
V  plné  rozestavěnosti  je  nyní 
rekonstrukce  ulice  Vilová.  V  mi-
nulém roce došlo k celkové obnově 
inženýrských sítí, nyní probíhá osa-
zování obrubníků, následovat bude 
vybudování  podkladních  vrstev 
vozovky a chodníků, poté položení 
povrchů.  Jde o  rekonstrukci v po-
řadí  čtvrté  komunikace  v  rámci 
jedné  veřejné  obchodní  soutěže, 
tedy jedné zakázky na ulice: Větrná 
(část), Nerudova, Dlážděná a Vilo-
vá. Zhotovitelem  je firma Strabag, 
a.  s.;  ve  Vilové  ulici  vznikne  dílo 
v  hodnotě  zhruba  čtyři  miliony 
a čtyři sta tisíc korun. 

Jedenačtyřicet  obyvatel  Vilové 
se  na  vedení  města  obrátilo  for-
mou  petice  požadující,  aby  ulice 
byla  jednosměrná,  umožňující 
parkování.  V  této  záležitosti  rad-
nice vychází žadatelům vstříc stej-
ně  jako v požadavku na vytvoření 
místa  pro  umístění  kontejnerů 
na tříděný odpad. Nevyhověli jsme 
pouze  v  požadavku  na  nahrazení 
projektovaného  travnatého  po-
vrchu  pravé  strany  komunikace 

za zádlažbu coby chodník.  Šířkové 
poměry (dané předpisem) to neu-
možňují,  k  dispozici  je  dostatečně 
široký  chodník  po  druhé  straně 
ulice.  Obyvatelé  mají  obavy,  že 
o travnatý pruh „město“ bude málo 
dbát.  Budeme  se  o  to  snažit,  naše 
Technické služby to zahrnou do ze-
lených  ploch  pravidelné  údržby. 
Ostatně kdyby obyvatelé s údržbou 
travnatého pruhu spokojeni neby-
li,  mohou  ho  před  svým  domem 
zvelebit  i  sami, nebo po kolaudaci 
může  být  travnatý  povrch  nahra-
zen štěrkovým. 

Technický odbor i vedení stavby 
se snaží vycházet obyvatelům vstříc, 
a to pokud se požadavky nedostáva-
jí do rozporu s vydaným stavebním 
povolením  nebo  se  zadáním  pro 
obchodní soutěž na zhotovitele díla.  
Jako  vedení  města  tímto  chceme 
poděkovat všem, kteří spolupracují 
na zdaru díla.    (Někdy k  tomu ani 
není zapotřebí petice, ale věcné dis-
kuse nad dílem.) 

S dokončením stavebních prací 
se počítá koncem prázdnin.   

Pokračování rekonstrukce 
Starého zámku

Městu se také podařilo získat do-
taci od Středočeského kraje „na ob-
novu  památek  určených  ke  spo-
lečenskému  využití“,  a  to  na  další 
část  rekonstrukce  Starého  zámku, 
konkrétně  západní  části  jeho  hos-
podářského  křídla  (prostory  nad 
Rodinným centrem).   Tím by ještě 
na  konci  tohoto  roku  mohlo  dojít 
k pokračování adaptace prostor pro 
další zázemí Domečku neboli Stře-
diska volného času pro děti a mlá-
dež.  

Dotace ve výši více než 3 miliony 
a 250 tisíc korun představuje zhru-
ba polovinu rozpočtových nákladů 
na zhotovení celého díla, které ob-
sahuje  i  statické  zajištění  západní 
a jižní obvodové zdi objektu. Práce, 
dofinancované  z  rozpočtu  města, 
by  měly  být  dokončeny  v  příštím 
roce, což Domečku umožní uvolnit 

prostory  v  Městské  mateřské  škole 
ve Větrné pro možnost zvýšení po-
čtu přijímaných dětí. 

Kam s ním?

Městská  správa  bytového  a  ne-
bytového  fondu  (MSBNF)  nabízí 
prostřednictvím svých Technických 
služeb pomoc těm, kdo si jinak sami 
pomoci neumějí: Pokud se potřebu-
jete zbavit většího kusu starého ná-
bytku, jako je skříň, sedačka, stůl… 
, můžete požádat o naložení a odvoz 
(nikoli  stěhování)  právě  pracov-
níky  technických  služeb.  Telefon: 
311  545  335,  nebo  603  743  861 
(Ing.  Pelán).  Nedojde-li  ke  zneu-
žívání  této  služby,  bude  ji  MSBNF 
poskytovat  hořovickým  občanům 
zdarma. Je to levnější než likvidace 
případných  černých  skládek  a  od-
voz skříní, sedaček… ze škarp u sil-
nic, popř. i z lesa.

Ondřej Vaculík
místostarosta města Hořovice

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ondřej Vaculík, starosta
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Měšťan

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

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

-gvh-

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

Setkání skautů, old skautů
a přátel Junáka Hořovice

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

Na setkání se těší Abbé, Linka a Anča.

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

Senioři tradičně zakončili rok v sále radnice

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

dokončení na 2. straně

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

Domov Na Výsluní Hořovice

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

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

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

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

Hořovický fotbal oslavil sté narozeniny
Doslova vyšňořený hořovický Městský sta-

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

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

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

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

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

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

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

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

-jb-

Dostavba kanalizační sítě
V roce 2010 byl zahájen projekt Dostav-

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

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

V novém roce 

2012
vám přejeme
co nejvíce 
pozitivního 
světla, 
zdraví a úspěchů

Zahájení výběrového 
dotačního řízení

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

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

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

Hořovice(leden2012).indd   1 20.12.11   8:33
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Rozkopaná 
Vilová ulice

n Májové odpoledne s Mikroregionem Hořovicko se uskutečnilo 
poslední květnovou neděli v zahradě Společenského domu. Pestrý 
program potěšil malé i velké návštěvníky. Užili si pohádkové zpívá-
ní, vystoupení mažoretek Domečku Hořovice, loutkovou pohádku 
O Popelce i skákací hrady nebo tvořivou dílnu. Nechybělo občerstvení. 
Foto: Radka Vaculíková

