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Hořovičtí hasiči obhájili
mistrovský titul ve vyprošťování
Velká cena Hořovic, která se ve čtvrtek 11. května uskutečnila na letišti v Tlustici, byla zároveň krajskou soutěží ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. Pořadatelem čtvrtého ročníku byl Hasičský záchranný sbor Středočeského
kraje ve spolupráci s územním odborem Beroun.
„Na slavnostním zahájení všechny účastníky
i diváky za vedení HZS Středočeského kraje přivítal náměstek ředitele pro integrovaný záchranný
systém a operační řízení plk. Ing. Miloš Hladík
spolu se starostkou obce Tlustice Mgr. Helenou

prohlédnout historickou i současnou moderní
hasičskou techniku, obdobně jako vozidla a vybavení dalších složek integrovaného záchranného
systému.
Na akci se prezentovala i Policie ČR. „Kromě

toval za ZZS Středočeského kraje Robin Jelínek.
Příchozí si navíc mohli vyzkoušet i resuscitaci.
Velké oblibě se těšil stan prevence rizik s nejen celostátně rozšířeným programem Hasík CZ,
ale i s vlastním videoprojektem OČMU, v rámci
kterého preventisté aktuálně rozjeli kampaň „Dobíjejte mobilní zařízení raději přes den“. Ve stanu
si děti vyzkoušely rozličné soutěže a kvízy s tématikou ochrany obyvatelstva a požární prevence, kde za správné znalosti získaly drobné dárky
a sladkosti.
Poděkování patří sponzorům Velké ceny Hořovic a to: město Hořovice, obec Tlustice, DCK
Holoubkov, Saint - Gobain Sekurit ČR Hořovice,
Lamina Komárov, kovošrot Lorenz Zdice, Bozet
Žebrák – Zdeněk Cháb, MUDr. Jan Skopeček,
řeznictví Jiří Klán Praskolesy, Johnny Servis Tetín,
Lidl ČR Cerhovice, AVE odpadové hospodářství.
(rak)

n Týmu hořovických hasičů gratuloval starosta Hořovic Jiří Peřina. Foto: N. Kolenská, Podbrdské noviny
Kaššovou a starostou Hořovic Dr. Ing. Jiřím Peřinou,“ konstatoval tiskový mluvčí HZS Středočeského kraje Ladislav Holomčík.
Jak dále uvedl, poměřit síly přijelo v letošním
roce 13 čtyřčlenných týmů. Osm jich zastupovalo územní odbory HZS Středočeského kraje,
když na poslední chvíli se kvůli likvidaci rozsáhlé mimořádné události muselo odhlásit kvarteto
ÚO Benešov. Do boje o pořadí se zapojili i hasiči
několika podniků. Mimo soutěž startovaly týmy
HZS Plzeňského a Karlovarského kraje a hlavního města Prahy.
„Úkolem čtyřčlenného týmu bylo ve stanoveném časovém limitu bezpečně a efektivně vyprostit z havarovaného vozu zraněnou osobu. Na vše
dohlíží skupina rozhodčích, kteří jsou speciálně
zaměřeni na taktiku a techniku zásahu a poskytnutí první předlékařské péče,“ pokračuje Ladislav
Holomčík s tím, že nejlépe si s nástrahami připravených scénářů, které simulovaly reálné situace
dopravních nehod, poradilo družstvo domácích
borců ze stanice Hořovice územního odboru Beroun. Favorit soutěže a obhájce prvenství z předchozího ročníku potvrdil očekávání bookmakerů
a zvítězil s úctyhodným náskokem 61 bodů.
Na své si přišli i diváci, kteří i díky příznivému
počasí dorazili v hojném počtu. Tradičně nejvíce byla zastoupena školní mládež, pro kterou
byl po celý den připraven i bohatý doprovodný
program. Kromě sledování soutěže si na letištní
ploše mohli návštěvníci všech věkových kategorií
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policistů z obvodního oddělení Beroun přijeli
také dálniční policisté z Rudné, kteří zde vystavili svou novou motorku BMW, vystaveno bylo
i několik druhů služebních vozidel,“ vyjmenovala tisková mluvčí berounských policistů Marcela Pučelíková. Jak dále uvedla, pro návštěvníky
byly připravené takzvané opilecké brýle, které
simulovaly dvě a půl až tři a půl promile alkoholu, takže si návštěvníci mohli vyzkoušet, jak se
chová řidič, který je pod vlivem alkoholu v této
hodnotě.
Policisté měli připravené také propagační
materiály, a to i v souvislosti s náborem nových
uchazečů, které stále do svých řad přijímají. „Nechyběly preventivní materiály pro děti a mládež,
navíc jsme zde měli rychlou zásahovou jednotku
Středočeského kraje, která přivezla svou výzbroj
a výstroj a děti měly možnost si vše prohlédnout,“
dodala policejní mluvčí.
Výzbroj a výstroj předvedli i zástupci Městské
policie Hořovice. „Návštěvníci si mohou prohlédnout řadu pomůcek, například neprůřeznou vestu, defibrilátor, tester na alkohol nebo odchytovou
tyč na psy,“ popsala v místě akce zastupující velitelka MP Hořovice Světla Dardová. K vidění bylo
i vozidlo MP Hořovice.
Své zastoupení měla na Velké ceně Hořovice
i Zdravotnická záchranná služba Středočeského
kraje. „Dětem vysvětlujeme, na jaké číslo se dovolají na záchrannou službu, jakým způsobem
zasahujeme i jakou techniku používáme,“ konsta-

n Velká cena Hořovic přilákala stovky školáků.
Upoutalo je i vozidlo MP Hořovice. 3x foto: Radka Kočová
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Divadlo Na holou míří na přehlídku Loutkářská
Chrudim, nenechte si ujít generálku v Labi
Tenkrát v Paříži, Road movie nebo Krev a jiné lásky Míny. To jsou představení, která v předchozích letech nabídlo hořovické
divadlo Na holou. Na scéně působí už deset let a téměř každým rokem přichází s novým kusem. S novým kusem, ve kterém se
na jevišti potkávají herci i loutky. Ke každoroční tradici patří i účast na divadelních přehlídkách. I letos se soubor představil
na jarní postupové přehlídce. Jaká ocenění získal? Nejen o tom v rozhovoru vypráví Ludvík Říha Řeřicha.

n Herci divadla Na holou vystoupí na konci června v Labi. Pak míří na přehlídku do Chrudimi.
Divadlo Na holou nabízí divákům svá přestavení už deset let. Jak to všechno začalo?
Začínali jsme v místním souboru Malá scéna. Měli jsme ale touhu hrát divadlo pro dospělé,
to se však neslučovalo s jeho zaměřením. Proto
jsme na konci roku 2006 založili soubor zcela
nový.
Téměř každým rokem nabízíte divákům
nové představení. Jaké je to aktuální?
Nese název Mayovka aneb ve stínu Šumavských hvozdů. Náš soubor se běžně účastní
jarních postupových soutěží na celostátní přehlídku Loutkářská Chrudim. Vždy na podzim
začíná připravovat novou hru a na jaře s ní vyjedeme na soutěž. Kromě první hry jsme na Chrudim postoupili pokaždé. Výjimkou byl i loňský
rok, kdy jsme se soutěže z důvodu personálních
změn nezúčastnili. Současnou hru už tedy zkoušíme dva roky.
A jak jste se letos umístili?
Úžasně. Zaujali jsme porotu i diváky. Kromě
toho, že jsme převzali putovní cenu Pražského
tajtrlíka a cenu za scénograficko režijní ztvárnění hry, byli jsme nominování na Chrudim.
Máme z toho velkou radost.
Kdo rozhoduje o tom, jaký soubor
do Chrudimi postoupí?
Programová rada. Ta rozhodne o tom, který soubor je doporučený a který nominovaný.
Vždy jsme byli doporučení, to je skupina, ze
které se na přehlídku dostane třeba jen polovina
souborů. Letos jsme poprvé nominovaní.
Kdy hru Mayovka aneb ve stínu šumavských
hvozdů představíte divákům v Hořovicích?
Už máme za sebou dubnovou premiéru
a květnovou první reprízu. Ve středu 28. června
od 19:30 hodin se v klubu Labe uskuteční druhá
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repríza. Půjde vlastně o generálku před zmíněnou účastí na celostátní přehlídce Loutkářská
Chrudim.
Co dalšího letos nabídnete?
Díky spřátelenému profesionálnímu souboru
Buchty a loutky, který nás loni pozval na festival
do pražské zahrady Kinských, jsme oprášili jedinou pohádku, kterou máme. Jmenuje se O čertovi a znovu jsme ji nastudovali jako obnovenou
premiéru. Uvedli jsme ji v mateřských školách,
dále ji hrajeme v pátek 9. června při Noci kostelů ve Svárově u Kladna. Pak ji také uvedeme
ve druhé polovině června při vernisáži výstavy
loutek v Novém Strašecí.
Kde zkoušíte?
Především v hořovickém klubu Labe. Máme
veliké štěstí, že nám město Hořovice i Městské
kulturní centrum vycházejí vstříc. Je řada souborů, které to tak nemají. Na přehlídkách se
dovídáme, jaké musí překonávat překážky, aby
mohly zkoušet.
Co vás k divadlu přivedlo?
Nejprve jsme divadlo a koncerty jen konzumovali, najednou člověk ale zjistí, že by mohl
zkusit víc. První zkušenost byla s Malou scénou.
Začalo to tím, že potřebovali pomoct s malováním kulis. Kulisy vyrábíme dodnes.
Co dalšího máte v divadle na starosti?
Píšu scénáře, se ženou vyrábíme loutky. Žena
se také stará o technické zázemí. Není to ale tak,
že bychom v souboru měli vše do detailu rozdělené. Každý dělá, co umí. Někdo je výborným
hercem, tak zastává hlavní role. Další je dobrý
muzikant, tak hraje na kytaru. Je to podle potřeby a je to tak nejlepší.
Kolik členů má divadlo Na holou a odkud
pocházejí?

Začínali jsme s patnácti členy, nyní nás je
šest. Kromě mě a ženy jsou všichni z Hořovic.
Za Hořovické se ale také považujeme.
Jak vznikl název Na holou?
Názvu předcházely dlouhé diskuse. Chtěli
jsme se odlišit od původního souboru, tak mne
napadl název Na holou. Jde o zkratku označení „nový ansábl hořovických loutkářů“. O čem
bude další divadelní kus? Víme, že to bude
pohádka pro celou rodinu. Po tom, co jsme
odehráli představení O čertovi ve školkách, je
o pohádky větší zájem. Zatím je na světě téma,
samotný děj začne vznikat na dramaturgickém
semináři, kterého se zúčastním v rámci červencové Loutkářské Chrudimi.
Máte nějaké skalní fanoušky?
Řadu let nás provází fanklub ze Strážnice.
S ním je spojená i historka, kdy se za námi jeho
členové, mezi kterými jsou i dospělí, vypravili
na festival. Po cestě se jim ale rozbilo auto. Aby
mohli dojet na naše představení, koupili si v bazaru jiné auto. Teď už se s nimi nevidíme tak často, jak na za začátku. Fanoušci studují, ale i tak se
občas na naše představení přijedou podívat.
Vystupovali jste i v zahraničí?
Rádi vzpomínáme na expedici do Rumunska, kam jsme se vypravili o dovolené. Nic jsme
neměli připravené, vzali jsme
jen auto s kulisami,
loutkami a vydali
na cestu. Hráli
jsme ve čtyřech
vesnicích, které
jsme nejprve
prošli s bubny
a pozvali místní na večerní
divadlo. Spali
jsme v kulturních
zařízeních a starých n Ludvík Říha Řeřicha
kinech. Byl to 2x foto: Helena Janků
skvělý týden
s divadlem a cestováním. To se opravdu povedlo.
Jak představení vznikají?
Některá podle oblíbených knížek. To aktuální Mayovka aneb ve stínu Šumavských hvozdů
podle komiksu, na který jsem narazil na výstavě
při poslední Chrudimi.
Co vám divadlo dává?
Obohacujeme nás tím, že každý do něj vnáší
nový pohled, a to nejen na problematiku hry, ale
i na život. Soubor je živý organismus. Divadlo je
i o potkávání. Vím, že kdybychom divadlo nehráli, s lidmi se souboru se jinak nepotkám.
Radka Kočová
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Proč je na radnici lešení
Kolem hořovické radnice je postavené
lešení. Z jakého důvodu? To vysvětlil místostarosta města Hořovice Ondřej Vaculík.
„Při loňském krupobití byly poškozené
římsy i fasáda radnice. Nyní začíná odstraňování škod, na které jsme získali dotaci,“
prohlásil místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík. Jak dále doplnil, město se k akci přidává i svými finančními prostředky, které
pokryjí opravu další části fasády a výměnu
oken. Uvedené stavební úpravy se týkají západní a jižní strany budovy radnice. Oprava
potrvá několik měsíců. (rak)

n Studenti Gymnázia Václava Hraběte Hořovice diskutovali s předsedou PS Janem Hamáčkem.

