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Mikroregion Hořovicko daroval krev

n Transfuzní stanici Nemocnice Hořovice navštívilo do května více dárců, než v předchozím
roce. Foto: (rak)

Středa 14. června byla spojená se Světovým dnem dárců. Významné datum jsme si
připomněli i v Hořovicích a jak jinak, než na
transfuzní stanici Nemocnice Hořovice. Kromě dalších dárců přišli i zástupci Mikroregionu Hořovicko. Jedním z nich byl starosta
Jiviny Václav Ungr, který je již dárcem dlouholetým. Podstoupil přibližně čtyřicet odběrů, k Mikroregionu Hořovicko se v červnu
přidal poprvé. Dalším byl Libor Dbalý, místostarosta obce Chaloupky.
Skupiny navštěvují hořovickou transfuzní
stanici pravidelně. „Naposledy to byli hasiči
z obcí Křešín, Tlustice nebo města Žebrák,“
sdělila vedoucí sestra hořovického transfuzního oddělení Jana Šrámková. Zároveň doplnila, že k letošnímu 14. červnu má stanice

Nové parkoviště vzniká u Nemocnice Hořovice. Foto: Konstantinos Tsivos

zaznamenáno více dárců, než v loňském roce.
Do dárcovského křesla usedla za Mikroregion Hořovicko i Miroslava Paťavová. Než se
tak stalo, prozradila současné aktivity mikroregionu. Patří mezi ně například turistické
mapy a měřiče rychlosti. Mikroregion bude
na tyto projekty žádat o dotaci. (rak)

Aktuality i vize
MŠ Hořovice
PROGRAM
8 Oblast EKO: výsadba stromků 2017,
pěstitelství
8 Projektové dny
8 Spolupráce s Lesní školkou
8 Rozšiřování pracovních center v programu Začít spolu
8 Čerpání dotací z Operačního programu pro vědu a vzdělávání
8 Nové zahradní herní prvky
8 Personální posílení v oblasti inkluze
STRAVOVÁNÍ
8 Mléko z farmy od 1. 5. 2017
8 Nové receptury a technologické postupy při přípravě stravy
BEZPEČNOST
8 Kamerový systém od 1. 5. 2017
8 Cvičné evakuace a nácvik chování
v mimořádných situacích
8 Nekompromisní postoj k agresivitě,
spoluodpovědnost rodičů na řešení
8 Příprava kreativní metodiky k prevenci
nežádoucích jevů
Děkujeme rodičům za ocenění naší práce v dotazníkovém šetření i za inovativní
návrhy.
Přejeme všem hezké léto.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Hořovice

Scénické čtení odhalilo výjimečnou akustiku knihovny
První scénické čtení hořovické městské knihovny se uskutečnilo v květnu roku 2016 v kavárně státního zámku. Helena
Kreisingerová zde předčítala z knihy Evžena Bočka Poslední aristokratka.
Další akci tohoto druhu si Hořovičtí užili přibližně o rok později, 1. června. Místem
jejího konání byly už ale nové prostory Knihovny Ivana Slavíka, ve kterých předčítala
opět Helena Kreisingerová. I druhé scénické čtení bylo věnované tvorbě Evžena Bočka,
titul nesl název Aristokratka ve varu. O tom, že se posluchači dobře bavili, svědčila skutečnost, že se z hlediště často ozýval smích.
Spokojenost vyslovila i hlavní představitelka podvečera. „Četlo se mi výborně, je to
další příjemná zkušenost. V publiku jsem zahlédla tváře, které jsem zaznamenala na prvním scénickém čtení, a to mne také potěšilo,“ uvedla těsně po akci Helena Kreisingerová,
která navíc ocenila akustiku knihovny. „Klenby přispívají k tomu, že se zde zvuk krásně
nese,“ dodala. Setkání zpestřily Zuzanka a Terezka Krtilovy. Lidé si tak v knihovně poslechli nejen příběh plný groteskních situací, ale i hru na housle a zpěv. V závěru června
se čtenáři v hořovické knihovně sešli se spisovatelem Františkem Niedlem. (rak)
n Helena Kreisingerová předčítala z knihy Evžena Bočka Poslední aristokratka. Sestry Zuzanka a Terezka Krtilovy se přidaly hudebním vystoupením. Foto: (rak)
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n Hořovické kulturní léto si lidé mohou užívat až do srpna. Foto: (rak)

Nádvořím Starého zámku zněla
originální baskická hudba

n Nádvořím Starého zámku zněla originální
baskická hudba. Foto: (rak)

Na nádvořích hradů a zámků Berounska
a Hořovicka si lidé užívají rozmanitá hudební
vystoupení už řadu let. Hudba zněla na Karlštejně, na Točníku i na zámku v Králově Dvoře.
V neděli 11. června se k těmto místům přidal
i hořovický Starý zámek. V odpoledních hodinách zde začal festival Hořovické kulturní léto.
Na jevišti se představili nadějní mladí muzikanti z regionu i skvělá baskická hudba s tanečním doprovodem. Návštěvníci si nejprve
poslechli orchestr s názvem Oddechovka, který
působí při Základní umělecké škole Beroun.
Jednotlivé skladby posluchačům představila
konferenciérka souboru Adéla Valtrová, která
po vystoupení navíc ocenila jedinečnou atmo-

HOŘOVICKÉ KULTURNÍ LÉTO 2017
Starý zámek – nádvoří:
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:
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

www.mesto-horovice.cz

sféru Starého zámku. „Stálo za to tady hrát,
i když bylo veliké horko,“ sdělila mladá hudebnice.
Pak už jeviště patřilo orchestru Základní
umělecké školy Hořovice Horband, šlo o jeho
letošní páté vystoupení. „Blýská se na lepší časy.
Akce Hořovické kulturní léto prostě do města
patří. Můžeme se představit dalším posluchačům a setkáme se s novými skupinami,“ prohlásil ředitel hořovické základní umělecké školy
Jakub Albrecht.
Závěr první části hořovického festivalu patřil baskické hudební skupině Korrontzi. Energií
nabitá hudba nakonec malé i velké návštěvníky zvedla z laviček, někteří si dokonce i zatančili. „Vystoupení skupiny Korrontzi nadchla
i v Berouně, Jablonci nad Nisou nebo v Písku,“
prozradil Miloš Kebrle, který skupinu na turné
po českých městech doprovázel.
Hořovické kulturní léto pořádá až do srpna
Městské kulturní centrum. (rak)

Získejte vstupenky
v soutěži
Rádi byste si užili některé z hudebních vystoupení Hořovického kulturního
léta, které se až do srpna koná na nádvoří Starého zámku? Nyní můžete získat
dvě vstupenky na jakékoliv červencové,
či srpnové vystoupení, které se v rámci
festivalu koná v areálu Starého zámku.
Vstupenky získají první tři zájemci, kteří napíší na e-mail Informačního centra
Hořovice ic@mkc-horovice.cz správnou
odpověď na tuto otázku:
Jak se jmenovala hudební skupina,
která v červnu na nádvoří Starého zámku nabídla baskickou hudbu?
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Velitelka městské policie: Občanům Hořovic
jsme k dispozici čtyřiadvacet hodin denně
Městská policie Hořovice má po třech letech od svého založení dvanáct členů, takový počet strážníků může zajistit nepřetržitý provoz. Lidem jsme k dispozici čtyřiadvacet hodin denně, říká v rozhovoru zastupující velitelka MP Hořovice Světla Dardová (na snímku).

Na bezplatnou linku tísňového volání
800 156 166 se mohou lidé obracet v jakoukoliv denní dobu?
Občané Hořovic mohou volat kdykoliv, jsme
jim k dispozici čtyřiadvacet hodin denně. Lidé
se telefonického kontaktu nemusejí obávat, mohou volat i anonymně. Pokud mají nějaký problém, který jako městská policie řešíme, mohou
se na nás obrátit v kteroukoliv denní i noční
hodinu. Někteří si na možnost telefonického
kontaktu už zvykli. Tímto způsobem běžně řešíme dopravní záležitosti,
mezi které patří především parkování u místní nemocnice. Řidiči autobusů
zde nemohou projekt kvůli špatně zaparkovaným vozidlům, s těmito komplikacemi se na nás dispečeři místního dopravce obracejí téměř každý den.
Městská policie působí v Hořovicích tři roky, co se od jejího založení změnilo?
Městská policie Hořovice byla založená zkraje roku 2014. Začínali
jsme s počtem pěti strážníků a neměli jsme nepřetržitý provoz. Nyní
nás je dvanáct, s tímto počtem můžeme nepřetržitý provoz zajistit. Velkým posunem bylo i zavedení kamerového systému, jehož záznamy má
k dispozici i státní policie. Pokud se cokoliv stane v místech, která jsou
v záběru kamer, můžeme konkrétní situace zpětně dohledat.
Můžete uvést příklady z poslední doby?
Na začátku června došlo k dopravní nehodě na parkovišti v hořovické obchodní zóně. Díky kamerovému systému dopravní policie přesně
ví, kdo nehodu způsobil. Dalším příkladem je fyzické napadení, ke kterému došlo na konci května u jedné z čerpacích stanic. Při nočním
sledování záběrů z kamer bylo zaznamenané napadení, o případu byla
ihned informovaná Policie ČR. Díky kamerovému systému a díky detailním záběrům byli pachatelé dopadení.
Kolik je po městě rozmístěno kamer?
V současné době šestnáct. Další dvě budou instalované v ulici Vrbnovská naproti Pavonu, druhá na rohu ulic Komenského a Jiráskova.
Co dalšího hořovická městská policie řeší?
Lidé nás volají nejen kvůli dopravním problémům, ale například i kvůli
domácím roztržkách. S letním obdobím pravidelně přicházejí problémy
s rušením nočního klidu, ani letošní rok není výjimkou. Vyšel nový zákon,
který zakazuje kouření v restauračních zařízeních. Lidé pak kouří před restaurací, a to i po desáté hodině večerní. Jejich hlasy se rozléhají po okolí,
a to už je také rušení nočního klidu. Tyto situace řešíme nejčastěji na Západním sídlišti. Další dopravní problémy, které řešíme, souvisejí s regulovaným parkováním. Jeho dodržování má na starosti městská policie, řešíme parkování na Palackého náměstí i v ulicích s modrými zónami.

Velkým problémem města byl vandalismus. Pomohly kamery?
Rozhodně ano. Situace se zlepšila díky nepřetržitému provozu městské policie i díky kamerovému systému. Hodně pomohla i veřejná vyhláška, podle které se zavírají restaurace na vymezených místech ve dvě
hodiny ráno. Lidé se už netrousí ve čtyři v pět hodin ráno po městě.
Potvrdily se obavy, že se takzvaní rušiči se po zavedení této vyhlášky přesunou do jiných částí Hořovic?
To se nepotvrdilo, není tomu tak.
Co vás na práci u městské policie nejvíce baví?
Pocházím z policejní rodiny, sama jsem policistou celý život. Baví mne
práce s lidmi i pro lidi. Musím také zmínit výbornou spolupráci s naším
přímým nadřízeným, kterým je starosta města Hořovice Jiří Peřina.
Co je nejtěžší?
Časové vytížení. V práci jsem každý den, na telefonu jsem k dispozici všem strážníkům čtyřiadvacet hodin. Úplně to nejnáročnější je
v dané chvíli se správně rozhodnout.
Jak by se podle vás mohla ještě zvýšit bezpečnost ve městě?
Jsou místa, kde by bylo dobré umístit další kamery, rozhodně ale nejde
o monitorování lidí. Kamery bychom rádi viděli například na výjezdech
z města, díky tomu bychom měli přesné informace, kterým směrem se vydali případní pachatelé. 				
(rak)

n Strážníci Městské policie Hořovice často řeší problémy u místní nemocnice. Řidiči zde parkují na zakázaných místech a blokují nejen autobusy, ale
i vozidla záchranné služby. Foto: archiv MP Hořovice

Lidl v Cerhovicích zůstává. Plánuje další investice
Logistické centrum společnosti Lidl v Cerhovicích mělo sloužit kvůli omezené kapacitě
pouze dočasně. Nyní se společnost rozhodla,
že v Cerhovicích zůstane natrvalo. Do areálu
navíc plánuje významně investovat.
Logistické centrum v Cerhovicích je jedním ze čtyř logistických center společnosti Lidl
v České republice. Kvůli omezené kapacitě jej
Lidl plánoval v dohledné době přemístit. Díky
svému úspěšnému působenína českém trhu
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se však nyní rozhodl počet svých logistických
center zvýšit. V Cerhovicích tak zůstává a rozhodl se tu do svého provozu dál investovat.
Stavební úpravy odstartují již letos. Zvětší se
prostory pro výdej a kompletaci zboží a rozšíří
prostory pro chlazené potraviny a pro ovoce
a zeleninu. Stavebními úpravami projde navíc
i administrativní budova, jež zaměstnancům
poskytne větší a příjemnější zázemí. Celkové
investice dosáhnou 150 milionů korun.

