně osob. Ve třech 
případech šlo o planý poplach, 
poruchu EPS či neohlášené pále-
ní. Při událostech spolupracovali 
se zdravotnickou záchrannou 
službou, policií ČR a ostatními 
složkami IZS. Při událostech do-
šlo ke zranění 31 osob a 25 osob 
bylo přímo zachráněno.
✘ 23. 7. v 19:37 byla jednotka 
HZS Středočeského kraje ze sta-
nice Hořovice a Beroun společně 
s jednotkami SDH obcí za II. 
stupně požárně poplachového 
plánu vyslána k požáru průmys-
lového objektu lakovny do obce 
Hořovice. Na místě byl zjištěn 
požár většího rozsahu ve střešní 
konstrukci. Zásah probíhal v dý-

chací technice s intenzivním stří-
dáním zasahujících hasičů. Vod-
ní zdroj pro hašení byl zřízen na 
rybníce Sklenářka.
✘ 24. 7. v odpoledních hodinách 
byla jednotka HZS Středočeské-
ho kraje ze stanice Hořovice spo-
lečně s jednotkou SDH Žebrák 
vyslána k požáru pole s obilím 
do Týčku v rámci krajské výpo-
moci.
✘ 10. 8. v 23:13 byla jednotka 
HZS Středočeského kraje ze 
stanice Hořovice společně s jed-
notkou SDH Hvozdec vyslána 
na vyžádání ZZS do Mrtníku do 
dětského tábora. Na místě měl 
větší počet dětí zdravotní potí-
že. Hasiči nasvítili místa zásahu 
a pomáhali ZZS dle pokynů za-
sahujícího lékaře. Na místě byly 
připraveny 3 dopravní automo-
bily pro případný převoz dětí 
do nemocnic. Do pohotovosti 
byla vyzvána jednotka SDH obce 
Komárov pro případné náhrad-
ní ubytování v místní požární 
zbrojnici.

HZS Středočeského kraje
ze stanice Hořovice

Prázdniny dětských rybářů

MO Českého rybářského svazu 
v Hořovicích uspořádala v období od 
30. července do 8. srpna prázdnino-
vé soustředění dětských rybářských 
kroužků, působících pod hlavičkou 
této organizace. V budoucnu bychom 
rádi podobné akce realizovali v blíz-
kosti nově zrevitalizovaného rybníku 
Valcverk a tam také připravujeme 
obnovení sádek a výstavbu zázemí 
právě pro činnost dětských rybář-
ských kroužků. V současné době tam 
však probíhá výstavba nové cyklo-
stezky a tak jsme byli nuceni zvolit 
jiné vhodné místo ležící v krásném 
prostředí koupaliště v Praskolesích. 
Soustředění se zúčastnilo celkem 43 
dětí a provázelo jej počasí doslova 
jako na houpačce. Slunečné počasí 
střídala zatažená obloha a někdy do-
konce pršelo celý den. V jednom dni 
se tak ochladilo, že jsme se obávali, že 
to děti neustojí, ale byly opravdu sta-
tečné. Vše zvládaly s přehledem a tá-
boření si opravdu užívaly. Když bylo 
nejhůře a déšť neustával, poslouchali 
jsme úryvky z knihy Oty Pavla Jak 
jsem potkal ryby v podání Jiřího So-
váka anebo jsme dětem četli Příběhy 
kocoura Mikeše od Josefa Lady.

Psát příspěvek o chytání ryb není 
vůbec jednoduché a téměř vždy po-
pisujete počet rybářů, počet a délku 
ulovených ryb, umístění na žebříčku 
a získané poháry či věcné ceny. Já 
bych dnes rád toto vynechal a raději 
se zmínil o neuvěřitelném nadšení 
a vášni, která z dětí při zdolávání ryb 
doslova vyzařovala. Soupeřily doslo-
va o každý centimetr ulovených ryb, 

míchaly různé druhy krmných smě-
sí a měnily různé techniky rybolovu, 
aby dosáhly lepších výsledků než 
jejich kamarádi z kroužku. Pokud 
však někdo z těch menších potřebo-
val pomoci, například při podebírání 
ulovené ryby, neváhaly ostatní děti 
ani chvilku a přispěchaly kolegovi 
na pomoc s podběrákem v ruce. Při 
chytání jsme používali výhradně 
háčky bez protihrotu a všechny ulo-
vené ryby byly po změření vráceny 
zpět do jejich vodního světa. A když 
si ryby i rybáři potřebovali trochu 
odpočinout, nahradili jsme rybaře-
ní jinými sportovními aktivitami či 
koupáním na koupališti. Pobyt v pří-
rodě se nám všem zkrátka opravdu 
líbil.

Na konci takového soustředění 
se vedoucí kroužku vyfotí společně 
s dětmi a vlastně tak slíznou všechnu 
smetánku. Skutečnost je však taková, 
že s přípravou a zajištěním průběhu 
celé akce nám pomáhala celá řada 
dalších osob, bez kterých bychom to 
zkrátka nezvládli. Jedním z nich je 
pan Miloš Koželuh, kterýdětem zajis-
til dovoz teplých jídel a to i o víken-
du. Dále pak Marek Drábek, Pavel 

Sekerka, Milan 
Langr, Karel 
Vršecký, Marek 
Hlávka, Ota Lu-
kavský a Jana 
Trejbalová, kteří 
zajišťovali che-
mické toalety, 
posekání areálu, 
dříví na táborák, 
chlazené limo-
nády, stany, stoly 
a lavice a celou 
řadu dalších ne-

zbytných věcí včetně napečení slad-
kostí pro děti. Naše poděkování patří 
také OÚ Praskolesy, OÚ Kotopeky, 
sboru dobrovolných hasičů v Prasko-
lesích, vedoucímu odboru mládeže 
panu Trejbalovi a především MěÚ 
Hořovice, který naši činnost finančně 
dlouhodobě podporuje.

Za MO ČRS ještě jednou všem
děkují Jan Rogos a Pavel Flachs



www.mesto-horovice.cz8

z usnesení rady města

Z Rady města
Hořovice

ze dne 21. července 2021

n Rada města schvaluje program jed-
nání uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene s panem 
Lubošem Jeřábkem, spočívající ve stav-
bě „Nové STL plynovodní přípojky 
k domu č. p. 7/19 v ulici Pražská – Ho-
řovice“ uložené v budoucím služebném 
pozemku parcelní č. 44/1 v k. ú. Hořo-
vice – ulice Zámecká. Předpokládaný 
rozsah věcného břemene je stanoven 
v délce cca 12 bm, a to za cenu 605 Kč/
bm včetně DPH. K podpisu smlouvy je 
pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene pro spo-
lečnost Satisen s.r.o. spočívající ve vy-
budování STL plynovodní přípojky na 
pozemku parc. č. 103/2 v k.ú. Hořovice. 
Předpokládaný rozsah věcného břeme-
ne je stanoven v délce cca 12,5 bm, a to 
za náhradu ve výši 605 Kč/bm včetně 
DPH. Podmínkou souhlasu je realizace 
stavebních prací do 16. 08. 2021. K pod-
pisu smlouvy je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí s uza-
vřením Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebností mezi Povodím 
Vltavy, státním podnikem, a městem 
Hořovice, spočívajícím ve věci strpění 
umístění, provozování a běžné údržby 
pro akci výstavby mostních objektů L2 
a M6. Cena za zřízení služebnosti je 
stanovena ve výši 379,94 Kč/m2 včetně 
DPH dle skutečného rozsahu služeb-
ností s navýšením o částku 11.991,10 
Kč včetně DPH za administraci smluv. 
K podpisu smlouvy je pověřen starosta 
města.
n Rada města Hořovice souhlasí s uza-
vřením Darovací smlouvy s Muzeem 
Českého krasu, příspěvkovou organi-
zací, IČO: 00065293, jejím předmě-
tem je předání více jak 40 let starých 
a nepotřebných elektronických varhan 
z vlastnictví města Hořovice do sbírko-
vého fondu muzea. K podpisu smluv je 
pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice schvaluje 
Smlouvu o smlouvě budoucí ve věci 
zřízení věcného břemene služebnosti 
stezky a cesty s paní Mgr. Miroslavou 
Jeřábkovou, Hořovice, a to na pozemku 
parc. č. 912/9 v k. ú. Velká Víska – Ho-
řovice v rozsahu trasy Cyklostezky Ho-
řovice – Kotopeky, ve prospěch města 
Hořovice. Služebnost se zřizuje na dobu 
neurčitou, a to za úplatu v celkové výši 
1.000.000 Kč. K podpisu smlouvy je po-
věřen starosta města.
n Rada města Hořovice nesouhlasí 
s žádostí Ing. Martina Jindráka o od-
prodej pozemku parc. č. 2282/103 
a části pozemků parc. č. 1112/48 a parc. 
č. 1034/5 vše v k.ú. Hořovice, a tím 
i s plánovaným záměrem dostavby ga-
ráží, a nedoporučuje tak Zastupitelstvu 
města Hořovice tento prodej pozemků 
schválit. Zdržel se: 1 Pro: 4