Předseda Poslanecké sněmovny Hamáček
si v Hořovicích dobil baterky,
z města si odvezl podněty pro ministry
Poškozený stromek
nahradil nový
Na ostrůvku mezi Starým a novým zámkem před Panskou zahradou zřejmě řádili
vandalové. V polovině května zde někdo poškodil stromek. Vandalismus odsuzují i místní, kteří se podivují nad tím,
že někdo tak
učinil nedaleko
služebny Policie
ČR. V současné době je zde
vysazená nová
dřevina. (rak)

Maturitní zkoušku skládalo
téměř padesát gymnazistů
Gymnázium Václava Hraběte Hořovice
má celkem 341 studentů. Maturitní zkoušku jich v letošním roce skládalo čtyřicet
šest. Stejně jako v loňském roce, byl její
průběh pro studenty i pedagogy náročný
kvůli pozdějšímu dodání výsledků z písemné části maturitní zkoušky. Studenti se
je dozvěděli až v den ústní zkoušky. (rak)

n Ústní část maturitních zkoušek začala
v úterý 16. května. Foto 3x: (rak)
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Gymnázium Václava Hraběte, stanice místního hasičského záchranného sboru i společnost Saint-Gobain Sekurit. To jsou Hořovická
místa, která v polovině května navštívil předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. S hořovickými gymnazisty diskutoval v jedné ze
tříd. Jak pro Hořovický Měšťan uvedl, byla to
příjemná hodinka. „Na začátku jsem sdělil svůj
osobní pohled na aktuální zahraniční a domácí
politiku. Nebyla to první diskuze se studenty,
tady se ale asi poprvé její začátek odehrával
v osobní rovině, kdy se studenti ptali, jak vypadá můj pracovní den nebo co je náplní předsedy
Poslanecké sněmovny,“ prohlásil na chodbách
hořovického gymnázia Jan Hamáček. „Přešli
jsme i k odborným otázkám. Padaly dotazy
na nového francouzského prezidenta, studenti
se ptali na spolupráci se Spojenými státy a podobně. Byla to velmi příjemná debata, kterou
jsme zakončili výměnou názorů v angličtině.
Pro mne to bylo dnes dobití baterek, protože
diskuze s mladší generací je zajímavá. Současně
zjistím, co si mladí lidé myslí. Neplatí, že mladá generace nečte, nic jí nezajímá,“ konstatoval
předseda Sněmovny Jan Hamáček, který se zaměřil i na samotné Hořovice. „Jsou prosperujícím městem. Moje návštěva v Securitu ukázala,
že je zde velmi funkční propojení mezi dominantní firmou a městem,“ pokračoval.
V závěru návštěvy na hořovickém gymnáziu Jan Hamáček zmínil, že v hořovickém
Saint-Gobain Sekurit zaznamenal několik konkrétních věcí, které kdyby byly dořešené, tak by
pomohly nejen firmě, ale i celém odvětví. „Odvážím si podněty, které projednám s jednotlivými ministry nebo použíji ve své praxi,“ doplnil
předseda Sněmovny.
Představitelé gymnázia podotkli, že setkání
tohoto druhu nemají být stranická, pouze politická. „Zatím to vždy tak vyšlo,“ říká ředitel hořovického Gymnázia Václava Hraběte Jiří Vlček

s tím, že škola je tak vázaná školským zákonem.
„Předpokládáme, že studenti mají už nějaký
rozhled a že si při těchto návštěvách vytvoří
svůj vlastní názor,“ dodal Jiří Vlček, který zároveň souhlasí s tím, že tyto akce mohou studenty
přivést k zájmu o veřejný život.
Další cesta předsedy Poslanecké sněmovny vedla za hořovickými hasiči. Ocenil jejich

n Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. 2x foto: Radka Kočová
úspěchy na tuzemských soutěžích, ale i na reprezentaci na mezinárodní scéně. Podle Jana
Hamáčka si však úctu zaslouží především za to,
že denně nasazují při zásazích své životy.
Podle starosty města Hořovice Jiřího Peřiny
mohou návštěvy tohoto druhu přispět ke smazávání rozdílu mezi vrcholnou politikou a politikou komunální a samotným obyvatelstvem.
„Obecně víme, že názor na politiky v naší zemi
není pozitivní. Pokud nepůjdou mezi lidi, nebudou se s nimi bavit, ptát se na jejich problémy a nebudou je řešit, tak se nic nezmění.
Předseda Sněmovny Jan Hamáček dokázal, že
se s lidmi bavit chce, že se před nimi neschovává, a to je dobře. To je práce politika, zabývat se
věcmi veřejnými,“ uzavřel Jiří Peřina.
(rak)
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Při Domečkovské akademii děti ukázaly, co se za rok naučily
V sobotu 20. května patřilo jeviště hořovického Společenského
domu těm nejmenším. Představily se zde děti z různých kroužků
Střediska volného času Domeček Hořovice. „Diváci zhlédli vystoupení kytaristů,
miniaerobik
a nechyběly ani
ukázky z kroužku pohybových
her,“ sdělil zástupce ředitele
Domečku Hořovice
Tomáš
Klokočník.
Kromě
toho
se na prknech
n Součástí Domečkovské akademie byly i tvoři- Společenského
domu představil
vé dílny. Foto: (rak)
i kroužek aerobiku z odloučeného pracoviště v Oseku a o zpestření akce se pon Na pódiu Společenského domu se představil i kytarový kroužek Domečku
staral i pěvecký sbor.
Hořovice. Foto: (rak)
Setkání neslo název Domečkovská akademie. „Akci jsme naplánovali jako jednodenní záležitost, ale v podstatě probíhá už téměř
Turisté míří
dva týdny, kdy se konají různá vyza hořovickými památkami
stoupení,“ zmínil Tomáš Klokočník
s tím, že hudební a pěvecké kroužOd května je státní zámek Hořovice otevřeky se představily v místním klubu
ný kromě pondělí každý ten v týdnu. Tím se
Labe.
zvýšil i počet návštěvníků města. Na snímku
Dramatický kroužek starších dětí
jsou turistky z Plzně, které si čekání na odpouvedl svou hru Paní Fantomasová
lední prohlídku zámku zpříjemnily odpočinse zlobí ve Společenském domě, a to
kem ve stínu u kašny. V červnu je státní zámek
hned několikrát. V dopoledních hoHořovice otevřený od úterý do neděle od 10
dinách si představení užili žáci středdo 17 hodin. (rak)
ních a základních škol a nechybělo
ani večerní vystoupení pro dospělé.
10. 6. 2017 (14:00 – 17:00)
ice
V červnu začíná ten samý maratón
Lázeňský rybník Hořov
s mladšími dětmi, kteří svou hru
16:0 0):
do
(od 14:0 0
PŘE KVA PEN Í PRO DĚT I
Obraceč času pilovali ještě na konci
diskotéka
ská
dět
na,
klau
í
pen
vystou
května.
a soutěže
í
Domečkovskou akademii doplt na nafukovací skákac
těši
žou
mů
se
Děti
h.
nil doprovodný program. „V něm se
hrady a jízdu na ponícíc
také představují jednotlivé kroužky,“
sdělil Tomáš Klokočník a na závěr
Pořádá ČSSD Hořovice
prozradil počet dětí, které na květn Mezi květnové návštěvníky Hořovic patřil
nové Domečkovské akademii vyi zájezd z Plzně. Foto: (rak)
stoupily. Bylo ji pětaosmdesát. (rak)
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Otomar Dvořák a Jan Bartoš našli inspiraci v zámeckém parku

n Diváci zhlédli dvouhodinové pásmo poutavého vyprávění a hudby. Foto: (rak)

www.mesto-horovice.cz

Spisovatel Otomar Dvořák a hořovický hudebník Jan Bartoš se v úterý 16. května sešli
v hořovickém Společenském domě, aby zde s návštěvníky zavzpomínali na dobu, kdy před pěti
desítkami let studovali na hořovické průmyslové škole. Ta se v té době nacházela v prostorách
státního zámku a přilehlý park se stal pro oba
muže inspirací v jejich tvorbě. Důkazem byly
písničky, na kterých se oba protagonisté večera
v době studií podíleli. Jan Bartoš zahrál kromě
těchto písní i skladby z jeho CD a nechyběla ani
ukázka z nového CD pro děti.
Otomar Dvořák posluchačům nabídl poutavé vyprávění. Vzpomínal nejen na studia, ale
i na dobu, kdy v Hořovicích žil. (rak)

n Místem setkání spisovatele Otomara Dvořáka a hudebníka Jana Bartoše byl Společenský dům Hořovice. Foto: (rak)
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Spisovatelka Tereza Boučková přijala pozvání do Hořovic,
návštěvníkům předčítala v Knihovně Ivana Slavíka
Besedy se spisovateli pořádá hořovická knihovna už řadu let. Tou první po přestěhování knihovny do místního areálu Starého
zámku byla beseda se spisovatelkou Terezou Boučkovou. Setkání se uskutečnilo na začátku května a neslo stejný název jako
román, který spisovatelka čtenářům nabídla v loňském roce – Život je nádherný.
Tereza Boučková se ve svém díle dotýká závažných témat, a to napříč celou svou tvorbou.
V Hořovicích kromě jiného připomněla, že například v knize Indiánský běh se potřebovala vyrovnat s jednou z několika těžkých situací, kterými ve svém životě prošla. „Vypadalo to, že nikdy
nebudu mít své děti. S mužem jsme se odhodlali
dvě děti si adoptovat a naplnit tak svou rodičovskou touhu, mně se naplnila touha po mateřství.
Ještě jsem potom byla odměněna tím, že se nám
narodil syn z našeho vlastního těla. Byl to krásný bonus,“ prohlásila spisovatelka a pokračovala ve vyprávění o svých knihách, o svém životě:
„S adoptivními kluky to nikdy nebylo jednoduché, ale co přišlo v jejich pubertě, to jsme
fakt nečekali a byli jsme velmi zaskočeni. Dobu,
kdy se nám těžce rozpadala rodina a kdy mizelo
všechno důležité, na čem jsem stavěla svůj život,
jsem popsala v románu Rok kohouta.“ Jak sama
autorka uvedla, tento román je ze začátku velmi
beznadějný. Později se převrací. „Když člověk
vydrží a přežije těžké životní situace, nakonec
má sílu rozdávat svou sílu dál,“ říká spisovatelka,
která žije v nedaleké Vráži.
Román Rok kohouta se stal bestselerem, pro
Terezu Boučkovou to bylo překvapením. V té

n Akce se zúčastnil i místostarosta Hořovic
Ondřej Vaculík. 3x foto: (rak)
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době ale zastávala názor, že se v knihách svému
životu už nikdy věnovat nebude. Také proto, že
Rok kohouta je velmi intimní. Přestože knihu
provázelo mnoho pozitivních reakcí, objevily se
i opačné. „Bylo těžké to ustát. Tak jsem si řekla,
že takto se už nabízet nebudu, aby mne někdo
soudil, aniž by mne osobně znal. Potom jsem
napsala Šíleně smutné povídky. Jde o vymyšlené
povídky a o úplně první povídky v mém životě.
Myslím, že jsou místy i veselé, ironické. Kdo má
hodně odžito, tak si v tom hodně najde,“ vyprávěla na hořovické besedě Tereza Boučková.
Posluchači se zde dozvěděli, že život postavil
spisovatelku před další zásadní životní téma, kterým je Alzheimerova nemoc. „Je to krutá nemoc,
která bere člověku paměť, minulost, vzpomínky
a postupně mu bere i důstojnost. Je to velká nespravedlnost, že se člověk stává tvorečkem, který
neví nic, neví, kdo je. To se přihodilo mé mamince, takže jsem přeci jenom napsala třetí román ze
života,“ sdělila Tereza Boučková s tím, že dalším
tématem knihy Život je nádherný je i adoptivní
rodina. Vedle hlavního příběhu maminky se zde
odvíjí i příběh dvou adoptivních synů.
Tereza Boučková návštěvníkům z knihy Život je nádherný také předčítala. Ještě před tím
se pozastavila nad názvem knihy. „Titul myslím
vážně, i když je trošku ironický, protože knížka je
příběh od pohřbu k pohřbu. Je plná složitých situací, ale přesto si myslím, že dokud jsme na světě, dokud máme právě paměť, minulost, nějaké
povahové nastavení, kdy víme, že existujeme,
tak je život nádherný. Ale dokonce i pro člověka, jako je moje maminka, která už ani neví, kdo
jsem. Která už neví nic, přesto se ze života těší.
Pro mě je to však velká detektivka,“ prohlásila
Tereza Boučková a začala ze svého třetího románu předčítat.
Další akcí Knihovny Ivana Slavíka je scénické
čtení s Helenou Kreisingerovou, které se uskuteční ve čtvrtek 1. června. Naváže na to předchozí, jehož titulem byla Poslední aristokratka
od Evžena Bočka. Nyní se bude jednat o další

dílo tohoto autora Aristokratka ve varu. V červnu se koná i beseda se spisovatelem Františkem
Niedlem, a to ve čtvrtek 22. června od 17:30 hodin.
Zajímavostí je, že hořovická knihovna zajišťuje nově od 1. května i donáškovou službu.
Služba je bezplatná a je určená pro všechny čtenáře, kteří mají zaplacený registrační poplatek
a jimž zdravotní stav či handicap nedovoluje
navštívit knihovnu osobně. Knihy, časopisy a audioknihy si můžete objednat osobně, dále pak
telefonicky na čísle 603 199 304 nebo emailem
knihovna2@mkc-horovice.cz. Tato služba je poskytovaná vždy první pondělí v měsíci na území
města Hořovice.
VÝPŮJČNÍ DOBA KNIHOVNY
IVANA SLAVÍKA HOŘOVICE
Červen 2017
Pondělí
Úterý

12:00 – 17:00
8:00 – 11:00 12:00 – 17:00

Středa
Čtvrtek

12:00 – 17:00
8:00 – 11:00 12:00 – 17:00

Poslední sobota v měsíci
24. 6. 8:00 – 11:00
Červenec a srpen 2017
Úterý
a středa 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Poslední sobota v měsíci
29. 7., 26. 8. 8:00 – 11:00

Pozvánka na zastupitelstvo
Veřejné zasedání Zastupitelstva
města Hořovice se bude konat v pondělí
26. června 2017 od 16:00 hodin v klubu
Labe. Zveme občany k účasti.
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Hvězdy si do diáře zapisují novou adresu: Společenský dům Hořovice
domě uskuteční 18. října od 19 hodin. Vstupenky jsou již nyní v prodeji v Informační centru
Hořovice, které se od začátku dubna nachází
v areálu Starého zámku. Do podzimního programu patří i zábavný pořad se Zdeňkem Izerem, který je naplánovaný na 26. září. (rak)

Červnovým vystoupením
Hořovické muziky předchází
nahrávání s Českým rozhlasem

n Hlavní postavy divadelního představení ztvárnili Karel Roden a Jana Krausová. Foto: Yvetta Hájková
Koncerty legendárních kapel Arakain
a Olympic, komedie Sex pro pokročilé s Janou
Krausovou a Karlem Rodenem nebo další představení s hvězdným obsazením s názvem Příbuzné si nevybíráme, ve kterém účinkovali Václav Vydra, Jan Čenský, Svatopluk Skopal a další
zvučná jména.