Logistické centrum společnosti Lidl
v Cerhovicích začínalo před 12 lety se stovkou zaměstnanů. Dnes jich tu pracuje 240.
„Ti všichni s námi mohou nyní počítat dlouhodobě, protože my s nimi rozhodně počítáme. A nejen s nimi. Pro nejbližší období nabízíme v Cerhovicích práci dalším desítkám
kolegů, “ komentuje rozhodnutí společnosti
Lidl její generální ředitel Pavel Stratil.
Miloslava Turková, PR Specialista

www.mesto-horovice.cz
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V Galerii Starý zámek spatříte
unikátní výstavu filmových plakátů
Japonsko, USA, Rakousko nebo Polsko.
To jsou místa výstav filmových plakátů, které
u nás vznikaly v šedesátých až osmdesátých

centrum Hořovice, jeho ředitel Přemysl Landa
na červnové vernisáži přivítal nejen všechny
její návštěvníky, ale i Pavla Rajčana ze spolku Terryho ponožky. Právě
díky Pavlu Rajčanovi a jeho
kolegům z pražských kin jedinečná sbírka existuje, její
část je nyní k vidění v Hořovicích. „Fenomén Československého filmového plakátu
je celosvětově ojedinělý, neboť plakáty, které zde vidíte,
se dělaly do roku 1989 jiným
způsobem, než v celém světě,“ uvedl na hořovické vernisáži Pavel Rajčan. Zároveň
vysvětlil, proč tomu tak bylo:
„V socialistickém Československu výtvarníci nemohli
vystavovat a prodávat své
obrazy, živili se proto něčím
jiným. Například ilustracemi, výrobou obálek a plakán Pavel Rajčan (vlevo) s Janem Procházkou. Foto: (rak)
tů. Proto je kvalita plakátů tak
vysoká, protože je dělali předletech. Nyní si je lidé mohou prohlédnout
ní výtvarníci té doby, jako Adolf Born, Bedřich
v hořovické Galerii Starý zámek, nová expoziDlouhý a další.“
ce nese název Československý filmový plakát
Na stěnách hořovické Galerie nyní spatříte
1960 – 1989.
plakáty k filmům jako je Adéla ještě nevečeřela, Jáchyme, hoď ho do stroje a mnohé další.
Unikátní výstavu pořádá Městské kulturní
Zpestřením výstavy jsou prvorepublikové
plakáty. „Když vidím všechny plakáty výstavy,
padá na mne nostalgie. Filmy jsem si z velké
části prožil v hledišti. Pojďme si zavzpomínat,“
vyzval starosta Hořovic Jiří Peřina k prohlídce
nejen návštěvníky vernisáže, která se konala
V sobotu 26. srpna se od 13 hodin
v polovině června, ale i ostatní zájemce.
uskuteční Hořovické dny zdraví, a to
Ředitel Gymnázia Václava Hraběte Jiří
v areálu Starého zámku. Přidejte se k nám
Vlček
ocenil výtvarnou kvalitu plakátů i výa přijďte si nechat „změřit“ své zdraví
stavních
prostor galerie. „Líbí se mi prostředí
a pobavit se zábavným doprovodným
galerie i výhledy z oken,“ prohlásil Jiří Vlček.
programem. Spojit příjemné s užitečným
Akci ocenili i zástupci mladší generace,
je hlavním cílem preventivní a zábavné
jako
například třináctiletý Matyáš Redr, kteakce, v rámci které si návštěvníci budou
rého upoutal plakát k filmu Na samotě u lesa.
moci pohovořit se zdravotníky z mnoha
S myšlenkou uspořádat tuto výstavu přišel
oborů a zároveň si mohou bezplatně neJan
Procházka z MKC Hořovice, za zmínku
chat změřit krevní tlak či hladiny cukru
rozhodně stojí i to, že vernisáž zpestřilo vyniv krvi. Na místě bude i stanoviště, kde se
kající hudební vystoupení žákyně ZUŠ Beroun
příchozí dozvědí více informací o hygieAdély Dvořákové.
ně rukou, nebo v případě zájmu o zdraVýstava Československý filmový plakát
vém životním stylu. K dispozici zde bude
1960 – 1989 potrvá v hořovické Galerii Starý
stanoviště s měřením BMI a nutriční
zámek až do 15. srpna. Lidé ji mohou navštívit
poradkyní. Stejně tak proběhne i ukázv pátek, sobotu i neděli, vždy od 10 do 18 hoka první pomoci. Kromě odborné části
din. Galerie bude otevřená i v době koncertů
mohou účastníci očekávat i bohatý kulHořovického kulturního léta, které probíhají
turní program. Více informací se dozvíte
každé dva týdny v neděli večer na nádvoří Stav srpnovém vydání zpravodaje. Záštitu
rého zámku.
nad akcí převzal starosta města Hořovice,
Návštěvu galerie mohou lidé spojit s proDr. Ing. Jiří Peřina. Hlavním pořadateli
hlídkou
Muzea Hořovicka, které se nachází
akce jsou Nemocnice Hořovice, město
v
jeho
těsné
blízkosti.
Hořovice, Městské kulturní centrum HoPoděkování patří sponzorům, výstavu podřovice a Všeobecná zdravotní pojišťovna.
pořily společnosti PK-Servnin, Kostal Čenkov
(rak)
a Spektra Beroun. (rak)

Navštivte
Hořovické dny zdraví
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Obnova aleje ,,Knížecí
cesty do Bažantnice“
V květnu byla dokončena akce obnovy aleje podél historické cesty do Bažantnice, která byla slavnostně otevřena ve středu 31. 5. 2017.
Projekt byl před jeho zpracováním posuzován ze dvou hledisek. Prvním hlediskem byl
původní význam této cesty, která představovala významnou obslužnou a kulturní spojnici
mezi zámkem a lesoparkem Bažantnice v tzv.
pohledové ose zámku. V tomto případě bylo
třeba uvažovat o období a jeho charakteru,
ve kterém byl tento prvek realizován. Z krajinářského hlediska se jednalo o výraznou
barokizaci krajiny, představující vytvoření liniových alejí podél cest a kulturních objektů
charakteristických pro 17. století.
Druhým hlediskem byl současný stav cesty,
kdy byl vytvořen významný přírodní ekosystém v podobě souvislých keřů a stromů, který
vytvářel významný rekreační prostor pro obyvatele a byl využíván zejména jako vycházková
trasa do lesoparku.
Nakonec převládl názor, že cesta bude obnovena do významu, který představovala pro
historické vlastníky hořovického zámku a tedy
jako významná spojnice mezi zámeckým parkem a samotnou bažantnicí s oboustrannou
alejí.
Při realizaci akce bylo nutné nejprve odstranit stávající keře v ploše cca 2.000 m2 včetně pařezů, upravit terén tak, aby umožňoval
výsadbu a především odstranit velké množství
nelegálních skládek, které se objevily pod odstraněnými keři. Odstraněny byly také některé
ovocné stromy, které byly poškozené nebo již
suché, ostatní ovocné stromy byly ponechány.
Do upraveného terénu pak byly vysazeny
nové stromy, celkem 198, z nichž 169 tvoří
alejové stromy (dub, lípa) a 29 kusů doplňuje
výsadba třešně ptačí. Samotná cesta má délku
795 m.
Obyvatelé si mohou v cestě všimnout vynechaného prostoru, kde výsadba chybí. Toto
je v prvním místě z důvodu průběhu nadzemního vedení vysokého napětí a druhé místo je
vynecháno pro východní obchvat, aby se v budoucnu stromy nemusely kácet.
Celou akci realizovala na základě výběrového řízení společnost VYKRUT zahradní
služby a. s. a nutno podotknout, že použitá
technika byla velmi profesionální a samotná
realizace byla díky tomu provedena během
několika dnů.
Celkové náklady akce dosáhly částky
1 297 999 Kč Kč včetně DPH.
Na akci byla poskytnuta dotace z rozpočtu
Středočeského kraje z roku 2016 ve výši 95 %
z celkových nákladů.
Ing. David Grunt
vedoucí odboru výstavby
a životního prostředí MěÚ Hořovice
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Hasiči zachraňovali cestující zasažené chlorem
Na malou vlakovou zastávku, kde čekají dvě desítky cestujících, přijede nákladní vlak s cisternou, která má porušený obal
a uniká z ní chlor. Mnozí se chloru nadýchali, dva muži jsou jím dokonce poleptaní. To byl scénář taktického cvičení složek
integrovaného záchranného systému, které se v polovině června uskutečnilo v hořovické zóně Cintlovka.
Akce se zúčastnili nejen hasiči, ale i Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Policie ČR a Městská policie Hořovice. „Stěžejní práci
zajistí hasiči a záchranná služba, policie bude vést evidenci zraněných osob,“ upřesnil vedoucí Integrovaného záchranného systému územního
odboru Beroun Milan Provazník. Jak dále doplnil, velká cvičení se konají jednou do roka. „Jinak se snažíme dělat jednou za čtvrt roku cvičení pro
hasiče, a to i pro dobrovolné,“ zmínil ještě před zahájením akce Milan Provazník. Taktické cvičení se rozběhlo tím, že cestující kontaktovali linku
112 a nahlásili, jakému nebezpečí jsou lidé v zasažené lokalitě vystavení. Do několika minut přijelo na místo několik hasičských aut, vozy záchranné
služby i policie.
Pak už začal samotný zásah. Na inkriminované místo se vypravili nejprve hasiči, a to v ochranném protichemickém obleku. Dekontaminované
pasažéry následně převzali záchranáři. „Ošetříme
je a budeme je transportovat do příslušných zdravotnických zařízení,“ prohlásil lékař Zdravotní
záchranné služby Marek Maloch. Policisté se kromě evidence osob postarali i o to, aby do nebezpečné zóny nepřicházeli nepovolaní lidé.
Figuranty byli studenti ČVUT se zaměřením
na civilní nouzové plánování, program ochrany
obyvatelstva. Na vlastní kůži si tak vyzkoušeli, jak
záchrana lidí ve skutečnosti probíhá.
Za město Hořovice přišla Lenka Redrová. „Zajímá nás komunikace mezi jednotlivými složkami, jestli vše funguje, jestli jsme připraveni i jako
město, kdyby k takové situaci došlo,“ konstatovala Lenka Redrová za krizové řízení.
Radka Kočová
n Na okraji Hořovic se uskutečnilo taktické cvičení hasičů, záchranářů a policie. Foto: (rak)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník MěÚ Hořovice tímto oznamuje v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění (dále jen zákon o úřednících), vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního míst

samostatný odborný referent odboru technického
a dopravního- projednávání přestupků
a

samostatný odborný referent/ka
odboru výstavby a životního prostředí
Bližší podmínky výběrového řízení naleznete na úřední desce Městského úřadu Hořovice a na internetových stránkách úřadu na adrese http://www.mesto-horovice.cz

Nejdůležitější změny v registru vozidel od 1. června 2017
Místní příslušnost neplatí:
n změna vlastníka nebo provozovatele, registrace nového či dovezeného vozidla, nahlášení
zániku vozidla,ostatní změny jako barva vozidla, tažné zařízení, pneu …, vyřazení vozidla
(depozit), žádost o RZ na přání, žádost RZ
na nosné zařízení,
n nově již nebude nutné chodit kvůli těmto
úkonům na úřad v místě bydliště, ale bude
možné je provést na jakémkoliv úřadě obce
s rozšířenou působností
n pozor , v případě vyřazení vozidla (depozit), žádost o RZ na přání, žádost RZ na nosné zařízení, musíte jít na místo, kde jste zažádali
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Evidenční kontrola má platnost 30 dní.
Při vývozu již registrovaného vozidla musí
být evidenční kontrola a pojištění tzv. zelená
karta.
Místní příslušnost platí:
n vývoz nového neregistrovaného vozidla,
zde platí místní příslušnost výrobce, registruje
se rovnou na osobu nebo firmu do zahraničí,
v tomto případě nemusí být evidenční kontrola, musí být pojištění – zelená karta
n vydávání zvláštních registračních značek
(trvale manipulační, historických a sportovních vozidel )