n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene – služebnosti č. IE-12-
6019011, IE-12-6005955/006, uzavíra-
né se společností ČEZ Distribuce, a.s., 
spočívající v právu na dobu neurčitou 
umístit a provozovat zařízení distribuč-
ní soustavy – vedení NN na pozemcích 
parc. č. 1735/8, 1737/2, 1754, 1755, 
1756/3, 1710/7 a 1710/8 v k.ú. Hořovice 
v rozsahu dle předložených geometric-
kých plánů, a to za cenu ve výši 74.052 
Kč včetně DPH. K podpisu smlouvy je 
pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a dohody 
o umístění stavby č. IE-12-6010559/
VB/01 a č. IE-12-6010559/VB/02 
„Hořovice, ul Komenského – obnova 
NN pro společnost ČEZ Distribuce, a. 
s., spočívající v novém vedení NN na 
pozemcích parc. č. 681, 693/3, 693/4, 
693/5, 693/1, 680/1, 680/4 a 680/5 
v k.ú. Hořovice a na pozemcích parc. č. 
341/9, 333/1, 291/1 a 292/1 v k.ú. Velká 
Víska.
n Rada města Hořovice souhlasí s vý-
jimkou z vnitřního předpisu 3/2016 – 
Zásady pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, a to ve věci realizace 
veřejné zakázky s názvem „Oprava ko-
munikace Kamenná“, kdy s ohledem na 
nabídkovou cenu v místě a čase obvyk-
lých jednotkových cen, úsporu doprav-
ních nákladů v souvislosti s realizací 
opravy přilehlé komunikace a při do-
držení limitu pro realizaci veřejné za-
kázky malého rozsahu přiděluje danou 
veřejnou zakázku společnosti Ekotech 
Hořovice, s.r.o., IČO: 276 30 668, a to za 
nabídkovou cenu ve výši 2.138.180,77 
Kč bez DPH, tj. 2.587.198,73 Kč vč. 21 
% DPH. Rada města Hořovice pověřu-
je starostu města podpisem příslušné 
Smlouvy o dílo.
n Rada souhlasí se zněním Smlou-
vy o dílo, ve které se zhotovitel, spo-
lečnost AJL, s. r. o., v zastoupení Ing. 
Jiřího Žáka, zavazuje ke zhotovení 
bezpečnostního auditu stavu technic-
kých opatření v oblasti kybernetické 
bezpečnosti a k poskytnutí odborných 
konzultací v oblasti kybernetické bez-
pečnosti, a to za cenu 198.000 Kč bez 
DPH, resp. 235.580 Kč včetně DPH. 
K podpisu smlouvy je pověřen starosta 
města.
n Rada města Hořovice rozhodla 
o zrušení zadávacího řízení na veřej-
nou zakázku malého rozsahu s názvem 
1. ZŠ – oprava venkovního schodiště 
a pověřuje starostu města podpisem 
Rozhodnutí o zrušení zadávacího ří-
zení.
n Rada města schvaluje zábor veřej-
ného prostranství pro Českou pirát-
skou stranu. Jedná se o zábor jednoho 
metru čtverečního na náměstí Boženy 
Němcové pro krátkodobé umístění la-
vičky z palet s polepem České pirátské 
strany. Zábor bude zpoplatněn dle pří-
slušné místní vyhlášky a žadatel bude 
seznámen s konkrétními podmínkami 
záboru, jejichž dodržení bude závazné.
n Rada souhlasí s umístěním podzem-
ního propojení veřejného vodovodu 
na pozemcích p. č. 2331/32, 2330/5 

a 2331/58 k. ú. Hořovice. Rada dále 
souhlasí s umístěním místní komuni-
kace, STL plynovodu a napojovacího 
bodu podzemního vedení VN 22 kV 
na pozemku p. č. 2315/1 k. ú. Hořovice. 
Souhlas s umístěním staveb se uděluje 
za podmínky zřízení věcného břemene 
pro uvedené stavby.
n Rada se seznámila se žádostí skupi-
ny občanů ohledně požadavku na ply-
nofikaci ulic Jungmannovy a Cvočkař-
ské. Rada souhlasí se zajištěním 
výstavby STL plynovodu za podmínky, 
že žadatelé budou smluvně zavázáni a) 
výstavbu v ulici vč. připojení podílově 
zaplatit a b) pod sankcí zavázáni k při-
pojení své domácnosti a k zahájení 
odběru plynu. Oznámit usnesení rady 
žadatelům.
n Rada souhlasí s návrhem stavebního 
záměru přestavby oplocení kolem po-
zemků u domu č.p. 989/1 v Hořovicích, 
tj. na rohu křižovatky ulic Valdecké, 
Vrchlického a nám. Boženy Němcové 
s tím, že nové oplocení bude vysoké 
v rozmezí 185 až 195 cm, bude do výšky 
150 cm provedeno ze žlutého pískovce 
a ve zbytku výšky z černého tahokovu. 
Oznámit usnesení rady žadatelům.
n Rada souhlasí s průjezdem do jez-
deckého areálu Ranch po cyklostez-
ce, vedoucí do Rpet, v termínu od 
14. 9. 2021 – 20. 9. 2021, tedy v době 
konání závodů v jezdeckém areálu. 
Průjezd bude povolen pouze za účelem 
přivezení a odvezení závodních koní 
z nebo do areálu. Žadatel zajistí, aby 
se vozidla po cyklostezce pohybovala 
rychlostí max. 20 km / hod. Veškeré 
náklady na opravu případných škod 
na tělese komunikace (např. utržené 
okraje povrchu silnice, vyjeté koleje) 
způsobených povoleným provozem 
budou opravovány majitelem, ale hra-
zeny žadatelem. Oznámit usnesení rady 
žadateli.
n Rada města Hořovice souhlasí s vý-
jimkou z Vnitřního předpisu 3/2016 - 
Zásady pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, kterou uděluje MMŠ 
a současně schvaluje navýšení příspěv-
ku na činnost ve výši 350.000,– Kč pro 
částečnou rekonstrukci vnitřního ka-
nalizačního systému v nezrekonstru-
ovaném pavilonu v areálu mateřské 
školy ve Větrné ulici.
n Rada města souhlasí s návrhem lik-
vidační komise na likvidaci nepotřeb-
ného a neupotřebitelného majetku viz 
příloha.
n Rada města Hořovice souhlasí s při-
jetím věcného daru od organizace 
Člověk v tísni, o.p.s. v celkové hodnotě 
30.000,–, a to 12 ks. školních aktovek 
LEGO, pro potřeby dětských klientů 
odboru sociálních věcí, zdravotnictví 
a školství. Zároveň souhlasí se zněním 
darovací smlouvy.
n Rada souhlasí s uzavřením Dodatku 
č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/
příspěvku na poskytování sociální služ-
by, tedy činnosti nebo souboru činností 
podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťují-
cích pomoc a podporu osobám za úče-
lem sociálního začlenění nebo preven-
ce sociálního vyloučení, na rok 2021 
č.S-0524/SOC/2021/1 se Středočeským 
krajem, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Z Rady města
Hořovice