To jsou stálice uměleckého světa, které letos
vystoupily v hořovickém Společenském domě.
O všechny akce diváci projevili výjimečný zájem,
na řadu z nich byly vstupenky vyprodané několik týdnů před jejich uvedením.
Zájem diváků neutichá ani v případě koncertu Marty Kubišové, který se ve Společenském

Studenti gymnázia převzali
maturitní vysvědčení
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení studentům Gymnázia Václava Hraběte
Hořovice se uskutečnilo ve středu 24. května
v parku zámku Hořovice. Dokument o zkoušce dospělosti studentům předali ředitel školy
Jiří Vlček a třídní učitelé Lenka Hlavačková
a Zdeněk Samec. K maturantům promluvil
starosta Hořovic Jiří Peřina. Významný den
umocnila jedinečná atmosféra parku. (rak)

Hořovická muzika hraje skladby klasiků české dechové hudby, jako je Josef Poncar, Karel
Vacek nebo Jaromír Vejvoda. V repertoáru mají
i filmové melodie, výjimečně i opery. První letošní vystoupení kapely se uskutečnilo ve Společenském domě. Akce nesla název Jarní koncert
a kromě Hořovické muziky se zde představily
i Zdický smíšený sbor a berounské Krákorky.
V závěru května měla Hořovická muzika
naplánované vystoupení na festivalu Osecká pohoda. Její červnové aktivity rozjíždí nahrávání
s Českým rozhlasem, které se uskuteční první
den tohoto měsíce. „Je to hodinová nahrávka,
která bude rozvržená do dvou pořadů,“ konstatoval vedoucí orchestru Ondřej Andrle a doplnil,
že se jedná o pořad s názvem Muziky, muziky.
Hořovická muzika vystupuje pod vedením
kapelníka Bohumila Vojíře a s moderátorem
Karlem Vydrou má devatenáct členů. V kapele
působí zpěvačky Jaroslava Fialová z Hořovic,
Dáša Maříková z Blovic.
V červnu si lidé Hořovickou muziku poslechnou na městských slavnostech ve Zdicích, které se konají v sobotu 17. června,
o týden později na cerhovických Pivních slavnostech a v závěru června při setkání občanů
Mikroregionu Cerhovicka.
O letních prázdninách přijdou na řadu tradiční čtvrteční srpnové koncerty, které si lidé
užijí 3., 10., 17. srpna v sále hořovické radnice.
(rak)

Na Šemíkův memoriál vyjeli ostřílení borci i naprostí nováčci
Prohlédneme si místa, do kterých bychom se jinak nedostali. Výhodou je,
že nejde o to, kdo bude první v cíli, jízdu jsme si všichni užili ve svém tempu.
Tak to byly první postřehy účastníků 17. ročníku spanilé jízdy ne velocipédech
všeho druhu po stopách bájného koně s názvem Šemíkův Memoriál. „Akce
byla dobře zorganizovaná, navíc jsme si projeli zajímavá místa. Vydat se pod
Vyšehrad a kolem pražské vodárny, to by mne samotné asi nenapadlo,“ zmínila
v cíli akce Radka Štěrbová z Hořovic. Ta se na jízdu vypravila poprvé, stejně jako
její syn s kamarády.
Start tradiční akce byl v sobotu 20. května v deset hodin dopoledne na pražském Vyšehradě. Cíl pak v hořovickém klubu Labe. Trasu dlouhou šedesát kilometrů si mohli cyklisté projet úplně celou, nebo se mohli kdekoliv přidat.
Mnozí z účastníků nechyběli ani na jednom ročníku. „Jezdím od začátku,
letos jsem se vydal na odbočku, která vede po cestě přes pole a louky. Jízda trvala o něco déle, v takovém terénu se nemůžete rozjet jako na silnici,“ prohlásil
jeden z dlouholetých příznivců akce.
Jejími pořadateli byli zástupci zmíněného klubu Labe, které spadá pod Městské kulturní centrum Hořovice. Za zmínku stojí i to, že trasa měří šedesát kilometrů a hlavní zastávkou je pomník Horymírova Šemíka v Neumětelích. Akci
si letos nenechalo ujít pět desítek cyklistů. (rak)

www.mesto-horovice.cz

n Tradiční Šemíkův memoriál si nenechala ujít ani parta nadšenců
z Neumětel. Cíl spanilé jízdy Šemíkův memoriál byl u hořovického klubu Labe. Foto: Radka Kočová
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usnesení rady města
Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 19. dubna 2017
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Hořovické muzice,
pro konání tradičních letních koncertů
v termínech ve dnech 3. 8., 10. 8. a 17.
8. 2017 vždy v čase od 15:00 do 19:00
hodin.
n Rada podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, stanovila s účinností od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018 celkový
počet zaměstnanců města, zařazených
do městského úřadu na 80. Plat nového
zaměstnance bude vyplácen z rozpočtu
evropského projektu.
n Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně
a tělesně postiženou osobu na parkovišti proti č. p. 1216 v ulici U Remízku.
Po schválení Policií České republiky,
Dopravním inspektorátem Beroun objednat zhotovení dopravního značení.
n Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek veřejné zakázky malého
rozsahu se všemi příslušnými přílohami, včetně návrhu smlouvy o realizaci
klíčové aktivity č. 1 z projektu „Strategie
kvality komunikace a řízení veřejných
služeb na MěÚ Hořovice – KA 1- Korporátní řízení veřejných služeb“ a zadávací dokumentací. Zároveň souhlasí se
složením komise pro otevírání obálek
a hodnotící komise a jejich náhradníky
v tomto složení: členové – Bc. Michal
Hasman MPA, Dr. Zdeněk Jurečka Csc.,
Ing. Markéta Hořínková, administrace – Ing. Michal Cvikl, náhradníci –
Mgr. Helena Plecitá, Ing. David Grunt,
Ing. Anna Křížková
n Rada schvaluje členy komise k otevírání obálek a hodnotící komise a jejich
náhradníky pro veřejnou zakázku dle
zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na projekt „Strategie kvality komunikace a řízení veřejných služeb na MěÚ Hořovice
– KA 3- Vzdělávání zaměstnanců MěÚ
Hořovice“ a jmenuje je v tomto složení: Členové komise k otevírání obálek
a hodnotící komise: Očenášková Terezie, Ing. Markéta Hořínková, Mgr. Helena Plecitá, administrace – Ing. Michal
Cvikl. Náhradníci: Bc. Michal Hasman
MPA, Ing. David Grunt, Ing. Anna Křížková.
n Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek veřejné zakázky malého
rozsahu se všemi příslušnými přílohami,
včetně návrhu smlouvy o realizaci klíčové aktivity č. 2 z projektu „Strategie kvality komunikace a řízení veřejných služeb
na MěÚ Hořovice – KA 2- Strategie
nastavení jednotné prezentační a komunikační úrovně města Hořovice“ a zadávací dokumentací. Zároveň souhlasí se
složením komise pro otevírání obálek
a hodnotící komise a jejich náhradníky
v tomto složení: členové – Bc. Michal
Hasman MPA, Dr. Zdeněk Jurečka Csc.,
Ing. Markéta Hořínková, administrace – Ing. Michal Cvikl, náhradníci –
Mgr. Helena Plecitá, Ing. David Grunt,
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Ing. Anna Křížková
n Rada nemá žádných námitek k záměru MUDr. Poledníka zateplit severní
stranu svého domu zateplovacím systémem o šířce cca 150 mm s tím, že tento
bude přesahovat nad pozemek p. č. 333
v k. ú. Velká Víska.
n Rada souhlasí s textem výzvy k podání nabídky v obchodní soutěži na veřejnou zakázku malého rozsahu, týkající
se stavební akce nazvané „1. základní
škola Hořovice - oprava lávky - přístup
k tělocvičnám“. Rada zároveň souhlasí
s předloženou zadávací dokumentací, tj.
i s návrhem smlouvy o dílo, která tvoří
přílohu č. 4 dokumentace. Rada dále
jmenuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Bc. Michal Hasman MPA, Mgr. Eva Krištufová, ing. Milan Šnajdr, Mgr. Helena Plecitá a Karel
Pelikán a náhradníky: Ondřej Vaculík,
Mgr. Radek Šumera, Mgr. Jiří Vavřička,
ing. Markéta Hořínková a ing. Petr Karban. Termín pro podání nabídek je stanoven do 15. 5. 2017, 10.30 hod., což je
zároveň termín prvního zasedání komise, v případě, že nedojde k prodloužení
lhůty pro podání nabídek.
n Rada souhlasí s uzavřením Pojistné
smlouvy o skupinovém úrazovém pojištění, podle které pojistí KOOPERATIVA
pojišťovna strážníky městské policie pro
případ úmrtí následkem úrazu a trvalých následků s čtyřnásobnou progresí
a denním odškodným za následky úrazu s tím, že roční pojistné bude činit
50.350 Kč.
n Rada města na základě veřejné obchodní soutěže na zakázku malého
rozsahu, nazvanou “MěÚ 2 - výměna
oken na západní a jižní straně objektu
radnice“, projednala závěry hodnotící
komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Miroslav Šírer,
IČ: 12243442, Kublov 12, 267 41 Kublov,
který za dodávku a montáž příslušného
počtu oken požaduje 1. 871.874 Kč bez
DPH, tj. 2.264.968 Kč vč. 21% DPH.
Hodnotící komise hodnotila celkem nabídky pěti uchazečů.
n Rada města na základě veřejné zakázky malého rozsahu, nazvanou “Novostavba provozního objektu u tenisových
kurtů, Hořovice“, projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče BM Construction spol. s r.o., IČ: 284 98 771,
U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany, který za výstavbu objektu požaduje
3.648.689 Kč bez DPH, tj. 4.414.914 Kč
vč. 21% DPH. Do soutěže zaslaly svoji
nabídku dvě ze sedmi oslovených společností.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy
o nájmu pozemku, podle které město
pronajme paní Martině Kadeřábkové
část pozemku parcelní č. 1112/32 v k. ú.
Hořovice o výměře cca 9 m2 za účelem
zřízení venkovního posezení. Smlouva
se uzavírá na dobu určitou od 1. 5. 2017
do 30. 9. 2017 za jednorázové nájemné
ve výši 300,- Kč.
n Rada souhlasí se zněním darovací
smlouvy, podle které společnost TERMINAL OIL a. s. daruje městu finanční
částku 300.000,- Kč na podporu mládežnického sportu v Hořovicích. Zajistit
podpisy smluvních stran.