UPOZORNĚNÍ
Maximální počet úkonů na osobu a den
jsou 3 žádosti, které budou vyřízeny na
počkání. Pokud jich bude více, budou
přijmuty jako hromadné podání žádosti
a řešeny bezodkladně mimo úřední dny.
V souvislosti se změnami zákona č. 56/2001
Sb. a prováděcích vyhlášek jsou na webových
stránkách Ministerstva dopravy umístěny
ke stažení elektronické formuláře viz:
https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicnidoprava/Elektronicke-formulare-(1)?returl=/
Vyhledavani?searchtext=Formuláře%26searchmode=allwords%26aliaspath=/Vyhledavani
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Pro Karolínu jsou důležité juniorské soutěže,
na seniorských sbírá cenné zkušenosti
Jsem teprve prvním rokem juniorka. Tak reaguje osmnáctiletá hořovická pětibojařka Karolína Křenková na prohlášení fanoušků, kteří věří, že má tato úspěšná sportovkyně našlápnuto na olympiádu. Na jakých závodech se letos představila a ještě
představí? Jaké disciplíny vnímá jako náročné, při kterých se cítí jako ryba ve vodě? To vše a mnohé další prozradila v rozhovoru pro Hořovický Měšťan.
Jakých soutěží jste se letos zúčastnila? S jakými výsledky?
Můj první seniorský pětiboj jsem absolvovala hned v lednu v Budapešti.
Tento závod se mi opravdu povedl a vybojovala jsem celkově 5. místo. Dalším seniorským závodem bylo mezinárodní Mistrovství Německa v Berlíně
(14. místo). Z juniorských závodů v Polsku jsem musela po zranění v šermu
odstoupit. Potom přišla moje první nominace na závod Světového poháru
v maďarském Kecskemétu. Tam se mi podařilo postoupit z kvalifikace do finálového závodu (pouze pro 36 závodnic), což považuji za velký úspěch (celkově 28. místo). Hned na další závod světového poháru v polském Drzonkowě jsem byla nominována do mixové štafety. Zde se mi již tolik nedařilo
a společně s Ondrou Polívkou (Dukla Praha) jsme obsadili 9. příčku. A konečně, v květnu se mi podařilo na mezinárodním Mistrovství ČR juniorů
v Praze vybojovat titul Juniorská mistryně republiky.

n Pětibojařka Karolína Křenková z Hořovic. Foto: Filip Komorous
Věkem patříte do juniorské kategorie. Díky čemu jste se mohla vypravit na seniorské soutěže?
Momentálně jsou zkušenější pětibojařky zraněné. Také se mi povedly
lednové závody v Maďarsku, i díky tomu jsem měla možnost zkusit soutěže
seniorů.
Říkáte, že se závody povedly. To ale určitě není jen tak, co jste pro to
musela udělat?
Musím trénovat každý den.
Co takové tréninky obsahují?
Plavání, šerm, běh a střelbu trénuji v Plzni, kde studuji na sportovním
gymnáziu. Mým trenérem je bývalý reprezentant Michal Michalík. Parkúrovému skákání se věnuji o víkendech v hořovické jezdecké stáji pod vedením pana Opatrného. Ten mne dokázal za rok a půl připravit tak, že mohu
i na velké seniorské závody.
Na závodech máte svého koně?
Koně nám připraví a nalosuje pořadatel. Na seznámení s koněm máme
20 minut, v té době můžeme provést maximálně pět zkušebních skoků a pak
jdeme rovnou na parkúr.
Jak jsou jednotlivé disciplíny seřazené?
Většinou se začíná plaváním nebo šermem. Následuje parkúr a v závěrečné části je kombinace běhu a střelby z laserové pistole, podobně jako v biatlonu. To už se startuje s handicapy a v cíli je již konečné pořadí.
Co je pro vás nejtěžší, co vám jde naopak nejsnadněji?
Nejtěžší je pro mne asi šerm. Jsou dny, kdy se mi moc nedaří, jindy je
to naopak. Je to opravdu technicky náročná disciplína. V seniorské kategorii
jsem narazila na opravdu zkušené závodnice, a to pak poznávám, že musím
ještě hodně trénovat. Náročnou disciplínou jsou i koně (parkúr), letos to ale
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zatím zvládám. Nejraději mám kombinovanou část, ve které je běh proložený
střelbou.
S jakým sportem jste začínala?
Na základní škole jsem začínala nejdříve s atletikou u pana Matějky,
o něco později jsem přidala plavání v hořovickém plaveckém oddíle pod
vedením Jiřího Vavřičky. Po založení oddílu moderního pětiboje Spartaku
Hořovice jsme se začali zúčastňovat závodů Českého poháru mládeže. Se
střelbou z pistole nám pomohli na Dukle, kam jsme dojížděli na střelnici.
S tréninkem šermu jsem začala až po přechodu na sportovní gymnázium
v Plzni a s parkúrovým skákáním před rokem a půl v Hořovicích u pana
Opatrného. Na jiné sporty mi čas nezbývá.
S věkem pětibojařů se přidávají jednotlivé disciplíny, jaké je jejich pořadí?
Do 13 let je jenom plavání a běh. V kategorii do 15 let přibývá statická
střelba ze vzduchové pistole, do 17 let je plavání a kombinace běhu a střelby
z laserové pistole, do 19 let se přidá šerm a junioři (do 21 let) již mají kompletní pětiboj, tj. včetně parkúru.
Co dalšího vás letos ještě čeká?
Na přelomu června a července Mistrovství Evropy juniorů ve španělské
Barceloně, v srpnu pak Mistrovství Světa juniorů v maďarském Székesfehérváru. To jsou pro mne ty důležité závody, tam bych měla potvrdit svoji výkonnost. Případné seniorské akce pro mne budou zatím jen o sbírání zkušeností.
Vaši hořovičtí fanoušci věří, že máte takzvaně našlápnuto na olympiádu. Co si o tom myslíte?
Kvalifikovat se na olympiádu je velice obtížné. Musíte být v olympijském
roce do 6. místa na ME, mistr Světa nebo do 30. místa na světovém žebříčku.
Pro mne zatím nedosažitelné mety. Jsem teprve prvním rokem juniorka.
Co považujete za svůj zatím největší úspěch?
Jednoznačně postup do finále na svém prvním startu ve Světovém poháru. Důležitý je pro mne také čerstvý titul Mistryně ČR v juniorské kategorii.
Kdo vás nejvíce podporuje?
Určitě celá rodina. A samozřejmě i všichni trenéři, ať už tady v Hořovicích
nebo v Plzni.
Musíte si hlídat jídelníček?
Snažím se jíst zdravě, ale s mým výdejem se nemusím nijak omezovat.
Žádné speciální diety rozhodně nedržím.
Co se vám na Hořovicích líbí?
Žiji tady celých svých osmnáct let. Myslím, že jsou zde dobré podmínky pro sport, zvláště pro mládežnické kategorie. Je tu blízko do přírody, kam
chodím běhat, blízko na ranč, kde jezdím na koni, plavecký bazén a teď
i nová sportovní hala.
Sledujete výkony hořovických sportovců?
Samozřejmě nejvíce sleduji výsledky mladých hořovických pětibojařů
a plavců. Někteří dosahují výborných výkonů, lepších než já v jejich letech.
Zajímám se také, jak se daří i mým vrstevníkům, například Janě Adámkové
v badmintonu.
Máte svůj sportovní vzor?
Můj obdiv má olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda, popřípadě mistři světa v mixové štafetě Jan Kuf s Natálkou Dianovou. To jsou
určitě mé vzory. A letos jsem s nimi už dokonce startovala ve světovém poháru …
Příští rok vás čekají maturitní zkoušky. Dá se příprava na maturitu
skloubit se sportem?
Sportovní gymnázium v Plzni nám poskytuje patřičné zázemí, takže doufám, že ano.
Jak Karolína Křenková uspěla ve Španělsku a v Maďarsku? Podrobnosti přineseme v srpnovém vydání Hořovického Měšťana a na internetových
stránkách MKC Hořovice. 			
Radka Kočová
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usnesení rady města
Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 31. května 2017
n V souladu s ustanovením § 102 odst
2), písm. g) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů
rada jmenuje do funkce vedoucího odboru finančního a školství Městského
úřadu Hořovice Bc. Aleše Trojana MPA,
s účinností od 1. 8. 2017.
n Rada souhlasí s textem smlouvy, podle které zřídí společnost Česká telekomunikační infrastruktura (CETIN) a.s.
nadzemní komunikační vedení v ulici
Komenského, vedoucí do objektu kotelny 1. ZŠ Hořovice (p. p. č. 631) a síťový
rozvaděč, umístěný na objektu kotelny
1. základní školy.
n Rada souhlasí s textem, kterým zprošťuje ČSOB a.s. povinností vyplývajících
z bankovní záruky č. PRAGGO0017529,
řešící splnění povinností dodavatele
stavby ze smlouvy o dílo a pověřuje
starostu města podpisem následujícího
prohlášení: „Tímto vás zprošťujeme veškerých vašich povinností vyplývajících
z bankovní záruky č. PRAGGO0017529
vystavené dne 15. 6. 2016 z příkazu
společnosti Chládek a Tintěra, a.s. IČO:
62743881 v náš prospěch na částku CZK
5.000.000,00 platné do 31. ledna 2018
a potvrzujeme, že nebudeme mít v souvislosti s touto bankovní zárukou vůči
Vám žádné (další) nároky.“
n Rada bere na vědomí informace
ohledně umístění fitness prvků v Anýžové ulici.
n Rada ze dvou návrhů, týkajících se
řešení situace parkování před domem
č. p. 891 v ulici Milinovského, vybrala
návrh majitelů nemovitosti, ve které se
nachází „Restaurace Na Krétě“ s tím, že
žadatelé pořídí květníky, ty rozmístí tak,
aby vyhovovaly požadovanému účelu,
zajistí výsadbu a budou o ni na své náklady pečovat.
n Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek veřejné zakázky malého
rozsahu se všemi příslušnými přílohami,
včetně návrhu smlouvy o dílo na stavbu
nazvanou „Městský hřbitov Hořovice společná hrobka“. Rada zároveň souhlasí
se složením komise pro otevírání obálek
a hodnotící komise, a jejich náhradníky
v tomto složení: členové – Bc. Michal
Hasman MPA, Ing. Markéta Hořínková,
Karel Pelikán, administrace – Zdeňka
Popová, náhradníci – Ondřej Vaculík, Ivana Hocková, Ing. David Grunt,
Ing. Milan Šnajdr, Ing. Petr Karban.
n Rada města na základě veřejné zakázky malého rozsahu, nazvanou “1. základní škola - oprava školní lávky - přístup k tělocvičnám“, 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
1.345.826 Kč bez DPH, tj. 1.628.450 Kč
vč. 21% DPH. Do soutěže zaslaly svoji
nabídku čtyři z oslovených společností.
n Rada souhlasí se žádostí občana města a tedy se vstupem na pozemky p. č.
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2331/22 a 2331/99 v k. ú. Hořovice, a to
za účelem opravy kanalizační přípojky,
vedoucí od domu č. p. 1244 do kanalizačního řadu umístěného na výše uvedených pozemcích. Oznámit usnesení
rady žadateli vč. nabídky na možnost
zřízení věcného břemene pro opravy a údržbu jeho kanalizační přípojky
na dotčených pozemcích.
n Rada souhlasí s umístěním přejezdového příčného prahu do ulice Pod
Nádražím.
n Rada souhlasí s uzavřením smlouvy
o výpůjčce. Movitý majetek v celkové
hodnotě 838.920,00 Kč bude zapůjčen
Gymnáziu Václava Hraběte, Hořovice
na dobu deseti let.
n Rada nesouhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně
a tělesně postiženou osobu proti domu
čp.770/2 v ulici Vítězná.
n Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně
a tělesně postižené osoby na parkovišti
u č. p. 1367 v ulici Višňová. Po schválení
Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat zhotovení
dopravního značení.
n Rada bere na vědomí informace o podaných žádostech o dotaci.
n Rada souhlasí s návrhem členů hodnotící komise, podle kterého bude
opakována soutěž o veřejnou zakázku
na akci „2. základní škola - rekonstrukce učeben“ za úplně stejných podmínek
výzvy k podání nabídek jako při prvním neúspěšném pokusu, kdy nebyla
předložena žádná nabídka. Rada 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. První zasedání hodnotící komise se uskuteční dne 13. 6. 2017
v 11:30 hod.
n Rada souhlasí s posunutím termínu prvního zasedání hodnotící komise
k soutěži o veřejnou zakázku na stavbu
nazvanou „Městský hřbitov Hořovice společná hrobka“, která se tímto posouvá
na 13. 6. 2017 v 10:30 hod. Změna bude
provedena v konečném textu výzvy před
jejím podpisem starostou města.
n Rada doporučuje zastupitelstvu města Hořovice schválit bezúplatné nabytí
pozemků parcelní č. 895/4, 895/5, 895/6
v k. ú. Velká Víska a pozemků parc. č.
1670/2, 1670/3, 1670/4 a částí pozemků
parc. č. 1670/1, 1671/1 a 1671/4 v k. ú.
Hořovice z vlastnictví Středočeského
kraje do vlastnictví města Hořovice. Objednat zhotovení oddělovacích geometrických plánů.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouvy o právu
provést stavbu na pozemcích parcelní
č. 47/1, 47/7, 307/1, 307/2, 291/1, 292/1,
249, 80, 79/1, 220, 303 a 304 v k. ú. Velká
Víska se společností ČEZ Distribuce, a.
s., spočívající v umístění soustavy nového kabelového vedení nízkého napětí.
Předpokládaný rozsah věcného břeme-