ze dne 18. srpna 2021

n Rada města schvaluje program jed-
nání uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice souhlasí s ná-
vrhem Dodatku č. 1 k veřejnoprávní 
smlouvě s Hasičským záchranným 
sborem Středočeského kraje ve věci 
poskytnutí příspěvku na spolupráci 
při plnění úkolů jednotky požární 
ochrany za roky 2022 a 2023 souhrn-
ně v rámci rozpočtu roku 2022 a do-
poručuje Zastupitelstvu města Hořo-
vice tento dodatek uzavřené smlouvy 
schválit.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s předloženou kupní smlouvou na 
odkup části pozemků parc. č. 912/8 
dotčeného stavbou „Cyklostezka 
Hořovice – Kotopeky včetně lávky 
přes Červený potok“ mezi Povodím 
Vltavy, IČO: 70889953 a městem 
Hořovice, a to za cenu v celkové výši 
5.000 Kč. Rada města Hořovice záro-
veň doporučuje Zastupitelstvu města 
Hořovice schválit dle ustanovení § 85 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, odkup této části 
pozemku.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s předloženou darovací smlouvou na 
pozemky parc. č. 772 a 773 včetně 
stavebního objektu č. p. 903 „Mohy-
kán“, vše v k. ú. Velká Víska, Hořovice, 
a to od společnosti Městská akciová 
společnost Hořovice, IČO 25600087, 
do majetku města Hořovice. Rada 
města Hořovice zároveň doporučuje 
Zastupitelstvu města Hořovice tuto 
smlouvu dle ustanovení § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, schválit.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlou-
vě o spolupráci při zajišťování a spo-
lufinancování dopravní obslužnosti 
mezi městem Hořovice a Integrova-
nou dopravnou Středočeského kraje, 
IČO: 05792291 týkající se zejména 
přechodu na nový systém financová-
ní dopravní obslužnosti dle vznikají-
cích standardů Středočeského kraje. 
K podpisu dodatku je pověřen staros-
ta města.
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí žádost manželů Karmazinových 
o odkoupení části pozemku parc. č. 
745/1 k.ú. Hořovice za účelem spojení 
pozemků a zamezení neoprávněných 
vstupů a doporučuje Zastupitelstvu 
města Hořovice tento prodej dle 
ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb. zákon o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpi-
sů, schválit. Rada zároveň pověřuje 
odbor vnitřních věcí a právní zveřej-
něním tohoto záměru prodeje části 
pozemku na úřední desce města a za-
jištěním oddělovacího geometrického 
plánu a znaleckého posudku na cenu 
pozemku.
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Cvičení	SPV	(sport	pro	všechny)	při	TJ	Spartak	Hořovice	
Cvičební	rok	2021	-	2022	v	tělocvičnách	1.	ZŠ		

	
KDY:		 každé	pondělí	
KDE:		 tělocvična	1.	ZŠ	Hořovice	
KDO:		 děvčata	a	chlapci	od	5	let	do	10	let	
V	KOLIK:	 17:00	–	18:00	hodin	
CO:	 	 cvičení	na	nářadí	(kruhy,	lavičky,	žebřiny,	koza,	žíněnky),		
																				švihadla,	smovey,	tyče,	činky,	míče,	hry,	atletika	
KDO:											Jana	Hochmanová,	Zdeňka	Voříšková,	Jaroslava	Eliášková,								
																				Tomáš	Mikula	
ZA	KOLIK:	 poplatek	200,-	Kč		
 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 
	

ZAHÁJENÍ	CVIČENÍ	OD	6.	9.	2021	
	
ROZVRH	:	
	 	
Pondělí,	17:00	–	18:00	
-	MLADŠÍ	ŽACTVO	cvičení	na	nářadí	(kruhy,	lavičky,	žebřiny,	koza),	švihadla,	tyče,	činky,	míče,	hry,					
smovey,	atletika	–	cvičitelky	Jana	Hochmanová,	Zdeňka	Voříšková,	Jaroslava	Eliášková	200,-Kč	/	cvičební	rok	

	
Úterý,	18:00	–	19:00	
-	zdravotní	cvičení	žen	(gumičky,	míčky,	činky,	tyče,	stepy,	smovey,	magic,	circle)		-	cvičitelky	Vlasta	
Vyštejnová,	Hana	Nedvědová																																																																																												40,-	Kč	/	cvičební	jednotka	

	

Úterý,	19:00	–	20:25	
-	aerobně	kondiční	cvičení	žen	(míčky,	činky,	tyče,	gymstick,	flexibary,	flow-tonic,	smovey,	
gumičky,	magic,	circle,	kettlebally,	stepy	)	-	cvičitelka	Eva	Pavlisová																	 					50,-	Kč/cvičební	jednotka	

	
Středa,	19:30	–	21:00	
-	volejbal	neregistrovaných	-	vedoucí	Vladimír	Šefl	 	 				1	000,-	Kč/cvičební	rok	

	
Čtvrtek,	19:00	–	20:00	
-	aerobně	kondiční	cvičení	žen	(míčky,	činky,	tyče,	gymstick,	gumičky,	magic,	circle,	smovey,	
kettlebally,	stepy	)	-	cvičitelka	Olga	Hůlová		 	 	 	 40,-	Kč/cvičební	jednotka	

n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti stavby kana-
lizační a vodovodní přípojky na slu-
žebném pozemku parc. č. 286/3 v k. 
ú. Hořovice pro rodinný dům na č. 
p. 294 na pozemku parc. č. 532 v k. 
ú. Hořovice, a to za cenu 3.799,40 Kč 
včetně DPH. K podpisu smlouvy je 
pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice revokuje své 
usnesení ze dne 3. 3. 2021 ve věci smě-
ny pozemků v lokalitě Valcverk, a to 
z důvodu, že Český rybářský svaz, MO 
Hořovice, vzal svoji žádost o směnu 
pozemků zpět a nově požádal pouze 
o odprodej částí pozemků parc. č. 861 
a 847 v k.ú. Kotopeky, o výměře 1123 
m2. Rada města Hořovice dále dopo-
ručuje Zastupitelstvu města Hořovice 
tento prodej pozemků schválit, a to 
s podmínkou provedení rekonstrukce 
a zajištění legalizace tamních sádek 
do 5 ti let ode dne podpisu smlouvy. 
Rada dále pověřuje odbor vnitřních 
věci a právní přípravou nezbytných 
podkladů a zveřejněním záměru to-
hoto prodeje na úřední desce města.
n Rada města Hořovice bere na vědo-
mí předložené přehledy, zejména pak 
rozpis plnění a čerpání schválených 
rozpočtů, a to u hospodaření jednot-
livých příspěvkových organizací, je-
jichž je město zřizovatelem.
n Rada města Hořovice schvaluje 
navýšení peněžních prostředků po-
skytovaných z rozpočtu zřizovatele 
pro příspěvkovou organizaci Městské 
sportovní centrum Hořovice ve výši 
450.000, - Kč, a to za účelem sanace 
výpadku příjmů s ohledem na koro-
navirová opatření.
n Rada města Hořovice schvaluje 
přijetí dotace z rozpočtu Středočeské-
ho kraje a zároveň uzavření veřejno-
správní smlouvy o poskytnutí dotace 
ze Středočeského Fondu prevence kri-
minality na projekt Rozšíření měst-
ského kamerového dohlížecího systé-
mu Hořovice. Výše dotace činí částku 
ve výši 137.293 Kč a k podpisu smlou-
vy je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice na základě 
výběrového řízení „Implementace SW 
pro „Agendu správy dopravních pře-
stupků při úsekovém měření rychlosti 
ve městě Hořovice“ projednala závěry 
hodnotící komise a rozhodla o výběru 
nabídky uchazeče: Kancelářské stroje 
s.r.o., se sídlem Dykova 1068/9, 101 00 
Praha 10, IČO: 264 67 658, jehož tím-
to vybírá jako dodavatele a souhlasí 
s podpisem Rozhodnutí o výběru do-
davatele. Společnost za roční plnění 
této veřejné zakázky požaduje částku 
ve výši 4.776.000 Kč bez DPH. Rada 
města Hořovice pověřuje starostu měs-
ta podpisem příslušné smlouvy.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním zadávací dokumentace a veš-
kerých příloh včetně Smlouvy o dílo 
pro veřejnou zakázku s názvem „1. 
ZŠ – oprava venkovního schodiště“ 
zadávanou dle vnitřního předpisu č. 
3/2016, zásad pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu pro veřejné-
ho zadavatele, v platném znění. Do 
komise pro otevírání obálek, komise 