„Rada bere na vědomí podnět předsedy
kontrolního výboru Ing. Petra Karbana na odstoupení od smlouvy o dílo
na zpracování znaleckých posudků dle
objednávky města č. 41/060/2017. Dále
ukládá vedoucí odboru vnitřních věcí
a právního jednat se společností Znalecká a revizní, s.r.o., Praha o vrácení ceny
díla z důvodu neodstranitelné vady díla.
n Rada města Hořovice souhlasí, aby byl
z důvodu většího zabezpečení objektu
do budovy č.p. 620/3 – Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež, instalován
zvukový alarm, který bude napojen
na služebnu Městské policie Hořovice.
n Rada souhlasí s přidělením sociálních
bytů tak, jak je navrženo, žadatelkám dle
přílohy zápisu a ukládá Městské správě
bytového a nebytového fondu uzavřít
nájemní smlouvy na dobu určitou do 31.
10. 2017.
n Rada souhlasí s návrhem Řídící skupiny komunitního plánování sociálních
služeb na přidělení dotace z rozpočtu
města Hořovice - sociální oblast ve výši
Kč 40.000,- organizaci Magdalena, která poskytuje na území Hořovic sociální
službu v rámci protidrogové problematiky a zároveň schvaluje znění smlouvy
na přidělenou dotaci.
Rada souhlasí s přiznáním dotace ve výši
10.000 Kč pro Centrum sociálních
a zdravotních služeb města Příbram
na provoz protialkoholní záchytné stanice a zároveň schvaluje návrh smlouvy
o dotaci.
n Rada vzala na vědomí informaci o návrhu zákona o sociálním bydlení.
n Rada města schvaluje příspěvkové organizaci – Městské kulturní centrum podání
žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu
kultury a obnovy památek“ z Tematického zadání „Podpora kultury“ – Hořovické
kulturní léto 2017 – 100 tisíc Kč a Tematického zadání „Obecní knihovny“ – Nákup
PC a tiskárny pro knihovnu – 50 tisíc Kč.
Dále schvaluje minimálně povinnou spoluúčast ve výši 20%.
n Rada města schvaluje příspěvkové
organizaci – 2. ZŠ Hořovice podání žádosti o dotaci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017 pro
poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na Enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu s rozpočtem
20 000 Kč.
n Rada města schvaluje příspěvkové
organizaci – 2. ZŠ Hořovice podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence
v oblasti „“Podpory primární prevence““ s celkovým rozpočtem 77 608 Kč.
Dále schvaluje minimálně povinnou
spoluúčast ve výši 20%.
n Rada města schvaluje příspěvkové
organizaci Domov Na Výsluní podání
žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje z Humanitárního fondu, oblast
podpory „Podpora sociálních služeb
na místní a regionální úrovni poskytovaných zejména osobám se zdravotním
postižením a seniorům určená na základní činnosti sociální služby“, na instalaci sítí proti hmyzu do oken a balkonových dveří s celkovým rozpočtem
67 000 Kč. Dále schvaluje minimální
povinnou spoluúčast ve výši 10 %.

n Rada souhlasí s návrhem likvidační
komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz příloha.

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 3. května 2017
n Rada doporučuje zastupitelstvu převod budovy městského kina (č. p. 620,
p. p. č. 2/1 v k. ú. Hořovice) ze správy
MKC Hořovice do správy MSBNF Hořovice.
n Rada souhlasí s návrhem smlouvy
se společností GridServices, s.r.o., o zajištění přeložky plynárenského zařízení
a úhradě nákladů s ní souvisejících,
podle které bude, v případě výstavby
a dokončení nového provozního objektu
autobusového nádraží, odstraněna plynová přípojka, vedoucí k objektu č. p. 808
na náměstí Boženy Němcové (stávající
provozní budova autobusového nádraží).
n Rada souhlasí s nabídkou, podle které
provede společnost ELPIS elektro, s.r.o.,
Kotopeky 25, 268 01 Hořovice, za cenu
24.853 Kč vč. 21% DPH, instalaci elektronického zabezpečovacího systému
vč. signalizace paniky v budově bývalého
kina.
n Rada souhlasí s průjezdem do jezdeckého areálu Ranch po cyklostezce, vedoucí do Rpet v termínech 3. 5. 2017 - 7.
5. 2017, 11. 5. 2017 - 14. 5. 2017, 24. 5.
2017 - 28. 5. 2017, 3. 7. 2017 - 9. 7. 2017,
14. 9. 2017 - 17. 9. 2017 a 19. 9. 2017 - 24.
9. 2017, tedy v dobách 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 hrazeny
žadatelem.
n Rada města na základě výběrového řízení „Strategie kvality komunikace a řízení veřejných služeb na MěÚ Hořovice
– KA 3- Vzdělávání zaměstnanců MěÚ
Hořovice“ projednala závěry hodnotící
komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče ACCON human
resources management, s.r.o., Šmeralova
170/31, 170 00 Praha 7 – Bubeneč, IČ
27208371, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky.
n Rada se seznámila s návrhem od firmy Jakub Šťastný, technické činnosti
v dopravě, dopravní značení, Holandská
2438, 272 01 Kladno týkající se dopravní
úpravy křižovatky ulic Zámecké a Hradební, který byl projednán a upraven
Policií České republiky, Dopravním
inspektorátem Beroun. Rada souhlasí
s takto upraveným návrhem.
n Rada města souhlasí se zněním příkazní smlouvy, podle které firma AJL,
s. r. o., Markova 1965/6, Velké Meziříčí,
provede, za cenu 80.000 bez DPH, zajištění a organizaci zadávacího řízení
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usnesení rady města
na projekt „Rozvoj informačních systémů města Hořovice“.
n Rada souhlasí s textem nájemní
smlouvy, podle které bude část pozemku
p. č. 122/19 v k. ú. Hořovice (ve sportovním areálu) pronajata, za symbolickou
cenu 500 Kč ročně, spolku HC Cvočkaři
Hořovice, z. s. za účelem zřízení provizorního zázemí pro členy hokejového
klubu.
n Rada nesouhlasí s natažením nadzemního telekomunikačního kabelu
přes pozemky p. č. 769/1 a 769/2 v k. ú.
Hořovice pro objekt č. p. 1019/2 v ulici
U Rybníčku.
n Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parc.
č. 2320/1 o výměře cca 76 m2, části pozemku parc. č. 2323/1 o výměře cca 61
m2, pozemku parc. č. 2320/2 o výměře
52 m2 a pozemku parc. č. 2322/1 o výměře 100 m2 v k. ú. Hořovice z důvodu
sjednocení majetku a přístupu k domu
č. p. 526 v Hořovicích.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parcelní
č. 333/1 v k. ú. Velká Víska se společností
ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v umístění nového energetického zařízení.
Předpokládaný rozsah věcného břemene
činí 1 m za cenu 1.000,- Kč + DPH dle
platných předpisů.
n Rada souhlasí s umístěním propagačního trojhranu TOP 09 pro účely voleb
do Poslanecké sněmovny na požadované části Palackého náměstí. Umístění
propagačního trojhranu se povoluje
na dny od 25. 9. do 25. 10. 2017 a bude
zpoplatněno dle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 2/2013.
n Rada města jmenuje do konkurzní komise pro posuzování uchazečů
o jmenování do funkce ředitele/lky 1.
základní školy za zřizovatele Dr. Ing. Jiřího Peřinu a PhDr. Jiřího Vlčka.
Zároveň jmenuje komisi ve složení:
předseda: Dr. Ing. Jiří Peřina, členové:
PhDr. Jiří Vlček, Mgr. Blanka Ludačková, Mgr. Jana Vlčková, Mgr. Eva
Krištufová, Mgr. Miroslava Březinová
a Ing. Tomáš Mikula
n Rada souhlasí s tím, aby přezkoumání hospodaření města Hořovice za rok
2017 provedl odbor finanční kontroly
Krajského úřadu Středočeského kraje.
n Rada souhlasí s pronájmem sálu
radnice Hořovice za účelem pořádání
vzdělávacího semináře pro rodiče dětí
základních a mateřských škol s názvem
„Kyberšikana“, který se bude konat dne
25. května 2017 od 16:00 do 18:00 hodin.
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Gymnáziu Václava
Hraběte v Hořovicích na slavnostní
předávání vysvědčení dne 24. 5. 2017
od 14:00 do 16:00 hod a dne 6. 6. 2017
od 15:00 do 18:00 hod k uspořádání jarního koncertu pro veřejnost.
n Rada souhlasí s návrhem likvidační
komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku viz příloha.
n Rada souhlasí s umístěním poutače
obce Osek zvoucího na „OSECKOU
POHODU“ na mostě Na Valdeku
u kruhového objezdu v termínu od 5. 5.
do 28. 5. 2017.
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Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 17. května 2017
n Rada města Hořovice revokuje své
usnesení ze dne 24.02.2016, týkající dohody o provedení práce s kronikářkou
následovně: Rada schvaluje uzavření
dohody o provedení práce s kronikářkou
pí. MUDr. Martínkovou, podle které
bude psát kroniku v období 2017 – 2018
za 16.000,- Kč ročně. V této ceně jsou
zahrnuty náklady případného školení
a cestovného.
n Rada podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, stanovila s účinností
od 1. 6. 2017 celkový počet zaměstnanců
města, zařazených do městského úřadu,
na 82 .
n Rada stanovuje datum konání veřejného zasedání zastupitelstva města na 26. 6.
2017.
n Rada města na základě ustanovení §
25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona
č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),
souhlasí se záměrem zadání zpracování
lesních hospodářských osnov (LHO) pro
správní obvod obce s rozšířenou působností.
n Rada nesouhlasí s požadavkem přesazení části stromů z nově vysazené aleje
cesty do Bažantnice, pro umožnění průjezdu zemědělské techniky mezi zemědělskými pozemky v k. ú. Velká Víska.
Výsadba aleje byla provedena na základě
podmínek Středočeského kraje a na základě schválení tohoto projektu byla
na realizaci akce přidělena dotace.
n Rada města rozhodla o proplácení
stravného při služebních cestách do 12
hod nepřítomnosti na pracovišti formou
stravenky v nominální hodnotě stravenky. V případě delší služební cesty nebo
školení pak ponechání horního limitu
stravného dle vyhlášky 440/ 2016 Sb.
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké
škole Hořovice k pořádání koncertů
a jiných veřejných vystoupení a to v termínech: 22. 5., 29. 5., 1. 6., 15. 6., 16. 6.,
23. 6., a 27. 6. 2017. Uzavření školního
roku bude ve středu 28. 6. 2017 od 15:00
do 20:00 hodin.
n Rada souhlasí s návrhem smlouvy
o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky
- odběratel vč. přílohy č. 1 (účastnická
smlouva), podle které budou dohodci
společnosti Power Exchange Central
Europe a.s., (PXE), jež je organizátorem
energetické burzy nakupovat pro město
Hořovice a jeho příspěvkové organizace
od roku 2018 energie (plyn a elektřina)
a to za předpokladu, že roční náklady
výrazně nepřesáhnou částky uvedené
v předkládací zprávě. Rada dále souhlasí
s návrhy smluv o centralizovaném zadávání veřejných zakázek pro jednotlivé komodity, které budou přílohou účastnické
smlouvy.
n Rada souhlasí s udělením licence
na linku 210009 MHD Hořovice, na jejíž

základě bude provozována, společností
ARRIVA Střední Čechy s.r.o., městská
hromadná doprava na trase Hořovice,
Cintlovka - Hořovice, žel. stanice - Nám.
Boženy Němcové - Hořovice, nemocnice.
n Rada souhlasí s provedením zateplovacího systému, v tl. 14 cm, na domě
č. p. 957 v Komenského ulici, na jižní
straně domu, tj. na straně, po které je
souběžně s domem veden chodník.
n Rada souhlasí s textem dodatku č. 1
Smlouvy číslo 531189/01/ZOZ/2007AK1
o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, který v předstihu reaguje na nový
zákon o odpadech, resp. na jeho přílohu
č. 7, která bude nově upravovat, s platností
od 15. 8. 2018, počet skupin elektrozařízení.
n Rada souhlasí s textem stanoviska
č. j. MUHO/10127/2017/TAD k žádosti
společnosti Cymedica Engineering s.r.o.,
týkající se výstavby stavebního záměru
nazvaného Bytový a komerční komplex
„U Štěpánků“. Rada zároveň projednala
žádost o této společnosti o investice města
v místě záměru a konstatovala, že požadovanou výstavbu infrastruktury v budoucnosti nevylučuje.
n Rada souhlasí s návrhem smlouvy
o dílo, podle které provede uchazeč, vybraný ve veřejné obchodní soutěži, stavbu
nazvanou „Denní centrum pro osoby bez
přístřeší“. Návrh této smlouvy se stane
přílohou zadávací dokumentace veřejné
obchodní soutěže.
n Rada města na základě výběrového
řízení „Strategie kvality komunikace a řízení veřejných služeb na MěÚ Hořovice
– KA 1- Korporátní řízení veřejných služeb“ projednala závěry hodnotící komise
a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče ATTN Consulting s.r.o.,
Hanušova 100/10, 779 00 Olomouc, IČ
25894978, jehož tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí
o výběru nejvhodnější nabídky.
n Rada města na základě výběrového
řízení „Strategie kvality komunikace a řízení veřejných služeb na MěÚ Hořovice – KA 2- Strategie nastavení jednotné
prezentační a komunikační úrovně města
Hořovice“ projednala závěry hodnotící
komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky uchazeče M.C.TRITON, spol.
s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha
6, IČ 49622005, jehož tímto vybírá jako
dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
n Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek veřejné zakázky malého
rozsahu se všemi příslušnými přílohami,
včetně návrhu smlouvy na projekt „2.
základní škola - rekonstrukce učeben“.
Zároveň souhlasí se složením komise
pro otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení:
členové – Bc. Michal Hasman MPA,
Mgr. Jiří Vavřička, Mgr. Helena Plecitá,
Ing. Markéta Hořínková, Karel Pelikán,
administrace – Zdeňka Popová, náhradníci – Ondřej Vaculík, Ivana Hocková,
Ing. David Grunt, Ing. Milan Šnajdr,
Ing. Petr Karban.
n Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí části pozemku parc. č.
2153/1 o výměře cca 280 m2 v k. ú. Hořovice do vlastnictví města z důvodu budoucí výstavby chodníku, za kupní cenu

