
Úpravu lesní cesty Mohykán podpoří 
dotace Zemědělského intervenčního fondu 
ve výši 1,79 milionů korun. „Záměrem toho-
to projektu je, aby mlatová cesta byla schůd-
ná a sjízdná, ale aby nenarušovala prostředí 
lesoparku Dražovka,“ konstatoval starosta 
Hořovic Jiří Peřina s tím, že na projekt mla-
tové cesty bude navazovat další investiční 
akce. Jedná se o první etapu revitalizace le-
soparku Dražovky, kdy se předpokládané 
náklady i výše dotace pohybují kolem dvou 
milionů korun.  Tato akce patří do kategorie 
podaných žádostí, stejně jako projekt zvýšení 
mobility v Domově Na Výsluní, díky kterému 
by měly být upravené koupelny klientů toho-
to domova pro seniory a doplněné zvedací-
mi systémy. Do výčtu projektů, na které jsou 
podané žádosti o dotace, patří i pořízení spe-
ciálně upravených automobilů pro Domov 
Na Výsluní, které by měly seniorům usnadnit 
například převoz k lékaři.  

Žádosti o dotace jsou podané i v rámci dal-
ších projektů, jako je obnova zeleně na sídlišti 
Višňovka, územní studie hořovické lokality 
Pod Nemocnicí, další workoutová hřiště a zá-
bavná naučná stezka v Dražovce. „Dotační-
mi prostředky má být podpořená i prevence 
kriminality a v neposlední řadě sběrný dvůr, 
jehož předpokládané náklady se pohybují ko-

lem osmi a půl milionů korun. Na tuto akci 
chceme získat více jak sedmimilionovou do-
tační podporu,“ zmínil Jiří Peřina. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ondřej Vaculík, starosta
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Měšťan

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

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

-gvh-

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

Setkání skautů, old skautů
a přátel Junáka Hořovice

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

Na setkání se těší Abbé, Linka a Anča.

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

Senioři tradičně zakončili rok v sále radnice

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

dokončení na 2. straně

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

Domov Na Výsluní Hořovice

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

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

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

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

Hořovický fotbal oslavil sté narozeniny
Doslova vyšňořený hořovický Městský sta-

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

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

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

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

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

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

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

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

-jb-

Dostavba kanalizační sítě
V roce 2010 byl zahájen projekt Dostav-

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

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

V novém roce 

2012
vám přejeme
co nejvíce 
pozitivního 
světla, 
zdraví a úspěchů

Zahájení výběrového 
dotačního řízení

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

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

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

n Přívalové deště poškodily fasádu radnice, opravu podpořila dotace. Foto: Radka Kočová

Oprava radnice nebo úprava lesní cesty Mohykán ve směru na Podluhy. To jsou současné zásadní projekty města Hořovice. 
Kromě toho, že probíhají v o letních prázdninách, je spojuje i skutečnost, že jsou podpořené dotačními prostředky. Jak sta-
rosta města Hořovice Jiří Peřina připomíná, k opravě radnice dochází především kvůli tomu, že její fasáda byla poškozená 
loňským krupobitím a dotace s názvem Odstranění škod po přívalových deštích v částce přesahující dva a půl milionů korun 
přispěla k opravě i dalších poškozených míst, například podlahy v klubu Labe. Poskytovatelem dotace na opravy budovy rad-
nice je Středočeský kraj, dotace byla schválena již v polovině roku 2016.

Hořovické kulturní léto pokračuje
Festival Hořovické kulturní léto nabízí 

od června vystoupení mnoha hudebních 
žánrů. Diváci zhlédli koncert skupiny 
Korrontzi, kapely Cheznovanka a potěšil 
i zdický Dixieland Band. Na programu byl 
i folkový večer se skupinou Trapas a Šár-
kou Pexovou, který si nenechalo ujít více 
jak sto návštěvníků. Hořovické kulturní 
léto pokračuje i v srpnu, kromě Pražského 
salónního orchestru přijal pozvání do Ho-
řovic i Brass band Rakovník. Jmenované 
akce se konají na nádvoří Starého zámku, 
další i na zahradě Společenského domu. 
Více na straně 2.  (rak) n Dixieland Band Zdice. Foto: Yvetta Hájková

Do úhrnu schválených žádostí o dotace 
patří projekt Rozšíření městského kamerové-
ho dohlížecího systému o dvě kamery. „Jed-
na z nich bude instalovaná v ulici Vrbnovská 
u Pavonu, kde si lidé stěžují na velký hluk. 
Druhá v prostoru Starého zámku, hlavně 
z toho titulu, že se zde nachází památkově 
chráněný objekt a především muzejní expo-
náty,“ vysvětlil starosta Jiří Peřina. 

Druhou schválenou žádostí o dotaci je 
Snížení energetické náročnosti Společenské-
ho domu v Hořovicích. 

Další žádosti o dotace se připravují. Ja-
kých projektů se budou týkat? „Autobuso-
vého terminálu, územních studií v lokali-
tách Žižkov, Nad statkem, Západní sídliště 
a Hvozdecká,“ dodal starosta města Hořovi-
ce Jiří Peřina. Na závěr uvedl, že v roce 2016 
město čerpalo celkem více jak 70 milionů 
korun z různých dotačních titulů, polovinu 
této částky zastupují dotace na sportovní 
halu. (rak)
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Třináct muzikantů kapely Cheznovan-
ka zahrálo v neděli 9. července ve večerních 
hodinách na nádvoří hořovického Starého 
zámku. Dvouhodinové vystoupení dechové 
hudby si vyslechlo několik desítek návštěv-

níků. Kapelník Petr Mráček prozradil, že 
Cheznovanka se v minulosti v Hořovicích už 
představila, a to na státním zámku Hořovice. 
Petr Mráček má k městu blízko i díku tomu, 
že dvanáct let působil ve zdejší Hořovické 
muzice.

A jaké skladby Cheznovanka na nádvoří 
Starého zámku nabídla? „Jde nám především 
o to, aby se hudba lidem líbila, aby byli spo-
kojení,“ dodal kapelník Cheznovanky, jejíž 
dva členové pocházejí z Hořovic. Kromě zpě-
vačky Jany Kebrlové v kapele působí i Luboš 
Louda. Cheznovanka vystupuje od května 
každý víkend, zájemci si ji budou moci po-
slechnout i v dalších týdnech. Například 
v neděli 13. srpna zahraje na Strašickém po-
svícení, její cesty vedou ale i k Mariánským 
lázním nebo do Chlumu u Podmokel.

Na nádvoří Starého zámku se kromě ji-
ných představily i kapely Dixieland Band 
Zdice a Hořovický Saxtet. Hořovické kulturní 
léto, které pořádá Městské kulturní centrum 
Hořovice, trvá až do konce srpna. (rak)

Hořovické kulturní léto zpestřila Cheznovanka
n Kapela Cheznovanka potěšila návštěvníky Hořovického kulturního léta na začátku července. Foto: (rak)

získejte vstupenky 
v soutěži

Rádi byste si užili některé z hudeb-
ních vystoupení Hořovického kulturního 
léta, které se až do srpna koná na nádvoří 
Starého zámku? Nyní můžete získat dvě 
vstupenky na srpnové vystoupení, které 
se v rámci festivalu koná v areálu Starého 
zámku.  Vstupenky získají první tři, kte-
ří napíší na e-mail Informačního centra 
Hořovice ic@mkc-horovice.cz správnou 
odpověď na tuto otázku: Jaké hudební 
seskupení vystoupí v areálu Starého 
zámku v neděli 6. srpna?

HOŘOVICKÉ KULTURNÍ LÉTO 2017
Starý zámek – nádvoří:
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 4. srpna 20:00 hod.
Regionální revival známé skupiny.  ECHOES OF PINK FLOYD + předkapela
Sobota 12. srpna 10:00 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

tři otázky 
pro ředitele Městského kulturního 
centra Hořovice Přemysla Landu:

n  Festival Hořovické kulturní léto vstoupil 
do své druhé poloviny. Uvažujete o tom, že 
bude v příštím roce pokračovat?

Hořovické kulturní léto si našlo svoje 
diváky a posluchače, především na akcích 
na nádvoří Starého zámku. Při přípravě 
programu jsem se snažil o nabídku různých 
hudebních stylů. Myslím si, že si každý mohl 
najít ten svůj oblíbený. V dalších letech chci 
s nabídkou letních koncertů pokračovat 
a rád bych je rozšířil o venkovní divadelní 
představení.
n  Program Kulturního léta končí v srpnu. 
Na jaké další akce se mohou lidé ještě těšit?

V rámci letních produkcí na Starém zám-
ku mohou diváci ještě 6. 8. navštívit koncert 
Pražského salonního orchestru, který bude 
hrát hudbu Jaroslava Ježka a dalších autorů 
a 27. 8. koncert dixielandové a jazzové skupi-
ny Brass Band Rakovník. Na zahradě Spole-
čenského domu bude 4. 8. koncert revivalové 
skupiny Echoes of Pink Floyd a 25. 8. koncert 
revivalové skupiny Queen z Plzně. Dále 12. 8. 
bude jubilejní 40. ročník Hořovické heligon-
ky. V programu přehlídky vystoupí i hosté 
Liberečtí harmonikáři a Kladenská heligonka.   
Na podzim se můžete těšit na novou show 
Zdeňka Izera „Autokolektiv“ (26. 9.), koncert 
zpěvačky Marty Kubišové v rámci turné Mar-
ta naposledy (18. 10.), divadelní hru „Vím, 
že víš, že vím …“ v hlavních rolí se Simonou 
Stašovou a Michalem Dlouhým (15. 11.), 
koncert skupiny Čechomor (30. 11.) a na zá-
bavnou show Partička (4. 12.).
n Jaký hudební žánr měl podle vás u ná-
vštěvníků největší ohlas?

Největší ohlas měl program, ve kterém vy-
stoupil orchestr ZUŠ Beroun a ZUŠ Hořovice. 
Byla to krásná přehlídka mladých muzikant-
ských nadějí. I přes velké horko byl koncert 
dobře navštíven. Jako bonus akce a krásným 
zakončením programu bylo vystoupení bas-
kické folkové skupiny Korrontzi s tanečním 
doprovodem. Byl to moc pěkný hudební záži-
tek. S přehlídkou orchestrů Základních umě-
leckých škol 
bych chtěl 
pokračovat 
i v dalších 
l e t e c h 
v rámci 
kulturní-
ho léta. 
(rak)

n Ředitel Městského kulturního centra Hořo-
vice Přemysl Landa.

Hořovické kulturní léto 
podpořil Středočeský kraj
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n Divadelní prohlídky státního zámku Hořovice nesly název Cornwallská tragédie. Foto: (rak)

Státní zámek Hořovice je až do konce srpna 
otevřený od úterý do neděle od 10 do 17 hodin. 
Tato vyhledávaná hořovická památka se však 
lidem otevírá i ve večerních hodinách. Bylo 
tomu tak 5. a 6. července, kdy se zde konaly 
noční divadelní prohlídky, nesly název Corn-
wallská tragédie.