n Ulice Vilová. Foto: Radka Vaculíková
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V  průběhu  léta  se  návštěvní-
ci  mohou  těšit  na  další  koncer-
ty  a  dvě  divadelní  představení. 
„V neděli 23. června uvede Divadlo 
NA HOLOU hru Všetečka, která je 
určená  dětem  i  dospělým.  Druhé 
představení  se  uskuteční  v  závěru 
festivalu,  kdy  v  neděli  30.  srpna 

do  Hořovic  přijedou  profesionál-
ní  herci  Divadla  Artur  s  komedií 
Kdo  se  bojí  postele.  V  hlavních 
rolích  se  představí  Kristýna  Pod-
zimková  a  Karel  Zima,“  zmínil 
Přemysl Landa. 

Jak  dále  uvedl,  na  nádvoří  ho-
řovického  Starého  zámku  se  vy-

střídá  několik  kapel.  Vystoupí  zde 
revivalová formace ze Zdic a Prahy 
CZ  FLOYD  –  Pink  Floyd  Tribu-
te  Band.  Pozvání  přijala  i  kapela 
CHUAN  PEDRO  RODRIGES 
ze  Strašic,  která  hraje  rock´n´roll 
a world music. Nebude chybět vel-
mi oblíbená místní folková skupina 
TRAPAS, která na festivalu zahrála 
i před dvěma lety. Nově se na Sta-
rém  zámku  objeví  WANASTOVI 
VJECY  revival  i  skupina  ISARA. 
Tato parta mladých mladoboleslav-
ských  hudebníků  hraje  zajímavý 
keltský folk-rock a v Hořovicích se 
již přestavila v klubu Labe v rámci 
hudební soutěže Porta. 

Závěr  festivalu  bude  patřit  dě-
tem. V neděli 1. záři se na Starém 
zámku uskuteční Loučení s prázd-
ninami,  kluci  a  holky  se  mohou 
těšit na soutěže o ceny i diskotéku.

Návštěvníci festivalu budou mít 
při akcích k dispozici i občerstvení. 
Kromě toho budou moci navštívit 
Galerii Starý zámek, kde 20. června 

začíná  výstava  fotografií  Vladimí-
ra Kasla.  S Hořovicemi je spojený 
především  tím,  že  je  pravidelným 
fotografem akcí v klubu Labe. Jeho 
snímky  si  budete  moci  prohléd-
nout až do konce srpna. Při akcích 
festivalu bude otevřené  i Muzeum 
Hořovicka s doplňkovými výstava-
mi o sirkařství a místních hasičích. 

Hořovické kulturní léto se bude 
odehrávat i ve Společenském domě 
a na  jeho zahradě. „Pro toto místo 
jsme  připravili  zatím  dvě  promítá-
ní letního kina na kolečkách. Podle 
počasí a zájmu diváku se může po-
čet promítání rozšířit,“ poznamenal 
ředitel MKC Hořovice Přemysl Lan-
da a doplnil, že Společenský dům se 
zahradou bude také místem konání 
42.  ročníku  Hořovické  heligónky 
a 6. ročníku Motocvočku. 

Hořovické kulturní léto pořádá 
Městské kulturní centrum Hořovi-
ce  za  finančního  přispění  Středo-
českého kraje.

Radka Vaculíková

n Hostem Hořovického kulturního léta bude i Divadlo Na holou, jehož 
herci uvedou v neděli 23. června na nádvoří Starého zámku hru Všetečka. 
Snímek vznikl při květnové premiéře v klubu Labe. Foto: Helena Janků

Užijte si třetí ročník Hořovického kulturního léta
Dva předchozí ročníky Hořovického kulturního léta zahájil společný koncert základních uměleckých škol. Stejně tak tomu 
bude i letos. „V neděli 9. června se na nádvoří Starého zámku představí hořovický HORband, příbramský ROOFERS a GRIP-
PEDS z Rakovníka,“ vyjmenoval ředitel MKC Hořovice Přemysl Landa s dovětkem, že v úvodu letního festivalu se už potřetí 
představuje muzikantské mládí. 

Jarní vítání nových občánků 
Jarní  vítání  nových  občánků 

města  Hořovice  se  uskutečnilo 
v  sobotu  27.  dubna  na  místním 
zámku.  Patnáct  malých  občánků 
za město Hořovice přivítaly mís-
tostarostka  města  Jana  Šrámko-
vá  a  radní  Mgr.  Zdeňka  Ulčová. 
Každý  občánek  obdržel  pamětní 
list  a  dárkovou  tašku,  maminky 
si  domů  odnesly  květinu.    Slav-
nost  zpestřila  vystoupení  dětí 
z  Mateřské  školy  Větrná  i  žáků 
1.  základní  školy  z  Komenského 
ulice.  Hudební  doprovod  zajis-
tili  Mgr.  František  Škrabánek 
a  Bc.  Matouš  Vokoun.  Zájem-
ci  o  podzimní  vítání  se  mohou 

přihlásit na tel.  : 737 124 123 - Jana 
Šrámková,  na  tel.:    724  7163  00  - 
Mgr. Zdeňka Ulčová, nebo v poda-
telně MěÚ Hořovice.  Fota: Alois Crk

Noví občánci města Hořovice:
Kristýna  PRAXOVÁ,  Evelína 
KOLÁŘOVÁ,  Adam  LÁSKA, 
Kamila  BLECHOVÁ,  Ondřej 
BENETKA, Antonín ČEPELÁK, 
Jakub  MARUŠČÁK,  Viktorie 
MOUTELÍKOVÁ,  Tereza  BRO-
ŽOVSKÁ,  Natálie  SLÁDKO-
VÁ,  Vojtěch  NEKOLNÝ,  Marek 
VALKOUN,  Viktorie  ČECHO-
VÁ, Oliver JIROUT, Anna JERIE
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n Krajská soutěž ve vyprošťování u dopravních nehod byla zároveň pátým ročníkem Velké ceny 
Hořovic. Na snímku tým hořovických hasičů v akci. Foto: Radka Vaculíková

n ze zákulisí... 