300,- Kč/m2.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ
Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění
umístit, provozovat, opravovat a udržovat
součást distribuční soustavy na pozemcích parcelní č. 2112/1, 2112/13 a 2112/17
v k. ú. Hořovice a parcelní č. 923/1, 926/5,
927/23, 927/24 a 927/7 v k. ú. Velká Víska
za cenu 44.586,- Kč včetně DPH.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností GridServices, s. r. o., spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat plynárenské zařízení na služebných pozemcích
parcelní č. 2175/3 a 2180 v k. ú. Hořovice,
za cenu 9.600,- Kč + DPH v zákonné výši.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti
se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění umístit, provozovat,
opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na služebných pozemcích
parcelní č. 906/1, 1007, 1016/2, 1034/1,
1110/1 a 1112/52 v k. ú. Hořovice za cenu
11.360,- Kč + DPH v zákonné výši.
n Rada souhlasí s rozšířením doplňkové
činnosti příspěvkové organizace Městská
mateřská škola Hořovice o provozování
jeslové třídy pro děti od 1 roku do 2 let.
Současně souhlasí s aktualizovaným zněním zřizovací listiny této příspěvkové organizace. Rada doporučuje zastupitelstvu
města aktualizovanou zřizovací listinu
schválit.
n Rada schvaluje a vydává Nařízení města Hořovice č. 1/2017, kterým se upravuje
nařízení města Hořovice č. 3/2016 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou
v souladu s cenovými předpisy.
n Rada doporučuje zastupitelstvu schválit změny názvů ulic z Lázeňské na Troupovu, Pod Šibencem na Olympijskou,
z Fügnerovy (část od Lidlu k ulici Nové)
na U Štěpánků.
n Rada souhlasí s návrhem Smlouvy
o spolupráci při zajištění projektu „Beroun – Pobytový tábor pro děti ze „socio-kulturně znevýhodněných rodin“
a doporučuje tento návrh k projednání
zastupitelstvu města Hořovice.
n Rada schvaluje doplnění pevného pořadníku pro přidělení bytů pro dvojice
v Domě s pečovatelskou službou Hořovice dle přílohy zápisu.
n Rada souhlasí s navýšením příspěvku
Městskému kulturnímu centru Hořovice
o částku 270 tis. Kč. Uvedenou částkou
se bude město podílet na zprovoznění
nové knihovny a infocentra a na odstranění závad ve Společenském domě
a klubu Labe.
n Rada souhlasí s umístěním bannerů „IV. ročník motorkářského cvočku“
na mostě na Valdeku u kruhového objezdu a na mostě u Společenského domu
ve dnech 1. 6. až 30. 7. 2017. Bude zpoplatněno dle Obecně závazné vyhlášky
o místních poplatcích č. 2/2013.
n Rada souhlasí s předloženým plánem
mimořádné inventarizace majetku předávaného Městskému sportovnímu centru
a složením inventarizační komise.
n Rada bere na vědomí informaci o první
části konkurzního řízení na pozici ředitele
1. ZŠ – posuzování vhodnosti uchazečů
pro výkon funkce.
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Společenská rubrika

Městská policie: duben 2017
8 5. dubna ve 20:00 hodin požádala pracovnice OSPOD při MÚ Hořovice hlídku MP o poskytnutí součinnosti při prověřování oznámení, že v jednom z bytů na sídlišti v Hořovicích
je ponecháváno malé nezletilé dítě bez dozoru. Hlídka MP se na místo dostavila společně
s hlídkou OOP PČR a následně byli přivoláni
hasiči, kteří byt otevřeli. V bytě byl nalezen
skutečně jen nezletilý chlapec. Celá věc je odborem sociálních věcí dále prošetřována.
8 9. dubna v pozdních večerních hodinách přijala hlídka MP Hořovice telefonické oznámení
od hlídky PČR o hořících kontejnerech a hlučných mladících u jedné z ubytoven na území
města. Když strážníci dorazili na místo, byl
oheň již uhašen a chodbu ubytovny pokrývala vrstva prášku z použitého hasicího přístroje.
Na místo se dostavil i správce ubytovny, který
společně s hlídkou MP prošel část ubytovacích
prostor a zjistil rozsah škody, kterou zde způsobili ubytovaní cizinci. Dle seznamu ubytovaných byly ztotožněny čtyři osoby podezřelé
ze spáchání přestupku proti občanskému soužití a celá věc byla předána správnímu orgánu
k vyřízení.

8 13. dubna v odpoledních hodinách zastavila hlídka MP řidičku automobilu, která v ulici
U Nádraží jela v protisměru. Při řešení tohoto
přestupku strážníci provedli u řidičky dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem 2,79 %.
Pro podezření ze spáchání TČ byla na místo
přivolána hlídka OOP PČR Hořovice, která si
celou věc převzala k dalšímu opatření.
8 13. dubna krátce před půlnocí KDS přijali strážníci telefonát o vzájemném napadání
tří osob před vinárnou Hotelu Zelený Strom.
Hlídka na místě ztotožnila tři osoby, které byly
řešeny za různé přestupky již vícekrát. Vzhledem k tomu, že jeden ze rváčů krvácel, byla
na místo přivolána RZS, která zraněného odvezla k ošetření do nemocnice. Všichni zúčastnění byli hlídkou vyrozuměni o postoupení
celé věci přestupkové komisi.
8 Stejně jako každý měsíc řešila MP Hořovice
několik krádeží drobného zboží v různých prodejnách na území města a také odchyt několika
zatoulaných psů. Pokud se jejich majitelé nepřihlásili, byli psi odvezeni do psího útulku.
Petr Hůla
zástupce velitele městské policie

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166
Hasiči Hořovice
Paní Ludmila Janoušová oslavila 24. 4.
2017 70. narozeniny a paní Stanislava
Antonová oslavila 7. 5. 2017 85. narozeniny.
Oběma klientkám Domova Na Výsluní,
Hořovice srdečně blahopřejeme.

Zájezd na zámek Bečov
a do Karlových Varů
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Hořovice zve občany na zájezd – zámek Bečov a návštěva
Karlových Varů. Zájezd se uskuteční
v sobotu 3. června 2017. Cena za dopravu pro členy je 150 Kč, pro ostatní 200
Kč. Přihlásit se můžete v Prodejně Zahrádkář. Odjezd autobusu v 7:30 od radnice v Hořovicích.

Zásahy Hasičského Záchranného Sboru
Středočeského kraje, územního odboru
Beroun, požární stanice Hořovice.
8 Od 15. 4. do 15. 5. 2017 hasiči ze stanice
Hořovice vyjížděli k 27 událostem, z toho
k 5 požárům, 10 technickým událostem typu
otevření bytu, padlý strom, k 6 dopravním
nehodám, ke 2 událostem záchrana osob
a zvířat a v jednom případě šlo o planý poplach. Při událostech spolupracovali se zdravotnickou záchrannou službou, policií ČR
a ostatními složky IZS. Při událostech došlo
ke zranění 13 osob, 2 osoby byly zachráněny
a ve dvou případech se jednalo o zranění neslučitelná se životem.
8 Dne 17. 4. v odpoledních hodinách byla
jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Hořovice a Beroun společně s jednotkami
SDH obcí Broumy, Kublov a Žebrák vyslána
na požár střechy rodinného domu do obce

Broumy. Po provedeném průzkumu byl
zjištěn požár střešní konstrukce rodinného
domu a přístřešku s uskladněnou slámou.
8 Dne 5. 5. v 23:03 hodin byla jednotka HZS
Středočeského kraje ze stanice Hořovice vyslána k dopravní nehodě do obce Žebrák.
Na místě zjištěna dopravní nehoda dvou
osobních automobilů. Při této kolizi došlo
ke zranění pěti účastníků DN. Na místě zasahovala ZZS a PČR.
8 Dne 4. 5. na svátek Svatého Floriána (patrona hasičů) byl den otevřených dveří na požární stanici HZS Hořovice od 10:00 – 16:00.
Při tomto svátku navštívilo stanici kolem 300
občanů a drtivou část představovaly děti.
8 Dne 15. 5. město Hořovice navštívil předseda poslanecké sněmovny parlamentu ČR
p. Hamáček a součástí návštěvy města byla
prohlídka požární stanice Hořovice.
HZS Hořovice

Městský úřad Hořovice ve spolupráci s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Hořovice se uskuteční do 7. 6. 2017
SVOZ OBJEMOVÉHO ODPADU A ŽELEZNÉHO ŠROTU
Na níže uvedená místa budou dle stanovených termínů od 10:00 přistaveny dva velkoobjemové kontejnery. Tyto kontejnery budou odvezeny následující den ráno. Za objemový odpad se považuje pouze ostatní odpad z domácností (např. matrace, nábytek, staré šatstvo apod.), objemový odpad
není stavební suť a nebezpečný odpad. Kontejnery budou přistaveny na stanoviště od 10:00 hodin.
Sběrná místa objemového odpadu a železného šrotu:
1. 6. Letná (vjezd ke koupališti - proti tobogánu), 5. 6. Parkoviště u Sluneční brány, 6. 6. Vísecké nám. (proti restauraci
Na Krétě), 7. 6. Křižovatka ul. Valdecká - Kamenná (nad provozovnou AVE CZ s.r.o.)
Žádáme občany o dodržení sběrové kázně, tzn. o třídění a ukládání odpadů pouze do označených kontejnerů. Shromažďování odpadu na sběrných místech před přistavením kontejnerů či ukládání mimo kontejnery bude považováno za přestupek proti veřejnému pořádku dle par. 47 odst.
1 písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Děkujeme občanům za spolupráci a kladný vztah k životnímu prostředí.                                                     Odbor technický a dopravní MěÚ Hořovice
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Šedesát let Slavíkových Hořovic
Vynaložím vše, abych Hořovicům dělal čest,
a až se kdysi vrátím z Paříže, Londýna, Filadelfie,
uspořádám s radostí hořovickému ústavu,
jehož jste tak horlivým protektorem, koncert.