Kdo čekal podle titulu vážné téma, mohl 
být překvapený. Zástupci zámku připravili pro 
návštěvníky svižnou konverzační komedii, 

která je provedla těmi nejkrásnějšími interiéry 
zámku. Skvělé herecké výkony diváci odměnili 
velkým potleskem.

Další netradiční prohlídky s názvem Hra-
dozámecká noc 2017 na zámku Hořovice se 
konají v sobotu 26. srpna, zájemci se na ně mo-
hou vypravit od 19 do 23 hodin. V této době si 
návštěvníci projdou zámecké expozice bez prů-
vodce, jedinečnou atmosféru nočního zámku si 
tak mohou vychutnat ve vlastním tempu. (rak)

Divadelní prohlídky návštěvníci 
odměnili velkým potleskem

PředProdej 
vstuPenek 
v informačním centru Hořovice 

v areálu starého zámku, vrbnovská 
30/1, Hořovice probíhá předprodej 
vstupenek na:
n zábavnou sHow 
zdeňka izera autokoLektiv
úterý 26. 9. 2017 od 19:30 hodin
společenský dům Hořovice
n koncert Marty kubišové 
– Marta naPosLedy
středa 18. 10. 2017 od 19:00 hodin
společenský dům Hořovice
n čecHoMor
- kooPerativa tour 2017
čtvrtek 30. 11. 2017 od 19:00 hodin
společenský dům Hořovice

Jednou do roka se do Hořovic sjíždějí heligónkáři z celé repub-
liky i Slovenska, letos se tak stane již po čtyřicáté. Jubilejní ročník 
tradiční akce se koná v pátek 11. srpna a v sobotu 12. srpna. Je ur-
čený nejen pro samotné heligónkáře, ale i pro širokou veřejnost. 

Kdy a kde se mohou milovníci heligónek do tohohoto nástroje, který má 
ve městě velkou tradici, zaposlouchat? Neformální večer začíná v pátek 11. 
srpna v 19:00 hodin v hořovickém klubu Labe. Hned následující den, v sobo-
tu 12. srpna, se v zahradě i sále Společenského domu uskuteční tradiční pře-
hlídka. Její zahájení je naplánované na 10. hodinu dopolední, kdy účastníky 
i diváky přivítá starosta města Jiří Peřina.

Tradiční přehlídka má své hosty, jsou jimi muzikanti Kladenské heligónky 
a Libereckých harmonikářů. Jejich vystoupení je součástí sobotního dopoled-
ního programu. Kromě hudby si lidé mohou užít i výstavu akordeonů a he-
ligónek, pro účinkující bude připravený bezplatný servis a poradenství. Vše 
v režii firmy Delicia Accordions. 

Zpestřením bude i občerstvení, v zahradě Společenského domu budou 
připravené prodejní stánky s regionálními výroby a potravinami. Setkání 
nese název Hořovická heligónka a letos poprvé je zařazené do festivalu Hořo-
vické kulturní léto. A kdo rozhodne o tom, kteří hráči byli nejlepší? I v letoš-
ním roce to budou diváci. Podrobnosti přineseme v zářijovém vydání Hořo-
vického Měšťana.  (rak)

Hořovičtí přivítají heligónkáře z celé republiky

n Jubilejní 40. ročník Hořovické heligónky se uskuteční v pátek a sobo-
tu 11. a 12. srpna. Foto: Yvetta Hájková
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aquaPark 
Hořovice

otevírací doba srpen 
denně 

10:00 - 19:00 
informace na 

www.bazenhorovice.cz

Tobogán dlouhý osmdesát šest metrů, 
plavecký bazén (25 metrů) s pěti dráhami 
s proměnlivou hloubkou od 1,2 do 1,8 metru. 
Navíc malý bazén s masážními lůžky, chrliči 
vody i dnovým vzduchovým roštem. To jsou 
atrakce, které lákají malé i velké návštěvníky 
do hořovického aquaparku. 

Venkovní areál je v létě otevřený denně 
od 10 do 19 hodin, a to s ohledem na aktu-
ální počasí. Vyžití zde najdou i ti nejmenší. 
Součástí aquaparku je i bazén pro děti s umě-
lou skálou, bazének pro neplavce s houpacím 
lanem, skluzavkou, s ostrůvkem a vodním 
hřibem. Návštěvníci se občerství u několika 
stánků, které se nacházejí na okraji rozlehlé 
travnaté plochy. (rak)

Lákadly aquaparku 
jsou tobogán 
i chrliče vody

n V areálu aquaparku najdou lidé občerstvení 
v několika stáncích.

n Hořovický aquapark nabízí zábavu dětem 
i dospělým. Foto: (rak)

n Nádvoří hořovického Starého zámku letos pravidelně ožívá koncerty Kulturního léta. Zamí-
řili sem ale i pracovníci Městských technických služeb,aby zde nainstalovali nové lavičky i další 
vybavení, jako jsou například odpadkové koše. Foto: (rak)

Na nádvoří Starého zámku jsou nové lavičky
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Hořovickou Knihovnu Ivana Slavíka na-
vštěvují děti ze základních a mateřských škol 
v průběhu celého školního roku. Tuto mož-
nost měly i v jeho závěru, kdy se v dětském 
oddělení konala vědomostní soutěž AZ kvíz 
junior. 

Na druhý ročník tohoto setkání se vypravi-
lo jedenáct chlapců a dívek, zástupci knihovny 
je rozdělili do dvou skupin. Po dvouhodinové 
palbě otázek a odpovědí se do finále probojo-
vali ve starší kategorii Adam Abrahám a Šárka 
Synovcová. Z finále vyšel vítězně Adam.

V mladší kategorii se spolu ve finále utkaly 
Nina Brixová a Kačka Labská, prvenství získa-
la Nina.

Za zmínku stojí i to, že soutěžící měli vel-
kou diváckou podporu. 

(rak)

Školáci si v knihovně užili dvouhodinovou palbu otázek a odpovědí

Prázdninové čtení 
v zámeckém parku

Kniha s názvem „Jak jsem byl malej“ 
zpestřila dětem dvě prázdninová odpo-
ledne. Chlapci a děvčata se do ní začetli 
s hořovickými knihovnicemi Martinou 
Stelšovskou a Marcelou Labskou v pon-
dělí 10. července v parku státního zámku 
Hořovice. Společné prázdninové čtení, 
kterého se zúčastnily i děti z příměstského 
tábora Domečku Hořovice, pokračovalo 
o tři dny později ve výstavní síni Starého 
zámku. (rak)

n Prázdninové čtení Knihovny Ivana Slaví-
ka Hořovice si děti užily v zámeckém parku 
i ve výstavní síni Starého zámku. Foto: (rak)

Autor historických románů a detektivních 
příběhů František Niedl byl dalším letošním 
hostem hořovické Knihovny Ivana Slavíka. 
Návštěvníkům besedy vyprávěl nejen o tom, 
za jakých okolností vznikla jeho první kniha, 
ale i další zajímavosti z jeho života.

Spisovatel František Niedl ochotně od-
povídal i na dotazy. Přítomné zajímalo, kdy 
vyjde jeho další kniha, nebo jak se při psaní 
příběhy vyvíjejí. „Samozřejmě musím vědět, 
odkud a kam chci dojít. Úplně ale není jasné, 
se kterými postavami to bude. Může se stát, že 
postavy, do kterých jsem vkládal větší naděje, 
mne zklamou. A naopak. Dobrodružství psa-
ní je úžasné,“ nechal nahlédnout do své tvorby 
spisovatel František Niedl. Kromě jiného také 
prozradil, že usíná s příběhem.

Na závěr podepsal návštěvníkům knihy, 
které si na besedu přinesli. Svůj autogram 
zanechal i v titulech Knihovny Ivana Slavíka 
Hořovice. V regálech knihovny čekají už jen 
na vás. (rak)

František Niedl: Usínám s příběhem

n Hořovičtí besedovali se spisovatelem Františ-
kem Niedlem. Foto: (rak)

VýpůjčNí doba kNihoVNy 
iVaNa SlaVíka hořoVice

Srpen 2017

Úterý 
a středa 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00 

poslední sobota v měsíci 
26. 8.  8:00 – 11:00

Vítání občánků
V sobotu 30. 9. 2017 se bude ko-

nat na hořovickém zámku „Vítání 
nových občánků města Hořovice“. 
Pokud budou mít rodiče zájem se 
akce zúčastnit, mohou se v před-
stihu přihlásit u J. Šrámkové, tel. 
737 124 123 nebo u Mgr. Ulčové, 
tel.: 724 716 300. Přihlášení obdr-
ží pozvánku s časovým termínem.
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Jaké projekty se v letošním roce podařilo 
v rámci hořovického Domova Na Výsluní za-
jistit? Jaký je jejich přínos?

Ze sponzorského daru se realizovala instala-
ce klimatizace Toshiba do pokoje na 4. NP. Tento 
pokoj umístěný těsně pod střechou je určen pro 
klienty odlehčovací služby a byl doposud vyba-
ven pouze mobilní klimatizací. Kvůli hlučnosti 
a velikosti tato klimatizace snižovala komfort 
bydlení klientů. 

Díky schválené dotaci z Humanitárního 
fondu Středočeského kraje budeme tento rok 
instalovat do oken klientů ochranné sítě proti 
hmyzu. Hlavně ležící klienty v letním období 
létající hmyz nepříjemně obtěžuje. V rámci pro-
jektu „Plníme přání seniorům“ jsme chtěli uspo-
řádat jarní setkání našich klientů s ostatními 
hořovickými seniory v hořovické radnici. Náš 

projekt bohužel nebyl vybrán k realizaci. Jsme 
rádi, že se nám i tak povedlo setkání zafinanco-
vat z jiných prostředků a uspořádat je.

Do podaných žádostí o dotace patří poříze-
ní automobilů, úprava koupelen, zvedací sys-
tém. Co je podle Vás to nejdůležitější?

Podávali jsme žádost o dotaci v rámci pro-
gramu Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny sociálních služeb na rekonstrukci kou-
pelen, pořízení automobilů pro pečovatelskou 
službu a realizaci stropního zvedacího a asis-
tenčního systému. 

Nejdůležitější je pro nás úprava koupelen 
na bezbariérové. Zdravotní stav našich klientů 

ve většině případů vyžaduje asistenci druhé oso-
by z důvodu snížené schopnosti pohybu a orien-
tace. Současné koupelny, společné s WC mísou, 
nejsou vybaveny potřebnými záchytnými prvky 
(madla) ani jiným zařízením pro používání oso-
bami se sníženou schopností pohybu.

Vozový park je zastaralý, některé automobi-
ly byly pořizovány již jako ojeté a zařízení nemá 
automobil na převoz imobilních klientů. Reali-
zací projektu by došlo k pokrytí navyšující se po-
ptávky po převozu klientů Domova Na Výsluní 
i klientů pečovatelské služby.