n Hovory z tísňových linek 112 a 150 se při-
jímají na Krajském operačním informačním 
středisku Hasičského záchranného sboru Stře-
dočeského kraje na Kladně. V příslušné stanici 
se následně rozezní rozhlas a vytiskne se pří-
kaz k výjezdu s určenou technikou.

n Hasiči vyjíždějí k zásahu do dvou minut 
od vyhlášení poplachu. Dojezdový čas do nej-
vzdálenějších míst je do 20 minut. V rámci 
města Hořovice je to 7 minut, vždy pro první 
jednotku.

n  Stanice HZS Hořovice má ročně v rámci 
svého hasebního obvodu přibližně 400 výjez-
dů na různé druhy událostí.

n Hasební obvod HZS Hořovice pokrývá vět-
šinu území Obce s rozšířenou působností Ho-
řovice. Zasahuje i do ORP Beroun, Příbram, 
Rokycany, a to s ohledem na dojezdové časy.

výjezdů Hzs Hořovice

Krajská soutěž ve vyprošťování bez 
překvapení – opět vyhrály Hořovice

Ve čtvrtek 25. dubna uspořádal Hasičský zá-
chranný sbor Středočeského kraje ve spolupráci 
se svým sportovním klubem na Letišti Tlustice 
Krajskou soutěž ve vyprošťování u dopravních 
nehod,  která  byla  zároveň  pátým  ročníkem 
Velké  ceny  Hořovic.  Organizačně  ji  zajišťoval 
územní  odbor  Beroun.  Z  titulu  se  opět  radu-
jí domácí hořovičtí hasiči, v boji o další místa 
na stupních vítězů uspělo kvarteto z ÚO Nym-
burk, třetí skončil tým ÚO Mělník.  

Soutěž  zahájil  ředitel  HZS  Středočeského 
kraje plk. Ing. Miloslav Svatoš a pozdravit sou-
těžní  týmy  přišel  i  místostarosta  Hořovic  On-
dřej  Vaculík.  Kromě  reprezentací  všech  devíti 
středočeských  územních  odborů  se  letošního 
ročníku  zúčastnili  i  podnikoví  hasiči  AERO 
Vodochody AEROSPACE a Škoda AUTO Mla-
dá Boleslav. Mimo soutěž  se představila druž-
stva HZS hl. m. Prahy, ÚO Rokycany HZS Pl-
zeňského kraje, HZS DPP (Dopravní podnik hl. 
m. Prahy) a  jednotky SDH obce Dobříš, která 
je předurčena pro zásahy u dopravních nehod.

taktika a tecHnika zásaHu
Úkolem  čtyřčlenného  týmu  je  ve  stanove-

ném  časovém  limitu  bezpečně  a  efektivně  vy-
prostit  z  havarovaného  vozu  zraněnou  osobu. 

Na  vše  dohlíží  skupina  rozhodčích,  kteří  jsou 
speciálně zaměřeni na taktiku a techniku zása-
hu a poskytnutí první předlékařské péče. 

I  pro  letošek  byly  připraveny  velice  složité 
scénáře, které simulovaly reálné situace, se kte-
rými  se hasiči den co den  setkávají u doprav-
ních  nehod.  O  náročnosti  jednotlivých  úkolů, 
které soutěžní družstvo spatřilo vždy až po vy-
běhnutí z izolace, hovoří skutečnost, že většina 
týmů ukončila svůj pokus těsně před uplynutím 
vymezených  dvaceti  minut.  Se  všemi  nástra-
hami  si  opět  nejlépe  poradila  sehraná  sestava 
z  hořovické  stanice,  která  kralovala  ve  třech 
z předchozích čtyř ročníků.

davy diváků
Jak je na tlustickém letišti obvyklé, soutěž při-

lákala obrovské davy diváků, k čemuž určitě na-
pomohlo i velice příznivé slunečné počasí. Hlavně 
v dopoledních hodinách se letištní plocha zaplni-
la mnoha  školními výpravami. Pro malé  i  velké 
návštěvníky  připravili  pořadatelé  bohatý  dopro-
vodný program, ve kterém se kromě hasičů před-
stavily  i další  složky  integrovaného záchranného 
systému,  a  to  policie,  zdravotnická  záchranná 
služba a Městská policie Hořovice. Nejvíce prosto-
ru zabrala výjezdová technika hasičů – a to nejen 
ta  současná  moderní,  ale  i  vozidla,  která  jezdila 
k záchraně lidských životů a majetku v minulosti. 

Nechyběl  ani  oblíbený  stan  prevence  ri-
zik  s  programem  Hasík  CZ  a  videoprojek-
tem OČMU, kde  se děti mimo  jiné  seznámily 
s nebezpečím nabíjení mobilních zařízení přes 
noc.  Hodně  rušno  bylo  i  u  oranžového  stanu, 
který hasiči zaplnili neškodným diskotékovým 
kouřem. Každý zájemce si tak mohl vyzkoušet 
záludnosti orientace v zakouřené místnosti při 
bytovém požáru a využití termokamery. 