Josef Slavík, 13. září 1827

Před šedesáti lety, 5. června 1957, se v Hořovicích uskutečnil první koncert z rozsáhlého cyklu koncertů k poctě houslového virtuosa a patrona hořovické hudební školy, Josefa Slavíka (26. března 1806 - 30. května 1833).
Jinecký rodák se se svými rodiči Antonínem Slavíkem (1782 – 1836)
a Barborou, rozenou Krásovou (1782 – 1836) a třemi sourozenci přistěhoval
do Hořovic v březnu roku 1815. Patrně o Velikonocích 1815 devítiletý Slavík
poprvé zahrál na hořovickém zámku a stal se spolu se svým otcem, hořovickým kantorem, členem hudebního kroužku kolem revidenta železáren Josefa
Labora (1790 – 1872) a hraběcího sekretáře Billa.
Za podpory hraběte Vrbny byl Slavík ve věku deseti let přijat (1. listopadu
1816) ke studiu na Konzervatoři hudby v Praze. Konzervatoř s úspěchem dokončil v prosinci 1823. Po studiu přijal místo v orchestru Stavovského divadla
(1823-1826), následovaly koncertní cesty, místo eléva a nakonec i skutečného
člena císařské dvorní kapely ve Vídni (1829). Zemřel náhle, sedmadvacetiletý,
během koncertní cesty 30. května 1833 v Budapešti. Zanechal na třicet skladeb převážně virtuózního charakteru.
Při příležitosti 150. výročí narození významného houslisty vydalo Státní
nakladatelství krásné literatury, hudby a umění dílo Stanislava V. Klímy „Josef
Slavík“ s podtitulem Život a dílo velkého českého houslisty a muzejní odbor
Závodního klubu Obchodních tiskáren v Hořovicích práci PhDr. Václava
Čepeláka a PhDr. Bořivoje Mikody „Josef Slavík“.
19. března t. r. se v Hořovicích konala přednáška českého hudební pedagoga, skladatele a spisovatele Dr. Bohumíra Petra o životě a díle Josefa Slavíka, po které houslový virtuos Václav Rábl (1926) zahrál vybrané Slavíkovy
skladby. Všechny skladby zahrál již v roce 1953 k 120. výročí Slavíkovy smrti.
Téhož roku byl instalován pomník s bustou od akademického sochaře Antonína Lhotáka v parku před nynější Základní uměleckou školou Josefa Slavíka
v Hořovicích.
Inspirován životními osudy předčasně zesnulého umělce i výše zmíněnými Slavíkovskými oslavami, založil třetí ředitel hořovické hudební školy
Vojtěch Hrubý (1915- 2006) nejprve Slavíkovo smyčcové kvarteto, komorní
sdružení učitelů hudebních škol Podbrdska, a posléze koncertní cyklus Hořovické Slavíkovo hudební léto, jehož první dva koncerty (Koncert učitelů
a Koncert Slavíkova smyčcového kvarteta), se uskutečnil právě před šedesáti
lety, v červnu 1957. Již ve druhém ročníku (1958) vystoupila v rámci Hořovického Slavíkova hudebního léta Bedřiška Siedlová (1914), tehdy již zralá
houslistka, která jako devatenáctiletá hrála Slavíkovy skladby v roce 1933
v Budapešti na koncertě při příležitosti převozu Slavíkových ostatků do vlasti,
a Slavíkovo smyčcové kvarteto provedlo obnovenou světovou premiéru Kramářova smyčcového kvartetu d moll. Poté bylo každoročně organizováno pět
až osm koncertů žáků, souborů, učitelů a hostů.
Od roku 1969, kdy pátý ředitel školy František Procházka (1932) založil
Kruh přátel hudby při Lidové škole umění Josefa Slavíka v Hořovicích, jako
součást Sdružení rodičů a přátel školy, výrazně přibylo koncertů profesionálních sólistů i těles, a cyklus tak získal značnou prestiž.
V roce 1990, kdy koncerty probíhaly již v průběhu celého roku, byl cyklus přejmenován na Slavíkovy Hořovice. Na podzim roku 1993, po odchodu
Františka Procházky ze Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice, byl
Kruh přátel hudby transformován v Nadaci Kruhu přátel hudby, která však
svoji činnost ukončila v prosinci 1997 a pořadatelem prestižního cyklu se tak
stalo Městské kulturní centrum Hořovice.
Během uplynulých let uctilo v Hořovicích památku Josefa Slavíka na třicet houslových virtuosů, mezi nimi manželé Voldanovi, Ivan Štraus, Bohuslav Matoušek, Petr Messiereuur, Václav Hudeček, Čeněk Pavlík, Ivan Ženatý, Nora Grumlíková, Zdeněk Brož, Jaroslav Svěcený, Pavel Šporcl, a další,
nejvíckrát Václav Snítil (1972, 1977, 1992 a 1993) a Jindřich Pazdera (2000,
2001 , 2002 a 2005) . Výjimečné bylo vystoupení Shizuky Ishikawy v roce
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170. výročí Slavíkova narození (1976) a také celý cyklus koncertů, přednášek
a pietních akcí, včetně promítání filmu Housle a sen (námět scénář a režie
Václav Krška, v roli Josefa Slavíka Jaromír Spal, nahrávky fenomenální Karel
Šroubek, premiéra v Hořovicích 16. ledna 1947) v roce 150. výročí houslistova úmrtí. Vedle čtrnácti špičkových smyčcových kvartet se v Hořovicích
představili klavíristé, pěvci a další umělci.
Nedílnou součástí cyklu (od 1984) byly koncerty Slavíkova smyčcového
orchestru s dirigentem Františkem Procházkou, který za téměř třicet let s tělesem nastudoval řadu instrumentálních koncertů, operních árií, mší a orchestrálních skladeb. V letech 1998, 2004 a 2005 byly součástí Slavíkových
Hořovic koncerty Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles. Účinkoval Slavíkův komorní orchestr se špičkovými sólisty
Gabrielou Demeterovou, Michaelou Štrausovou a Jindřichem Pazderou.
Koncerty často zahajovali fundovanými úvodními projevy Karel Pravoslav Sádlo, Miroslav Kubička, Marie Klimtová, František Procházka, Miloš Palkoska, Alena Veselá, Jana Matějcová, Karel Vydra, Marie Petříčková,
a v neposlední řadě básník, překladatel, znalec amerických předkolumbovských kultur, objevitel českých literátů 19. století, Ivan Slavík.
Koncertní cyklus Slavíkovy Hořovice byl ukončen v roce 50. výročí svého
založení Vánočním koncertem Slavíkova komorního orchestru a smíšeného
pěveckého sboru Slavoš 18. prosince 2007 ve Společenském domě v Hořovicích. Slavíkův komorní orchestr ukončil svou činnost v roce 2013, výjimečným bylo vystoupení při příležitosti křtu Almanachu k 65. výročí založení
Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice v březnu 2015.
Zakladatel cyklu Vojtěch Hrubý byl oceněn Městem Strakonice, kde
od roku 1969 působil, Čestným občanstvím in memoriam v roce 100. výročí
svého narození v roce 2015.
K. Ernestová, ZUŠ Hořovice
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Srdečně zveme na Noc kostelů v Hořovické
synagoze dne 9. června 2017.
Přijďte si prohlédnout prostory synagogy
obohacené fotografiemi kostelů z celého světa, vychutnat si krásnou akustiku při zpěvu
písní z Taizé nebo si připomenout historii při
přednášce o Martinu Lutherovi. Během celého večera nabízíme komentované prohlídky,
k dispozici bude hrací koutek pro nejmenší.
Výstava fotografií bude dále otevřena o nedělích po bohoslužbách (10:00-12:00).
Evangelický kostel v Hořovicích - býv. synagoga, Valdecká 408, synagoga.webnode.cz
Program:
18:00 - 18:15 Zahájení Noci kostelů
Moderní chvály symbolicky uvedou vernisáž
výstavy fotografií a zazní i na jejím konci.
18:15 - 18:45 Vernisáž výstavy Kostely
z různých koutů světa
Fotografie kostelů, kostelíků i katedrál z celého světa. Objevte kostely krásné, obyčejné
i bizarní.
19:00 - 19:45 Přednáška o Martinu Lutherovi
Michal Ulrich připomene přednáškou
„Martin Luther a odezvy jeho myšlenek
v českých dějinách“ 600. výročí zahájení Luterské reformace
20:00 - 20:45 Společný zpěv hebrejských
písní a písní z Taizé
Zazpívejte si s námi nebo jen naslouchejte
melodiím hebrejských písní a písní z Taizé.
21:00 - 22:00 Překvapení na závěr
Noc kostelů uzavřeme koncertem nebo promítáním filmu s biblickou tematikou.

NOC KOSTELŮ
A KAPLÍ 2017
Komorní pěvecký soubor Základní
umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice
vystoupí v pátek 9. června 2017 od 19
hodin hodin v kostele sv. Jiljí v Hořovicích v rámci letošního, již devátého ročníku NOCI KOSTELŮ A KAPLÍ.
V programu koncertu duchovní hudby TE DEUM LAUDAMUS zazní skladby
Felice Aneria, J.B. Pergolesiho a Michaela
Haydna. Sopránová sola zazpívá Květuše
Ernestová, varhany z dílny významného
varhanáře E. Š. Petra rozezní Dr. Jiří Liška, duchovní slovo pronese P. Mgr. Stefan
Wojdyla. Po skončení koncertu následuje
prohlídka kostela.
Žáci klavírní a pěvecké třídy Květuše
Ernestové spoluúčinkují také na žákovském koncertě ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice ve čtvrtek 15. června 2017 od 17
hodin v sále radnice v Hořovicích a premiéru vlastního hudebně dramatického
pořadu TAJEMSTVÍ KOUZELNÉ FLÉTNY uskuteční ve středu 28. června 2017
od 18 hodin v sále radnice v Hořovicích.
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Hořovické kulturní léto bude
zahájeno baskickou hudbou
Prvním koncertem v rámci „Hořovického
kulturního léta 2017“ bude vystoupení hudební a taneční formace KORRONTZI.
Skupina byla založena v roce 2004 v Mungii hráčem na baskický diatonický akordeon
(trikitixa) Agusem Barandiaranem. Repertoár
vychází z tradiční baskické lidové hudby, ale
obohacuje ji o vlivy hudby jiných zemí a kultur s využitím moderních technologií a nových nástrojů jako je mandolina, basová kytara, elektrický kontrabas nebo perkuse.
Korrontzi koncertují s velkým úspěchem
v mnoha zemích po celém světě. Představili se
na festivalech v Belgii, Irsku, Řecku, Itálii i například v Malajsii nebo Brazílii. Jejich nahrávky

se od roku 2014 pravidelně umísťují na horních
příčkách v žebříčcích World Music Charts, prezentovali se i na Womexu. Koncerty stále častěji spojují s vystoupením tanečníků. Takto se
představí i na prvním českém turné, kde pětici
skvělých muzikantů doplní trojice tanečníků.
Na nádvoří Starého zámku v Hořovicích
vystoupí v neděli 11.června od 20 hodin. Před
tímto vystoupením se ještě představí mladí
nadějní muzikanti ze ZUŠ Hořovice a ZUŠ
Beroun od 17 hodin.
V průběhu kulturního léta se můžete těšit
na různé hudební žánry a to na nádvoří Starého zámku i v zahradě společenského domu.
Mgr. Přemysl Landa, ředitel MKC Hořovice

HOŘOVICKÉ KULTURNÍ LÉTO 2017
Starý zámek – nádvoří:
Neděle 11. června
17:00 hod.
Přehlídka mladých nadějných muzikantů a skvělá baskická hudba s tanečním doprovodem. HORBAND - orchestr
ZUŠ Hořovice, ODDECHOVKA - orchestr ZUŠ Beroun, Baskická hudební skupina KORRONTZI
Neděle 25. června
18:00 hod.
Dixielandový a saxofonový podvečer na zámku. Dixieland Band Zdice a Hořovický SAXTET
Neděle 9. července
18:00 hod.
S lidovou písničkou za dobrou náladou. Dechová hudba CHEZNOVANKA
Neděle 23. července
18:00 hod.
Folkový podvečer na zámku. Skupina TRAPAS a ŠÁRKA PEXOVÁ s hostem
Neděle 6. srpna
18:00 hod.
Hudba Jaroslava Ježka a dalších autorů. PRAŽSKÝ SALÓNNÍ ORCHESTR
Neděle 27. srpna
18:00 hod.
Originální dixieland jazz band. BRASS BAND Rakovník
Společenský dům – zahrada:
Pátek 23. června
20:00 hod.
Vynikající revival známé skupiny Tři sestry s velkolepou show. TŘI SÉGRY BANDITOS + předkapela
Sobota 29. července
8:00 hod. (celý den)
4. ročník akce MOTORKÁŘSKÝ CVOČEK – HOŘOVICE 2017. Vystoupí skupiny KOHN a KATR. Spanilá
jízda, kaskadér a další.
Pátek 4. srpna
20:00 hod.
Regionální revival známé skupiny.  ECHOES OF PINK FLOYD + předkapela
Sobota 12. srpna
8:00 hod. (celý den)
Jubilejní 40. ročník HOŘOVICKÁ HELIGÓNKA
Tradiční přehlídka. Hosté: Kladenská Heligónka a Liberečtí harmonikáři. Doprovodný program.
Pátek 25. srpna
20:00 hod.
Plzeňský revival známé skupiny QUEEN. PILSEN QUEEN TRIBUTE BAND + předkapela

18. Taneční akademie
Taneční skupina Carmen
a Hořovické mažoretky pod vedením Šárky Vacovské a Pavlíny
Hejbalové vás srdečně
zvou na svoji 18. Taneční akademii, která se
koná v sobotu 10. června od 19:00 v Kulturním
klubu Žebrák. Vstupné
dobrovolné.

www.mesto-horovice.cz
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Kulturní a společenský servis

červen 2017

Přijďte se podívat do Společenského domu
v Hořovicích, kde pro Vás Divadlo za vodou
zahraje komediální drama ,,Zářivá hvězda“.
Kupte si vstupenku v Informačním centru
v Hořovicích a užijte si nejen skvělý kulturní
zážitek, ale i pocit, že pomáháte.
Veškerý výtěžek poputuje do Dobromysli!

n Galerie Starý zámek

í
adeln
h
ní div prospěc
iv
t
a
e
rit
Cha tavení v .s.
s
.p
d
pře
ysl o
rom
Dob

n Areál Starého zámku
Vrbnovská 30 / 1
n VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU
ZUŠ HOŘOVICE
do 31. 7.
Otevřeno Út – Pá 13:00 – 17:00.
Výstavu naleznete v 1. patře nad knihovnou vstup k řediteli MKC.

n Informační centrum
Vrbnovská 30 / 1 (areál Starého zámku)
www.mkc-horovice.cz
tel. 732 512 821
email: ic@mkc-horovice.cz
n HODINY PRO VEŘEJNOST
Po – Pá:
8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
So+Ne, státní svátky: 9:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Služby: informace, předprodej vstupenek,
veřejný internet...

n Klub Labe
Vísecké nám. 198, e-mail: labe.prochor@
seznam.cz, www.klublabe.cz
n MASARYK – filmová projekce
1. 6. čtvrtek od 19:00
Historické drama Masaryk natočil podle scénáře Alexe Königsmarka a Petra Kolečka režisér Julius Ševčík (Normal, Restart). Titulní postavu Masaryka bravurně ztvárnil démonický
herec mnoha velkých rolí, Karel Roden (Fotograf, Habermannův mlýn). V roli osudové
ženy Masarykova života, Marcie Daveportové,
se představí Arly Jover (The Lookout, Blade).
n LA LA LAND – filmová projekce
8. 6. čtvrtek od 19:00
n JOHNNY MASTRO & MAMA’S BOYS
– (BLUES/ROCK, USA)
16. 6. pátek od 20:00
Po úspěšném loňském turné znovu u nás ! Silný, těžký a bluesový ! Johnny Mastro s kapelou
Mama’s Boys patří k uznávaným americkým ka-

www.mesto-horovice.cz

pelám – za sebou mají 11 alb, bezpočet festivalových vystoupení, více než 30 evropských turné,
záznam koncertu pro BBC v Londýně či německém rozhlase v Brémách… Zajímavostí je, že
Johnny hrál také ve filmu „Babe & Rickyho Inn“.
n NA ÚTĚKU - DIVADLO NA VÍSCE
23. 6. pátek od 19:00
Premiéra divadelní hry Na Útěku Pierra Palmade a Chrise Duthurona. Hrají: Lenka Korejčíková, Magda Weigertová. Hudba: Laco Deczi. Zvuk: Ca Hasman. Režie: Slávka Hozová
n MAYOVKA aneb ve stínu šumavských
hvozdů – repríza hry divadla Na holou
28. 6. středa od 19:30
Divadelní hra inspirovaná komiksovou předlohou Ve stínu šumavských hvozdů, kterou podle
úryvků z románu Stanislava Komárka „Mandaríni“ vytvořili Džian Baban, Vojtěch Mašek
a Jiří Grus pro nakladatelství Lipnik, Praha 2012.