Zvedání a transport osob s tělesným posti-
žením bez technického vybavení je činnost pro 
asistující osoby namáhavá, pro klienta nepří-
jemná až stresující a v případě špatného zvlád-
nutí může být pro obě strany i nebezpečná. 
Realizací projektu dojde ke zlepšení manipulace 

s klientem, zvětší se jejich mobilita, zvětší se jim 
možnost využívat další prostory v zařízení a cel-
kově to bude mít pozitivní vliv na jejich duševní 
i fyzické zdraví. Pro poskytovatele služeb dojde 
ke zkvalitnění a zjednodušení jejich práce s kli-
entem.

O jakých dalších projektech uvažujete?
V nejbližší době budeme žádat o dotaci 

z Fondu hejtmana Středočeského kraje, neboť 
je nutné zajistit bezpečnost klientů na zahradě 
a umístit v některých místech zábradlí. 

Za postele klientů bychom rádi instalovali 
ochranné desky proti poškození zdí a do někte-
rých koupelen zabudovali madla pro snadnější 

pohyb po místnosti (do projektu nebylo možné 
zahrnout všechny koupelny v Domově). Nut-
ností je v tomto roce i nákup několika nových 
polohovacích postelí vč. polohovacích stolků 
a nákup konvektomatu do kuchyně.

Samozřejmě vše záleží na finančních pro-
středcích, které se podaří Domovu na případné 
realizace projektů zajistit. Všechny projekty jsou 
pro nás velmi důležité a jejich případná realizace 
velmi pomůže jak klientům, tak i ošetřovatelské-
mu personálu. 

Radka Kočová

Ředitelka Domova Na Výsluní: 
Nejdůležitější je úprava koupelen
Zástupci Domova Na Výsluní se seniorům snaží zpříjemnit život drobnými i zásadnějšími projekty. Jaké to jsou, prozradila ředitel-
ka hořovického domova pro seniory Drahomíra Boubínová. 

n Klienti hořovického Domova Na Výsluní si užívají akce i na čerstvém vzduchu. Zástupci Domova 
hodlají na některých místech zahrady instalovat zábradlí. Foto: archiv Domova Na Výsluní

n Zvedací systém zvýší mobilitu klientů. Foto: 
archiv Domova Na Výsluní

K U R Z Y   Š I T Í 
Pořádáme 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 krej-
čovství Syringa v Hořovicích, Cvočkařská 
286/1. 
Termíny: 22. září 2017, 20. října 2017, 
24. listopadu 2017, 15. prosince 2017. 
Přihlášky e-mailem syringa-czech@se-
znam.cz, nebo na tel. č. 603 964 553. 
Bližší informace na www.syringa-czech.cz 
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OzNámeNÍ O VyHLášeNÍ VýběROVÉHO ŘÍzeNÍ
Tajemník MěÚ Hořovice tímto oznamuje v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samo-
správných celků, v platném znění (dále jen zákon o úřednících), vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního  místa 

samostatný odborný referent 
odboru technického a dopravního

Pracovní náplň: Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek. Zajištění agendy správy dotací, zpracování žádostí o dotace ze všech 
dostupných zdrojů.
Místo výkonu práce: Městský úřad Hořovice, katastrální území města Hořovice a správní obvod Městského úřadu Hořovice.
Platové zařazení: max.10. platová třída, dle NV č. 564/2006 Sb. v platném znění
Pracovní poměr: na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce 
Předpokládaný den nástupu: 1. 11. 2017 nebo dle dohody

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ve znění pozdějších předpisů:
n fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, plně svéprávná
n státní občan České republiky, popřípadě cizí státní občan s povoleným trvalým pobytem na území České republiky, ovládající jednací jazyk
n bezúhonnost

Jiné požadavky stanovené územním samosprávným celkem pro vznik pracovního poměru:
n minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
n vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením výhodou
n znalost práce na PC (Windows, MS Office)
n řidičské oprávnění skupiny „B“, 
n praxe při výkonu veřejné správy výhodou
n zkouška zvláštní odborné způsobilosti  výhodou
n znalost agendy správy dotací výhodou

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

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

Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 14.00 hod. dne 31. 8. 2017
Místo a způsob podání přihlášky:
budova Městského úřadu Hořovice, Palackého náměstí 2, podatelna umístěná v přízemí. 
Přihláška bude podána v zalepené obálce, označené v levém horním rohu textem: 
„NEOTVÍRAT - Výběrové řízení – samostatný odborný referent odboru technického a dopravního“
Adresa, na kterou lze přihlášku ve výše uvedené lhůtě odeslat: Městský úřad Hořovice, Palackého nám. 2/2, 268 01  Hořovice

Poučení uchazeče dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů Osobní údaje poskytnuté ucha-
zečem v přihlášce a jejích přílohách městu Hořovice jako správci jsou povinně poskytovanými údaji pro účely výběrového řízení v souladu 
se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Neposkytnutí požadovaných 
osobních údajů má za následek vyřazení uchazeče. Po posouzení přihlášek výběrovou komisí budou uchazeči informováni o výsledku 
výběrového řízení na adresu uvedenou v přihlášce. Nebudou žádní další příjemci osobních údajů uchazeče.

Po ukončení výběrového řízení je možné si osobně vyzvednout předložené doklady do 31. 10. 2017 na odboru organizačním a obecní 
živnostenský úřad, Palackého nám. 640, v kanceláři č. 108. Po uplynutí této lhůty budou doklady skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu zrušit, nebo nejmenovat žádné-
ho z uchazečů, kteří doručili přihlášku do funkce samostatný odborný referent odboru technického a dopravního.
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usnesení zastupitelstva a rady města

Z usnesení Zastupitelstva 
města Hořovice

ze dne 26. června 2017

Zastupitelstvo města Hořovice 
po projednání na základě zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění
n schvaluje závěrečný účet města 
Hořovice za rok 2016 bez výhrad
n schvaluje účetní závěrku měs-
ta Hořovice sestavenou k 31. 12. 
2016
n schvaluje 2. rozpočtové opat-
ření města Hořovice na rok 2017
n schvaluje poskytnutí dotace 
ve výši 60.000,- Kč organizaci FK 
Hořovicko, z.s., na základě veřej-
noprávní smlouvy ve znění ak-
tuální přílohy, která je nedílnou 
součástí zápisu. 
n schvaluje prodej nemovitostí:
pozemků parcelní č. 2320/2, 
2322/1 a 2323/1 v k. ú. Hořovi-
ce o celkové výměře cca 208 m2 
(Valdecká ulice) panu Bořku 
Rýdlovi, bytem 9. května 231, Ho-
řovice, za účelem sjednocení ma-
jetku, za kupní cenu 77.000,- Kč
n schvaluje nabytí nemovitostí:
a) části pozemků parcelní č. 2153/1 
v k. ú. Hořovice o výměře 280 m2 
(Sklenářka) z vlastnictví paní 
Lenky Kubíčkové, bytem Prasko-
lesy 215, do vlastnictví města 
Hořovice za účelem budoucí vý-
stavby chodníku, za kupní cenu 
300,- Kč/m2
b) pozemků parcelní č. 895/4, 895/5, 
895/6 v k. ú. Velká Víska, pozemků 
parc. č. 1670/2, 1670/3, 1670/4 a čás-
ti pozemků parc. č. 1670/1, 1671/1 
a 1671/4 v k. ú. Hořovice o celko-
vé výměře 3557 m2 (ul. na Tíhavu 
a Fügnerova) z vlastnictví Středo-
českého kraje do vlastnictví města 
Hořovice za účelem majetkopráv-
ního vypořádání (bezúplatný pře-
vod)
n revokuje příslušnou část svého 
usnesení č. 1/2017 z 20. února 
2017 a schvaluje směnu nemovi-
tostí: části pozemků parcelní 
č. 877/9 a 877/10 o celkové vý-
měře 2 668 m2 v k. ú. Velká Víska 
v podílovém spoluvlastnictví Jiří-
ho Hrabáka a Josefa Lisého za po-
zemky parcelní č. 2279/3, 2279/4 
a 2279/5 o celkové výměře 2 664 
m2 v k. ú. Hořovice ve vlastnic-
tví města Hořovice s doplatkem 
210. 000,- Kč ve prospěch města 
Hořovice
n schvaluje aktualizované zřizo-
vací listiny příspěvkových orga-
nizací města:
1) Městské mateřské školy

2) Městského kulturního centra 
Hořovice 
3) Městské správy bytového a ne-
bytového fondu Hořovice
Znění zřizovacích listin je v přílo-
ze originálu zápisu.
n schvaluje
změny názvů ulic v Hořovicích:
1) změna názvu ulice Lázeňská 
na TROUPOVA
2) změna názvu ulice Pod Šiben-
cem na OLYMPIJSKÁ
3) změna názvu části ulice Fügne-
rova na U ŠTĚPÁNKŮ
n schvaluje spolupráci s městem 
Beroun při zajištění projektu „Po-
bytový tábor pro děti ze socio-
kulturně znevýhodněných rodin“. 
Zároveň zastupitelstvo schvaluje 
znění smlouvy o této spolupráci.

Z usnesení Rady města 
Hořovice

ze dne 28. června 2017

n Rada souhlasí s cenovou na-
bídkou ve výši 198.348,60 Kč, 
kterou podal pan Vít Formánek 
– Truhlářství, IČ: 69770069, Síd-
liště Karla Sezimy, Hořovice, podle 
které zhotoví dřevěnou lávku v le-
soparku Dražovka v místě přítoku 
do rybníku Dražovský velký, včet-
ně souvisejících zemních prací pro 
úpravu koryta toku. Akce bude 
realizována s přispěním společnosti 
Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r. o., 
kdy maximální výše příspěvku činí 
200.000 Kč. Lávka bude realizována 
dle zpracované projektové doku-
mentace společnosti BDA Archi-
tekti s. r. o., zodpovědný projektant 
Ing. arch. Richard Bartík.
n Rada souhlasí s tím, aby zpraco-
vání územní studie v lokalitě Pod 
nemocnicí, bylo zahájeno bez ohle-
du na to, zda bude vydáno kladné 
rozhodnutí o poskytnutí dotace 
na spolufinancování akce z Inte-
grovaného regionálního operační-
ho programu (IROP). Podmínkou 
bude, že cena pozemku p. č. 892/5 
v k. ú. Velká Víska bude při pří-
padném prodeji navýšena o cenu 
za zpracování územní studie, dle 
uzavřené smlouvy o dílo. Předložit 
dodatek ke smlouvě o dílo. 
n Rada souhlasí s cenovou nabíd-
kou ve výši 1 949 469,42 Kč bez 
DPH tj. 2 358 858 Kč včetně DPH, 
podle které provede společnost 
Kaiser & spol. CZ s.r.o. stavební 
práce v souvislosti s akcí nazvanou: 
„Revitalizace lesoparku Dražovka 
– etapa I“. Nabídka vzešla z veřejné 
zakázky, kdy do stanoveného ter-
mínu byly podány celkem 3 nabíd-