ne činí cca 640 běžných metrů za cenu
500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů.
n Rada doporučuje zastupitelstvu města
schválit aktualizovanou zřizovací listinu
příspěvkové organizace Městské kulturní centrum Hořovice.
n Rada doporučuje zastupitelstvu města
schválit směnu pozemků parc. č. 701/11,
830/5, 831/70 a 831/85 v k. ú. Velká Víska ve vlastnictví města za pozemek parc.
č. 701/6 a části pozemků parc. č. 877/13
a 877/16 v k. ú. Velká Víska ve vlastnictví manželů Opatrných. Rozdíl hodnoty
směňovaných pozemků stanovených
znalcem z oboru oceňování věcí nemovitých bude mezi účastníky vyrovnán.
n Rada souhlasí se zněním Dodatku
č. 2 ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi
městem Hořovice a společností Chládek
a Tintěra, a. s., dne 15.6.2016, ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 6.4.2017.
n Rada doporučuje zastupitelstvu města
schválit aktualizovanou zřizovací listinu
příspěvkové organizace Městská správa
bytového a nebytového fondu Hořovice.
n Rada souhlasí s materiálem odboru
vnitřních věcí a právního pro jednání
zastupitelstva města dne 26. 6. 2017.
n Rada doporučuje zastupitelstvu města
rozhodnout o účasti města v Destinační
agentuře Brdy, organizační složce Ekologického centra Orlov o.p.s.
n Rada souhlasí s účetní závěrkou města Hořovice za r. 2016. Předložit nejbližšímu jednání zastupitelstva ke schválení.
n Rada bere na vědomí Závěrečný účet
města za rok 2016 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2016
a doporučuje zastupitelstvu města Hořovice ke schválení.
n Rada souhlasí s poskytnutím dotace
ve výši 3 000 Kč na pořádání 26. ročníku
dějepisné soutěže studentů gymnázií,
který se bude konat 23. 11. 2017 v Chebu.
n Rada souhlasí s bezplatným využitím
veřejného prostranství na Palackého náměstí na uspořádání předvolební akce
ODS dne 24. 8. 2017 za podmínek předem stanovených a při jejich dodržení.
n Rada souhlasí s umístěním reklamního nosiče ODS pro účely předvolební
kampaně před budovou čp. 640 vlevo
od hlavního vchodu a to ve dnech 1. 9.
až 22. 10. 2017. Bude zpoplatněno dle
Obecně závazné vyhlášky o místních
poplatcích č. 2/2013.
n Rada souhlasí se zpoplatněným pronájmem sálu radnice Hořovice pro MAS
Karlštejnsko, z.ú. za účelem pořádání
vzdělávacího semináře pro pedagogy
základních a mateřských škol s názvem
„ Výchovné problémy a jak je řešit“, který se bude konat dne 14. června 2017,
v od 15:00 do 20:00 hodin.
n Rada města Hořovice dne 31. 5. 2017
na základě rozhodnutí výběrové komise (ze dne 24.5.2017) na pozici ředitele
MSC Hořovice jmenuje pana Jaroslava Sedláka k 1.7. 2017. Výběr proběhl
na základě výběrového řízení.
n Rada města doporučuje zastupitelstvu
schválit poskytnutí dotace FK Hořovicko ve výši 60.000 Kč na činnost dorosteneckých oddílů s ohledem na mimořádné sportovní úspěchy a reprezentaci
města.

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 14. června 2017
n Rada ukládá ředitelům příspěvkových organizací města opravit chyby
ve smlouvách zveřejněných v Registru smluv takto: opravy z monitorovací zprávy č. 1 opravit do 31. 8.
2017, z monitoringu č. 2 a č. 3 do 19.
6. 2017 a případné chyby z následujících monitorovacích zpráv opravit
vždy nejpozději do 14 dnů od doručení takové zprávy.
n Rada souhlasí s žádostí společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. o ukončení nájmu prostoru
o podlahové ploše 12 m2 vzniklého
vestavbou do půdního prostoru objektu č. p. 617 (objekt 2. ZŠ a GVH)
k 31. 8. 2017, s tím že platba za pronájem prostor bude ukončena až
k tomuto datu a nikoliv k 30. 6. 2017,
jak navrhuje žadatel.
n Rada souhlasí s provedením zateplovacího systému v tl. 15 cm, na domě
č. p. 1386/1 v Jílové ulici, na západní
straně domu, tj. na straně, po které je
souběžně s domem veden chodník.
n Rada souhlasí s textem smlouvy
o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. 21102470/3, podle které
bude nadále zajišťována dodávka
vody do objektu bývalé trafiky na adrese Palackého 1546 a zároveň souhlasí s textem „“Přistoupení k platbám vodného a stočného - smlouva
č. 21102470/3““, podle které bude
dodávku vody a odvádění odpadních
vod z objektu hradit MSBNF Hořovice.
n Rada souhlasí se zněním výzvy
k podání nabídek veřejné zakázky
malého rozsahu se všemi příslušnými přílohami, včetně návrhu smlouvy o dílo na stavbu nazvanou „1. ZŠ
Hořovice - rekonstrukce sociálního
zařízení“. Rada zároveň souhlasí se
složením komise pro otevírání obálek
a hodnotící komise, a jejich náhradníky v tomto složení: členové – Ondřej Vaculík, Mgr. Eva Krištufová,
Karel Pelikán, administrace – Zdeňka Popová, náhradníci – Ing. Milan
Šnajdr, Mgr. Radek Šumera, Ing. Petr
Karban.
n Rada bere na vědomí informace
k vizi správy městských lesů.
n Rada nemá námitek k umístění
novostavby rodinného domu na pozemek p. č. 820/2 v k. ú. Velká Víska
za předpokladu, že budou splněny
veškeré zákonné podmínky a podmínky hořovického územního plánu.
n Rada města na základě vypsané
soutěže na veřejnou zakázku malého rozsahu, nazvanou “2. základní
škola - rekonstrukce učeben“, projednala závěry hodnotící komise
a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky uchazeče DK ELEKTRO
s.r.o., IČ: 24163040, Osek 124, 267 62
Komárov, který za práci požaduje
391.500 Kč bez DPH, tj. 473.715 Kč
vč. 21% DPH. Do soutěže zaslaly
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usnesení rady města - informace
svoji nabídku dvě z oslovených společností.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy
o výpůjčce, podle které město přenechává paní M. Hacmacové k dočasnému užívání část pozemku parcelní
č. 1111/1 v k. ú. Hořovice o výměře
cca 20 m2 na zahrádku. Smlouva se
uzavírá na dobu určitou od 1. 7. 2017
do 31. 12. 2018.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu
na pozemcích v k. ú. Hořovice – lokalita Západní sídliště se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající
v umístění soustavy nového elektrického kabelového vedení nízkého napětí. Předpokládaný rozsah věcného
břemene činí cca 1838 bm za cenu
500,- Kč/bm + DPH dle platných
předpisů.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parc.
č. 1710/1, 1710/7, 1710/8, 1715/1,
1715/2, 1716/1, 1716/5 a podílech
na pozemcích parc. č. 1720 a 1721
v k. ú. Hořovice se společností ČEZ
Distribuce, a. s., spočívající v umístění soustavy nového kabelového vedení nízkého napětí. Předpokládaný
rozsah věcného břemene činí cca 720
běžných metrů za cenu 500,- Kč/bm
+ DPH dle platných předpisů.
n Rada souhlasí se zněním Dohody
o ukončení nájmu částí pozemků
parcelní č. 1111/1, 1112/1, 1112/52
a 1154/1 v k. ú. Hořovice dle vzoru
v příloze, kterou bude ukončen nájemní vztah s dvanácti občany města.
Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o výpůjčce dle vzoru v příloze, podle
které město Hořovice přenechá dvanácti vypůjčitelům k užívání části
pozemků 1111/1, 1112/1, 1112/52
a 1154/1 v k. ú. Hořovice na zahrádku. Smlouvy se uzavírají na dobu
určitou od 1. 8. 2017 do 31. 12. 2018.
n Rada bere na vědomí návrh 2. rozpočtového opatření města Hořovice
na rok 2017 a doporučuje ho zastupitelstvu ke schválení.
n Rada byla seznámena se závěrem
konkurzní komise, která shledala
uchazeče o pracovní místo ředitele 1.
základní školy vhodným pro danou
funkci. Současně respektuje její doporučení a jmenuje pana Mgr. Radka
Šumeru do této funkce s účinností
od 1. 8. 2017.
n Rada souhlasí s bezplatným využitím veřejného prostranství na Palackého náměstí na uspořádání akce pro
děti k ukončení školního roku. Akce
se bude konat pod patronací ODS
dne 30. 6. 2017.
n Rada souhlasí se zněním výzvy
pro podání nabídek na zpracování
územní studie v lokalitě Nad Statkem a Hvozdecká a s podáním žádosti pro získání dotace na pořízení
územních studií v těchto zastavitelných plochách města Hořovice a to
z dotačního titulu Ministerstva pro
místní rozvoj ČR – Integrovaného
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regionálního operačního programu
– výzva č. 9, kdy finanční spoluúčast
žadatele činí 10 % z celkových nákladů. Pořízení územních studií v těchto
lokalitách je prioritní zejména z důvodu vlastnictví pozemků městem
Hořovice, kdy tyto pozemky budou
zpracováním celkového návrhu parcelace zhodnoceny. Rada dále ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. David
Grunt, Karel Pelikán, Ing. Markéta
Hořínková a náhradníky ve složení
Kateřina Chlustinová, Ondřej Vaculík a Ing. Marcela Abrhámová.
n Rada souhlasí se zněním výzvy
k podání nabídek a zároveň souhlasí
s podáním žádosti o dotaci ze Státního zemědělského intervenčního
fondu ČR na akci nazvanou: ,,Revitalizace lesoparku Dražovka – etapa
I“, zahrnující výstavbu nových cest
pro pěší, opravu a rekonstrukci cest
stávajících, obnovu dřevěných altánů, umístění herních prvků pro
děti a venkovních cvičebních strojů a umístění drobného mobiliáře
(lavičky, stoly, odpadkové koše, infotabule). Rada ustanovuje komisi
pro otevírání a hodnocení nabídek
ve složení: Ing. David Grunt, Karel Pelikán, Ing. Markéta Hořínková a náhradníky ve složení: Ondřej
Vaculík, Ing. Marcela Abrhámová,
Mgr. Helena Plecitá.
n Rada souhlasí s využitím finančního příspěvku od společnosti SaintGobain Sekurit ČR spol. s r. o., pro
výstavbu dřevěné lávky v lesoparku
Dražovka, v místě přechodu přes
Dražovský rybník, kdy tato lávka je
součástí celkového projektu ,,Revitalizace lesoparku Dražovka“.
n Vzhledem k nepravidelnosti úhrady spojené s bydlením Rada města
Hořovice souhlasí s prodlužováním
nájemní smlouvy na sociální byt
žadatelce dle přílohy zápisu vždy
pouze na jeden měsíc pod podmínkou úhrady stávajícího dluhu
do 30.6.2017 a pravidelné měsíční
úhradě nákladů spojených s bydlením. Ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu, uzavřít
nájemní smlouvu na dobu určitou,
do 30. 6. 2017, s možností automatického prodloužení o stejnou dobu
při splnění podmínky pravidelného
hrazení nákladů na bydlení. V případě, že nájemné a ostatní služby nebudou hrazeny pravidelně, nájemní
smlouvu neobnovovat a nabídnout
možnost bydlení v jedné místnosti
v holobytech.
n Rada rozhodla, že prázdninový režim jejích schůzí bude 26. 7. a 23. 8.
2017. Od 6. 9. 2017 se budou konat
schůze rady v obvyklém režimu, tedy
vždy ve středu sudého týdne.
n Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku viz příloha.
n Rada města žádá komisi školskou, kulturní a sportovní o návrh
řešení růstu počtu dětí ucházejících
se o umístění v MMŠ ve spolupráci
s radním pro školství.