n Muzeum Hořovicka
Vrbnovská 27 - Starý zámek
www.muzeum-beroun.cz
Email: horovice@muzeum-beroun.cz
Otevřeno od úterý do neděle 10:00 -12:00
a 12:30 – 18:00. Na poslední školní den v pátek
30. 6. 2017 bude prohlídka doplněná komentovaným výkladem
průvodce a ve spolupráci s RC Kaleidoskop vás čeká
připravený soutěžní
program (úkoly) pro
dětské návštěvníky
i dospěláky.
Větší
skupiny je možné
objednat tel. či
emailem.

n Společenský dům
Nádražní 606, tel. 311 512 915
n DIVADLO POMÁHÁ
16. 6. pátek od 19:30
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předprodej vstupenek od 22.�5.�2017
v informačním centru Hořovice

n Přednášky
n DIGITUS HOŘOVICE
4 O PREVENCI, LÉČEBNÝCH
POSTUPECH A O VŠEM, CO SOUVISÍ
SE STAVEM NAŠÍ KŮŽE
7. 6. středa od 13:30
Blíží se léto a s ním období vyšších teplot
(snad…), a to by nás mělo vést k opatrnosti
a zvýšené ochraně naší pokožky nejen před
účinky slunce. O prevenci, léčebných postupech
a o všem, co souvisí se stavem naší kůže, bude
hovořit a na dotazy odpovídat MUDr. Helena A.
Macková, kožní lékařka. Beseda se koná v Centru denních služeb Digitus Mise, z. ú.

n Knihovna Ivana Slavíka
Vrbnovská 30/1
tel. 603 199 304
www.mkc-horovice.cz/mkc-knihovna.html
e-mail: knihovna@mkc-horovice.cz
n HODINY PRO VEŘEJNOST
Pondělí 			
12:00 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Středa
		
12:00 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
24. 6. sobota 8:00 – 11:00
Výpůjční doba od 1. 7. do 31. 8. 2017:
Úterý a Středa 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00, poslední sobota v měsíci 29. 7., 26. 8.: 8:00 – 11:00.
n KNIHOVNA DĚTEM
1. 6. čtvrtek od 21:00
Chcete vědět, jestli v knihovně najdete knížky
pro Vaše děti? Využijte akci pořádanou k MDD.
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informace
Dárek ke dni dětí. Legitimace VIP čtenář. Registrace v dětském oddělení od 1. 6. do 1. 10. 2017
ZDARMA!
Jak se stát VIP čtenářem:
4 věk 0 - 15 let
4 datum první registrace v knihovně pouze
1. 6. 2017
4 s dítětem musí přijít rodiče nebo zákonný zástupce, kteří na místě podepíší přihlášku
Povinnosti VIP čtenáře:
4 Dodržovat ve všech bodech knihovní řád, který dostanete při registraci
Upozornění:
4 na dětskou VIP legitimaci není možné si půjčovat knihy z oddělení pro dospělé
n ARISTOKRATKA VE VARU
1. 6. čtvrtek od 17:30
Čtení z knihy Evžena Bočka. Čte Helena Kreisingerová.
n BESEDA SE SPISOVATELEM
FRANTIŠKEM NIEDLEM
22. 6. čtvrtek od 17:30

n AZ KVÍZ JUNIOR
30. 6. pátek od 10:00
Vědomostní soutěž pro děti. Rezervace nutná !!!!
knihovna1@mkc-horovice.cz , tel.: 603 199 304
do 23. 6. 2017. Členství v knihovně není podmínkou! Max. počet soutěžících 8, lze přijít i jen
jako divák.

n Taneční kurzy
n SPOLEČENSKÝ DŮM
TANEČNÍ PODZIM 2017
od 8. 9. 2017
Mládež – začátečníci H7 18:30–20:30
Dospělí – stř. a více pokr. H3 20:40–22:15
od 2.10.2017
Dospělí – mírně pokročilí H2 19:00–20:30
Dospělí – začátečníci H1 20:40–22:10
Blanka Vášová, tel.: 603 238 090
www.tanecni.net

n Domeček Hořovice
Větrná 869, tel. 311 512 223
www.domecekhorovice.cz
n PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE
4 1. 6. od 15:30 do 17:00. DEN DĚTÍ V KOMÁROVĚ. Oslava dne dětí na komárovském
náměstí. Vystoupení, spousta úkoly a zábavy pro
děti i rodiče.
4 2. 6. od 8:00. PODHRADÍ PATŘÍ
DĚTEM. Pohádková trasa pod hrad Karlštejn.
Na náměstí pod hradem řemeslné dílny, škola
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žonglování, divadelní představení o Luciáškovi.
Vstupné: 40,-Kč.
4 2. - 4. 6. od 18:00. FIT VÍKEND U BEROUNKY. Chatová osada Višňová HájekRoztoky. Společné ranní hýbánky, 2-3 fitness
bloky pro maminky (kruhový trénink), hravé
tvoření pro děti, společný pěší výlet, opékání
vuřtů.
4 11. 6. od 9:00. TVOŘIVÝ SEMINÁŘ.
Králův Dvůr - zámeček. Pletení z pedigu a tisk
na textil pro veřejnost.
4 21. 6. od 19:00. OBRACEČ ČASU ANEB
TEMNOTA SE VRACÍ, přísálí Společenského
domu Hořovice. Divadelní představení
zájmového kroužku Domečku Hořovice.
Poplatek děti: 20,-Kč, dospělí: 40,- Kč.

n Dobřichovice
ZÁMEK
n NOC NA KARLŠTEJNĚ
2. -3. 6. pátek a sobota od 21:00
Původní muzikál Noc na Karlštejně poberounský soubor složený z profesionálů i amatérů,
kteří jsou doma v kraji kolem dolního toku
řeky Berounky, poprvé na nádvoří dobřichovického zámku uvedl v létě 2006. Od samého
začátku v něm vedle místních ochotníků excelovali Vladimír Čech, Jan Rosák, Pavel Vítek či
brilantní kytarista Štěpán Rak. Vladimír Čech
nás sice bohužel opustil, ale v roli Otce Vlasti
jej zastoupil jiný skvělý herec – Václav Vydra.
Do souboru navíc postupně přibyly další populární tváře: Lumír Olšovský, Michaela Nosková,
Petr Jančařík, Jan Matěj Rak a od letoška také
profesionální muzikálový herec i zpěvák Ondřej Bábor.
Výše zmíněné profesionály doplňují ostřílení
a mnoha rolemi prověření ochotníci – Monika
Vaňková v roli císařovny Alžběty, Pavla Nováčková v roli Aleny, Karel Král v roli purkrabího,
Petr Říha v roli arcibiskupa Arnošta z Pardubic,
jeho žena Alena v roli hofmistryně Ofky a další.
Sbor manů je sestaven z několika starostů poberounských obcí, resp. měst, spolu s herci a zpěváky účinkují šermíři a metači ohně, nechybí ani
koza či kůň. Předprodej vstupenek: Infocentrum
Dobřichovice, kultura@dobrichovice.cz

n Točník
HRAD TOČNÍK
n POHÁDKOVÝ HRAD
17. 6. sobota 10:00-18:00
Divadlo, kouzelník, muzika, soutěže aj.
n SLUNKATOČ
24. 6. sobota 20:00
Hudební festival na hradě během Svatojánské
noci, koncerty po celou noc a divadelní představení.
KAFÉ BÁRKA
n MUCHA
2. 6. pátek 20:00
Mucha je brněnská pseudopunková formace
sdružená kolem písničkářky a podivínky Nikoly Muchové, jež se do povědomí společnosti
dostala svým nevybíravým vystupováním,
podivným účesem a zejména svými provokativními písněmi oslavující mužskou ne-

schopnost, genderovou nespravedlnost, různé
úchylky, menšinový útlak, život v moravské
metropoli a jiné podivnosti života.

n Zaječov
n VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ IV.
2. - 4. 6. pátek až neděle od 12::00 do 18:00
Čtvrtý ročník výstavy fotografií na volné téma
pro začínající, ale i profesionální fotografy
v prostorách augustiniánského kláštera v Zaječově. Můžete se těšit na větší počet vystavujících, kteří vám předvedou své umění. Vystaveno bude bezmála 100 fotografií a několik
dalších stovek bude prezentováno pomocí projektoru. Součástí výstavy bude prohlídka kostela, popřípadě okolí kláštera. Vybrané fotografie
bude možno i zakoupit, zbytek po případné dohodě. Vstupné dobrovolné.

n Zbiroh
MĚSTSKÉ MUZEUM
n ZBIROH V PROMĚNÁCH ČASU
1. 6. - 2. 7.
Výstava fotografií a pohlednic ke 120. výročí
města Zbiroh.
Út - Ne: 9:00 – 12:00 12:30 – 16:30 .
ZÁMEK ZBIROH
n Zámecká expozice otevřena denně 10-17
hod. Tel.: 371 784 598; e-mail: info@zbiroh.com
n Zámecká krčma U Rudolfovy kratochvíle
otevřena denně 11-23 hod. Tel.: 606 719 629;
e-mail: krcma@zbiroh.com
n Lanové centrum otevřeno o víkendech
a svátcích 10-18 hod. Tel.: 371 784 598; e-mail:
info@zbiroh.com
Více informací na www.zbiroh.com

n Žebrák
HVĚZDÁRNA
n ASTRONOMICKÝ DEN
1. 6. čtvrtek
18:00 – Premiéra: HVĚZDÁRNA DĚTEM.
Poznáváme hvězdy, planety a souhvězdí aneb
jaké příběhy skrývá noční hvězdná obloha?
Prohlídka kopule s hlavním dalekohledem.
Astronomická Pohádka z hvězd (pro velký zájem o tento program doporučujeme rezervaci
místa na tel.: 602 530 515)
20:00 – Videopořad: STĚHOVÁNÍ NA MARS
ESA, NASA a další organizace mají velké plány s Marsem. Denně přicházejí nové informace a zajímavá videa. Přijďte si je poslechnout
a uchvátit se tím nejnovějším v dobývání rudé
planety Mars na Hvězdárně Žebrák!
21:30 – Pozorování objektů noční oblohy
hlavním dalekohledem hvězdárny.
MUZEUM
n V. MUZEJNÍ NOC
16. 6. pátek od 17:00 do 22:00
Muzejní noc se ponese ve znamení výstav Barvířské rostliny a Galerie Jaroslava Hněvkovského. V obou prostorách bude na návštěvníky čekat komentovaná prohlídka, která je
seznámí s taji přírodních barviv i umem žebráckého rodáka, malíře Hněvkovského. Jako
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každý rok ukončíme muzejní noc na Hvězdárně Žebrák, kde bude pro návštěvníky připraven speciální program. Otevřeno víkendy
a svátky: 9 - 12 a 12:45 – 17 hod.

n Zubní pohotovost
4 3. - 4. 6. MUDr. Závorová Iva, Žebrák, A.
Pacovského 277, tel.: 311 533 447
4 10. - 11. 6. MUDr. Zímová Marie, Hostomice, Tyršovo nám. 225, tel.: 311 583 140
4 17. - 18. 6. MUDr. Žáčková Blanka, Beroun,
Pod Kaplankou 508, tel.: 774 282 146
4 24. - 25. 6. MUDr. Aušteda Josef, Broumy
73, tel.: 311 585 165
4 30. 6. - 1. 7. MUDr. Agatii Oleksandr, Beroun, Plzeňská 32/22, tel.: 608 711 181
Pohotovostní služba od 8:00 – 11:00.

n Z církve římskokatolické...
Drazí čtenáři.
Nevím, zda jste někdy slyšeli jméno portugalského
města Fatima, ve světě je ale letos velmi často zmiňované. 13. května 2017 totiž uběhlo sto let od prvního
zjevení Panny Marie třem fatimským pastýřům. Můžeme si o proroctvích a zázracích myslet cokoli, fatimské zjevení Panny Marie se však od většiny jiných liší
počtem svědků a okolnostmi. Zvláště poslední zjevení,
13. října 1917, je dobře zdokumentováno. Je opravdu
těžké popírat, že se v onom zapadlém koutu Portugalska událo něco velkého a strašného. Jsou zachovány fotografie, jež ukazují množství, podle tehdejších odhadů sedmdesát až sto tisíc osob, nejprve strnule sledující
nebeské úkazy a pak zděšeně prchající před viděním
rotujícího a zvětšujícího se slunce. Ani zástup odpůrců,
kteří tam dorazili z Lisabonu a Porta, aby se vysmáli té
pověře, se neodvážili popřít skutečnost úděsné události, například velmi antiklerikální list O século. V šesti
zjeveních Panna Maria malým pastýřům odhaluje
mimo jiné tři tajemství. Dvě z nich byla zveřejněna
v roce 1937. První se týká vidění pekla, druhé tajemství předpovídá vývoj v Rusku a konec světové války,
avšak …“Nepřestanou-li lidé urážet Boha, vypukne
za pontifikátu Pia XI. nová krutější válka.“ Poslední
tajemství bylo zveřejněno 23. května 2000: „Viděli jsme
anděla s ohnivým mečem v levé ruce, jiskřil a šlehaly
z něho plameny, které jak se zdálo, měly zapálit svět,
ale uhasínaly v dotyku s jasem, jenž vycházel z Naší
Paní, anděl ukazoval na zemi a silným hlasem volal:
Pokání! Pokání! Pokání!...“ V tomto posledním tajemství je také předpověď zabití papeže. Je zajímavé, že
atentát na papeže Jana Pavla II. byl spáchán 13. května, přesně 64 let po prvním fatimském zjevení. Katolíci o pravosti fatimských událostí nepohybují. Pro ty
ostatní lze jen dodat, že naléhavost poselství vyzývající
k míru a k pokání, tedy změně života k dobrému, jsou
stále aktuální.
Stefan Wojdyla, kněz