pro posouzení kvalifikace a hodnotící 
komise jsou tímto radou jmenování 
následující členové, resp. i jejich ná-
hradníci v tomto složení: členové – 
Mgr. Radek Šumera, Bc. Aleš Trojan, 
MPA, Ing. Milan Šnajdr, náhradníci – 
1. náhradník Mgr. Kateřina Abrhámo-
vá, 2. náhradník Bc. Michal Hasman 
MPA, 3. náhradník Ondřej Vaculík.
n Rada města Hořovice schvaluje na-
výšení peněžních prostředků posky-
tovaných z rozpočtu zřizovatele pro 
příspěvkovou organizaci 2. Základní 
škola Hořovice ve výši 250.000, - Kč, 
a to za účelem dofinancování probí-
hajících nezbytných oprav v areálu 
školy.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s přijetím dotace pro Městské kultur-
ní centrum Hořovice ve výši 100.000 
Kč na 5. ročník Hořovického kultur-
ního léta 2021 ze Středočeského fon-
du kultury a obnovy památek, tema-
tického zadání Podpora kultury.
n Rada města Hořovice schvaluje při-
jetí dotace ve výši 350.000 Kč v sou-
ladu s Podmínkami čerpání neinves-
tiční dotace v programu EFEKT 2 pro 
rok 2021 v rámci Státního programu 
na podporu úspor energie k projektu 
Zpracování místní energetické kon-
cepce města Hořovice a zavazuje se 
k zajištění finančních prostředků ke 
krytí nákladů projektu nad rámec do-
tace ve výši 327.600 Kč.
n Rada města Hořovice souhla-
sí s výjimkou z Vnitřního předpisu 
3/2016 – Zásady pro zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu, a tedy 
s nabídkou, podle které provede spo-
lečnost AVE CZ odpadové hospodář-
ství s.r.o., za cenu 280.997 Kč vč. 21 
% DPH, úpravu vjezdu ke garážím 
v Jungmannově ulici v Hořovicích. 
Objednat provedení prací.
n Rada souhlasí s průjezdem do 
jezdeckého areálu Ranch po cyklos-
tezce, vedoucí do Rpet v termínu od 
25. 8. 2021 – 29. 8. 2021, tedy v době 
konání závodů v jezdeckém areálu. 
Průjezd bude povolen pouze za úče-
lem přivezení a odvezení závodních 
koní z nebo do areálu. Žadatel zajistí, 
aby se vozidla po cyklostezce pohybo-
vala rychlostí max. 20 km / hod. Veš-
keré náklady na opravu případných 
škod na tělese komunikace (např. 
utržené okraje povrchu silnice, vyjeté 
koleje) způsobených povoleným pro-
vozem budou opravovány majitelem, 
ale hrazeny žadatelem. Oznámit usne-
sení rady žadateli. PRO: 4 ZDRŽEL 
SE: 0 PROTI: 2
n Rada města Hořovice souhla-
sí s výjimkou z Vnitřního předpisu 
3/2016 – Zásady pro zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu, a tedy 
s nabídkou, podle které zpracuje spo-
lečnost PROJEKT IV s.r.o., za cenu 
300.080 Kč vč. 21 % DPH, projekto-
vou dokumentaci nové kanalizační 
stoky v Plzeňské ulici v Hořovicích. 
Objednat provedení prací.
n Rada souhlasí s uzavírkou silni-
ce v ulici nábřeží Hynka Šlosara dne 
18. 9. 2021 za účelem provedení sta-
vebních prací na rekonstrukci rodin-
ného domu, ke kterým je potřeba těž-

ká stavební technika. Podmínkou je 
žadatelem provedené včasné informo-
vání o uzavírce a jejím termínu všech 
majitelů či uživatelů rodinných domů 
a ostatních budov, které uzavírka 
omezí a umožnění volného průchodu 
všech osob. Toto usnesení Rady města 
Hořovice se stane podkladem pro vy-
dání rozhodnutí silničního správního 
úřadu o zvláštním užívání komunika-
cí. Oznámit usnesení rady žadatelům.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením severní části Fügnerovy 
ulice v úseku od vjezdu do výrobního 
areálu U Štěpánků, včetně vjezdu, po 
křižovatku s ulicí U Nádraží z důvo-
du provádění stavby bytového domu 
a navážení stavebního materiálu na 
místo stavby v tzv. lokalitě „Nová 
čtvrť“. Podmínkou je ponechání prů-
chodu pro pěší a provedení patřič-
ných opatření zabraňujících ohrožení 
chodců při průchodu zahrazenou 
částí ulice. Souhlas se vydává do doby 
platnosti stavebního povolení. Ozná-
mit usnesení rady žadateli. PRO: 4 
ZDRŽEL SE: 2 PROTI: 0
n Rada vzala na vědomí písemnou in-
formaci o výsledcích finančních kont-
rol u příspěvkových organizací města 
Hořovice, které byly provedeny ve II. 
čtvrtletí 2021.
n Rada města Hořovice souhlasí s při-
dělením sociálního bytu žadatelce dle 
přílohy zápisu. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou, a to do 
28. 02. 2022, s možností automatické-
ho prodloužení v případě pravidelné-
ho hrazení nákladů na bydlení. Rada 

ukládá MSBNF v co nejkratší době při-
pravit uvolněný sociální byt k nastěho-
vání. Informovat žadatelku a MSBNF.
n Rada města Hořovice souhlasí s při-
dělením malometrážního bytu č. 20 
žadateli dle přílohy zápisu. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu ur-
čitou, a to do 31. 12. 2021, s možností 
automatického prodloužení v případě 
pravidelného hrazení nákladů na by-
dlení. Informovat žadatele a MSBNF.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy 
v sociálních bytech u jedné žadatelky 
do 28. 02. 2022 za podmínek daných 
přílohou k zápisu. Informovat nájem-
ce a MSBNF.
n Rada města Hořovice nesouhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy 
v sociálních bytech u žadatele dle 
přílohy k zápisu. Nájemce je povi-
nen se z bytu do 15 dnů po uplynutí 
sjednané doby nájmu vystěhovat bez 
nároku na náhradní ubytování. Pokud 
tak neučiní, Městská správa bytového 
a nebytového fondu Hořovice zahájí 
úkony vedoucí k vystěhování.
n Rada souhlasí s uzavřením Veřejno-
právní smlouvy o poskytnutí dotace 
podle Programu 2021 pro poskytování 
dotací z rozpočtu Středočeského kraje 
ze Středočeského Humanitárního fon-
du č. žádosti HUF/SOC/044212/2021. 
Předmětem smlouvy je nákup osobní-
ho automobilu pro potřeby pečovatel-
ské služby. Domovu bude poskytnuta 
dotace ve výši 300 000,– Kč. Posky-
tovatelem dotace je Středočeský kraj, 
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5.
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La vita mi procura molte sofferenze.
Quelli che non hanno mai provato 
niente, non possono cantare.
(Enrico Caruso)

 
Žák Základní umělecké školy 

Josefa Slavíka Hořovice z klavírní 
a pěvecké třídy Květuše Ernestové, 
koryfej domácích i mezinárodních 
pěveckých soutěží, Martin Jirák, 
nazpíval jako poctu fenomenální-
mu italskému tenoristovi Enricovi 
Carusovi (25. února 1873, Neapol – 
2. srpna 1921, Neapol), od jehož 
úmrtí právě uplynulo sto let, legen-
dární píseň Lucia Dally, Caruso.