Podmínky dotací na zateplení bytových
domů jsou v současné době velmi výhodné
Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním programu, se v tomto programovacím období (2014–
2020) již nedá očekávat. Proto je důležité, aby zpozorněli
všichni ti, co uvažují o zateplování či pořízení fotovoltaických
kolektorů, případně o změně zdroje tepla. Ministerstvo pro
místní rozvoj (MMR) totiž zjednodušuje podmínky, zrychluje administraci a zároveň hledá další možnosti jak pomoci
žadatelům získat potřebnou podporu, která od léta 2016 činí
30–40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
MMR i nadále zjednodušuje
proces předložení žádostí o podporu energeticky úsporných opatření
pro bytové domy se čtyřmi a více
bytovými jednotkami a urychluje
jejich administraci. Díky přijatým
opatřením je aktuálně třeba předložit méně dokladů a pro vlastníky
bytových domů je nyní také výrazně jednodušší vybrat dodavatele
prací. Také se podařilo výrazně
zkrátit proces hodnocení žádosti.
Záměrem je také zjednodušit pravidla pro získání podpory na zdroje tepla, informuje náměstek pro
řízení sekce evropských programů
Zdeněk Semorád. Snahou MMR
je umožnit podporu výměny např.
plynového nebo elektrického kotle
za tepelné čerpadlo, což v současné
době není možné a nabídnout tedy
vlastníkům bytových domů více
možností při hledání nejvhodnějšího řešení.
Podporováno je jak zateplení
obvodových stěn nebo výměna
oken a dveří, tak i pořízení nového
zdroje vytápění nebo fotovoltaických kolektorů. V létě 2016 se podařilo dojednat vyšší míru podpory
pro žadatele a tedy zateplit bytový
dům je v současné výzvě ještě výhodnější.Zároveň je možné říci, že
podpora je výhodná pro všechny
typy bytových domů: evidujeme
žádosti o podporu na malé bytové
domy o 4 bytech, ale také na velké

panelové domy, dodává náměstek
Semorád. Jako nejaktivnější v předkládání žádostí se zatím jeví vlastníci bytových domů v Moravskoslezském kraji, odkud byly zatím
podány žádosti o podporu v celkovém objemu 280 mil. Kč (téměř 1/5
podpory všech administrovaných
žádostí v aktuální výzvě).
Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá do 30. 11. 2017.
V případě, že Vás tyto informace zaujaly nebo byste se rádi
dozvěděli další informace o získání
podpory, obraťte se na regionální
pracoviště Centra pro regionální
rozvoj ČR (www.crr.cz).
Miroslav Krob
Fotografie: archív MMR

Aquapark
Hořovice
otevírací doba
červenec, srpen

denně
10:00 - 19:00
Informace na
www.msbnf.cz
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informace

Společenská rubrika

Městská policie Hořovice: květen 2017

Gratulujeme klientkám Domova Na Výsluní, Hořovice k významným životním
jubileím:

8 3. 5. ve 22:37 bylo oznámeno na tel. linku
MP, že na hlavní silnici v Záluží leží sražený pes. Strážníci okamžitě vyrazili na místo
a nalezli zde psa, který potřeboval neprodleně
ošetřit. Hlídka MP psa převezla na veterinární kliniku do Hořovic. Majitel psa byl zjištěn
a psa si po ošetření převzal.
8 10. 5. ve 22:00 hlídka MP zjistila při sledování kamerového systému pohyb několika vozidel u Sluneční brány. V době příjezdu strážníků bylo za jedním z jedoucích
vozidel přivázáno lano, kterého se držel mladík na skateboardu. Hlídka všem přítomným
vysvětlila nebezpečí jejich počínání.
8 11. 5. Městská policie Hořovice prezentova-

Paní Ludmile
Janoušové,
oslavila
23. dubna
70. narozeniny.

Paní Stanislavě
Antonové,
oslavila
7. května
85. narozeniny.

Paní Anděle
Nesnídalové,
oslavila
18. května
85. narozeniny.

Paní Miloslavě
Lisé,
oslavila
6. června
90. narozeniny.

Paní Ladislavě
Henyšové,
oslavila
19. června
80. narozeniny.

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166

Svaz tělesně postižených informuje
n MO STP Hořovice pořádá zájezd do Hrusic,
které jsou neodmyslitelně spojeny s dílem malíře a spisovatele Josefa Lady, který se zde narodil
a prožil část života. K nejznámějším lidovým
pohádkám odehrávajícím se v Hrusicích a okolí,
patří Mikeš, či Bubáci a Hastrmani. Navštívíme
tamní muzeum. Posezení v Hrusicích v hospůdce
u Sejků patří neodmyslitelně ke krásným zážitkům. Tuto hospůdku navštěvoval malíř a spisovatel Josef Lada, tak se budeme těšit na příjemné
posezení a atmosféru. Během zájezdu navštívíme
zámek Konopiště, který patří k nejvýznamnějším
kulturním památkám v České republice. S Konopištěm je spojeno mnoho významných historických událostí.
Pojeďte s námi strávit krásný den a navštívit
výše uvedená místa. Odjíždíme dne 22. 7. 2017
v 7:30 hodin od hořovické radnice. Přihlášky
přijímáme i s platbou 400 Kč, v ceně je zahrnuta
doprava a vstupy muzeum Josefa Lady a vstup na
zámek Konopiště.
n Organizace Svazu tělesně postižených Hořovice pořádá v termínu 14. - 19. 8. 2017 rekondiční pobyt do luxusního hotelu „Gold
Chotoviny u Tábora“. Hotel leží uprostřed
jihočeské přírody nedaleko historického města Tábor. Nabízí nejen luxusní ubytování
v elegantních pokojích, které jsou vybaveny
nadstandardními matracemi pro Váš kvalitní
spánek, ale také luxusní Wellness centrum, zároveň také gastronomii na vysoké úrovni. Cena
pobytu včetně dopravy, ubytování, polopenze,
výletů a Wellness centra činí 4400 Kč. Objednávky na tento pobyt přijímáme od května
do srpna 2017 zároveň s platbou. Více informací na www.stp.mypage.cz

Dětský den ve školní družině
V pondělí 29. 5. se ve školní družině na Vísce konal Den dětí. Všechny děti se moc těšily na úkoly,
které pro ně nachystaly paní vychovatelky. Celkem deset disciplín plnily děti na hřišti, ve družině,
na dvorku u školy a nakonec namalovaly krásný obrázek barevnými křídami na chodník před školou. Za odměnu získaly sladkosti. Děkujeme žákům 7. A, kteří dělali vedoucí u různých disciplín
a samozřejmě rodičům, kteří přispěli na odměny dětí. T. Hrušková, vychovatelka 2. ZŠ Hořovice
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la svou činnost na Velké ceně Hořovic. Kromě
jiného si zde veřejnost mohla prohlédnout výstroj a výzbroj strážníků.
8 20. 5. ve 20:20 hlídka MP zaznamenala
kouř v prostoru skládky odpadu. Dvě osoby zde vypalovaly kabely. Byla jim na místě
udělena bloková pokuta a kabely byly vráceny
společnosti AVE.
8 Dne 22. 5. ve 12:30 byla hlídka MP přivolána na nádraží ČD v Hořovicích, kde se
nacházela silně opilá žena s malým dítětem.
Na místo byly přivolány také pracovnice OSPODU, které si ženu s dítětem převzaly.
Světla Dardová,
zastupující velitelka MP Hořovice

n Půjčovna kompenzačních pomůcek nabízí
nový dětský program: Dětské vozíky mechanické, vozíky polohovací, vozíky stavěcí elektrické,
dětská chodítka, hole, berle, koupelnové pomůcky a polohovací lůžka. Veškeré pomůcky zapůjčujeme dětem do 15 let zdarma včetně dovozu.
Po okrese Beroun rozvážíme pomůcky zdarma.
Úřední dny: pondělí - středa 9:00- 17:00
Přijďte nás navštívit do půjčovny kompenzačních
pomůcek se sídlem Městský úřad Palackého náměstí čp. 640 Hořovice.
Kontakt: 734 130 797, 605 503 281 rozvoz polohovacích lůžek pondělí-středa Kontakt: 734 328 962
Informace k akcím podá předsedkyně Jarmila
Gruntová na telefonu 605 503 28. (jg)

Divadlo pomohlo
Dne 16. 6. proběhlo ve Společenském domě
v Hořovicích charitativní divadelní představení Zářivá hvězda, které sehrálo ve prospěch
berounské neziskové společnosti Dobromysl
zabývající se pomocí lidem se zdravotním
postižením Divadlo za vodou. Výtěžek 4 200
Kč poputuje na rozvoj sociálních služeb, které
Dobromysl poskytuje svým více než osmdesáti
klientům. Velké poděkování patří Městskému
kulturnímu centru Hořovice, městu Hořovice,
regionálnímu magazínu Kurýr a Řeznictví Kamil Alfery.

Kurzy šití pro začátečníky
Individuální přístup – malé skupinky po
max. 6 účastníků. Kurzy budou probíhat vždy
v pátek v době 17:00 – 20:00 hod. v provozovně krejčovství Syringa v Hořovicích, Cvočkařská 286/1.
Termíny: 22. září, 20. října, 24. listopadu,
15. prosince 2017.
Přihlásit se lze na e-mailu syringa-czech@
seznam.cz, nebo na tel. č. 603 964 553. Bližší
informace na www.syringa-czech.cz

www.mesto-horovice.cz

kultura

Brdský kos je z Hořovic
Žáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy Květuše
Ernestové ukončili letošní předprázdninový
soutěžní umělecký maraton v sobotu 27. května
2017 v Mníšku pod Brdy účastí na již 17. ročníku populární prestižní pěvecké soutěže pro děti
a mládež BRDSKÝ KOS 2017.
Hořovice v soutěži reprezentovali Julie Lišková, Martin Jirák, Šárka Červenková v kategorii I.
(do 8 let), Ferdinand Liška v kategorii II. (9 až 11
let), Emma Jánská, Erika Řechtáčková a Filip
Strejc v kategorii III. (12 až 14 let ) a chlapecké
duo Marin Jirák a Fillip Strejc kategorii pěveckých uskupení.
BRDSKÝM KOSEM 2017 v 1. kategorie se
stal MARTIN JIRÁK (8) s jevištní kreací PAN
TAU. Porota ve složení Michael Bragagnolo (solista Národního divadla v Praze), Eliška Rezková (vítězka Czechtalentu 2017), Milan Herman
(hudební manager, porotce Superstar) a herečka,
zpěvačka a spisovatelka Zora Jandová ocenila
i dvojici Martin Jirák a Filip Strejc v kategorii
pěveckých skupin, a to vynikající druhou cenou.
Hořovickým pěvcem první poloviny roku
2017 se stal Martin Jirák, který ze dvanácti soutěžních příležitostí proměnil v ocenění úžasných jedenáct, včetně 1. ceny z celostátního kola
umělecké soutěže s mezinárodní účastí ALLEGRO 2017, 2. ceny z celostátního kola pěvecké
soutěže KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2017
nebo stříbrné stuhy z celostátního kola soutěže
JARNÍ PETRKLÍČ 2017.
Dalším velmi úspěšným pěvcem je Filip Strejc
s deseti starty a účastí v anglických muzikálových
projektech Hudební akademie Praha PZ (letos
JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT a CINDERELLA, květen
2017, Divadlo Hybernia) či Šárka Červenková
s úspěchy v soutěžích ve zpěvu lidových písní.
Všichni letos úspěšní pěvci vystoupili ve čtvrtek 15. června 2017 na koncertě nejlepších žáků
ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice s jevištní kreací MONASTERY SECRET. (ke)

n V sále hořovické radnice vystoupil Lidový soubor. Foto: archiv ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice

Projekt ZUŠ OPEN
pod taktovkou ZUŠ Hořovice
Letošním rokem se naše škola připojila
k iniciativě naší přední pěvkyně Magdalény
Kožené, podpořit základní umělecké vzdělávání. Projekt ZUŠ OPEN, který je výsledkem
této iniciativy, se stal happeningem na celostátní úrovni. Na naší ZUŠ jsme
tedy dali síly dohromady a připravili pestrý kulturní program,
který jsme prezentovali stejně
jako 337 dalších ZUŠ v republice, v úterý 30. května 2017.
Během školního roku, kdy
jsme přemýšleli, jak ukázat
všechny obory veřejnosti, a zároveň vše zasadit a skloubit
do běžného provozu ZUŠ, se vytříbil níže
uvedený program, který se nakonec s drobnými změnami (tzv. na poslední chvíli) povedlo zrealizovat.
1. Dopoledne jsme od 10 a znova od 11