ky. Akce bude realizována pouze 
v případě získání dotace ze Stát-
ního zemědělského intervenčního 
fondu ČR (SZIF). Rada zároveň 
schvaluje návrh smlouvy o dílo.
n Rada souhlasí s cenovou nabíd-
kou ve výši 1 988 000,00 Kč bez 
DPH tj. 2 405 480 Kč včetně DPH, 
podle které provede společnost 
LUCIDA s.r.o. zpracování územní 
studie v lokalitě Hvozdecká a v lo-
kalitě Nad statkem. Do stanove-
ného termínu byly podány celkem 
3 nabídky. Akce bude realizována 
pouze v případě přidělení dotace 
z Integrovaného regionálního ope-
račního programu. Rada zároveň 
schvaluje návrh smlouvy o dílo. 
n Rada ukládá Odboru výstavby 
a životního prostředí vytipování 
pozemku pro případnou výstavbu 
cca 20 sociálních bytů.
n Rada podle § 102, odst. 2, písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
rozhodla o platu ředitele příspěv-
kové organizace „Městské sportov-
ní centrum Hořovice“ s účinností 
od 1. 7. 2017 podle přílohy, která je 
nedílnou součástí originálu zápisu. 
n Rada souhlasí s textem smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení slu-
žebnosti inženýrské sítě, týkající se 
nové vodovodní přípojky do objek-
tu krytého plaveckého bazénu, jejíž 
výstavba je součástí tzv. 2. etapy re-
konstrukce KPB. 
n Rada souhlasí s vyhrazením sed-
mi parkovacích míst v místě pla-
ceného stání proti vchodu do SOŠ 
na Palackého náměstí pro auto-
mobily zaměstnanců společnosti 
COOP Hořovice, družstvo, a to 
po dobu výstavby v Nerudově ulici. 
Zaměstnancům společnosti COOP 
Hořovice, družstvo bude po dobu 
výstavby vodovodní infrastruktu-
ry a komunikačního systému za-
bráněno vjezdu na parkoviště této 
společnosti. Sedm míst bude po-
skytnuto zdarma. 
n Rada souhlasí se zněním výzvy 
k podání nabídek veřejné zakázky 
malého rozsahu se všemi přísluš-
nými přílohami, včetně návrhu 
smlouvy o dílo k projektu „Hořo-
vice - Rozšíření městského kame-
rového dohlížecího systému.“ Zá-
roveň souhlasí se složením komise 
pro otevírání obálek a hodnotící 
komise a jejich náhradníky v tom-
to složení: členové – Světla Dar-
dová, Ing. Milan Šnajdr, Ing. Petr 
Karban, administrace – Zdeňka 
Popová, náhradníci – Pavel Nový, 
Ondřej Vaculík, Ing. Markéta Ho-
řínková.
n Rada města na základě vypsané 
soutěže na veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu, nazvané “Městský 

hřbitov - společná hrobka“, pro-
jednala závěry hodnotící komise 
a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky uchazeče BM Construc-
tion, spol. s r.o., IČ: 284 98 771, 
U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 
4 - Modřany, který za provede-
ní stavby 418.511 Kč bez DPH, tj. 
506.398 Kč vč. 21% DPH. Do sou-
těže zaslala svoji nabídku pouze 
vítězná společnost z celkem pěti 
oslovených společností.
n Rada města na základě vypsané 
soutěže na veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu, nazvané “1. ZŠ Hořovice 
- rekonstrukce sociálního zařízení“, 
projednala závěry hodnotící komise 
a rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky uchazeče TEZA spol. s r.o., 
IČ: 49823299, Jungmannova 156, 
268 01 Hořovice, který za provede-
ní stavby požaduje 998.494 Kč bez 
DPH, tj. 1.208.178 Kč vč. 21% DPH. 
Do soutěže zaslaly svoji nabídku tři 
společnosti z celkem čtyř oslove-
ných.
n Rada souhlasí se žádostí občan-
ky Hořovic o souhlas s průjezdem 
přes lesopark Dražovka za účelem 
výstavby bazénu na jejím pozem-
ku. Podmínkou je provedení mini-
málně mlatového povrchu příjez-
dové cesty a její řádné odvodnění. 
Připravit návrh smlouvy stanovují-
cí podmínky na úpravu cesty. 
n Rada souhlasí se zrušením trva-
lého pobytu bývalému nájemníko-
vi sociálního bytu v domě č. p. 585 
v Hořovicích, který již nemá plat-
nou nájemní smlouvu a do dnešní-
ho dne si sám trvalý pobyt nepři-
hlásil na jiné adrese. Zahájit řízení 
o zrušení trvalého pobytu.
n Rada doporučuje zastupitelstvu 
města schválit prodej pozemku 
parc. č. 892/5 o výměře 58.179 m2 
v k. ú. Velká Víska. Zveřejnit záměr 
prodeje. ZDRŽEL SE 1 Dr. Ing. Jiří 
Peřina,  PRO 6,  PROTI 0.
n Rada souhlasí s níže uvedenou 
souhrnnou zprávou o čerpání do-
tací z rozpočtu města Hořovice 
– sociální oblast – pro rok 2016. 
Všichni níže uvedení žadatelé o do-
taci dodali vyúčtování včas a řádně. 
n Rada města souhlasí s umístě-
ním loga města na propozicích 1. 
ročníku sportovní akce Cyklojíz-
da ve Středočeském kraji, která se 
bude konat 30. 9. 2017.
n Rada souhlasí s poskytnutím 
dotace ve výši 2 tis. Kč Valentýně 
Vokurkové na účast na mistrovství 
Evropy ve sportovním aerobiku v r. 
2017.
n Rada souhlasí s přidělením mi-
mořádné odměny odstupující ředi-
telce 1. ZŠ Hořovice ve výši jedno-
ho měsíčního platu.
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Snaha obyvatel města recyklovat staré 
a nepoužívané elektrospotřebiče se již něko-
lik let vyplácí. Naše město obdrželo certifi-
kát vypovídající nejen o přínosech třídění 
televizí a počítačových monitorů, ale také 
o velkém významu sběru drobných spotře-
bičů, jako jsou mobilní telefony. Díky en-
vironmentálnímu vyúčtování společnosti 
ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o ko-
lik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních 
surovin či vody jsme díky recyklaci vyslou-
žilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme 
také, o jaké množství jsme snížili produkci 
skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného 
odpadu. Informace vycházejí ze studií nezis-
kové společnosti ASEKOL, která s městem 

dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytří-
děných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtová-
ní společnosti ASEKOL vyplývá, že občané na-
šeho města v loňském roce vytřídili 227 televizí, 
144 monitorů a 7 160,15 kg drobných spotřebi-
čů. Tím jsme uspořili 225,52 MWh elektřiny, 
13 445,09 litrů ropy, 949,92 m3 vody a 7,02 tun 
primárních surovin. Navíc jsme snížili emi-
se skleníkových plynů o 45,62 tun CO2 ekv., 
a produkci nebezpečných odpadů o 195,29 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že 
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmen-
ších, má nezanedbatelný pozitivní dopad 
na životní prostředí. Když si uvědomíme, že 
recyklace běžných 100 televizorů uspoří spo-

Naše město recyklací elektrospotřebičů 
výrazně ulevilo životnímu prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 227 televizí, 144 monitorů a 7 160,15 kg drobného elektra

Hořovičtí policisté pátrají po neznámých 
pachatelích, kteří v době od 9. 6. 17:00 do 10. 6. 
2017 06:00 hodin úmyslně poškodili osobní mo-
torové vozidlo tovární značky Chevrolet Spark. 
Automobil byl zaparkovaný v hořovické ulici 
Pražská, v prostoru před bývalým kinem. „Pa-
chatelé toto vozidlo převrátili na bok, čímž došlo 
k poškození laku na pravé straně vozidla, zpět-
ného zrcátka, čelního skla a rozbití bočních oken 
na pravé straně. Majitelce tak způsobili škodu 
ve výši patnácti tisíc korun,“ konstatovala policej-
ní mluvčí Marcela Pučelíková. 

Policisté mají k dispozici městské kamero-
vé záznamy, ze kterých je patrné, že okolo páté 
hodiny ranní postávala skupinka mladých lidí 
na náměstí v Hořovicích. Tři mladíci se poté 
od skupinky oddělili a zamířili směrem do ulice 
Pražská. Dvojice, která zůstala na náměstí (dívka 
s chlapcem), byla následně odvezena vozidlem 
stříbrné barvy, které jelo rovněž do ulice Pražská. 
Kamerový systém zachytil pohyb tří mladíků, 
kteří z náměstí pokračovali do ulice Pražská, kdy 
dva z nich odešli na místo, kde bylo zaparkova-
né vozidlo poškozené. Po chvilce z místa utíkají 
pryč a k nim se připojuje i poslední mladík.

„Domníváme se, že tito dva mladíci by nám 
mohli objasnit, co na inkriminovaném místě 
dělali a kdo má na svědomí převrácené vozidlo. 
Zároveň řidič a dívka s chlapcem, kteří odjíždě-
li z náměstí, by měli policistům poskytnout své 
svědectví k totožnosti mladíků v ulici Pražská. 
Byli bychom rádi, kdyby se osoby, které zachy-
til kamerový záznam, samy ozvaly policistům 
na Obvodní oddělení Hořovice a zároveň žá-
dáme kohokoliv, kdo by někoho ze skupinky 
poznal nebo by mohl k celému případu poskyt-
nout jakékoliv jiné důležité informace vedoucí 

k objasnění, aby rovněž kontaktoval policisty 
na Obvodním oddělení Hořovice, telefonní číslo 
974 872 710,“ uzavřela mluvčí Marcela Pučelí-
ková s tím, že případ je kvalifikován jako přečin 
poškození cizí věci, za který v případě odsouzení 
hrozí až roční trest odnětí svobody, zákaz čin-
nosti nebo propadnutí věci. 

Více fotografií najdete na internetových 
stránkách města www.mesto-horovice-eu. (rak)

n Policisté pátrají po pachateli, který v Pražské 
ulici převrátil auto na bok. Foto: archiv Policie 
ČR

Zloděj automobil 
nenastartoval

Policie řeší případy sériového vloupání 
do Hořovických garáží. V této souvislosti pátrají 
po neznámém pachateli, který v době od 22:30 
dne 5. 7. do 7:00 hodin de 6. 7. 2017 vypáčil 
dvoukřídlá vrata u garáže v hořovické ulici Jung-
mannova. „Následně rozbil trojúhelníkové okno 
u levých zadních dveří zaparkovaného vozidla, 
odemkl ho, nastoupil, vytrhal kabely u spínací 
skříňky a pokusil se jej nastartovat. To se mu 
však nepodařilo, automobil vytlačil z garáže, kde 
zůstalo. Poté z garáže odcizil vrtačku a flexu,“ 
uvedla policejní mluvčí Marcela Pučelíková. Jak 
také zmínila, pachatel dále vypáčil dvoukřídlá 
vrata u další z garáží v ulici Jungmannova, ze 
které následně odcizil dvě přilby a kožený čer-
ný kabát. Způsobená škoda byla zatím vyčíslena 
na částku ve výši necelých třináct tisíc korun. 

Policisté zároveň pátrají po neznámém pa-
chateli, nebo pachatelích a žádají kohokoliv, kdo 
by jim mohl předat poznatky vedoucí k jejich 
ztotožnění, nebo jiné informace vedoucí k ob-
jasnění této trestné činnosti, alby je sdělili na ob-
vodním oddělení Hořovice, telefon 974 872 710. 