Poděkování patří městu Hořovice, obci Tlusti-
ce a dále Saint Gobain Sekurit, Bozet Žebrák, Lidl 
Česká republika, kovošrot Lorenz, Lamina Komá-
rov, MUDr. Jan Skopeček, řeznictví Klán Prasko-
lesy,  Johnny  Servis,  DCK  Holoubkov  a  AVE 
za poskytnutí sponzorských darů pro uspořádání 
již zmíněné akce. HZS Hořovice

n  Vítězný tým hořovických hasičů. Zleva: Npor. 
Zdeněk Laube, DiS. – vedoucí družstva, Nstržm. 
Petr Nájemník – člen družstva, Pprap. Jindřich 
Pacák, DiS. – paramedik družstva, Pprap. Jan Dr-
nec – velitel družstva, Nstržm. Pavel Zálešák – člen 
družstva. Foto: archiv HZS Hořovice
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„Oheň  -  dobrý  sluha,  špatný 
pán“ je téma 1. muzejní noci, kte-
rá  se uskuteční v pátek 14.  červ-

na  2019  v  Muzeu  Hořovicka 
na Starém zámku. V rámci pro-
gramu bude otevřena  i komorní 
výstava  věnovaná  Sboru  dob-
rovolných  hasičů  v  Hořovicích, 
který  ve  městě  fungoval  nepře-
tržitě od roku 1900 téměř 90 let. 
Dlouholetou historii dobrovolné 
požární  ochrany  ve  městě  při-
pomenou  v  muzejních  sbírkách 
dochované  artefakty,  převážně 
z  50.  -  80.  let  minulého  století. 
V expozici budou k vidění pohá-
ry z požárních soutěží, diplomy, 
prapory,  fotografie  zachycující 
důležité  momenty  (například 
otevření nové požární zbrojnice, 
prvomájové  průvody,  požární 
techniku)  či  písemnosti  vzešlé 
z  činnosti  -  znalostní  testy,  hlá-
šení,  tiskopisy  socialistických 
závazků.  Výstava  předchází 
oslavám  30letého  působení  pro-
fesionálního  hasičského  sbo-
ru  ve  městě,  které  se  uskuteční 
na podzim letošního roku. 

Dana Hradilová

Muzeum Hořovicka zve k pro-
hlídce  stálé  expozice  i  sezón-
ní  výstavy  „Historie  sirkařství 
na  Hořovicku“,  která  pojedná-
vá  o  výrobě  sirek  v  Hořovicích, 
Tlustici  a  Cerhovicích  mezi  lety 
1867  –  1922. 
Prezentuje  tím 
méně  známou 
kapitolu  z  dějin 
našeho  regionu, 
kdy  na  přelomu 
19.  a  20.  století 
bylo  Hořovicko 
nejen proslulou slévárenskou ob-
lastí s produkcí umělecké litiny či 
smaltovaného nádobí, ale překva-
pivě  také  regionem  významných 
sirkáren. 

Výstava  vznikla  ve  spoluprá-
ci  Muzea  Hořovicka  se  sběrateli 
Českého  filumenistického  svazu 
a  na  jednotlivých  panelech  při-

bližuje  historii  zdejších  továren 
i  osudy  jejich  majitelů.  Nabízí  in-
formace  o  první  hořovické  sirkár-
ně,  která  je  spojena  s  působením 
Moritze  Neuburga.  Přišel  z  Plzně 
hledat  sem  nové  možnosti  podni-

kání,  jeho  slibně 
se  rozvíjející  to-
várna  umístěná 
ve Fügnerově uli-
ci  však  neustála 
krach  na  vídeň-
ské  burze  roku 
1873.  Opome-

nout  nelze  ani  přední  hořovickou 
podnikatelskou  rodinu  Taussigů, 
kteří  rovněž  vybudovali  věhlasný 
slévárenský  závod  na  Cintlovce. 
Továrník Jakub Taussig je pohřben 
na židovském hřbitově u Praskoles. 

Zajímavý  a  pestrý  je  život 
hořovického  podnikatele  Julia 
Bondyho, který prezentoval svoji 

n  Zleva: zástupci Českého filumenistického svazu – Martin Frantes a Mi-
lan Tomášek. Foto: Anna Brotánková Z historie Sboru dobrovolných 

hasičů v Hořovicích

sirkárnu  úspěšně  na  Všeobecné 
zemské  jubilejní výstavě v Praze, 
konané  v  roce  1891  ve  Veletrž-
ním  paláci.  Získal  zde  stříbrnou 
medaili a ve vitríně v muzejní ex-
pozici si lze prohlédnout jeho do-
chované namáčecí dřevěné rámy. 
Posléze se začal zabývat i výrobou 
nábytku,  závod  se nacházel v  lo-
kalitě na Plevně.  Julius Bondy se 
stal též nájemcem lomu v katast-
ru  Tlustice  na  Štilci,  kde  se  těži-
ly  brousky.  Byl  i  literárně  činný, 
působil jako redaktor odborného 
sirkařského  časopisu  a  přispí-
val  do  periodika  židovské  obce. 
V souvislosti s místními událost-
mi  musíme  uvést  jeho  zásluhy 
na vybudování synagogy v Hořo-
vicích, jak dokládá pamětní deska 

připomínající  její  slavnostní  ote-
vření v roce 1904.

V  rámci  Muzejní  noci  čeká 
na  návštěvníky  kromě  prohlídky 
expozice  a  výstavy  také  bohatý 
doprovodný  program.  Nejvý-
znamnější  událostí  je  slavnostní 
otevření  hasičské  výstavy,  dále 
akce  zahrnuje  i  prezentaci  his-
torické  požární  techniky  na  ná-
dvoří  Starého  zámku,  stanoviště 
pojednávající  o  sopkách,  chybět 
nebudou ani zástupci Hvězdárny 
ze  Žebráku  a  na  závěr  je  připra-
vena  ohňová  show.  Zajímavosti 
o symbolice a rituálech táborové-
ho ohně podají členové skautské-
ho střediska ze Zbiroha. 

RNDr. Anna Brotánková, 
vedoucí Muzea Hořovicka

Výstava o sirkařství na Hořovicku

Přednáška o historii dělostřelecké střelnice v Brdech

Ve čtvrtek 25. dubna se v pro-
storách expozice Muzea Hořovic-
ka ve Starém zámku uskutečnila 
přednáška  Ing.  Romana  Kováře 
o  historii  dělostřelecké  střelnice 
v Brdech. V první části třídílného 
cyklu  měli  posluchači  možnost 
se seznámit s událostmi založení 
vojenského prostoru, o probíhají-
cím výcviku jednotlivých útvarů 
a  jejich  výzbroji.  Povídání  bylo 
doplněno  prezentací  řady  histo-
rických  dokumentů  a  projekcí 
fotografií.  Na  pokračování  ma-
pující období 2. světové války Vás 
zveme ve čtvrtek 30. května od 17 
hodin. 