Martinův klip evokuje příběh 
vzniku této jistě jedné z nejpopu-
lárnějších skladeb, které dala Itálie 
světu, a zavádí diváky do Sorrenta, 
kam osud v roce 1986 zavál autora 
hitu Lucia Dallu, když se při cestě 
na Capri porouchala jeho loď. Lucio 
strávil noc ve slavném hotelu Excel-
sior Vittoria, kde smrtelně nemoc-
ný božský Caruso pobýval několik 
posledních týdnů svého krátkého 
a intenzivního života. V apartmá 
bylo všechno stejné, přepychové 
vybavení, zrcadla, krb, klavír, tera-
sa…a Dalla inspirován vyprávěním 
o posledních dnech Carusova živo-
ta vytvořil milostnou píseň, která 
popisuje drama noci se světly a stí-
ny minulosti a s láskou, smrtí i ži-
votem, kdy Caruso naposled zpívá 
vášnivé vyznání lásky a utrpení. Té 
noci se Carusův stav zhoršil. Umírá 
o dva dny později v hotelu Vesuvio 
v rodné Neapoli.

Jiná linie klipu připomíná Ca-
rusovy lásky a partnerky; Adu 
Giachetti a jedenáctiletý vášnivý 
a trýznivý vztah, nenaplněnou lás-
ku její sestry Riny, odmítnutí české 
femme fatale světové operní scény 
Emy Destinnové, krásnou Caruso-
vu Butterfly a Carmen Geraldine 
Farrar, „líbající primadonu“ Linu 
Cavalieri, smyslnou Dalilu Marga-
ret Matzenauer i proslulou Rosu 
Ponselle, kterou Caruso objevil 
kdesi na estrádě…

Slavný tenor navštívil také něko-
likrát Čechy. Už na počátku kariéry 
v roce 1904 zpíval jako host Nové-
ho německého divadla při praž-
ských májových slavnostech čtyři 
představení. Další vystoupení ale 
byla pro jeho finanční požadavky 
nemožná.

Na pozvání Emy Destinnové 
však prožil dvoje divadelní prázd-
niny na zámku Domousnice na 
Mladoboleslavsku.

Video mělo premiéru přesně 
v čase výročí Carusovy smrti 2. srp-
na 2021 v 9 hodin 7 minut. Na-
hrávka byla pořízena v Hudebním 
studiu Mníšek Milana Hermana, 
autorem stylizovaných fotografií 
Martina Jiráka je Libor Knížek. htt-
ps://www.youtube.com/watch?v=-
P2xoz_yy00k

Populární pěvecké DUO 
MAFI reprezentovalo Hořovice 
na 6. ročníku FESTIVALU MA-
RATON HUDBY BRNO 2021.

Pánové Martin Jirák a Filip 
Strejc vystoupili spolu s nejtalen-
tovanějšími mladými umělci z celé 
České republiky v rámci festivalo-
vého Bezuličního buskingu v so-
botu 14. srpna 2021 hned dvakrát 
v kultovním „dětském pokojíčku“ 
osobité výtvarnice Kateřiny Šedé. 
Zazpívali divácky oblíbené hitovky 
z domácí i zahraniční produkce.

Nejmladší čeští umělci, žáci 
základních uměleckých škol, pod-
porovaní jedinečným projektem 
ZUŠ OPEN, se objevili v programu 
největšího letního multižánrového 
FESTIVALU MARATON HUD-
BY BRNO 2021 vedle nejvýznam-
nějších domácích i zahraničních 
hudebníků, kapel, herců, klaunů 
i akrobatů.

Unikátní projekt během čtyř 
dnů představil ve více než dvě stě 
padesáti koncertech stovky uměl-
ců na desítkách míst po celém 
Brně, které je od roku 2017 MĚS-
TEM HUDBY UNESCO. Více 
na https://www.facebook.com/
JIRAKSTREJC a https://www.face-
book.com/maratonhudby

Květuše Ernestová

Prázdninové zpívání

Uctění památky Dr. Václava Holého
Místní organizace ČSSD spolu s vedením města zve občany, stu-

denty a mládež Hořovic k uctění památky významného občana na-
šeho města Dr. Václava Holého ve čtvrtek 30. září k vile „Vlasta“, 
kde je umístěna pamětní deska 
(křižovatka ulic Dr. Holého a Ko-
menského). V tento den, před 
80 lety, byl Dr. V. Holý usmrcen 
popravčí četou německých oku-
pantů.

Dr. Václav Holý byl předním 
funkcionářem Mezinárodního 
studentského výboru a zapojil se do Unie pokrokového student-
stva. Politicky se hlásil k sociální demokracii. V pražské Libni se za-
pojil do komunální práce (náměstek starosty). Byl zaměstnancem 
ministerstva sociální péče v oboru hospodářské a sociální politiky. 
Byl činný ve Svazu veřejných zaměstnanců. Jeho politická a veřej-
ná činnost ho přivedla také na Podbrdsko a v Hořovicích uzavřel 
šťastné manželství. Brzy po vpádu nacistické armády do naší země 
se zapojil do ilegální práce v Ústředním výboru odboje domácího. 
Byl mu svěřen styk se Slovenskem, jednáním s Poláky a důstojnic-
kou skupinou Balabán – Mašín - Morávek. Odmítl emigrovat, byl 
přesvědčen, že je třeba především doma ve vlasti posilovat odpor 
nejširších vrstev obyvatelstva proti nacistickým vetřelcům Dr. Holý 
byl neobyčejně pevný a statečný člověk. Vydržel kruté výslechy ge-
stapa a neprozradil žádného spolupracovníka odboje…

Čest jeho památce!                 PhDr. Jaromír Mecner, MO ČSSD

Římskokatolická farnost Hořovice vás zve na slavnostní kon-
cert u příležitosti dokončení rekonstrukce varhan a k 700. výročí 
kostela sv. Jiljí na Vísce. Vystoupí na něm přední čeští umělci: Irena 
Chřibková, titulární varhanice Baziliky sv. Jakuba v Praze Jan Ver-
ner, koncertní mistr Hudby Hradní stráže. Program: J. S. Bach, G. 
F. Händel, P. J. Vejvanovský, L. Mozart, W. A. Mozart, A. Guilmant, 
C. Saint-Saëns, L. Lefébure-Wély, J. Clarke.

VARHANNÍ KONCERT
neděle 12. září v 16 hodin

Zámek v Hořovicích Vás zve na výstavu „Zámek za totáče“. Přehlídka foto-
grafií 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. Výstavu si můžete prohlédnout 
zdarma ve volně přístupných prostorách v přízemí a kavárně. Výstava je pří-
stupná v běžné otevírací době zámku do 31. 10. 2021. Zavírací den pondělí.
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Výstavu můžete navštívit od 9. 9. do 31. 10. 2021

otevřeno pá -  so - ne od 10 do 18 hod.

Galerie Starý zámek vás zve
na výstavu koláží

Heleny Christen

od 9. 9.
2021

Pomáháme pečujícím rodinám
Pečujete o dítě s postižením nebo o seniora? Rozhodujete se 
o tom, zda zvládnete pečovat v domácích podmínkách? Nevíte, na 
koho se obrátit?

V Hořovicích můžete stále využít nabídky Centra pro komunitní práci 
střední Čechy (CPKP), které poskytuje radu či pomoc každému z Hořovic 
i okolních obcí, kdo pečuje o dítě nebo dospělého s postižením nebo o seni-
ora. Kontaktní místonajdete v budově Městského úřadu Hořovice, Palackého 
náměstí 640, ve 3. patře. Po předchozí telefonické či e-mailové domluvě se Vám 
budou věnovat koordinátorky pomoci Věra Kutáčová (pecujici.horovicko@
cpkp.cz, 607 099 719) a Petra Štěpová (petra.stepova@cpkp.cz, 773 661 130).

Koordinátorky jsou připraveny pomoci i rodinám, které teprve zvažují, 
zda jsou schopny se v domácím prostředí postarat například o seniora s růz-
ným onemocněním. Jedná se o situace, kdy je rodina postavena před rozhod-
nutí změnit své dosavadní fungování, musí se domlouvat, jak si péči rozdělí, 
zda ji lze skloubit se zaměstnáním apod.