Nejde o výjimečné případy. K vloupání 
do garáže došlo i v předchozím období, také 
do jedné z hořovických trafik. Tato dva přípa-
dy policisté již objasnili. (rak)

třebu elektrické energie pro domácnost až 
na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy 
potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, 
jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou 
pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 
vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie 
potřebnou pro chod notebooku po dobu ne-
celých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto 
zásadně přispívají k ochraně životního pro-
středí, si zaslouží obrovský dík. 

Studie LCA posuzuje systém zpětného od-
běru CRT televizorů, počítačových monitorů 
a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich 
sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku fi-
nální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených 
spotřebičů do nového produktu. Pro každou 
frakci byly vyčísleny dopady na životní pro-
středí. Výsledky studie jsou prezentovány jako 
spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, 
vody a produkce odpadu. Konečná bilance 
vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jed-
noznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Uvedený článek ke zveřejnění připravila, 
sepsala a doplnila příslušnými čísly za rok 
2016 firma ASEKOL a. s., která tento zpětný 
odběr nepotřebných elektrospotřebičů sou-
časně provádí.

Neznámí pachatelé převrátili auto, 
pátrají po nich policisté
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n 5. - 6. 8. MUDr. Martin Fiala  
Beroun, Holandská 123, tel.: 728 961 496
n 12. - 13. 8. MUDr. Jan Joukl   
Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.: 724 275 395
n 19. - 20. 8. MUDr. Helena Brotánková  
Hořovice, Komenského 1245, tel.: 311 513 453
n 26. - 27. 8. MUDr. Jarmila Holmanová  
Hořovice, Komenského 49, tel.: 311 516 660
Pohotovostní služba je v době od 8:00 do 11:00

n zubní pohotovost v srpnu

Hasiči Hořovice

Zásahy Hasičského Záchranného Sboru 
Středočeského kraje, územního odboru 
Beroun, požární stanice Hořovice.
8 Od 15. 6. 2017 do 15. 7. 2017 hasiči ze 
stanice Hořovice vyjížděli k 35 událostem, 
z toho k 7 požárům, 9 technickým událos-
tem typu otevření bytu, padlý strom, k 17 
dopravním nehodám a k 1 záchraně osob 
a zvířat. Při událostech spolupracovali se 
zdravotnickou záchrannou službou, policií 
ČR a ostatními složkami IZS. Při událostech 
došlo ke zranění 9 osob.
8 Ve čtvrtek 15. 6. v dopoledních hodinách 
hořela střešní konstrukce stodoly v Hosto-
micích. Přivolaní hasiči ze stanice Hořovice 
a Dobříš společně s jednotkou SDH obce 
Hostomice požár zlikvidovali pomocí 2 x vy-
sokotlakého proudu v dýchací technice.

8 Ve středu 21. 6. v 8:24 hodin byla jed-
notka HZS Středočeského kraje ze stanice 
Hořovice společně s jednotkami SDH obcí 
Žebrák, Komárov, Cerhovice a Drozdov vy-
slána k požáru uskladněných pražců v těsné 
blízkosti truhlárny v Cerhovicích. Díky včas-
nému zásahu zaměstnanců pomocí hasicích 
přístrojů a zahradní hadice se požár neroz-
šířil na objekt truhlárny. Hasiči zlikvidovali 
požár pomocí 2 x D proudů. 
8 V pondělí 10. 7. v 5:08 hodin zasahovali 
hořovičtí hasiči u požáru dodávkového au-
tomobilu na čerpací stanici D 5 ve směru 
na Plzeň 36 km. Po dojezdu jednotky byl 
zjištěn požár motorové části a kabiny. Likvi-
dace požáru byla provedena pomocí 2 x vy-
sokotlakého proudu v dýchací technice.

HZS Hořovice

Městská policie Hořovice:  červen 2017

8 V neděli 11. 6. v 02:10 hodin zastavila 
hlídka MP Hořovice v ulici 9. května Ho-
řovice vozidlo Škoda Octavia z důvodu po-
dezření, že uvedené vozidlo řídí osoba pod 
vlivem alkoholu. Po zastavení vozidla byla 
u řidiče provedena zkouška na přítomnost 
alkoholu v dechu s pozitivním výsledkem. 
Jelikož se jednalo o trestný čin, byla na mís-
to přivolána hlídka PČR Hořovice. 
8 Dne 16. 6. 2017 v 17.20 hodin byli stráž-
níci požádáni o prověření oznámení o sil-
ně podnapilé ženě s malým dítětem po-
hybující se v jedné z místních restaurací. 
Při příjezdu na místo hlídka MP zjistila, 
že žena je natolik opilá, že není schopná 

se postarat o svého malého syna. Z tohoto 
důvodu byly vyrozuměny pracovnice OS-
PODu, které si celou věc převzaly k další-
mu dořešení.
8 Během měsíce června řešila MP Hořovi-
ce několikrát oznámení o rušení nočního 
klidu, zvláště v okolí zahrádek restaurací 
v Hořovicích i v Komárově. 
8 V pondělí 26. 6. v rámci prevence kri-
minality navštívili strážníci MP Hořovice 
základní školu v Komárově. Děti seznámili 
s úkoly a prací městské policie, dále jim 
ukázali výzbroj a výstroj MP..

 Světla Dardová,
 zastupující velitelka MP Hořovice

nonstop tel. linka MP:  800 156 166

Zájezd do Třeboně
Pojeďte s námi do Třeboně! V sobotu 19. srp-

na, odjezd od hořovické radnice v 7:30. Prohlíd-
ka Třeboně bude individuální. Cena zájezdu pro 
členy ČZS je 150 Kč, pro nečleny 200 Kč. Přihláš-
ky je možno vyzvednout v prodejně ČZS, tamtéž 
se přijímají i platby.

Jaroslav Gross za ČZS

Kroužek mladého 
záchranáře

Oblastní spolek českého červeného kříže 
(OS ČČK) Beroun, za podpory města Hořovi-
ce, si Vás dovoluje informovat a děti pozvat do 
nově vzniklého kroužku mladého záchraná-
ře,, který bude otevřen od září 2017. Komu je 
kroužek určen? Dětem navštěvujícím základní 
školu, a to v kategorii I. děti 2. - 5. třídy, a ka-
tegorii II. děti 6. - 9. třídy, kapacita kategorií 
je omezena na 10 dětí. Co se děti naučí? Děti 
se zábavnou formou naučí poskytovat první 
pomoc, získají znalosti z oblasti lidského těla 
a zvládání krizových situací. Součástí budou 
také besedy s hosty a zajímavé exkurze. Cena 
kroužku je 400,-Kč na pololetí. Kroužek bude 
veden lektory a členy zdravotního týmu OS 
ČČK Beroun. V případě zájmu, nebo dotazů 
nás neváhejte kontaktovat na email: 

za-cckberoun@seznnam.cz
Bc. Martin Kosina OS ČČK Beroun

Kroužek mladého záchranáře 

Oblastní spolek českého červeného 
kříže (OS ČČK) Beroun, za podpory 
města Hořovice si Vás dovoluje 
informovat, a děti pozvat do nově 
vzniklého kroužku mladého 
záchranáře, který bude otevřen od 
září 2017. Komu je kroužek určen? 
Dětem navštěvujícím základní školu, 
a to v kategorii I. děti 2. - 5. třídy, a 
kategorii II. děti 6. - 9. třídy, 
kapacita kategorií je omezena na 10 
dětí. Co se děti naučí? Děti se zábavnou formou naučí poskytovat první pomoc, 
získají znalosti z oblasti lidského těla a zvládání krizových situací. Součástí 
budou také besedy s hosty a zajímavé exkurze. Cena kroužku je 400,-Kč na 
pololetí. Kroužek bude veden lektory a členy zdravotního týmu OS ČČK 
Beroun. V případě zájmu, nebo dotazů nás neváhejte kontaktovat na email:  
za-cckberoun@seznnam.cz 
 
Autor: Bc. Martin Kosina OS ČČK Beroun 
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Dokud žiješ,
následuj své srdce.
PTAHHOTEP

Žáci Základní umělecké školy Josefa Sla-
víka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy Kvě-
tuše Ernestové uskutečnili v závěru školního 
roku několik úspěšných vystoupení.

Již 9. června 2017 provedli v hořovickém 
kostele sv. Jiljí na koncertě duchovní hudby, 
který se uskutečnil v rámci letošní Noci kos-
telů a kaplí, TE DEUM in D letos jubilujícího 
Michaela Haydna (1737 - 1806). 15. června 
2017 předvedli jevištní kreaci MONASTERY 
SECRET na koncertě nejlepších žáků ZUŠ 
Josefa Slavíka Hořovice.

Závěrečnou událostí letošního školní-
ho roku (28. června) byla premiéra hudeb-
ně dramatického pořadu na motivy opery 
hudebního velikána Wolfganga Amadea 
Mozarta (1756 – 1791) TAJEMSTVÍ KOU-
ZELNÉ FLÉTNY. Představení využívá všech 

složek výuky klavírní hry a zpěvu na základ-
ní umělecké škole, tedy sólové hry a zpěvu, 
čtyřruční hry, improvizace, komorní hry, 
komorního zpěvu a hereckého i tanečního 
projevu a aktivně propojuje spolupráci dět-
ských a dospělých umělců. V hlavních rolích 
se představili Martin Jirák a Šárka Červenko-
vá (princ Tamino a princezna Pamina), Filip 
Strejc a Pavlína Vokáčová (Papageno a Papa-
gena), Táňa Rezková (Kouzelná flétna), Klára 
Slavíková, Erika Řechtáčková a Eva Řezáčová 
(dvorní dámy Královny planoucí hvězdy), 
Květuše Ernestová, Veronika Slavíková, Fre-
derick Rooks a mnoho dalších.

V závěru premiéry byli dekorováni le-
tošní absolventi I. stupně základního studia 
na ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice Eva Řezáčo-
vá a Filip Strejc.

Koncerty letos již XIII. ročníku unikátní-
ho cyklu nočních vokálních koncertů najdete 
na www.zameckanokturna.cz.

Květuše Ernestová

Tajemství kouzelné flétny

Krásný týden, plný sluníčka, dobré nála-
dy a pohody zažili senioři ze Žebráku a okolí 
v Železné Rudě v hotelu Engadin.

Personál hotelu se o nás vzorně staral a ku-
chaři se činili tak, že určitě nějaká ta kila nám 
všem přibyla. S panem Černým, vedoucím 
hotelu, se někteří senioři vydali na celodenní 
výlety autem po Šumavě. Z výletů přijeli spo-
kojení, nadšení ze znalostí pana vedoucího 
a okouzleni šumavskými místy, která navští-
vili.

Uprostřed týdne byl taneční večer, kdy nás 

pozvaný muzikant pořádně rozparádil. Vtip-
ná tombola a také vyhlášení výherců soutěže 
zvané „originální ozdoba hlavy“ celou zábavu 
jen zdokonalila. K dobré náladě přispěl něko-
likrát v týdnu i účastník zájezdu - pan Kouklík 
se svojí kytarou. Kdo chtěl, využil příjemného 
posezení při sklence vína a zazpíval si při kyta-
ře. A věřte, že přišli téměř všichni!