Anna Brotánková
Muzeum Hořovicka 

n  Fotografie z požárního cvičení na Novém zámku, 1980 (zdroj: MČK)
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Dvě zastavení v hořovické knihovně

n Tématem besedy s Petrem Ježkem byla kniha Most přes řeku Kwai. 
Foto: Eva Kocourková

V pátek 26. dubna do hořovické knihovny již poněkolikáté zaví-
tal spisovatel, ilustrátor a kreslíř Vhrsti, vlastním jménem Vojtěch 
Jurík. Pro děti připravil zajímavý program, který doprovodil svými 
ilustracemi. Nechyběl drak, princezna, princ a hlavně dobrý konec. 
Jeho knihy si můžete zapůjčit i u nás v knihovně, například i Bílou 
paní na hlídání, která se stala oblíbeným Večerníčkem. Na autora 
se přišly podívat desítky dětí ze tří tříd hořovické mateřské školky. 
(red)

Most přes řeku Kwai je kniha Pierra Boulla vydaná roku 1952 
a proslavil ji především stejnojmenný film z roku 1957, který zís-
kal sedm Oscarů z osmi nominací. Petr Ježek nás prostřednictvím 
dobových  fotografií,  maleb  a  svých  fotografických  záznamů  se-
známil  s  fakty, které v knize ani  filmu nenajdete. Svoji přednáš-
ku,  která  se  konala  v  pondělí  29.  dubna,  obohatil  i  expedičními 
fotkami, kdy se v roce 2006 na místo vrátil a po slavné řece plul 
na člunu. (ek)

n Program spisovatele a ilustrátora Vhrsti, vlast-
ním jménem Vojtěcha Juríka děti zaujal. Foto: (ek)

Lidé z Hořovic uctili památku padlých
Hořovičtí uctili památku obětí 2.  světové války v úterý 7. května 

na několika místech ve městě.  Pietní setkání se uskutečnilo u sochy 
partyzána  na  Západním  sídlišti,  u  pomníku  Obětovaného  naproti 
státnímu  zámku  a  na  místním  hřbitově,  kde  se  přítomní  poklonili 
památce padlých Rudoarmějců a následně uctili památku hořovic-
kého válečného veterána Františka Lizce, který se podílel na osvobo-
zování naší vlasti s americkou armádou. Pietních setkání se zúčast-
nili  občané,  zástupci  města,  zástupci  základních  organizací  ČSSD, 
ODS  a  KSČM,  berounské  a  hořovické  organizace  Českého  svazu 
bojovníků za svobodu. (var), foto: Naďa Kolenská

n K pomníku Obětovaný Hořovičtí položili věnce a květiny. Foto: (red)

Praha Vyšehrad – Hořovice
To je tradiční start a cíl spanilé společenské jízdy na velocipédech 

všeho druhu po stopách bájného koně, letošní ročník se konal v sobo-
tu 18. května. Akci uspořádal hořovický klub Labe a zúčastnilo se jí 
osm desítek zájemců. Fota: Radovan Toť
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Hasiči Hořovice
Zásahy Hasičského záchranného 
Sboru Středočeského kraje, územ-
ního odboru Beroun, požární sta-
nice Hořovice.
8 18. 4. v 13:37 hodin byla jednotka 
HZS Středočeského kraje ze stanice 
Hořovice,  Příbram  a  Beroun  spo-
lečně  s  několika  jednotkami  SDH 
obcí  vyslána  na  požár  lesního  po-
rostu do CHKO Brdy, na posádko-
vé cvičiště armády ČR - dopadová 
plocha Brda. Na místě vznikl požár 
o rozloze 8 ha, hořely náletové dře-
viny, vřes a lesní hrabanka, v terénu 
nepřístupném  pro  mobilní  tech-
niku.  Na  lokalizaci  a  likvidaci  po-
žáru bylo nasazeno 8 D proudů, 2 
vysokotlaké  proudy  a  závěsný  vak 
vrtulníku pro letecké hašení. Doha-
šování požáru probíhalo za pomocí 
zádových  vaků  a  speciální  terénní 
čtyřkolky.  Jako  vodní  zdroj  pro 
hašení požáru byl využit Valdecký 
rybník. 
8  V  rozmezí  od  15.  4.  do  20.  4. 
byla  jednotka HZS Středočeského 
kraje ze stanice Hořovice společně 
s  jednotkami  SDH  obcí  vyslána 
celkem  ke  třem  požárům  lesního 
porostu do katastru obce Zaječov. 
Ve všech případech bylo včasným 
zásahem  jednotek  zamezeno  ší-

ření  požárů  za  pomocí  několika 
vodních proudů. Pravděpodobnou 
příčinou  požárů  byl  úmysl  či  ne-
dbalost.
8 22. 4. v 1:58 hodin byla jednotka 
HZS  Středočeského  kraje  ze  sta-
nice  Hořovice  a  Beroun  společně 
s  jednotkami  SDH  obce  Žebrák 
a  Drozdov  vyslána  na  požár  lesa 
do katastru obce Drozdov. Průzku-
mem  zjištěn  požár  lesní  hrabanky 
a dřevin 50 x 50 m. Na likvidaci po-
žáru byly použity 3 D proudy a je-
den vysokotlaký proud a požářiště 
bylo prohrabáno pomocí ženijního 
nářadí.
8 9. 5. v 1:11 hodin byla jednotka 
HZS Středočeského kraje ze stani-
ce  Hořovice  společně  s  jednotkou 
SDH obce Komárov vyslána na po-
žár lesa do katastru obce Komárov 
– Kleštěnice. Na místě byl průzku-
mem zjištěn požár chatky o rozloze 
5  x  5 m  v  plném  rozsahu.  Hasiči 
provedli  likvidaci  požáru  pomocí 
2  x  D  proudů  v  dýchací  technice. 
Vyšetřovatel příčin požáru na místo 
povolal psa pro vyhledávání akcele-
rantů hoření a technický ústav po-
žární  ochrany  z  důvodu  možného 
úmyslu či nedbalosti.