CPKP nemá registrované sociální služby, nenahrazuje tedy služby jako je 
pečovatelská služba, osobní asistence apod. Lidem, kteří se na koordinátorky 
pomoci obrátí, nabízí především poradenství. Koordinátorky s nimi proberou 
jejich individuální rodinnou situaci a pomohou jim hledat praktické řešení. 
Doporučí jim vhodné sociální či zdravotní služby, nasměrují je na sociální od-
bor nebo úřad práce. Koordinátorky se snaží pečující podpořit i v tom, aby se 
nebáli požádat o pomoc, aby mysleli i na sebe a snažili se například péči roz-
dělit mezi více osob. V některých případech nabídnou pečujícím jednorázové 
bezplatné konzultace s odborníky z oblasti psychologie, fyzioterapie apod.

Pečující na Hořovicku mohou zdarma využít tuto nabídku:
Odborné poradenství se speciální pedagožkou Mgr. Jitkou Hatinovou

Byla Vašemu dítěti stanovena závažná diagnóza? Pečujete dlouhodobě 
o dítě či dospělého s postižením a potřebujete poradit? Nemusíte na to být 
sami. Nabízíme možnost konzultací se zkušenou speciální pedagožkou: po-
radenství v oblasti celkového rozvoje dítěte – psychomotoriky, smyslového 
vnímání, komunikace apod., pomoc s výběrem vhodné školky nebo školy, 
zprostředkování kontaktů na odborníky z oblasti školství, zdravotnictví, soci-
ální práce, logopedie apod., poradenství týkající se bezbariérových úprav bytu 
či kompenzačních pomůcek.
Konzultace s lékařkou MUDr. Evou Kašparovou

Pečujete o dlouhodobě nemocného člena rodiny? Vrací se Váš blízký z ne-
mocnice domů a nevíte, zda péči v domácích podmínkách zvládnete? Nero-
zumíte lékařským zprávám a potřebujete je vysvětlit? Chybí Vám informace 
o diagnóze nebo o tom, jak se bude nemoc vyvíjet? Nebo máte naopak infor-
mací mnoho a potřebujete si je utřídit? Pomohl by Vám názor druhého lékaře 
a konzultace s ním?
Odborné poradenství s psycholožkou Mgr. Bohumilou Vokáčovou

Máte pocit, že péče o Vaše dítě, rodiče nebo jiného blízkého je někdy nad 
Vaše síly? Nemáte čas na odpočinek? Čas pro sebe? Cítíte se vyčerpáni? Neví-
te, jak dál? Nemáte na koho se obrátit? Potřebujete se poradit?
Fyzioterapie a rehabilitační cvičení s Mgr. Mikulášem Hegerem

Trápí Vás bolesti zad či pohybového aparátu? Pokud hledáte cestu k úlevě od 
bolesti, využijte nabídku ošetření a rehabilitačního cvičení s fyzioterapeutem.
Muzikoterapie a hlasohraní se Sylvií Krobovou

Přijďte si odpočinout, zpomalit tok myšlenek a posílit sebe sama proti stre-
su. Přijďte si udělat radost, posílit paměť a protáhnout tělo. Každý, i neškolený 
hudebník, může zahrát na původní hudební nástroje, které přinášejí zdravé 
vibrace, uvolňují svalstvo a navazují celkovou harmonii. Budeme se věnovat 
především vašemu hlasu, jeho propojení s celkovým vnitřním tělem, dechem, 
jeho uvolnění, aby nakonec hlas rezonoval s vaší duší a tělem, každý podle své 
chuti a možností.
Sebepéče a regenerace pleti s Martinou Nepivodovou
Pečujte o sebe a využijte nabídku kosmetického ošetření pleti od zkušené te-
rapeutky.

Individuální podpora je poskytována pečujícím, kteří podepsali souhlas 
se zapojením do projektu. Odborníky lze kontaktovat až na základě uzavře-
ní dohody o účasti s koordinátorkami pomoci, které Vám předají poukaz pro 
čerpání nabízené podpory nebo domluví termín konzultace.

Kromě individuálního poradenství organizuje Centrum také vzdělávací 
aktivity pro pečující a zážitkové pobyty s asistencí pro rodiny, které pečují 
o dítě s postižením.

Centrum pro komunitní práci střední Čechy od ledna 2020 do června 2022 
realizuje projekt „Pečovat a žít doma je normální 2 – podpora neformálních 
pečovatelů na Berounsku, Dobříšsku a Hořovicku“, c. CZ.03. 2. 60/0.0/0.0/18_
088/0010755, který je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost.
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KDY: 11. 9. 2021 od 14 hodin 

KDE: zahrada Společenského domu v Hořovicích 
 

CO NA VÁS ČEKÁ? 
Show s Hopsíkem, Mažoretky TJ Spartak Hořovice, Glaudius – TURNAJ, 

DIXIELAND BAND ZDICE 
 
 

a SPOUSTA DALŠÍHO… 
skákací hrady, tvořivé dílničky, Lenika beads – navlékání korálků, 

modelování balónků, malování na obličej, pletení copánků, občerstvení, 
jízda na ponících, prodej tradičních cibulových copů  

 

Celým odpolednem Vás provede DJ Pavel Novák. 
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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

OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí, středa 12:00 – 17:00
úterý, čtvrtek 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
soboty 11. a 25. 9. 8:00 – 11:00
n Od 1. 9. 2021 rušíme poplatky za rezervace 
a za odložení na poličku. (Rezervovaný titul si 
musí čtenář vyzvednout nejpozději do 14 dnů 
od oznámení, jinak bude dokument poskytnut 
dalším čtenářům). Poplatky za pozdní vrácení 
(upomínky) zůstávají podle platného knihovního 
řádu.
n TRADIČNÍ LETNÍ FOTOGRAFICKÁ
SOUTĚŽ – KRÁSY NAŠÍ VLASTI
do 23. 9. 2021
Dne 23. 9. 2021 končí příjem fotografií do fo-
tografické soutěže „Krásy naší vlasti“
„Vyfoťte místo v naší republice, které vám 
učarovalo. Fotografii pošlete na email: knihov-
na1@mkc-horovice.cz nebo ji na flashdisku 
přineste do knihovny. Minimální rozlišení 
snímku je 1200 x 1600 px. Všechny fotografie 
budou od října vystaveny v prostorách knihov-
ny. Soutěž probíhá ve dvou kategorií – A do 15 
let (prosím uvést věk fotografa) B ostatní“

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 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 MICHALOVI MAZLÍČCI; VE DVOU 
TOUR LENKA NOVÁ A PETR MALÁSEK; 

n Společenský dům

Nádražní 606, Hořovice
tel.: 732 512 821

ZAHRADA SPOLEČENSKÉHO DOMU
n 11. 9. sobota od 20:00
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Letní kino na kolečkách. Česká autorská kome-
die natočená režisérem Patrikem Hartlem.

n Knihovna Ivana Slavíka

n Informační centrum

n Galerie Starý zámek

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

n Od 9. 9. do 31. 10. 2021
HELENA CHRISTEN - KOLÁŽE
Město Hořovice a Městské kulturní centrum 
Vás zvou na výstavu obrazů. Pá, So, Ne od 
10:00 – 18:00.

n Nádvoří Starého zámku

n 5. 9. neděle od 14:00
LOUČÍME SE S PRÁZDNINAMI
Odpoledne pro rodiny. Tvořivé dílničky, skákací 
nafukovací atrakce, soutěže, disko – DJ Sunny.

n Radnice - sál

n 16. 9. čtvrtek od 17:00
KONCERT HOŘOVICKÉ MUZIKY

SPOLEČENSKÝ DŮM
n 29. 9. 2021 od 19:00
4TET
n 30. 9. 2021 od 19:00
ZDENĚK IZER – „NA PLNÝ COOLE“
PŘIPRAVUJEME:
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 30. 10. 2021 OD 16:00
O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA
(Divadlo pro děti)
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 16. 12. 2021, od 19:00
OLYMPIC
n 19. 12. 2021 od 16:00
KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
(Divadlo pro děti)