Během celého týdne se vytvořila výborná 
a pohodová parta lidí, pro které je radost co-
koli uskutečnit!

Bc. Marie Hošková

Daruj krev 
s ANO Hořovice

Hnutí ANO Hořovice ve spolupráci s Hnu-
tí ANO Žebrák, uspořádají dne 24.8.2017 již 
tradiční akci – DARUJ KREV S ANO. Členo-
vé a sympatizanti obou organizací se sejdou 
společně v prostorách transfúzní stanice ho-
řovické nemocnice, aby zde stejně jako každý 
rok darovali krev těm, co ji potřebují. Vedení 
obou organizací vyzývá touto cestou všechny 
své členy, příznivce a sympatizanty, ale i dárce 
z řad široké veřejnosti, aby se zúčastnili pro-
jektu, který významně přispívá k záchraně 
zdraví či životů našich spoluobčanů. Potřeba 
nových dárců, zejména v místech velkých ne-
mocnic stále trvá, a proto bychom chtěli oslo-
vit nejen pravidelné dárce, ale i ty kteří krev 
dosud ještě nedarovali. Právě jejich účast je 
pro naše zdravotnictví velmi důležitá. Zdraví 
je to nejcennější, co můžeme darovat, rozhod-
nete-li se podpořit tento projekt, dostavte se 
ve čtvrtek 24. 8. 2017 od 7:00 hodin do trans-
fuzní stanice hořovické nemocnice, kde se vás 
ujme odborný a zkušený personál. Zaregis-
trovat se můžete přímo na našich stránkách:  
www.anohorovice.cz nebo na e-mailové ad-
rese: mo.horovice@anobudelip.cz. Při regis-
traci prosím uveďte vždy své jméno, datum 
narození a případně krevní skupinu. Každý 
účastník obdrží poukázku na oběd a potvrze-
ní pro svého zaměstnavatele. Samozřejmě tou 
největší odměnou i nadále zůstává vědomí, 
že naše dárcovství pomůže vyléčit či dokonce 
zachránit lidský život. Vaší účasti si nesmírně 
váží a předem za ni děkuje vedení obou míst-
ních organizací. 
Jan Rogos, předseda MO Hnutí ANO Hořovice
Ludvík Malásek, předseda MO ANO Žebrák 

Týden seniorů v Železné Rudě

n Klára jako dvorní dáma Královny planoucí 
hvězdy



www.mesto-horovice.cz12

společnost

Ve spolku Sedmikráska pořádám své akce 
již několikátý rok. Každý rok svoji nabídku 
postupně rozšiřuji, letos například o kurzy 
malby akrylovými barvami.  Protože mám 
s malbou bohaté a letité zkušenosti, které do-
vedu předat, může si každý přijít namalovat 
svůj obraz na plátno. Všem se malování daří, 
protože moje technika je velmi jednoduchá, 
a přesto velmi tvořivá. Ukázky z kurzu mám 
na svých stránkách.

Oblíbené jsou hodiny arteterapie pro děti 
a pro dospělé. U dětí se snažím o uvědomě-
ní si různých pocitů, vztahu sama k sobě, 
k druhým lidem, k přírodě. Také uvolnění si 
své tvořivosti, protože ta vzniká ve svobodě 
tvorby, a právě tu děti během kurzu mají. Zde 
nepotřebujeme krásný obrázek, ale výtvarné 
vyjádření tématu, který zrovna probíráme. Bě-
hem kurzu se také učíme meditovat a vždy si 
uděláme čas na vytvoření nějaké hračky apod. 
Loučení s dětmi před prázdninami bylo velmi 
dojemné, proto se těším na další ročník. Tím-
to zvu děti z prvního stupně na další setkání, 
které se konají jednou za dva týdny.

Arteterapie pro dospělé trvá dvě hodiny 
a koná se jednou za měsíc. Letošní rok jsme 
postupně probírali různé emoce a uvědo-
movali si, jaké emoce prožíváme a v kterých 
situacích. Součástí kurzu bylo pochopení 
sebe i své rodiny, jak současné, tak i původní, 
a uvědomění si, jak na nás naše dětství dodnes 
působí. Občas hrajeme různé tvořivé hry sa-
mozřejmě s pastelkami, společně pracujeme 
na jednom obrázku nebo se díváme na sebe 
očima někoho jiného, také sdílíme své pocity 
z jednotlivých obrázků, což nás učí vzájemné-
mu pochopení a toleranci i v našich životech. 
Na arteterapii jsou zváni muži i ženy všech vě-
kových kategorií, potřebujeme jen chuť k se-
bepoznání. 

Mé přednášky podporují zdravý životní 
styl a jsou ovlivněny praxí v kineziologické 
poradně, kde pracuji s klienty na odstranění 

stresu z různých životních situací. Sdílení pří-
běhů pomáhá lépe pochopit naši současnou 
situaci. Všechno má svou příčinu. Téma před-
nášek se přizpůsobuje zájmu účastníků.

Škoda jen, že spolek Sedmikráska nemá své 
vlastní prostory a jeho aktivity najdete na ně-
kolika místech v Hořovicích. Útočiště posky-
tuje Studio Relax, RC Kaleidoskop nebo paní 
Krupárová z Tezy. 

Moc všem děkujeme. 
Kamila Poláková

Více informací se dozvíte a fotografie z akcí 
uvidíte na www.polakova-kineziologie.cz. O dal-
ších připravovaných akcích se dozvíte na webu   
http://www.sedmikraska-horovice.cz/

Renata Babelová, předsedkyně sdružení

Spolek Sedmikráska informuje
n Snímky přibližují lekce arterapie ve spolku Sedmikráska.

Lesní rodinný klub 
Mohykáně

hledá pedagoga
Do lesního rodinného klubu Mohykáně 
hledáme pedagoga, zodpovědného 
za skupinu 12-18 dětí ve věku 3-6let 
společně s druhým průvodcem. Náplní 
práce je péče o děti a jejich rozvoj, po-
dílení se na přípravě a realizaci celoroč-
ního vzdělávacího programu v přírodě 
za každého počasí, komunikace s rodiči 
a veřejností, účast na týmových super-
vizích a poradách, účast na akcích spol-
ku a další dílčí úkony spojené s provo-
zem LRK.  
Požadujeme:
◆ vzdělání v souladu se zákonem 
č. 563/2004 Sb.Zákona o pedagogic-
kých pracovnících
◆ praxi s dětmi cílové skupiny
◆ zkušenost s lesní mateřskou škol-
kou/lesním klubem (alespoň rámcová 
znalost koncepce lesní pedagogiky) 
◆ dobrou fyzickou i psychickou 
kondici
◆ odpovědnost vůči sobě i ostatním
◆ ochotu pracovat venku za jakéhokoli 
počasí
◆ trestní bezúhonnost

Vítáme:
◆ řidičský průkaz typu B
◆ touhu se kontinuálně vzdělávat 
a rozvíjet
◆ kreativní a tvůrčí schopnosti
◆ hru na hudební nástroj

Nabízíme:
◆ DPČ úvazek (28h/týden - 24 hodin 
přímé práce s dětmi, 4 hodiny domácí 
přípravy)
◆ hrubou mzdu 17 000CZK
◆ krásné pracovní prostředí v přírodě 
Hořovicka
◆ možnost využívat zázemí LRK k 
přechodnému pobytu v rámci práce 
(vytápěná maringotka, zahrádka)
◆ podpora vzdělávání, práce v přátel-
ském „rodinném týmu“

Vážní zájemci prosím pošlete 
životopis s motivačním dopisem 
na adresu: hedalka@gmail.com

Lesní rodinný klub 
Mohykáně

VOLNÁ MÍSTA
ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
 
PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁME DO KONCE 
SRPNA 2017!
Lesní rodinný klub funguje na principech 
lesní mateřské školy. Program s dětmi je re-
alizován převážně venku za každého počasí 
a děti vnímají přírodu svou vlastní přímou 
zkušeností. Jsme členy Asociace LMŠ a nabí-
zíme dětem ve věku od 3-6 let pobyt v malé 
skupině (max 18 dětí) s 2 dospělými průvod-
ci a individuálním přístupem. Pro děti je při-
praven environmentální program, základy 
udržitelného rozvoje s prvky waldorfské pe-
dagogiky. Zázemím je vytápěná maringotka 
a vytápěné týpí. 

www.mohykane.webnode.cz

Provozovatel:	  Spolek	  MOHYKÁN,	  Sídliště	  K.Sezimy	  1115,	  26801	  Hořovice,	  IČ:	  02649144	  	         
www.mohykane.webnode.cz  e-mail: spolekmohykan@centrum.cz 	  FB:	  Spolek	  Mohykan	  	  	  	  	  	  	  	  	  

tel:	  731	  473	  206	  	  	   

 
VOLNÁ	  MÍSTA	  

ŠKOLNÍ	  ROK	  2017/2018	  

	  

PŘIHLÁŠKY	  PŘIJÍMÁME	  DO	  KONCE	  SRPNA	  2017	  

Lesní	   rodinný	   klub	   funguje	   na	   principech	   lesní	   mateřské	   školy.	  
Program	   s	  dětmi	   je	   realizován	   převážně	   venku	   za	   každého	   počasí	   a	  
děti	   vnímají	   přírodu	   svou	   vlastní	   přímou	   zkušeností.	   Jsme	   členy	  
Asociace	   LMŠ	   a	   nabízíme	   dětem	   ve	   věku	   od	   3-‐6	   let	   pobyt	   v	  malé	  
skupině	   (max	   18	   dětí)	   s	  2	   dospělými	   průvodci	   a	  individuálním	  
přístupem.	   Pro	   děti	   je	   připraven	   environmentální	   program,	   základy	  
udržitelného	   rozvoje	   s	  prvky	   waldorfské	   pedagogiky.	   Zázemím	   je	  
vytápěná	  maringotka	  a	  vytápěné	  týpí.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.mohykane.webnode.cz	  
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Kulturní a společenský servis         srpen 2017

dozínky
horovické

2. 9. 2017 / 13 - 17 hodin
starý zámek horovice

13.30 Slavnostní zahájení starostou města Hořovice Dr. Ing. Jiřím Peřinou
               a ředitelem kulturního centra Hořovice Mgr. Přemyslem Landou.

13.00 - 17.00 Hádanky a kvízy s tématem sklizně a dožínkami na stezce
                národního bohatství. Poznávejte všemi smysly.

     Historická vesnička „První zemědělci v Čechách“
     Pro milovníky šifer a kvízů přivezeme MENSA stezku v korunách stromů 
     - 9 šifer a kvízů k národnímu bohatství.
     Řemeslná stezka - poznání, kvízy k českému řemeslu a jeho kouzlu.
     Stezka povodí ČR s malou laboratoří a zábavnými koryty k hrátkám.
     RELAX ZÓNA pro rodiče a děti - prostor plný hraček, her, prolézaček, mušlí s vílím pokladem,
     rýžováním zlata a dětských zemědělských strojů. Prostor, kde si děti hrají, a rodiče odpočívají.
     Dožínkové speciality podle našich babiček.