Cornwallská tragédie na hořovickém zámku
Tradiční letní noční divadelní prohlídky zámku v Hořovicích 5. a 6. července.
Zanedbávat kvůli práci svou
krásnou mladou manželku se
nevyplácí ani nejvyššímu cenzorovi. Svižná konverzační komedie vás provede nejkrásnějšími
interiéry zámku a poučí o manželských povinnostech. Začátky
prohlídek v 19 a 20 hodin. Doba
trvání prohlídky cca 60 minut.
Prohlídky nedoporučujeme malým dětem.
Zajistěte si včas svou rezervaci.
tel.: 311 512 479, 724 331 568
e-mail: horovice@npu.cz

www.mesto-horovice.cz

hodin vystupovali pro MŠ a ZŠ Hořovice v sále hořovické radnice. Předškolákům
a žákům 1. tříd zatančili, zahráli a zazpívali:
Pěvecký sbor ZVONEK pí uč. Barbory Janečkové, žáci tanečního oboru pí uč. Venduly
Dědové v choreografii O KAPKÁCH, zpěvačka Lucie Benešová a Jan Jeřábek za doprovodu pí
uč. Marie Fajfrlíkové, houslisté
pí uč. Elišky Chaloupkové v programu pohádkových písní a LIDOVÝ SOUBOR složený z tanečníků, komorního souboru
malých pěvců Květuše Ernestové
a do třetice hudebníků (housle,
flétna, klarinet, kytara, ozvučná dřívka).
2. Výstava výtvarného oboru pí uč. Barbory
Albrechtové s akční tvorbou žáků začala od 14
a končila v 17 hodin v areálu Starého zámku
Hořovice (1. patro nad knihovnou). Samotná
akce začala v dostatečném předstihu přípravou
všech pomůcek a především velkoformátové
látky, na kterou žáci ztvárňovali díla na motivy osoby houslového virtuosa Josefa Slavíka
a naší školní budovy v Hořovicích. Akce byla
přístupná veřejnosti, kdy se v průběhu 3 hodin
postupně střídaly skupinky návštěvníků.
3. Poslední „třešničkou“ bylo vystoupení
našeho školního orchestru, který si po dvou
letech existence zvolil nový název HORband.
Složení zůstalo téměř neměnné. Repertoár
skladeb se za poslední rok ještě více rozrostl
a aranže se posunuly k těm ještě náročnějším.
Kromě rock, pop a swing repertoáru zahrála
kapela ZUŠ také filmovou hudbu či dvě autorské skladby kytaristy a aranžéra kapely pana
Dalibora Procházky. Koncert HORbanduse
konal v sále Hořovické radnice od 17 hodin.
Děkuji učitelům, žákům a všem ostatním,
kteří svým přičiněním pomohli prožít krásné
okamžiky a přispěli tak k dobré prezentaci
naší ZUŠ v Hořovicích.
BcA. Jakub Albrecht, ředitel školy
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kultura - společnost

Labor - zapomenutý génius
Hlasy všech lidí , které miluji,
splývají se zvukem varhan,
a to je můj život.
Alma MAHLEROVÁ, 1924

V Hořovicích se konal
Oranžový dětský den
U hořovického Lázeňského rybníka
se každým rokem v červnu sejdou chlapci a děvčata, aby zde oslavili Den dětí. Bylo
tomu tak i letos, kdy se zde v sobotu 10.
června nejmenší Hořováčci svezli na ponících, pobavili ve skákacím hradu, zazpívali si
i zatančili. Setkání pravidelně pořádá ČSSD
Hořovice. „Jsme rádi, že si akce vždy své publikum najde, že se z ní stala tradice,“ prohlásil
starosta města Hořovice Jiří Peřina.
O zábavu se u vodní plochy hořovického
rybníka postaral moderátor a DJ Karel Moravec, který dětem nabídl nejen diskotéku
a soutěže, ale jako překvapení i obří bublifuk.
Hudbou a pohybem nabité odpoledne zpestřilo i občerstvení. (rak)

Majitelé hořovického panství, Vrbnové Eugen
I., Rudolf a Eugen II., zastávali významné úřady
u vídeňského dvora, ale těžištěm jejich činnosti
na Hořovicku byla železářská výroba, kterou dovedli k vysokému stupni rozvoje.
Za hraběte Rudolfa (1761 – 1823) poutal hořovický i jinecký zámek pozornost řady významných osobností a monarchie i z ciziny. Do vrbnovských železáren, prožívajících tehdy nejslavnější
dobu svého vzestupu za ředitele Václava rytíře Rosenbauma (1753 – 1833) a šichmistra Pavla Fiedlera, jezdili pruští i saští odborníci, císař František,
princ Ferdinand i arciknížata s četnými doprovody, také profesor techniky František Josef Gestner
(1758 – 1832), slavný numismatik Mader a jiní…
Znamenitým bylo také hudební prostředí,
o čemž svědčí hudební kroužek vytvořený kolem
revidenta železáren Josefa Labora (1790 – 1872).
Laborové se objevují ve službách majitelů hořovického panství Vrbnů již od poloviny 18. století. Prvním byl Josef Labor, původně nadlesní
na panství v Hostinném. Jeho syn, taktéž Josef,
byl hutním písařem a kontrolorem materiálu v Komárově. Z jeho manželství s Barborou,
dcerou mrtnického mlynáře Václava Morávka,

Britney přináší radost klientům
Domova Na Výsluní

Fenka Britney pravidelně navštěvuje náš Domov a přináší radost nejen klientům, ale i zaměstnancům. Chtěli bychom touto cestou paničce paní Kautské i Britney poděkovat.
Romana Záhoříková, asistentka ředitelky Domova Na Výsluní, Hořovice
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se narodil 1. února 1790 další Josef Labor, který
získal vzdělání za vrbnovské podpory a stal se
hutním písařem a revidentem. Bydlel v domě č.
5 v nádvoří starého hořovického zámku. Hudební
zájmy jej sblížily s rodinou hořovického kantora
Antonína Slavíka, který právě do jeho Památníku
zapsal svoji Pjsen k Sw. Gilgj, patronu osady Horzowské. Později svého otce napodobil houslový
virtuos Josef Slavík (1806 – 1833), jenž do Laborova Památníku napsal Polonézu D dur i další
skladby. Tento Památník, vázaný sešit s příspěvky
z let 1817 – 1866, obsahuje také rukopisy veršů
Jana Erazyma Vocela, Simeona Karla Macháčka
a Prokopa Chocholouška.
Revident Josef Labor se poměrně pozdě oženil
s Josefou Walnerovou, dcerou vojenského nadlékaře z Vídně. Dne 29. června 1842 se jim v Hořovicích narodil geniální klavírista, varhaník, hudební
skladatel a pedagog JOSEF PAUL LABOR, který
však ve třech letech oslepl. Rodina se proto odstěhovala do Vídně, kde chlapec navštěvoval c. a k.
Slepecký výchovný ústav a Konzervatorium der
Gesellschaft der Musikfreunde. Jeho pedagogy
byli především Simon Sechter a Eduard Pichert.
V letech 1863 1866 absolvoval turné velmi úspěšných koncertů po hlavních evropských městech,
seznámil se s Jiřím V., jenž mu svěřil výuku své
dcery a jmenoval ho Královským dvorním klavíristou. Posléze se Labor usadil ve Vídni, věnoval se
pedagogické činnosti (Alma Mahlerová, Arnold
Schoenberg, Paul Wiittgenstein…), hře na varhany
(c. a k. Dvorní varhaník od roku 1904)), skladbě
(více než 80 kompozic), byl členem Společnosti na podporu německé vědy, literatury a umění
v Čechách, účastnil se redakce Deutsche Tonkunst
in Oesterreich, spolupracoval na vydávání skladeb
rakouských císařů (Kaiserwerke), vypracoval generální bas k houslovým sonátám Heinricha Ignáce
Bibera a k Cestiho opeře Pomo d´oro a dokonce
vyvinul notové písmo pro slepce. Když jeho žák
Paul Wittgenstein (1887 – 1961) přišel v první světové válce o pravou ruku, Labor pro něj pohotově
zkomponoval Sonátu pro housle a klavír jednou
rukou a Klavírní kvintet pro housle, violu, violoncello a klavír jednou rukou (1916).
Ještě za skladatelova života byl založen JOSEF
LABOR CHOR (1919) a v roce 1923 Svaz Josefa
Labora s cílem propagovat skladatelovo dílo.
Filosof Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951,
mladší bratr slavného klavíristy) řadil hořovického rodáka Josefa Labora vedle Mozarta , Haydna,
Beethovena, Schuberta a Brahmse mezi šest skutečně velkých skladatelů. Pomník skladatele, který
zemřel 26. dubna 1924, byl vztyčen ve Vídni.
Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice připomněla život a dílo zapomenutého génia ,
od jehož narození uplyne právě 175. let, koncertem
Hommage a Labor v červnu 2012 v kostele sv. Jilljí
v Hořovicích. Zpívala Květuše Ernestová a Dívčí
komorní soubor Základní umělecké školy Josefa
Slavíka Hořovice, chrámové varhany z dílny proslulého varhanáře E. Š. Petra rozezněl a na Laborovo téma improvizoval varhaník Svatomikulášského
chrámu v Praze Přemysl Kšica.
Květuše Ernestová

www.mesto-horovice.cz
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Kulturní a společenský servis
HOŘOVICKÁ HELIGÓNKA
11. a 12. 8. 2017
Městské kulturní centrum Hořovice
pořádá ve dnech 11. a 12. srpna jubilejní 40. setkání heligónkářů. Oblíbená akce probíhá ve spolupráci s firmou
Delicia accordions s. r. o. Hořovice
a pod záštitou starosty města Hořovice
Dr. Ing. Jiřího Peřiny.
V letošním roce se můžeme těšit již
na 40. ročník oblíbeného festivalu „Hořovická heligónka“. Pravidelně se zde
setkávají hráči na heligonku z celé republiky i ze Slovenska s početnými příznivci
tohoto tradičního hudebního nástroje.
Jsme rádi, že se k nám vracejí dlouholetí
účastníci i zástupci mladé generace, kteří
dokazují, že popularita heligónky rozhodně není na ústupu.
Letošní festival bude oproti dřívějším
ročníkům obohacen o prodejní stánky
regionálních výrobků a potravin. Tradičně pak bude možné shlédnout jedinečnou výstavu historických modelů starých
heligónek a akordeonů, ale také nové
současné modely firmy Delicia accordions s.r.o.
Pro heligónkáře je připraveno občerstvení, suvenýr s logem Hořovické heligónky a účastnický list. Vítězové soutěže
o Cenu diváka (1. – 3. místo) pak získají
dárkový poukaz na sortiment firmy Delicia accordions s.r.o.
Heligónkáři, kteří by chtěli na přehlídce vystoupit, se mohou přihlásit
do 31.7.2017 na adrese MKC Hořovice,
Vrbnovská 30/1, 268 01 Hořovice, na tel.
čísle 603 199 304 nebo na e-mailu mkc@
mkc-horovice.cz.
PROGRAM:
Pátek 11. srpna 2017
od 19:00 hodin v klubu Labe
NEFORMÁLNÍ VEČER
Setkání hráčů, kde zazní heligónka
i akordeon v různých hudebních žánrech.
Sobota 12. srpna 2017
od 10:00 hodin
v areálu Společenského domu
TRADIČNÍ PŘEHLÍDKA
HELIGÓNKÁŘŮ
se soutěží o Cenu diváka
10:00 Zahájení přehlídky, přivítání účastníků a diváků starostou města Hořovice
V sobotním programu vystoupí hosté:
KLADENSKÁ HELIGÓNKA
Stanislava Waise
LIBEREČTÍ HARMONIKÁŘI
Další informace na tel. číslech:
603 199 304 (MKC Hořovice)
732 512 821 (Informační centrum)
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n Galerie Starý zámek
Vrbnovská 30 / 1
n ČESKOSLOVENSKÝ FILMOVÝ
PLAKÁT 1960 – 1989
Součástí výstavy jsou i plakáty k prvorepublikovým filmům ze 30. let. Otevírací doba
Galerie pátek – sobota – neděle od 10:00
18:00.