HZS Hořovice

Městská policie Hořovice

8  14.  března  ve  4:30  bylo  přija-
to  tel.  oznámení  od  obyvatelky 
domu v ulici U Remízku, Hořovi-
ce, že k nim do bytu teče proudem 
voda  z  bytu  nad  nimi.  Na  místo 
se  dostavili  strážníci  spolu  s  vý-
jezdovou  posádkou  HZS  Hořo-
vice.  Strážníkům  a  hasičům  bylo 
oznámeno  ostatními  nájemníky, 
že  ve  večerních  hodinách  byl 
v  bytě,  odkud  voda  protékala, 
prokazatelně pohyb osob. Na zvo-
nění  ani  bouchání  na  vstupní 
dveře  do  bytu  nikdo  nereagoval. 
Z důvodu podezření, že se v bytě 
nachází  osoba  bezprostředně 
ohrožena  na  životě  a  zdraví,  byl 
za  přítomnosti  nezúčastněných 
osob byt otevřen. Hasiči zde pro-
vedli  opatření  k  zabránění  vniku 
dalších materiálních škod. V rám-
ci zabezpečení bytu strážníci setr-
vali na místě do příjezdu majitele. 
8 25. 3. v 19:10 bylo tel. oznámeno, 
že  se  v  ulici  Palachova  pohybuje 
podnapilá  osoba,  která  obtěžuje 
kolemjdoucí,  dělá  zde  nepořádek 
a  je  velice  hlučná.  Strážníci  se  do-
stavili na místo a od opilého muže 
požadovali  prokázání  totožnosti, 
což odmítl, a začal je slovně urážet. 

Na  místo  se  také  dostavila  hlídka 
PČR,  která  si  nakonec  osobu  ná-
sledně převzala k dalšímu opatření.
8 12. 4. v 00:45 přijala hlídka MP 
tel.  oznámení  od  obsluhy  MKDS, 
že  na  autobusovém  nádraží  se 
pohybuje  osoba,  která  se  pravdě-
podobně pokouší otevřít zaparko-
vané  autobusy.  Při  příjezdu  stráž-
níků na místo osoba začala utíkat 
směrem  do  ulice  Valdecká,  kde 
se  jí podařilo  strážníkům zadržet. 
Následně bylo zjištěno, že se jedná 
o nezletilého, který se do jednoho 
autobusu  vloupal,  a  pokoušel  se 
vloupat i do dalšího. Z tohoto dů-
vodu  byla  přivolána  hlídka  PČR 
která si celou věc převzala.
8  20.  4.  v  17  hod  si  strážníci 
při  pěším  výkonu  služby  v  ulici 
Místní  povšimli  tří  mladistvých, 
zjevně  podnapilých  osob.  Pro-
vedli  u  nich  orientační  dechovou 
zkoušku  na  přítomnost  alkoholu 
v  dechu  s  pozitivním  výsledkem. 
Vzhledem  k  této  skutečnosti  byla 
na místo přivolána pracovnice OS-
POD  a  následně  byli  vyrozuměni 
rodiče, kteří si nezletilé převzali. 

Světla Dardová, 
velitelka MP Hořovice

nonstop tel. linka MP:  800 156 166

Poděkování

Upozornění společnosti VAK Beroun
V souvislosti s nadcházející letní sezónou přichází společnost Vodo-

vody a kanalizace Beroun s upozorněním na možnost poklesu tlaku vody 
ve veřejné vodovodní síti. Tento jev nemusí být vždy důsledkem poruchy, 
ale může být způsoben nekoordinovaným souběžným napouštěním více 
zahradních bazénů v jedné lokalitě. Vodovodní řady a vodovodní přípoj-
ky jsou navrhovány na normové spotřeby obyvatel se zohledněním špič-
kových odběrů. Plnění bazénů v krátkém časovém úseku tyto návrhové 
hodnoty překračuje a tak může docházet ke kolapsům v zásobování vo-
dou v okolních nemovitostech. VAK Beroun proto žádá odběratele, kte-
ří využívají veřejnou vodovodní síť, aby své zahradní bazény napouštěli 
v souladu s obchodními podmínkami.

Odběr vody při napouštění bazénu by neměl překročit 500 l za hodinu 
a 5 m3 (5000 l) za 24 hodin. Kdo bude chtít napouštět bazén celý den, 
může si nastavit bezpečný odběr pomocí jednoduché pomůcky – proud 
vody k napouštění nesmí naplnit 10 litrové vědro rychleji než za 3 minu-
ty. Nejvhodnější dobou pro plnění bazénů jsou noční hodiny, kdy je spo-
třeba vody v domácnostech menší. Pokud v té době není v nemovitosti 
žádný  jiný odběr vody, může se v noci napouštět až 8  litry za minutu. 
Tato spotřeba odpovídá cca jeden a půl minutovému plnění vědra.

Zcela nejlepším řešením je však napouštění zahradních bazénů z cis-
teren.  Již od začátku dubna  je zaváženo 4–5 bazénů denně. Od května 
budou k dispozici dva cisternové vozy. Poptávka po této službě je každo-
ročně vysoká, a proto doporučujeme nenechávat plnění bazénu na po-
slední chvíli.

Informace  o  cenách  napouštění  bazénů  z  cisteren  včetně  cen  mo-
hou  občané  získat  na  telefonním  čísle  311  747  125,  na  Zelené  lince 
800 100 663, popřípadě osobní návštěvou v sídle společnosti VaK Beroun 
na adrese Mostníkovská 255, Beroun.

Napouštění bazénů z cisteren si pochopitelně může objednat každý 
bez ohledu na to, zda jeho domácnost je, či není napojená na veřejnou 
vodovodní síť.