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

VLADIMÍR MIŠÍK & ETC - Představení 
zrušena bez náhradního termínu. Vracíme 
peníze za prodané vstupenky.
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, SD. Předprodej od 1. 7. 2021, 
cena místenky 390 a 350 Kč
4 SEXEM KE ŠTĚSTÍ (divadelní představení)
7. 10. 2021 od 19:00, SD. 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 O PRINCEZNĚ, KTERÁ RÁČKOVALA
30. 10. 2021 od 16:00, SD. Předprodej od 1. 9. 2021, 
Cena místenky je 150 Kč.
4 OSM EUR NA HODINU - divadlo
Představení zrušeno bez náhradního termínu. 
Peníze za prodané vstupenky Vám vrátí tam, 
kde jste je koupili, tedy buď v IC Hořovice, nebo 
Ticketportal.cz.
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
4 OLYMPIC
S ohledem na stále trvající pandemická 
opatření, která bohužel negativně ovlivnila 
prodej vstupenek, se společnost VM ART produc-
tion, s. r. o. rozhodla úplně zrušit koncertní turné 
skupiny Olympic od srpna 2021 do března 
2022, tedy i koncert v Hořovicích dne 16. 12. 
2021. Za přinesené vstupenky Vám vrátíme 
peníze v Informačním centru Hořovice.
4 TŘI V HÁJI - divadlo
19. 1. 2022 od 19:00, SD, cena místenky: 390 Kč

n Klub Labe

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

n 17. 9. 2021 od 21:00
GARAGE A TONY DUCHÁČEK
n 22. 9. 2021 od 19:00
POEZIE VE STŘEDU
n 25. 9. 2021 od 20:00
PRAGUE RHYTHM KINGS
PŘIPRAVUJEME:
n 15. 10. 2021 od 20:00
IVA BITTOVÁ
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 4. 12. 2021 od 21:00
LUCIE REVIVAL

n Muzeum Hořovicka

Starý zámek, Vrbnovská 27

V září je stálá expozice i výstava Harmoniky 
Kebrdle – Delicia Hořovice otevřena denně 
kromě pondělí v čase 9-12 a 12:30 – 17 hodin.
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MĚSTSKÉ MUZEUM ZBIROH
n 2. 9. od 17:00 do 30. 9.
MEZI DVĚMA SVĚTY
Výstava, která se symbolicky dotýká dobra 
a zla. Lidé mohou být věřící i ateisté, ale tváří 
v tvář reálnému životu všichni hledají ducho-
vní průvodce a pomoc u ochránců, někdy 
i u nadpřirozených bytostí.
n 3. 9. od 17: 00 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.
n X. ROČNÍK TURISTICKÉHO
POCHODU ZBIROŽSKÝ PUCHÝŘ
KRAJEM OSOBNOSTÍ ZBIROŽSKA
Vydáme se do míst, která jsou spjata nejen s míst-
ními rodáky, ale i osobnostmi, které v našem re-
gionu pobývaly a tvořily. Trasy budou připraveny 
tradičně v délce cca 8 a 18 km. Startujeme jako 
obvykle v Městském muzeu Zbiroh od 8:00 do 
10:00, na posledního turistu čekáme v muzejní 
zahradě do 17:00 hodin. Akce se bude řídit pro-
tiepidemickými opatřeními a v případě velké 
nepřízně počasí může být přesunuta na jiný ter-
mín. Bližší informace infocentrum@zbiroh.cz, 
muzeum2@zbiroh.cz nebo na tel: 371 794 030.
ZÁMEK ZBIROH
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

n Zbiroh

n Sedmikráska o.s.

Klubovna spolku Sedmikráska
Společenský dům Hořovice

4 Homeopatické minikurzy a poradna
Schůzky nepravidelné, po telefonické domluvě, 
setkání v malé skupině i jednotlivci. Naučíte se sa-
motné homeopatické první pomoci - jak rozeznat 
léky a podat ten správný, a jaká psychosomatická 
příčina se k dané nemoci vztahuje. Informace na 
www.homeopaticka-poradna-horovice.webnode.cz
4 CVIČÍME, TVOŘÍME S HELČOU - nutná 
rezervace, tel. 774 404 211
4 Kalanetika - každou středu 17:15 – 18:15 / 
18:30 – 19:30. Strečinkové cvičení pro zpevnění 
a tvarování postavy. Podrobné informace na výše 
uvedené kurzy na webu www.cestazazivotem.cz/
4 Relaxace s Kamčou – nutná rezervace, tel. 
607 185 016 nebo e-mail: info@brdskeslunce.cz
4 Hravé relaxační kreslení - liché týdny, středa 
od 15:00 do 16:30. Kroužek pro děti 1. stupeň ZŠ. 
Vaše dítka formou hry a výtvarného vyjádření 
poznávají sebe sama a své místo ve světě. Po do-
mluvě lze dítě vyzvednout ze školky, či družiny.
4 Výtvarné kurzy – olejomalba, malba na plátno, 
kreslení pravou hemisférou. Pod odborným vede-
ním lektorky si každý vybranou technikou namalu-
je obraz, který si odnese domů. Výtvarné pomůcky, 
plátno jsou k dispozici. Podrobné informace a ter-
míny na uvedené kurzy na www.brdskeslunce.cz/
VENKOVNÍ AKTIVITY
4 CYKLOVÝLET
Neděle 12. 9. , sraz 12:20 – 12:30 před radnicí na 
Palackého náměstí v Hořovicích
10 – 20 km (trasa se domluví na místě podle zdat-
nosti cyklistů). Oprašte kola, nebojte se posadit 
dítě do cyklosedačky, cyklovozíku, nezapomeňte 
peníze na občerstvení! Po vzájemné domluvě mo-
hou děti starší 10 let jet bez doprovodu rodičů. 
NUTNÁ REZERVACE! V cíli tvořivá dílnička.
Informace: Renata Babelová. Tel.: 601 157 006, 
mail: sedmikraska-os@seznam.cz.
4 LOUČÍME SE S PRÁZDNINAMI
Neděle 5. 9. od 14:00 do 18:00
Akci pořádá MKC Hořovice na nádvoří Staré-
ho zámku. Připraven je bohatý program. Spo-
lek Sedmikráska pro vás připravil tvořivé dílny 
a stezku se soutěžními úkoly.

Zápis do zájmových kroužků pro děti i do-
spělé na školní rok 2021-22 na www.dome-
cekhorovice.cz
4 2. 9. od 8:30
To nej z historického centra Příbrami
Akce pro seniory, výlet prohlídkový okruh Po-
platek 40 Kč + cena jízdného, pozvání na kávu 
v ceně. Rezervace na tel. Tel.: 725 064 881.
4 13. 9. od 9:00 do 10:00
Cvičení pro seniory s Milenou Braunovou
Cviky pro zdraví a radost z pohybu. Poplatek 
40 Kč. Rezervace na tel. Tel.: 725 064 881.
4 19. 9. od 16:00 do 18:00 Devatero řemesel
Rodinné odpoledne v zámeckém parku plné 
známých i zapomenutých řemesel a navrch di-
vadelní Eldorádo s Krejčíkem Honzou. Popla-
tek 60 Kč děti a 80 Kč dospělí.
4 20. 9. od 9:00 do 10:00
Cvičení pro seniory s Milenou Braunovou
Cviky pro zdraví a radost z pohybu. Poplatek 
40 Kč. Rezervace na tel. Tel.: 725 064 881.
4 27. 9. od 9:00 do 10:00
Cvičení pro seniory s Milenou Braunovou
Cviky pro zdraví a radost z pohybu. Poplatek 
40 Kč. Rezervace na tel. Tel.: 725 064 881.
4 27. 9. od 9:00 Zahájení kurzu Virtuální 
univerzity třetího věku - Mistři evropského 
barokního malířství 17. století
4 30. 9. od 9:00 Zahájení kurzu Virtuální 
univerzity třetího věku - Čínská medicína 
v naší zahrádce

n Domeček Hořovice

4 ZÁŘIJOVÉ ODPOLEDNE 
S MIKROREGIONEM
Sobota 11. 9. 21, od 14:00 – 18:00
Akci pořádá Mikroregion Hořovice na zahra-
dě Společenského domu. Připraven je bohatý 
program. Spolek Sedmikráska pro vás připravil 
tvořivé dílny – tvoření z přírodnin, papíru, fimo, 
malování na keramiku.