15.00 Hudební workshop pro děti i rodiče DRUM CIRCLE.

        KREATIVNÍ ATELIÉR DOŽÍNKOVÝ KREATIVNÍ ATELIÉR LEVANDULOVÝ
     HLEDÁNÍ DRAHOKAMŮ V PŠENICI S JEŽIBABOU  LOV PERLIČEK S VODNÍKEM
     SPIKEBALL, BALANCE BOARD, KUBB, RONDO, SKATEBOARDING HUBA A TANEC

Facebook: facebook.com/CreativeWorldPraha    Instagram: instagram.com/creativeworldcz

Více Info na 
www.creativeworld.cz 

Výstava filmových plakátů trvá do poloviny srpna
Současná výstava Galerie Starý zámek Hořovice trvá do poloviny srpna. 

Její název je Československý filmový plakát 1960 – 1989 a zájemci si ji mo-
hou prohlédnout každý pátek, sobotu a neděli do 10 do 18 hodin. 

V duchu „Roku renesanční šlechty“ se přeneseme do 16. století a doby 
pánů  z  Říčan,  kdy  formou  vystoupení  skupiny  historického  tance 
„Danza Alegre“  se  seznámíme  s  dobovými  tanci,  některé  se  i  naučí-
me, a přiblížíme si tento šlechtický rod a jeho působení v Hořovicích. 
Během večera budou probíhat prohlídky  expozice Muzea Hořovicka 
s průvodci, děti mohou využít stanoviště s hrami a hádankami. V rámci 
akce také zazní přednáška Mgr. Tomáše Makaje o brdských řemeslech.

dozínky
horovické

2. 9. 2017 / 13 - 17 hodin
starý zámek horovice

13.30 Slavnostní zahájení starostou města Hořovice Dr. Ing. Jiřím Peřinou
               a ředitelem kulturního centra Hořovice Mgr. Přemyslem Landou.

13.00 - 17.00 Hádanky a kvízy s tématem sklizně a dožínkami na stezce
                národního bohatství. Poznávejte všemi smysly.

     Historická vesnička „První zemědělci v Čechách“
     Pro milovníky šifer a kvízů přivezeme MENSA stezku v korunách stromů 
     - 9 šifer a kvízů k národnímu bohatství.
     Řemeslná stezka - poznání, kvízy k českému řemeslu a jeho kouzlu.
     Stezka povodí ČR s malou laboratoří a zábavnými koryty k hrátkám.
     RELAX ZÓNA pro rodiče a děti - prostor plný hraček, her, prolézaček, mušlí s vílím pokladem,
     rýžováním zlata a dětských zemědělských strojů. Prostor, kde si děti hrají, a rodiče odpočívají.
     Dožínkové speciality podle našich babiček.

15.00 Hudební workshop pro děti i rodiče DRUM CIRCLE.

        KREATIVNÍ ATELIÉR DOŽÍNKOVÝ KREATIVNÍ ATELIÉR LEVANDULOVÝ
     HLEDÁNÍ DRAHOKAMŮ V PŠENICI S JEŽIBABOU  LOV PERLIČEK S VODNÍKEM
     SPIKEBALL, BALANCE BOARD, KUBB, RONDO, SKATEBOARDING HUBA A TANEC

Facebook: facebook.com/CreativeWorldPraha    Instagram: instagram.com/creativeworldcz

Více Info na 
www.creativeworld.cz 

13.30 Slavnostní zahájení starostou města Hořovice 
Dr. Ing. Jiřím Peřinou a ředitelem kulturního centra 
Hořovice Mgr. Přemyslem Landou.

13.00 - 17.00 Hádanky a kvízy s tématem sklizně a dožínkami 
na stezce národního bohatství. Poznávejte všemi smysly.

Y Historická vesnička „První zemědělci v Čechách“
Y Pro milovníky šifer a kvízů přivezeme MENSA stezku 
      v korunách stromů - 9 šifer a kvízů k národnímu bohatství.
Y Řemeslná stezka - poznání, kvízy k českému řemeslu a jeho 
      kouzlu.
Y Stezka povodí ČR s malou laboratoří a zábavnými koryty 
      k hrátkám.
Y RELAX ZÓNA pro rodiče a děti - prostor plný hraček, her, 
       prolézaček, mušlí s vílím pokladem, rýžováním zlata a dětských 
      zemědělských strojů. Prostor, kde si děti hrají, a rodiče 
      odpočívají.
Y Dožínkové speciality podle našich babiček.

15.00 Hudební workshop pro děti i rodiče DRUM CIRCLE.
KREATIVNÍ ATELIÉR DOŽÍNKOVÝ * KREATIVNÍ ATELIÉR 
LEVANDULOVÝ * HLEDÁNÍ DRAHOKAMŮ V PŠENICI S JE-
ŽIBABOU * LOV PERLIČEK S VODNÍKEM * SPIKEBALL, BA-
LANCE BOARD, KUBB, RONDO, SKATEBOARDING * HUBA 
A TANEC

Facebook: facebook.com/CreativeWorldPraha 
Instagram: instagram.com/creativeworldcz
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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

Hvězdárna
Chtěli byste vidět nebeské objekty zblízka vel-
kým dalekohledem v kopuli Hvězdárny Žebrák 
a pořád vám to nevychází? Ve vypsaných ter-
mínech není bezoblačné nebe a nevíte kdy do-
razit? Nově se stačí zaregistrovat, že máte zájem 
o pozorování oblohy na Hvězdárně Žebrák na 
www.hvezdarnazebrak.cz. Jakmile bude dosta-
tek rezervací, jasná obloha a bude něco hezkého 
vidět, pošleme mail s termínem zhruba den do-
předu, kdy k nám můžete dorazit.

n Žebrák

Co je Brdská výzva?
 

Brdská výzva 2017. Kdo tento název ještě 
neslyšel a má děti, ať zbystří. Branně-nauč-
ná soutěž čerpá z přepestré historie Česko-
slovenska a jeho dějinných událostí, které 
ovlivnily naši státotvornost.  Letošní již šestý 
ročník je  motivován událostí z našeho blíz-
kého okolí. Druhá světová válka,  konkrétně 
nastávající  jaro  29. 4. 1942. V oblasti dnes 
turisticky atraktivních Padrťských rybníků 
vyskakuje v noci z letadel  skupina parašu-
tistů. Čechoslováci,  jejichž tajným úkolem 
je uskutečnit atentát na kolaboranta a zapro-
dance fašistické protektorátní vlády, ministra 
školství a lidové osvěty Emanuela Moravce. 
K atentátu ovšem nikdy nedošlo. O tomto 
lákavém příběhů opravdových hrdinů přine-
seme reportáž v příštím čísle časopisu Měš-

ťan. V každém případě se jedná o příběh tak 
poutavý,  že se stal mottem letošního soutěže 
Brdská výzva.

 „Snažíme se naši mládež motivovat činy 
opravdových hrdinů. Hrdinů, kteří se nebáli 
položit život za naši zem“, říká předseda občan-
ského sdružení Bílý lev z. s. Václav Endršt.  Jak 
ovšem dnešní mládež zaujmout něčím, co se 
stalo před  sedmdesáti pěti lety, aby o tom zů-
stalo alespoň povědomí? Jak v době multime-
diálních aplikací a digitálních her vyzdvihnout 
osud někoho, který uprostřed „hry“, kde se 
však hrálo o život nebo vlastně o životy, nemo-
hl jednoduše vypnout počítač a odejít do klidu 
svého vyhřátého pokoje…  

Jde to, jen musíte v době tolika možností 
a lákadel zvolit vhodnou formu. A  předcho-
zích šest ročníků soutěže ukázalo, že tuto for-
mu realizační tým sdružení Bílého Lva, tedy 
tvůrců Brdské výzvy, našel. Kombinace bran-

ných prvků, vědomostních znalostí, zručnos-
ti, inteligence, a to vše okořeněné prostředím, 
ve kterém se soutěž odehrává. Samozřejmě 
včetně dobových relikvií a ještě donedávna 
přítomností osobností, které se bojů druhé svě-
tové války samy účastnily. Tím zaujmete i toho 
nejzarputilejšího hráče počítačových her a vy-
ženete ho z pohodlí „panelákového pokojíčku“.

To vše se odehraje i v letošním roce. V ne-
děli 8. října v lomech pod obcí Jivina ožije 
příběh Československých výsadkářů. Tento-
krát v zastoupení čtyřčlenných družstev dětí, 
připomínajících obětavost mužů s padáky. 
Disciplíny jsou zvoleny tak, aby zaujaly a tak 
trochu se vymykaly běžné praxi. Hlavní důraz 
klademe na fakt, že účastníci nepotřebují žád-
né speciální dovednosti, které se učí v různých 
zájmových organizacích. Samozřejmostí jsou 
i zajímavé ceny pro vítězná družstva. 

Za sdružení Bílý lev Marie Jakubíková

n Muzeum Hořovicka

vrbnovská 27 - starý zámek
www.muzeum-beroun.cz 
email: horovice@muzeum-beroun.cz

V létě, době prázdnin a dovolených, je 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 vys-
toupením a během přestávky koncertu.

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 Výpůjční doba do 31. 8. 2017:
Úterý a Středa 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00,  po-
slední sobota v měsíci 26. 8.: 8:00 – 11:00.

n zámek Hořovice

vrbnovská 22
www.zamek-horovice.cz 

n HradozáMecká noc 2017 
na záMku v HořovicícH
26. 8. 2017 od 19:00 do 23:00 
Netradiční prohlídka. Jednotná cena 100 Kč. 
Osmý ročník netradičních nočních prohlídek 
zámku bez průvodce. Projděte si zámecké ex-
pozice ve vlastním tempu, zastavte se u zají-
mavých exponátů a vychutnejte romantickou 
atmosféru nočního zámku. 
n Mše svatá k uctění Panny Marie 
čenstocHovské - bohoslužba
27. 8. 2017 od 17:00–18:00 

n beroun

n MuzeuM českéHo krasu 
Zveme na  akce konající se v  našem muzeu 
o prázdninách! „Bubnování v geoparku Barran-
dien“ či „Den s paleontologem“ čekají opakovaně 
na návštěvníky v příjemném prostředí geoparku. 
Pro děti jsme opět připravili „Hrátky za  muze-
jními vrátky“. Každoročně se také zapojujeme 
do  akce „Mezinárodní noc pro netopýry“, která 
se v Berouně uskuteční 25. 8. 2017. Mimo těchto 
akcí na Vás v Berouně čeká výstava „Kája Saudek 
– Tajemství Zlatého koně“, venkovní expozice 
Geopark Barrandien a Plzeňská brána. Informace 
na http://muzeum-beroun.cz.