KURZY ŠITÍ
Připravujeme kurzy šití od úplných začátečníků
až po mírné pokročilé. Individuální přístup – malé
skupinky po max. 6 účastníků. Kurzy budou probíhat v provozovně krejčovství Syringa v Hořovicích,
Cvočkařská 286/1. Přihlásit se lze na e-mailu syringa-czech@seznam.cz, nebo tel. č. 603 964 553.
Bližší informace na www.syringa-czech.cz

www.mesto-horovice.cz

Rallye Hořovice si nenechalo ujít více
jak osmdesát posádek
Sedmnáctý roční Rallye Hořovice se uskutečnil poslední dubnový víkend a byl součástí
Českomoravského poháru rallye. Pořadatelem byl Auto sport klub Hořovice. Jak jeho předseda
Jan Vlček uvedl, akce se zúčastnilo dvaaosmdesát posádek. „Jako tradičně tou
Pojeďte s námi objevovat
nejvzdálenější byla z Polska,“ zmínil zahraniční účast Jan Vlček.
krásy partnerské oblasti
Dvoudenní soutěž provázelo jak
deštivé, tak slunečné počasí. Celkovým
Gau Algesheim!
vítězem se stala posádka Michal ČerMěstské kulturní centrum připravuný - Miloslav Volín - Mitsubishi Lancer
je pro občany Hořovic zájezd do partEVO, a to již podruhé za sebou. „V přínerské oblasti Gau Algesheim v terpadě třetího vítězství za sebou se stanou
mínu 8. – 10. září 2017. Ve vyhlášené
držiteli putovního poháru Starosty měsvinařské oblasti v té době budou právě
ta Hořovic,“ uzavřel Jan Vlček.
probíhat Slavnosti sektu. V rámci pro(rak)
gramu bude možná prohlídka města
a návštěva některého z proslulých viDěti, chcete se naučit
nařských dvorů s degustací vín místních producentů. Cenu zájezdu a další
hrát na hudební nástroje,
podrobnosti přineseme v příštím čísle
tančit a hrát divadlo?
Měšťana.
Základní umělecká škola Jakuba Jana
Ryby Rožmitál pod Třemšínem, pobočka Jince oznamuje, že přijímá žáky pro
nový školní rok 2017/2018 a zve všechny
zájemce o umělecké vzdělávání k návštěvě Základní školy v Jincích, kde probíhá
výuka hudebního, tanečního a literárně
dramatického oboru.
Zápis proběhne v ZŠ Jince v úterý
20. června 2017 od 14:30 hod. do 16:30
hod. formou pohovoru, při němž bude
zjišťována míra talentu pro jednotlivý
obor. V hudebním oboru vyučujeme
hře na zobcovou flétnu, příčnou flétnu,
housle, trubku, klarinet, saxofon, klavír
a akustickou kytaru.
Nové žáky přijímá taneční i literárnědramatický obor. Využijte červnových
termínů, v září již bude kapacita značně
omezena!
Bližší informace podá Pavel Hrubý,
vedoucí pobočky, tel. 606 947 010.

Zdarma pro širokou veřejnost
DLUHOVÉ PORADENSTVÍ
RODINNÝ ROZPOČET
A EFEKTIVNÍ HOSPODAŘENÍ S NÍM
12. 6. 2017 od 14:00 do 17:00
Přednáší Mgr. Ondřej Bárta
17-18 hodin (individuální konzultace)
Prostory Azylového domu sv. Josefa
pro matky/otce s dětmi v tísni,
LOCHOVICE 42
DROBNÉ OBČERSTVENÍ
A HLÍDÁNÍ DĚTÍ ZAJIŠTĚNO
Tel. pro objednání 724 074 224
(recepce AD) - omezený počet míst.

„Funkční rodina je cesta k samostatnosti
- posílení rodičovských
kompetencí pro rodiny
s dětmi Berounska
a Hořovicka“.
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Karolína Křenková předvedla
na Světovém poháru skvělý výkon

Volejbalisté SK Sokol Zbiroh
Kapička s Papežem stříbrní
na světových hrách
Skvělé druhé místo obsadili plážoví volejbalisté Václav Kapička a Miroslav Papež na Světových hrách WorldMastersGames v Auclandu na
Novém Zélandu. Světových her, které se konaly
posledních deset dubnových dnů pod záštitou
Mezinárodního olympijského výboru se zúčastnilo 25 000 sportovců, kteří mezi sebou zápolili
v 28 sportech.
„Stříbrné medaile jsme získali v konkurenci
šestnácti družstev.Nejdříve jsme porazili družstva Austrálie I 2:1 a Austrálie II 2:0, prohráli s
Novým Zélandem 2:1 a v semifinálovém boji
jsme porazili Brazílii 2:0.Ve finálovém utkání
jsme nestačili na tým USA a prohráli jsme 0:2,“
přiblížil sportovní klání Václav Kapička.
Oba sportovci nejsou na světových šampionátech žádnými nováčky. V minulosti přivezli
pro Českou republiku i zlaté medaile. Již nyní se
připravují na světové hry 2018 v Penangu v Malajsii a na Mistrovství Evropy – EuropeanMastersGamesTorino 2019.„Na obou těchto akcích
chceme navázat na výborný výsledek z WMG
Auckland 2017. Naše účast závisí na finančním
zabezpečení. Věříme, že se podaří získat podporu sponzorů pro nadcházející sportovní podniky,“ doplnil Václav Kapička. Přiznal, že většinu
nákladů si on i jeho spoluhráč hradí z vlastních
prostředků. „Pomáhají nám některé instituce
a firmy, bez toho bychom na žádný sportovní
podnik tohoto významu jet nemohli,“ vysvětlil
Miroslav Papež.
Město Beroun a složky integrovaného záchranného systému Vás zvou na

D
E
N BEZPEČÍ

pátek 9. června 2017 od 9:00 do 16:00

kemp Beroun (Na hrázi, Beroun - Závodí)
PrograM:
9:15 - 9:30 a 13:50 - 14:10 ukázka sebeobrany Městská policie Beroun a Hasičský záchranný
sbor Středočeského kraje – Územní odbor Beroun
9:30 - 10:10
ukázka společného zásahu Městské policie Beroun a Hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje – Územní odbor Beroun
10:20 - 10:50 a 12:10 - 12:30 ukázka výcviku služebních psů – psovodi Policie ČR
11:10 - 11:30 a 12:40 - 13:00 ukázka zadržení pachatele zásahovou jednotkou Policie ČR z vrtulníku
11:40 - 12:00 a 13:10 - 13:40 ukázka techniky Policie ČR – Dálniční oddělení Rudná
14:20 - 14:40
ukázka výcviku psů – Základní kynologická organizace Beroun
15:00 - 15:40
ukázka záchrany na vodní hladině – Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje – Územní odbor Beroun
Soutěž PrVNÍ PoMoci - dopoledne soutěž pro žáky ZŠ, kteří navštěvují kroužek mladého zdravotníka; odpoledne zpřístupnění
stanovišť včetně maskovaných zranění veřejnosti, malý kurz první pomoci pod vedením lektorů ČČk Beroun.
BěhEM cElého DNE:

Hořovická pětibojařka Karolína Křenková drží krok se světovou špičkou. Svědčí o tom její
účast na květnovém Světovém poháru v maďarském Kecskemétu, kde získala řadu cenných
zkušeností a skvělé osmadvacáté místo. Česká juniorka soupeřila s nesrovnatelně zkušenějšími
závodnicemi a druhý náročný závod ve třech dnech pro ni byl obzvlášť vyčerpávající. V žádné
z finálových disciplín však nezaznamenala výraznější pokles. Vydařil se především parkur.
Karolína Křenková nechyběla ani na Mezinárodní mistrovství České republiky juniorů a juniorek v moderním pětiboji, které se předposlední květnový víkend konalo na pražské Julisce
a v poděbradském jezdeckém areálu. Domácí titul získali Karolína Křenková ze Spartaku Hořovice a Marek Grycz ze Sportovního centra Bystřice. (rak)

Moderní gymnastky z Hořovic
opět přivezly medaile
Na podzimní úspěchy ve společných
skladbách navázaly moderní gymnastky
i úspěchy v jednotlivkyních. Je pravda, že
rozjezd byl trochu rozpačitý. Na prvním
pohárovém závodě v Táboře dívky obsadily
místa v první polovině startovního pole, ale
na stupně vítězů to nestačilo. Nejlepších výsledků zde dosáhla Verunka Palková (kategorie 0.B) a Johanka Kováříčková (kategorie
0.A). Obě obsadily 5. místo.
S těmito výsledky však dívky nebyly spokojené a přidaly ve svém tréninkovém úsilí.
Výsledky se dostavily už na dalším pohárovém závodě v Praze na Vinohradech. Bronzovou medaili si odvezla Verunka Palková
(kategorie 0.B), Tereza Krtilová (kategorie
II.B) byla čtvrtá a šesté místo si odvezly Johanka Kováříčková (kategorie 0.A) a Natálie
Šlehoferová (kategorie III.B).
Nejdůležitějším individuálním závodem
sezony byl pro dívky oblastní přebor ZPMG
Středočeské oblasti, který proběhl 14. května
v Mariánských Lázních současně s oblastním přeborem ZPMG Západočeské oblasti.
Zde obsadily dívky z hořovického oddílu
stupně nejvyšší. Zlatou medaili si přivezla
Verunka Palková (kategorie 0.B), Johanka
Kováříčková (kategorie 0.A), Klaudie Palková (kategorie I.), Edita Burešová (kategorie II.) a Natálie Šlehoferová (kategorie
III.). Stříbrnou medaili vybojovala Simonka Popová (kategorie 0.A), Anna Opatrná
(kategorie I.), Tereza Krtilová (kategorie II.)
a Zuzana Krtilová (kategorie III.). Třetí cenný kov – bronz si přivezla Julinka Okáčová
(kategorie 0.A) a Dita Perglová (kategorie
I.). Ani na společné výsledkové listině se
dívky neztratily. Na druhém místě se umístila Johanka Kováříčková (kategorie 0.A)
a Edita Burešová (II. kategorie a třetí místo
obsadila Verunka Palková (kategorie 0.B).

Ostatní dívky se na stupně vítězů nedostaly,
ale téměř všechny skončily v horní polovině
startovního pole.
Velkým přínosem pro úspěch dívek v závodech byla možnost trénovat v nové sportovní hale v Hořovicích a doufáme, že budeme moci halu využívat i nadále.

n Dívky z oddílu moderní gymnastiky TJ Spartak Hořovice se svými medailemi z oblastního
přeboru ZPMG Středočeské oblasti.
Do konce sezony čekají dívky ještě dva
závody. První je přátelský závod v Praze
na Malé Straně. Druhý závod je též přátelský
a je určen začínajícím dívkám. Věříme, že se
dívkám bude dařit i zde.
Děkujeme všem rodičům, kteří dívky podporují. Gratulujeme gymnastkám
za jejich výkony a přejeme mnoho úspěchů
i v dalším roce.

l město Beroun, Městská policie Beroun l BESIP TEAM - nárazová plošina s následným otočením vozidla kolem osy, trenažery pro jízdu osobním
automobilem a motocyklem, chůze s brýlemi – simulace opilosti řidiče l ukázka techniky Hasičského záchranného sboru a techniky Policie ČR moto, Superb, služební vozidla l Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje l Autoškola Zavadilka – jízda zručnosti dětí na kolech
l Auto Masarik s.r.o. l Česká průmyslová zdravotní pojišťovna l Český červený kříž l Četnická stanice Nová Huť pod Nižborem l Dům dětí
a mládeže Beroun l Magdaléna o.p.s. l Pro zdraví 21 z.ú. l Technické služby Beroun l Základní kynologická organizace Beroun l Břenda velkoobchod s.r.o. – mechanické zabezpečení vstupů budov/bytů

n HOŘOVICKÝ MĚŠŤAN, informační měsíčník města Hořovice, č. 6/2017, ročník X., vychází 1. 6. 2017.

od 19:00 v kempu Na hrázi koncert rockové skupiny kEkS
Vydává Město Hořovice, Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice, IČO 00233242. Telefon: 311 545 301, fax 311 545 313, e-mail: ic@mesto-horovice.cz. Náklad 3 600 výtisků. Redakční
rada: Dr. Ing. Jiří Peřina, Ondřej Vaculík, Mgr. Přemysl Landa, Yvetta Hájková, Radka Kočová. Sazba a tisk: © Reklamní studio Dalmat. Registrováno Ministerstvem kultury České
republiky pod evidenčním číslem MK ČR E 11275 (dříve Občan). Distribuce prostřednictvím České pošty zdarma do všech domácností na území města Hořovice. Uzávěrka čísla 6 byla
25. května 2017. Příspěvky do červencového čísla zasílejte
nejpozději do 15. června 2017. Redakční rada si vyhrazuje právo krátit či případně gramaticky upravit příspěvky.
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