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 VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI
MARTA NAPOSLEDY
Turné Marty Kubišové
Středa 18. 10. 2017
Cena místenky do sálu 1. – 13. řada 690 Kč,
14. – 24. řada 590 Kč
Zdeněk Izer a Autokolektiv
Úterý 26. 9. 2017
Cena vstupenek do sálu: 1. – 10. řada 250 Kč,
11.  – 20. řada 220 Kč

n Klub Labe
Vísecké nám. 198, e-mail: labe.prochor@
seznam.cz, www.klublabe.cz

VARY

ve

vašem

kině

n DVOJITÝ MILENEC – filmová projekce
– VARY VE VAŠEM KINĚ
13. 7. čtvrtek od 19:30

červenec 2017

Chloé, mladá křehká žena se sklony k depresím,
začne docházet na psychoterapii a bezhlavě se
zamiluje do svého psychologa Paula. Poté, co
se milenci sestěhují, začne Chloé zjišťovat, že
v Paulově minulosti něco nehraje, až objeví
existenci jeho jednovaječného dvojčete. Erotikou prosycený thriller z tvůrčí dílny zkušeného
francouzského režiséra Françoise Ozona.
n AXOLOTL OVERKILL – filmová
projekce – VARY VE VAŠEM KINĚ
20. 7. čtvrtek od 19:30
Šestnáctiletá Mifti žije v Berlíně, kde vymetá večírky, experimentuje s drogami a sexem a kašle na
školu. Dospělí, které potkává, jí přijdou zoufalí. Ti
si o ní na oplátku rádi myslí, že je moc drzá, často
zbytečně smutná a bezhlavě zamilovaná. Dospělí
zoufalci se totiž nechtějí zabývat podstatou věci.
Mifti ví, že je na všechno na celém světě sama. Ať
už tahle fráze znamená cokoliv. Je na tom stejně
jako vodní dráček axolotl, který přežije všechno a
s každou zkušeností se stává někým novým.

n Muzeum Hořovicka
Vrbnovská 27 - Starý zámek
www.muzeum-beroun.cz
Email: horovice@muzeum-beroun.cz
V létě, době prázdnin a dovolených, bude expozice otevřena denně kromě pondělí od
10-12 a 12:30-18 hodin. Návštěvníci poznají
řemeslnickou tradici zdejšího regionu, seznámí
se s přírodou a mohou vyzkoušet zvuk smaltu v
podobě bicí soupravy. Pro děti je připraven herní
koutek se skládačkou, hlavolamy a dřevěnou
stavebnicí. Přijďte strávit příjemnou půlhodinku
a načerpat inspiraci. Prohlídka Muzea Hořovicka
bude možná i při koncertech Kulturního léta
před vystoupením a během přestávky koncertu.

n Knihovna Ivana Slavíka

Knihovna Ivana S

Vrbnovská 30/1
tel. 603 199 304
zve všechny bez rozdíl
www.mkc-horovice.cz/mkc-knihovna.html
e-mail: knihovna@mkc-horovice.cz
n 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.

tentokrát s překv
n „JAK JSEM BYL MALEJ“
10. 7. pondělí od 9:30
(Místo, kde budeme číst, nebude p
Knihovna Ivana Slavíka zve všechny bez rozdílu
„Jak jsem
bude z sknihy
věku na 3. společnéČíst
čtenísetentokrát
překvapením.
(Místo,
Začínáme
kde budeme číst,
Potom pod
nebude předem
Sraz v 9:
známé.) Číst se
knihovnou
bude z knihy
Společný
„Jak jsem byl
čtení
malej“.
Kdo
Na nikoho
bude číst? Knihovnice a každý,
S sebou p
sezení
kdo bude mít

Kdo bude číst?
Knihovnice a každý, kdo bud
a umí hezky číst
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zájem a umí hezky číst. Potom podle zájmu dětí.
Sraz v 9:30 před knihovnou v Hořovicích. Společný odchod na místo čtení. Na nikoho se nečeká.
S sebou podložku na sezení!
n NOVĚ! DONÁŠKOVÁ SLUŽBA
Od května knihovna rozšířila své služby o donáškovou službu. Služba je bezplatná a je určena pro všechny čtenáře, kteří mají zaplacen
registrační poplatek a jimž zdravotní stav
či handicap nedovoluje navštívit knihovnu
osobně. Knihy, časopisy a audioknihy si můžete objednat osobně, telefonicky na čísle
603 199 304 nebo emailem knihovna2@mkchorovice.cz . Nejprve ověříme dostupnost titulů a posléze vás kontaktujeme a domluvíme se
na nejbližším termínu doručení. Tituly, které máte již přečtené, vyzvedneme a vrátíme.
Tato služba je poskytována vždy první pondělí
v měsíci na území Hořovic.
n FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
SNÍMKŮ Z BRD
Knihovna Ivana Slavíka v Hořovicích
a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
Regionální pracoviště Střední Čechy, Správa
CHKO Brdy vyhlašují FOTOGRAFICKOU
SOUTĚŽ.
Během letních toulek pořiďte zajímavé fotografické snímky z Brd.
Dvě soutěžní kategorie: A. do 15 let, B. od 16
let. Každý soutěžící pošle pouze 1 snímek. Lze
připojit stručný popis místa, kde jste fotografii
pořídili.
Fotografii v minimálním rozlišení 1200x1600
px pošlete na emailovou adresu: knihovna1@
mkc-horovice.cz, nebo na flashdisku přineste
do knihovny nebo IC. Ke snímku doplňte své
jméno. Děti do 15 let věk.
Všechny fotografie budou od září vystaveny
v prostorách knihovny. Snímky budou označeny čísly a návštěvníci knihovny sami vyberou nejhezčí foto z každé kategorie. Vítěz získá
knižní odměnu a materiály o CHKO Brdy.

n Tvořivý ráj
Palackého náměstí 98, Hořovice
www.tvorivyraj.cz
Kurzy pro dospělé a děti od 15-ti let:
4 3. 7. Šijeme s Vendulkou - opakování. HIT
LÉTA Letní psaníčko - lektorka: Vendula Dědová,
cena 390 Kč včetně materiálu. Vybírat ze široké
škály látek vám umožňuje nespočetné množství
kombinací. Nestane se, aby jste viděli stejně barevnou kabelku. Opět šijeme pod vedením skvělé
lektorky.
4 11. 7. - Keramika pro dospělé od 50 Kč za
výrobek, lektorka Jana Vymazalová
V létě myslete na zimu a přijďte vyrábět třeba
vánoční dárky, vždyť vlastnoručně vyrobený
dárek je ten nejkrásnější a na keramiku je teď ten
pravý čas!
4 22. 7. Polymerové tvoření aneb Fimo a pastely lektorka Tereza Šťastná, cena kurzu 450 Kč včetně
materiálu a zapůjčení pomůcek.
Jeden z posledních hitů v polymerovém světě jsou
právě jmenované pastely, přijďte ochutnat práci s
nimi a vytvořit si originální šperky během sobotního dopoledne.

14

Kurzy se budou ještě na měsíc červenec doplňovat,
sledujte nás na facebooku Tvořivý ráj a na našich
stránkách www.tvorivyraj.cz.
Konání kurzů je v pracovní den vždy od 17:15,
na kurzy šití doporučujeme dostavení na 17:00
z důvodu výběru látek. Sobotní kurzy se konají
dopoledne od 8:3. Vše na adrese Tvořivý ráj,
Palackého náměstí 98, Hořovice.

n Brdy
n PŘIJĎTE ZAŽÍT TMU
14. 7. případně 15. 7. od 21:00
AOPK ČR, RP Střední Čechy, Správa Chráněné krajinné oblasti Brdy, Česká astronomická
společnost a Hvězdárna v Rokycanech a Plzni
Vás zvou na zážitkový večer tmy v CHKO Brdy.
Sraz u Grill Baru Míšov v 21 hodin.
Program: přednáška astronomů o tmě a světelném znečištění, pozorování hvězdné oblohy.
Po ukončení oficiální části programu (cca do 24
hodin) budou moci účastníci zůstat na místě
a přespat pod širákem.

n Dobříš
ZÁMEK
n KOMENTOVANÉ VYCHÁZKY
FRANCOUZSKÝM PARKEM
A SOKOLNICKÉ UKÁZKY
2., 9., 16., 23. a 30. 7., 6., 13. a 20. 8.
S průvodcem navštívíte běžně nepřístupná
a skrytá místa ve francouzském parku, například zavlažovací tunel, oranžerii nebo unikátní pivovarské sklepy z 18. století. Průvodce
vás seznámí s letošní květinovou výsadbou,
informovat vás bude o celé historii francouzského parku a popovídat si s průvodcem můžete také o jelenci běloocasém, jehož můžete
spatřit v oboře ve francouzském parku. Prohlídku příjemně zakončíte u sokolníka, který vám se svými dravci předvede sokolnické
ukázky.

n Točník
HRAD TOČNÍK
n NA DVOŘE CÍSAŘE RUDOLFA II.
5. - 6. 7. sobota a neděle 10:00-18:00
V bohatém programu spatříte příjezd císaře
Rudolfa II. s družinou, šermířská klání, výcvik stráží. Dále kejklíře, kouzelníka, Golema
a alchymisty, tanečnice, sokolníka, hudebníky,
herce, kata i lazebnice. Nebude chybět tržiště
dobové, zvířectvo všeliké a pro krky hladové
dobrá sousta a pití spousta. Pořádá SDS Gladius
a hrad Točník.
n HRADY.CZ
14. - 15. 7. pátek 18:00 - 02:00, sobota
12:00 - 02:00
Každoroční hudební festival na louce pod hradem Točníkem.
Pátek: 17:30 - 18:00 Smrtihlav, 18:00 - 19:00
Vypsaná fixa, 19:00 - 20:00 Vladimír 518,
20:00 - 21:00 Visací zámek, 21:00 - 21:30 vyhlášení karnevalových masek, 21:30 - 22:30
Richard Müller, 22:30 - 23:30 Rybičky 48,
23:30 - 00:30 Horkýže Slíže.

Sobota: 11:30 - 12:00 The Agony, 12:00 - 13:00
Xindl X, 13:00 - 14:00 Mandrage, 14:00 - 15:00
No Name, 15:00 - 16:00 Sto zvířat, 16:00 17:00 Plexis, 17:00 - 18:00 Arakain & Lucie
Bílá, 18:00 - 19:00 Portless, 19:00 - 20:00 Anna
K., 20:00 - 21:00 Wohnout, 21:00 - 22:00 Majk
Spirit + H16, 22:00 - 23:00 Tomáš Klus, 23:00
- 24:00 MIG 21
Změna programu vyhrazena.
Vstupenky kupuj zde: http://www.ceskehrady.
cz/cs/vstupenky/

n Zaječov - kino
4 9. 7. od 19:30 Špunti na vodě
4 16. 7. od 18:00 Angry Birds ve filmu
4 23. 7. od 19:30 Instalatér z Tuchlovic
4 30. 7. od 19:30 Všechno nebo nic

n Zbiroh
MĚSTSKÉ MUZEUM
n CESTY - PO KAMENÍ I PO ASFALTU
4. 7. - 31. 8.
Městské muzeum ve Zbiroze srdečně zve na
výstavu fotografií s názvem Cesty – Po kamení
i po asfaltu. Autoři fotografií představují svoje
pohledy na zdejší komunikační síť - silnice, železnici, aleje, lesní a polní cesty a mnohé další.
Fotografie doplňují četné historické mapy, plány a dobové fotografie. Výstava se rovněž zabývá nejrůznějšími souvislostmi a děním na historické komunikaci – Norimberské zemské stezce
a v jejím okolí. Vernisáž výstavy se koná v úterý
4. července 2017 v 17.00 ve výstavní síni zbirožského muzea. Výstava potrvá do 31. srpna 2017.
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 Zubní pohotovost
4 1. 7. MUDr. Agatii Oleksandr, Beroun, Plzeňská 32/22, tel.: 311 513 313
4 2. - 3. 7. MUDr. Asina Iuliia, Beroun, Plzeňská 32/22, tel.: 311 513 313
4 4. 7. MUDr. Asina Iuliia, Beroun, Plzeňská
32/22, tel.: 311 513 313
4 5. - 6. MUDr. Kirichenko Denis, Beroun,
Havlíčkova 1732/3, tel.: 727 836 818
4 7. 7. MUDr. Hentsch František, Zdice, Palackého nám. 21, tel.: 608 020 878
4 8. - 9. 7. MUDr. Hentsch František, Zdice,
Palackého nám. 21, tel.: 608 020 878
4 15. - 16. 7. MUDr. Burka Jiří, Chyňava 49,
tel.: 311 691 131
4 22. - 23. 7. MUDr. Cajthaml Jiří, Drozdov
29, tel.: 605 420 898
4 29. - 30. 7. MUDr. Davidová Petra, Beroun,
Tř. Politických vězňů 40, tel.: 775 595 704
Pohotovostní služba od 8:00 – 11:00.
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Denisa Chlustinová
boduje v pole sportu
V první polovině letošního roku se v pražském Divadle Hybernia konalo semifinále
Mistrovství ČR v pole sport a této soutěže
se účastnila i Denisa Chlustinová z Hořovic.
Denisa se utkala s dalšími třiceti soutěžícími
v kategorii ženy profesionálové o 10 postupových míst do finále. Její výkon porota složená
ze zahraničních porotců ohodnotila vysokými
známkami a Denise se podařilo probojovat
do finále MČR v Pole sport 2017 v kategorii
ženy profesionálové. Na tomto mistrovství
se Denise nedařilo pouze jako soutěžící, ale
i jako trenérce. Její svěřenkyně Klára Kotlíková v kategorií ženy amatéři postoupila do finále z druhého místa a porazila tak dalších
téměř šedesát konkurentek. Denisa se dále
zkraje května zúčastnila prvního kola mezinárodní soutěže Pole Battle League v Praze
a skončila na krásném druhém místě. Chcete
si vyzkoušet pole dance, tak můžete navštívit
Denisy lekce v Berouně či Praze. (dch)
n Denisa
Chlustinová.
Foto: archiv