n zbiroh

Městské MuzeuM
n cesty - Po kaMení i Po asfaLtu 
4. 7. - 31. 8. 
Městské muzeum ve Zbiroze srdečně zve na vý-
stavu fotografií s názvem Cesty – Po kamení 
i po asfaltu. Autoři fotografií představují svoje 
pohledy na zdejší komunikační síť - silnice, že-
leznici, aleje, lesní a polní cesty a mnohé další. 
Fotografie doplňují četné historické mapy, plá-
ny a dobové fotografie. Potrvá do 31. 8. 2017. 
záMek zbiroH
n Zámecká expozice otevřena denně 10-17 
hod. Tel.: 371 784 598; e-mail: info@zbiroh.com
n Lanové centrum otevřeno o víkendech 
a svátcích 10-18 hod. Tel.: 371 784 598.
Více informací na www.zbiroh.com

n viŽinský trotLík 
2. 9. sobota od 14:00
Netradiční cyklistický závod pro čtyřčlenná 
družstva (i pro pěší nebo malé závodníky na 
odrážedlech). Prezentace u hasičárny, startovné 
za tým 50 Kč, psací potřeby sebou, hodinky do 
týmu. Akce se uskuteční za příznivého počasí.

n vižina

Hrad točník
n roMeo a juLie
5. 8. sobota od 20:00
Divadelní představení spolku Old Stars  
n okořská garda
12. 8. sobota od 11:00 do 19:00 
Šermířská středověká zastavení.
n netoPýří večírek
19. 8. sobota od 19:00 
Setkání s Ditou Weinfurtovou a povídání 
o hradní kolonii netopýrů velkých, informace, 
ukázky, ošahy, echolokační odchyt.
n Poutní Mše ke sv. bartoLoMěji 
26. 8. sobota od 10:00 

n točník

n HradozáMecká noc
26. 8. sobota od 19:00  do 01:00
Noční prohlídky hradu Točníku.
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Denisu Chlustinovou dělily 
od třetího místa dva body

n Cvičení mladšího žactva pod hlavičkou SPARTAKU Hořovice – oddíl SPV se koná každé pondělí 
od poloviny září do konce května. Ve školním roce 2016 / 2017 s námi sportovalo 20 dívek a chlapců 
ve věku 4 – 11 let. Cvičíme na nářadí (kruhy, žebřiny, lavičky,…), se švihadly, míči, tyčemi, atomy, ne-
chybí ani drobné hry a atletika. V letošním roce jsme byli i plavat a trénovali na venkovním sportovním 
hřišti. V květnu jsme se zúčastnili závodů v atletice na okresní úrovni, kde jsme získali i několik medailí. 
Velké poděkování patří Janě Hochmanové a Jarušce Eliáškové, které s těmito cvičenci tráví svůj volný čas. 
Těšíme se na další cvičební rok, který začne 11. září 2017 od 17:00 v tělocvičně 1. ZŠ Hořovice.  

Za SPV Hořovice Zdeňka Voříšková 

S úspěchy Denisy Chlustinové z Hořovic 
v pole dance se čtenáři seznámili už v před-
chozím vydání Hořovického Měšťana. Kro-
mě jiného se dozvěděli, že se na semifinále 
Mistrovství ČR v pole sportu probojovala 
do finále, a to v kategorii ženy profesionálo-
vé. Nyní už víme, s jakým výsledkem.

„Finále, do kterého postoupilo deset dí-
vek, se uskutečnilo v pražském divadle Hy-
bernia. Skončila jsem na sedmém místě. Při 
pohledu na sedmičku jsem byla zklamaná, 
toužila jsem být v první pětce. Nakonec jsem 
ale zjistila, že mne od třetího místa dělily 
jen dva body,“ popsala první dojmy Denisa 
Chlustinová.

Jak dále vysvětluje, pole dance je rozděle-
né do tří druhů soutěží: pole sport, pole art, 
pole battle liga, sama se věnuje všem těmto 
směrům. K pole dance se dostala náhodou, 
a to teprve před třemi lety. „Je to fyzicky ná-
ročný sport, nejblíže má k akrobacii, děláme 
například hvězdy i přemety přes tyč. Sport 
se neustále vyvíjí a klade na nás větší a vět-
ší požadavky. Například na pole sportu jsou 
velmi přísná pravidla, pole art je volnější,“ 
dodává Denisa Chlustinová, která v červenci 
mířila i na další soutěže. „Trénuji několikrát 
týdně tři hodiny v kuse, jenom rozcvička trvá 
hodinu a půl. Trénink je velmi intenzivní, 
na rukou mám modřiny i mozoly, jako bych 
dělala zednickou práci,“ říká sportovkyně, 
která jedním dechem dodává, že ji tento 
druh sportu baví a pomýšlí na nejvyšší příč-
ky. O tom, že se jí to daří, svědčí skutečnost, 
že v červenci získala na Slovensku stříbrnou 
medaili. Konal se zde jeden ze série závodů, 
na kterých sbírají body soutěžící z celé Evro-
py. (rak)

n denisa
chlustinová

FK Hořovicko si v uplynulé sezoně na rok vy-
zkoušelo nejvyšší amatérskou soutěž dospělých, 
Českou fotbalovou ligu, nasbíralo cenné zku-
šenosti, které po sestupu chce uplatnit v divizní 
soutěži. Tu od nové sezony budou hrát i starší 
a mladší dorostenci, kteří si vedli velmi dobře 
v krajském přeboru. Starší dorostenci se dokon-
ce propracovali do jeho finále, kde těsně nestačili 
na Čáslav, jež využila služeb hráčů z České ligy 
dorostu. Velmi dobré čtvrté místo obsadili v kraj-
ském přeboru starší žáci, jejich mladší kolegové 
skončili desátí. Do soutěže naskočily i tři týmy 
přípravek. V mladší kategorii získalo družstvo FK 
Hořovicko A titul okresního přeborníka.

Většina týmů už zahájila přípravu na no-
vou sezonu, jako první dospělí a dorostenci. 
Na A mužstvo totiž čekalo předkolo Mol Cupu, 
ve kterém díky brance Ondřeje Bělohlávka po-

razilo 1:0  SK Rakovník. V domácím duelu prv-
ního kola podlehlo Hořovicko třetiligovým Ště-
chovicím 1:4.

Do mistrovských soutěží vstoupí A tým 12. 
8., o týden déle dorostenci,  žáci později, loso-
vací aktiv pro béčko a přípravky se uskutečnil 
po uzávěrce tohoto čísla. Pro větší informova-
nost sledujte nově vytvořené webové stránky 
www.fkhorovicko.cz.

Program FK Hořovicko v srpnu:
n sobota 12. 8. A - Malše Roudné (17:00)
n sobota 19. 8. Doubravka - A (17:00), st.  
a ml. dorost - Motorlet B (10:15 a 12:30)
n sobota 26. 8. A - Petřín Plzeň (17:00), Roky-
cany - st. a ml. dorost (10:00 a 12:15)
n neděle 27. 8. Spartak Příbram - st. a ml. žáci 
(10:15 a 11:55)

n Na snímku vítězové okresního přeboru mladších přípravek FK Hořovicko.

FK Hořovicko v plné přípravě na novou sezonu



Hořovická pětibojařka Karolína Křen-
ková  navazuje na výborné výsledky 
předchozích měsíců. Na přelomu června 
a července zazářila ve španělské Barcelo-
ně, odkud si přivezla bronzovou medaili 
z mixové štafety. Navíc obsadila sedmou 
příčku v individuálním závodu. Jak sama 
po závodě uvedla, byla spokojená s tím, 
jak zvládla koně i šerm. Karolína Křenko-
vá patřila i do osmičky českých pětibojařů, 
kteří se představili na mistrovství Evropy 
v běloruském Minsku v moderním pěti-
boji, to se konalo od 17. do 24. července. 
Šampionát byl zahájený závodem žen-
ských štafet. Česká dvojice Karolína Křen-
ková a Eliška Přibylová skončila na šestém 
místě. V srpnu Karolína Křenková míří 
na Mistrovství Světa juniorů v maďarském 
Székesfehérváru. (rak)
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n JS Opatrný reprezentovala patnáctiletá Linda 
Portychová, ve své kategorii mladší junioři obsadila 
skvělé čtvrté místo. Foto: (rak)

Karolína Křenková 
zářila v Barceloně

Hořovická Jezdecká stáj Opatrný 
uspořádala další závody. Na začátku čer-
vence se zde konalo Mistrovství ČR skoky 
děti a junioři. „Mistrovství České repub-
liky v této kategorii pořádáme poprvé. 
V dětské kategorii se ho účastní soutěžící 
ve věku od dvanácti let. Junioři jsou pod-
le věku rozděleni do dvou kategorií,“ pro-
hlásila za pořadatele Jitka Opatrná.

Do Hořovic se sjeli jezdci z celé re-
publiky, a to i ze severní a jižní Moravy. 
„Celkem jsme ustájili více než sto osm-
desát koní,“ poznamenala Jitka Opatrná. 
Jezdeckou stáj Opatrný na mistrovství za-
stupovala patnáctiletá Linda Portychová, 
ve své kategorii mladší junioři obsadila 
skvělé čtvrté místo. Z celkového počtu 
třiatřiceti soutěžících do finále postoupi-
lo šestnáct jezdců. Linda Portychová byla 
i díky umístění na mistrovství republiky 
kvalifikovaná na mistrovství Evropy.

Na sportovní setkání se vypravily 
stovky diváků, na hořovickém ranchi je 
čekaly nejen sportovní zážitky, ale i ob-
čerstvení. Pro děti pořadatelé připravili 
i zábavný koutek.

Vrcholem letošní sezóny v Jezdecké 
stáji Opatrný bude zářijový Skokový po-
hár. (rak)

Do Hořovic se sjely jezdecké 
špičky dětí a juniorů

n Místem Mistrovství ČR skoky děti a junioři byla hořovická Jezdecká stáj Opatrný. Foto: (rak)

Příměstský 
florbalový kemp

Oddíl FbC Red Dragons Hořovice a FBC 
Sokol Komárov pořádá PŘÍMĚSTSKÝ FLOR-
BALOVÝ KEMP pro chlapce i dívky ročníků 
2003 – 2010. Ve dnech 18. – 20. 8. 2017 – SH 
Hořovice - denně 8:00 – 18.00. Cena 500 Kč – 
v případě přihlášení do oddílu v sezóně 2017 / 
2018 bude o tuto částku snížen členský příspě-
vek. Mimo florbalu se bude klást též důraz ne 
všeobecnou sportovní přípravu a kvalitní spor-
tovn strečink a zesílení vnitřního stabilizačního 
systému. Stravování a pitný režim bude zajištěn 
po celou dobu. 2x svačina a 1x oběd.

Máte zájem Vy nebo Vaše děti  o florbal? 
Nebojte se nás kontaktovat a přidat se k nám. 
Informace: www.rdhorovice.net; info@rdho-
rovice.net; 604 482 112; f / rdhorovice.

inforMace o záPasecH:
Pohár české pojišťovny ve florbale ve sH 
Hořovice
n  sobota 26. 8. 2017
16:30 - red dragons Hořovice vs. florbal 
sokolov
19:30 - red dragons Hořovice vs. sk alien 
nation černošice
n  neděle 27. 8. 2017
12:00 - red dragons Hořovice vs. fbk 
olymp Praha
15:00 - red dragons Hořovice vs. fbc 
rokycany