Pro  další  informace  volejte  a  pište:  Vodovody  a  kanalizace  Beroun, 
a.s.,Mostníkovská  255/3, 
266  01  Beroun  3,  Tel.: 
311 747 111, vakberoun@
vakberoun.cz

Vážená paní ředitelko,
dovoluji si Vás tímto způsobem 

kontaktovat a velmi ráda bych 
vám vyslovila jménem celé naší 
rodiny velké poděkování a uznání 
za práci, kterou Vy a celý kolektiv 
pracovníků Domova Na Výsluní, 
Hořovice odvádíte v oblasti péči 
o seniory.

V měsíci lednu 2019 k vám 
byla přijata do péče naše ma-
minka. Měli jsme s bratrem velké 
obavy, jak maminka tento krok 
přijme, ale ukázalo se, že naše 
obavy byly naprosto zbytečné. 
Maminka je v domově velmi spo-
kojená, nemá jedinou připomínku 
nebo stížnost a největším jejím 
uznáním jsou slova, která nám 
při každé návštěvě opakuje: „Zde 
jsem doma a tady opět žiji“.

Největší její radostí jsou ruční 
práce, kterých se každý den účast-
ní a ke kterým se díky vám vrátila 
po hodně dlouhé době.

Na závěr mého dopisu bych 
Vám i veškerému personálu ráda 

ještě jednou poděkovala za výbor-
nou péči a lidský přístup ke všem 
seniorům. Tuto práci mohou vyko-
návat pouze lidé s velkým srdcem, 
láskou a trpělivostí.

S pozdravem
Miroslav Rudolf, syn

Alena Kuchtová, dcera

Městská 
mateřská škola 

Hořovice 
přijme 

asistenta 
pedagoga

Úvazek 1,0
Více informací

na tel. 734 159 444



www.mesto-horovice.cz8

z usnesení rM

Z Rady města 
Hořovice

ze dne 17. dubna 2019

n Rada stanovuje celkový počet zaměst-
nanců obce v obecním úřadu z 88 na 89 
z  důvodu  zvýšení  počtu  úředníků  pro 
agendu  vodoprávního  úřadu  Městského 
úřadu Hořovice.  
n  Rada  v  souladu  s  ustanovením  §  46 
odst.  5  zákona  č.  185/2001  Sb.,  o  od-
padech  ukládá  vedoucímu  odboru  fi-
nančního ve spolupráci se samostatným 
odborným  referentem  odboru  výstavby 
a životního prostředí, který má na starosti 
odpadové hospodářství, provádět měsíční 
kontrolu výběru poplatků za uložení od-
padu na skládku Hrádek.
n Rada města Hořovice souhlasí se zně-
ním Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě „Vy-
bavení půdní vestavby 2. Základní škola 
Hořovice – nábytek a školní pomůcky“ se 
společností SANTAL spol. s r.o., a ukládá 
odboru  finančnímu  zajistit  po  odborné 
kontrole podpisy smluvních stran.
n Rada města Hořovice rozhodla o zruše-
ní zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu s názvem „Oprava interi-
éru vstupní haly 1. Základní školy v Hořo-
vicích – II. vyhlášení“ a pověřuje starostu 
města  podpisem  Rozhodnutí  o  zrušení 
zadávacího  řízení.  Zároveň  Rada  města 
Hořovice  schvaluje  další  opakování  této 
veřejné zakázky, a to za stejných podmí-
nek  jako  dříve,  tedy  včetně  jmenování 
komise pro otevírání obálek, komise pro 
posouzení kvalifikace a hodnotící komise.
n  Rada  souhlasí  s  navýšením  investič-
ních finančních prostředků pro MSBNF 
Hořovice pro rok 2019 na zakoupení star-
šího vozidla MULTICAR 4x4 ve výši cca 
200.000,- Kč. 
n Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního 
předpisu č. 3/2016 – Zásady pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, a tedy 
s cenovou nabídkou, podle které zakou-
pí za cenu max. 280.800,- Kč z vlastních 
prostředků  MSBNF  zařízení    INFRA-
SET STANDARD na opravu asfaltových 
ploch.
n  Rada  projednala  návrh  technického 
a  dopravního  odboru  na  zařazení  dvou 
drobných  investic  do  rozpočtu  města 
na rok 2019 pro případ, kdy budou k dis-
pozici  dodatečné  finanční  prostředky 
oproti  stávajícímu  schválenému  rozpoč-
tu. Rada souhlasí, aby v takovém případě 
byla do investiční části rozpočtu zařazena 
výměna 8 ks stožárů venkovního osvětle-
ní v zahradě Společenského domu a zpra-
cování projektové dokumentace pro slou-
čené územní a stavební řízení na zřízení 
retenční  nádrže  pro  zachytávání  dešťo-
vých vod ze střechy sportovní haly a její 
následné využití pro zavlažování.
n  Rada  souhlasí  s  možností,  aby  Od-
bor  výstavby  a  životního  prostředí  při 
ukládání  realizace  náhradní  výsadby 
soukromým osobám, které nevlastní do-
statečně velké soukromé pozemky, využil 
pozemky  ve  vlastnictví  Města  Hořovice, 
a to p. p. č. – 1112/32, 1394, 437, 1174/50, 
1716/1, vše v k.ú. Hořovice, za podmínek, 
že  se  soukromá  osoba  předem  domluví 
s  Odborem  technickým  a  dopravním 