n Točník - hrad

n 29.–30. 8. od 16:00 do 23:00
BABY UTOPIA FEST
Malý nezávislý multižánrový festival pro děti 
a dospělé: od folku k punku, divadla, tanec, bás-
nění, filmy, dílny, jóga, bojovka, workshopy, knihy.
n 11.–12. 9. od 10:00 do 17:30
KRÁLOVSKÉ VINOBRANÍ
NA TOČNÍKU-DVŮR VÁCLAVA IV.
Šerm, tanec, hudba, koně, průvody, hry, víno.
n 18. 9. 10:00 – 17:00, 19. 9. 10:00 – 14:00
INDIÁNSKÉ OBLEŽENÍ TOČNÍKU
aneb Co by se stalo, kdyby indiáni dobyli 
Evropu
Soutěže, dílny, obydlí a kuchyně, hudba a ta-
nec, šamanovo divadlo
n 25. 9. od 14:00
SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ VÝSTAVY 
JIŘÍHO VYDRY - ODHALENÍ SOCHY 
VÁCLAVA IV.
Šansony z Paříže v podání Aničky Dokoupilo-
vé. Úvodní slovo ing. Vladimír Lažanský. Vý-
stava je otevřena do 31. 10. 2021.

n Zámek Hořovice

ZÁMECKÉ OKRUHY:
1.–31. 9. út – ne 10:00 – 16:00
Reprezentační prostory (základní okruh 1), 
Hry a hračky malých aristokratů
1.–31. 9. út – ne 10:00 – 15:00
Soukromá apartmá (základní okruh 2)

4 14. 9. 2021 v 17:00
PŘEDNÁŠKA O PODPOŘE ZDRAVÍ ES-
ENCIÁLNÍMI OLEJI
Tématem této přednášky je, jak sestavit 
domácí lékárničku z esenciálních olejů na 
podporu svého zdraví. Přednáška se koná na 
adrese Cvočkařská 286/1, Hořovice.
4 18. 9. 2021 v 9:00
SETKÁNÍ NA TÉMA „KOLO ROKU“ – 
PODZIMNÍ ROVNODENNOST
Celodenní setkání v kruhu žen, kdy budeme 
vnímat harmonii v přírodě i v nás. Zacvičíme 
si keltskou jógu v přírodě tak, jak ji cvičili 

n Syringa

keltští kněží druidové. Setkání se koná na ad-
rese Cvočkařská 286/1, Hořovice, vchod z ulice 
Jungmannovy.
4 25. 9. 2021 v 9:20
PĚŠÍ KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA 
S PRŮVODCEM DO BRD
Vycházka za vodou v Brdech a její chutí. Máme 
jí v Brdech dostatek? Sraz v 9:20 v Běštíně 
u kapličky. Náročnost středně těžká, vhodné 
pro děti starší 10let. Délka cca 12 km. Návrat 
mezi 13:00 až 14:00.
4 CVIČENÍ KELTSKÉ JÓGY
Od 13. 9. 2021 opět začínáme cvičit Keltskou 
jógu a gravid jógu. Cvičíme v pondělí a ve 
středu na adrese Cvočkařská 286/1, Hořovice, 
vchod z ulice Jungmannovy.
Přihlášky a cvičení jógy přijímá a informace 
poskytuje Marcela Ganna Flídrová na tel. 
603 964 553. Více na www.syringa-czech.cz

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 parkurové 
extraligy na Ranchi v Hořovicích.
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Oslava 111. výročí vzniku fotbalu v Hořovicích 
se uskutečnila v sobotu 24. července na stadionu 
Sportovního klubu Hořovice. Součástí bohatého 
programu byly nejen fotbalové zápasy, ale také 
oficiální otevření hřiště s umělou trávou. Zástupci 
SK Hořovice na oslavu pozvali pana Zdeňka Sam-
ce, pana Jaromíra Davida a pana Milana Vrbu, 
jako bývalé hráče a funkcionáře, kterým předali 
čestná uznání od České unie sportu.

Významným momentem oslav bylo také 
zmíněné oficiální otevření hřiště s umělou trá-
vou. Předseda SK Hořovice Karel Pelikán k tomu 
uvedl: „Výstavba stála 23 mil, 30% spoluúčast SK 
Hořovice tj. 7 milionů, dotace z MŠMT byla 16 
milionů korun. Na zářijovém zastupitelstvu se 

bude hlasovat o spoluúčasti města na letošní 
splátce dodavatelské půjčky. Proto jsme se roz-
hodli virtuálně rozdělit hřiště na m², aby si kaž-
dý příznivec mohl koupit určitý m² hřiště a tím 
pomohl se splácením spoluúčasti.“ Karel Pelikán 
navíc doplnil, že původní travnaté hřiště bude 
stále sloužit v sezoně, hřiště s umělou trávou 
bude hlavně sloužit mimo sezonu (přes zimu) 
a na trénování a ostatní zápasy. (var)

Zápasy v rámci oslav 111. výročí:

„A“ SK Hořovice – Přední Kopanina 4:1

dorost SK Hořovice – MFK Dobříš 2:5

žáci SK Hořovice – CU Bohemians 1:3

Oslava 111. výročí vzniku fotbalu

n Oslava 111. výročí fotbalu v Hořovicích se uskutečnila v sobotu 24. července. Součástí oslav bylo 
oficiální otevření hořovického hřiště s umělou trávou.

n Na snímku (zleva) starosta města Hořovice Jiří Peřina, předseda SK Hořovice Karel Pelikán, ředi-
tel GVH Hořovice Jiří Vlček. 2x foto: archiv SK Hořovice

n Žebrák

KULTURNÍ KLUB
4 Od 3. 9. začnou taneční kurzy pro mládež. 
Jsou ještě volná místa pro chlapce.
4 15. 9. od 16:00 proběhne setkání s důchodci 
města a okolí. Hudba a občerstvení zajištěno!
4 20. 9. od 19:00 odehraje Marek ŠMIED 
svoji hru „Neuklízeč“.
4 25. 9. od 18:00 odehraje divadelní soubor 
BavíTo představení „Dokonalá svatba“.
Vstupenky na představení na tel. 774 428 312.
HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK
n KLUB MALÝCH HVĚZDÁŘŮ
Zájemce stále přijímáme na mailu kontakt@
hvezdarnazebrak.cz
n 2. 9. v 18:00
HVĚZDÁRNA DĚTEM
Oblíbený program pro děti, nutná rezervace.
n 2. 9. ve 20:00
DIVADLO NOC
Pozorování těch nejkrásnějších vesmírných 
objektů hlavním dalekohledem hvězdárny.
n 24. 9. od 17:00
NOC VĚDCŮ
Také Hvězdárna Žebrák chystá program Noci 
vědců, jejímž tématem bude 24. září ČAS. 
A tak ho probereme z hlediska vývoje astro-
nomie u nás, zaměříme se i na čas ve vesmíru 
a zmíníme podrobnosti o planetce, která nově 
nese pojmenování 131181 Žebrák. Vstup na 
akci je zdarma.
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

Kostel sv. Vavřince. Česká republika má novou 
planetku 131181 Žebrák. Rozhodla o tom Me-
zinárodní astronomická unie. Při té příležitosti 
proběhne v neděli 2. října od 19 hodin slav-
nostní koncert v kostele sv. Vavřince v Žebráku, 
kde byla natočena i část vinylové desky limito-
vané edice Symfonie pro planetku. Ta zde bude 
pokřtěna. Druhá strana desky obsahuje rela-
xační hudbu hudebního skladatele a muzikanta 
Miloše Rábla a jeho hostů. Koncert bude zcela 
ojedinělý a mimořádný. Vystoupí zde houslový 
virtuóz Jaroslav Svěcený a varhaník Václav Uh-
líř. Ve výjimečné kombinaci varhan a houslí za-
hrají ty nejkrásnější skladby. Předprodej vstu-
penek od 1. 9. 2021 přes www.qrticket.cz.