Celorepublikové závody v taekwon-do ITF
Letošní první kolo celorepublikového setkání členů STM (střediska talentované mládeže) se uskutečnilo 13. - 14. 5. ve sportovní
hale v Ostravě pod záštitou Českého svazu
Taekwon-Do ITF. Celkem se zúčastnilo 178
závodníků z pěti středisek. I přes obrovskou
konkurenci se všem našim závodníkům podařilo předvést skvělé výkony. Jako STM Praha II
jsme skončili s celkovým počtem 27 zlatých, 16
stříbrných a 30 bronzových medailí na prvním
místě! Eliška Matějková vybojovala bronzovou
medaili ze sportovního boje jednotlivců. Eliška
Fuxová vybojovala stříbrnou medaili ze sportovního boje, bronzovou z technických sestav
a jako členka týmu získala dvě stříbrné medaile. Daniel Vlček vybojoval stříbrnou medaili ze
sportovního boje a jako člen týmu získal jednu
stříbrnou a jednu bronzovou medaili. Eliškám
i Danovi za krásná umístění gratulujeme.

Ovšem to není zdaleka vše. Eliška Fuxová
nelenivěla a 27. 5. se zúčastnila dalšího závodu, konkrétně Sonkal OPEN 2017, kde vybojovala jednu zlatou medaili z technických sestav jednotlivců a jednu stříbrnou medaili ze
sportovního boje jednotlivců.
Všichni zájemci o Taekwon-Do jsou srdečně zváni na tréninky, které pravidelně probíhají v Hořovicích každou středu od 17:00
– 18:00 v místní ZŠ pod vedením mistra Martina Zámečníka VII. dan; +420 603 302 739
a každé pondělí v místní sokolovně od 17:00
– 18:00 pod vedením Jany Kundrátové 2. kup;
+420 723 691 771. Více informací o naší škole
Ge-Baek Hosin Sool najdete na internetových
stránkách www.tkd.cz
Popřípadě nás kontaktujte na e-mailové
adrese: info@tkd.cz
Aneta Poklopová

Motorkářský cvoček zpestří spanilá jízda i vystoupení kaskadéra
Spanilá jízda, vystoupení kaskadéra i hudebních kapel Kohn a Katr. To vše a mnohé
další zpestří čtvrtý ročník hořovického Motorkářského cvočku. Akce se koná ve dnech 28.
– 30. července v zahradě Společenského domu
Hořovice, v případě nepříznivého počasí se
program přesune do vnitřních prostor. Hlavní
část se uskuteční v sobotu. Zájemci, kteří na ni

dorazí v pátek večer, mohou stanovat v uzavřeném areálu.
Setkání, které je určené nejen motorářům,
ale i návštěvníkům z řad veřejnosti, se uskuteční pod záštitou starosty města Hořovice
Jiřího Peřiny a ředitele Městského kulturního
centra Přemka Landy. Jeho součástí budou
i soutěže o ceny a občerstvení.
V loňském roce se
na start spanilé jízdy postavilo sto třicet pět motorkářů
se svými burácejícími stroji.
Celkový počet účastníků
a diváků se nakonec vyšplhal na tři stovky. Nejmladším účastníkem byl šestiletý
Adam Marek z Tlustice,
který se v areálu Společenského domu představil
na elektro motorce. Nejmladším motoúčastníkem
byl sedmnáctiletý Jan Rogos. Naopak těmi nejstaršín Start spanilé jízdy se uskuteční v sobotu 29. července v 11 hodin mi byli manželé z Děčína,
u hořovického Společenského domu. Foto: archiv
kterým je přes sedmdesát
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let a ročně na skútru najezdí deset až dvanáct
tisíc kilometrů.
Více informací lidé najdou na internetových stránkách www.motorkarskycvocek.cz
a facebooku. (rak)
IV. ROČNÍK MOTORKÁŘSKÉHO
CVOČKU HOŘOVICE
KDY: 29. 7. - 30. 7. 2017
KDE: Hořovice, Nádražní 606,
areál za Společenským domem
PROGRAM:
8:00 – zahájení akce
10:00 – rozprava
11:00 – spanilá jízda
12:00 – vystoupení kaskadéra
14:00 – vystoupení předskokanů
16:00 – hudební produkce kapely KOHN
20:00 – hudební produkce kapely KATR
00:00 – další hudební produkce
Soutěže o ceny, občerstvení, hudební produkce, vystoupení kaskadérů.
Stanování a parkování motorek v uzavřeném
areálu. V případě nepříznivého počasí bude
program probíhat ve Společenském domě.
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orní Středočeši na Mistrovství ČR v RT

áků a juniorů, vybojovali 9 medailí

sport - informace

Skvělý výsledek Jany Adámkové
v závěru badmintonové sezóny

Teprve šestnáctiletá hořovická badminčátkem září byla připravená na start její
tonistka Jana Adámková vyhrála začátkem
podzimní části, která vyvrcholí listopadočervna svůj první republikový turnaj katevým MEJ U17 v Praze. Budeme jí držet palgorie Grand Prix A kategorie U19 ve dvouce, aby se stala další úspěšnou reprezentanthře juniorek. Její úspěch je o to cennější,
kou našeho města i České republiky, stejně
že na turnaji startovaly s výjimkou dvou
jako celá řada jejích předchůdců z hořovichráček, všechny naše nejlepší juniorky. Jana
ké badmintonové líhně.
9. – 11. 6. 2017 se konalo Mistrovství ČR žáků a juniorů v RT v Pelhřimově.
prošla turnajem naprosto suverénně, když
Petr Koukal st.
v
semifinále
vyřadila
ve
dvou
setech
i
její
u se celkem zúčastnilo 75 závodníků – 31 žáků, 14 žákyň, 21 juniorů a 9
obávanou soupeřku a turnajovou jedničku,
tředočeský územní svaz reprezentovali junioři Václav Calta (MO Sedlčany), Vojtěch
Veroniku Dobiášovou z Mostu. Také tento
Sedlčany), žáci TobiasKočkár (MO Hořovice) a Martin Kulhavý (MO Hořovice) a
O víkendu 9. – 11. 6. se konalo Mistrovskalp přední české juniorky byl pro Janu
vek závodilo ve složení Lucie Hodíková(MO Sedlčany) a Tereza Tůmová (MO
ství ČR žáků a juniorů v rybolovné techpremiérový. Paradoxní bylo, že nejvyrovnakterá startovala jako náhradnice za Amálii Ungrovou (MO Hořovice).
nice v Pelhřimově.
nější utkání na celém turnaji sehrála ve druŠampionátu se celkem zúčastnilo 75 závodníhém kole se svojí oddílovou spoluhráčkou
ků – 31 žáků, 14 žákyň, 21 juniorů a 9 juniorek.
Veronikou Čihákovou, kterou hlavně díky
Středočeský územní svaz reprezentovali junioři
velké nervozitě porazila až po dvou vyrovVáclav Calta (MO Sedlčany), Vojtěch Burda
naných setech.
(MO Sedlčany), žáci Tobias Kočkár (MO HořoHned následující týden reprezentovala
vice) a Martin Kulhavý (MO Hořovice) a družJana Adámková Českou republiku na turnastvo dívek závodilo ve složení Lucie Hodíková
ji evropského okruhu BEC U17 v srbském
(MO Sedlčany) a Tereza Tůmová (MO SedlčaNovim Sadu. Tam si v konkurenci 60 hrány), která startovala jako náhradnice za Amálii
ček vybojovala pěkné 9. místo a v celkovém
Ungrovou (MO Hořovice).
hodnocení se posune již do první evropské
Středočeši si vedli výborně a z mistrovství redvacítky této kategorie.
si vedli výborně
a z mistrovství
republiky
přivezli
2 zlaté, 4astříbrné
a 3 bronzové medaile.
publiky
přivezli
2 zlaté,
4 stříbrné
3 bronzové
Nyní hořovickou hráčku, stejně jako
loužili:
medaile. O ně se zasloužili:
její spoluhráče z oddílu, čeká odpočinek
– družstvo chlapců, které na tomto mistrovství
po sezóně. Jana ho však bude mít jen krátzužitkovalo přípravu, jež absolvovalo v průběhu
ký, protože hned začátkem července odjíždí
letošního roku, ale i v letech minulých a v celkona první desetidenní kondiční soustředění
n Jana Adámková.
vém pořadí družstev obsadili krásné 2. místo;
před novou sezónou. Prakticky celé prázdFoto: archiv
– v jednotlivcích se nejlépe dařilo Václavu Calniny se bude věnovat přípravě tak, aby zatovi, ten získal zlato v disciplínách muška skish
a zátěž skish, v celkovém pořadí juniorů v pětiboji obsadil místo druhé;
– Martin Kulhavý skončil v disciplině muška
dálka po finálovém rozhozu druhý a v disciplíně
muška skish třetí.
- nejmladší z chlapců Tobias Kočkár ukázal svoje
kvality v disciplíně zátěž dálka a vybojoval ve finále krásné třetí místo;
V pátek 9. 6. se v rámci Berounského dne bezpečí konal druhý ročník soutěže pro děti, které
– v celkovém pořadí žáků si Martin Kulhavý navštěvují kroužek mladého zdravotníka, kde se věnují základům poskytování první pomoci.
odvezl bronzovou medaili, ale i Tobias Kočkár Soutěž pořádal oblastní spolek Českého červeného kříže Beroun.
zazářil a obsadil místo čtvrté jen o necelý jeden
Soutěž byla zahájena v ranních hodinách, a to nástupem soutěžících družstev, mezi nimi byli
bod za Martinem.
i žáci Hořovického Gymnázia Václava Hraběte (GVH). Připravené úkoly, nejen z první pomoToto mistrovství uzavřelo sérii nominač- ci, ale také z oblasti léčivých rostlin a transportu raněných, absolvovali soutěžící v pětičlenných
ních závodů na mistrovství světa juniorů, které družstvech. Trasa byla připravena v různých stupních obtížnosti tak, aby ji mohli absolvovat
se koná letos v Bratislavě od 20. do 23. 7. 2017 i nejmenší děti navštěvující teprve druhou třídu základní školy.
a svými výkony si nominaci vybojoval Václav
Na konci soutěžního klání byly vyhlášeny výsledky. V první kategorii (děti I. stupně základní
Calta. Toho ještě čeká tento víkend mistrovství školy) obsadili vítězné posty mladí hasiči Tetín, kteří zároveň obhájili prvenství z prvního ročČR seniorů společně s Tomášem Spáčilem.
níku soutěže, pořádaného v červnu 2016 v Hořovickém lesoparku Dražovka. Druhou kategorii
Mistrovství ČR v RT bylo velmi dobře při- (děti II. stupně základní školy a víceletých gymnázií) obsadili první dvě místa žáci GVH Hopraveno, probíhalo v přátelském duchu a závodu řovice, a tím také obhájili své prvenství z loňského ročníku. Třetí příčku získali žáci ZŠ Beroun
přálo i počasí. Organizátoři z MO Pelhřimov si - Závodí. Celá akce byla sice pojata jako soutěž, nebylo však důležité, kdo zvítězí, ale zájem dětí
zaslouží poděkování.
o první pomoc, a chuť pomáhat lidem v ohrožení života.
Za odbor RT Václav Calta
Martin Kosina, Aneta Řepíková, OS ČČK Beroun

Hořovičtí na MČR
v rybolovné technice

Vítězství hořovických studentů
v soutěži první pomoci
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