na přesném umístění vysazovaných dře-
vin na konkrétním pozemku. Soukromá 
osoba dále zajistí péči o vysazené dřeviny, 
minimálně po dobu dvou let (pravidelná 
zálivka,  ochrana  proti  mechanickému 
poškození,  škůdcům,  případná  náhrada 
proschlé dřeviny za novou apod.).
n Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního 
předpisu č. 3/2016 – Zásady pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, a tedy 
s cenovou nabídkou, podle které zhotoví 
za  cenu  max.  986.018,80 Kč  bez  DPH 
21 %, to je 1.193.078,80 Kč vč. DPH 21 % 
firma ENERGON Dobříš, s.r.o. nové ve-
řejné osvětlení v lokalitě západního sídliš-
tě v ulicích Na Radosti, 1. Máje, Palachova 
a  Kosmonautů.  Rada  zároveň  souhlasí 
s textem smlouvy o dílo, tedy i se smluvní 
10 % finanční rezervou, podle které spo-
lečnost ENERGON Dobříš,  s.r.o. rekon-
strukci VO na Západním sídlišti provede. 
n Rada souhlasí s umístěním informač-
ní  tabule pro potřeby fotbalového klubu 
FK  Hořovicko  na  Palackého  náměstí, 
na opěrné zdi proti radnici, v sousedství 
turistické nástěnné mapy. 
n  Rada  města  schvaluje  záměr  výstav-
by  pozemní  komunikace  na  pozemcích 
ve  výlučném  vlastnictví  města  v  ulici 
Na Tržišti, parc. č. 730/1 a parc. č. 730/6. 
Rada ukládá odboru technickému a do-
pravnímu činit v této věci potřebné kroky.
n  1.  Rada  města  Hořovice  schvaluje 
vnitřní  předpis  č.  3  /2019  –  Směrnici 
stanovující provoz městského kamerové-
ho  dohlížecího  systému  provozovaného 
Městskou  policií  Hořovice,  a  to  s  účin-
ností od 01. 05. 2019.
2. Rada města Hořovice schvaluje vnitřní 
předpis č. 4 /2019 – Směrnici o ochraně 
osobních  údajů  v  kamerovém  systému 
města  Hořovice,  a  to  s  účinností  od  01. 
05. 2019.
n  Rada  souhlasí  se  zněním  Smlouvy 
o  budoucí  smlouvě  o  zřízení  věcného 
břemene a dohody o umístění  stavby č. 
IZ-12-6001408  –  ČEZ  Distribuce,  a.  s., 
spočívající v přeložce vedení NN na po-
zemcích parc. č. 249/1, 286/3, 299, 307/1 
a 375/1 v k. ú. Hořovice. Předpokládaný 
rozsah  věcného  břemene  bude  128  bm 
za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných 
předpisů. 
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n  Rada  schvaluje  přípravu  a  podání 
žádosti  o  dotaci  z  OPŽP  na  rozšíření 
projektu  Digitální  povodňový  a  lokální 
výstražný systém pro město a ORP Ho-
řovice  o  varovný  a  informační  systém 
města Hořovice. Předpokládané celkové 
náklady  projektu  jsou  5,8  mil.  Kč  bez 
DPH, spoluúčast města je 30 %. Předpo-
kládaná realizace projektu je v roce 2020 
- 2022. Objednat technickou dokumen-
taci  na  varovný  systém  za  35.500,-  Kč 
bez  DPH  a  sepsání  doplněné  žádosti 
o  dotaci  za  30.000,-  Kč  bez  DPH.  Obě 
tyto  položky  jsou  uznatelnými  náklady 
dotace.
n  Rada  města  Hořovice  doporučuje 
schválit  Zastupitelstvu  města  Hořovice 

podle  §  84  odst.  2,  písm.  b)  zákona  č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, účetní zá-
věrku města Hořovice sestavenou ke dni 
31. 12. 2018.
n  Rada  města  Hořovice  doporučuje 
schválit  Zastupitelstvu  města  Hořovice 
podle  §  84  odst.  2,  písm.  b)  zákona  č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů závěrečný 
účet města Hořovice za rok 2018 a to bez 
výhrad.
n Rada města Hořovice bere na vědo-
mí předložené rozpočtové opatření č. 2 
ke  schválenému  rozpočtu  města  Hořo-
vice na rok 2019 ve znění rozpočtového 
opatření č. 1 a s doporučením jej schválit 
ho předkládá Zastupitelstvu města Ho-
řovice k projednání na základě § 84 odst. 
2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení) v platném znění.
n Rada města Hořovice bere na vědomí 
znění  Smlouvy  o  dílo  „1.  ZŠ  Hořovice 
– dodávka a montáž bezdrátového sys-
tému  regulace  vytápění  v  5.  pavilonu“. 
Oprávněn k podpisu této smlouvy je ře-
ditel 1. základní školy Hořovice Mgr. Ra-
dek Šumera.
n  Rada  města  Hořovice  schvalu-
je  přípravu  a  podání  žádosti  o  dotaci 
z  Operačního  programu  Zaměstnanost 
na  projekt  „Město  Hořovice  –  Strate-
gické  dokumenty  a  procesní  řízení“. 
Žádost o dotaci a administraci projektu 
zajistí společnost SPF Group, s. r. o., a to 
za cenu 220 000 Kč bez DPH. 
n Rada města Hořovice neschvaluje po-
skytnutí individuální účelové dotace pro 
společnost  Babybox  pro  odložené  děti 
–  STATIM  z.  s.,  a  to  za  účelem  rekon-
strukce babyboxu v Nemocnici Rudolfa 
a Stefanie v Benešově.
n Rada města Hořovice neschvaluje po-
skytnutí individuální účelové dotace pro 
spolek Fištrón,  z.s. pro účely příspěvku 
na činnost parku Zvířátkov v Olešné.
n  Rada  města  Hořovice  schvaluje  po-
skytnutí individuální účelové dotace pro 
Linku  bezpečí,  z.s.  ve  výši  3.000,  -  Kč 
na zajištění provozu dětské krizové linky, 
a to za podmínek stanovených ve vzoro-
vé veřejnoprávní smlouvě pro poskyto-
vání dotací v souladu s Programem pro 
poskytování  dotací  z  rozpočtu  města 
Hořovice v roce 2019.
n  Rada  města  Hořovice  schvaluje  po-
skytnutí individuální účelové dotace pro 
Tělocvičnou  jednotu  Sokol  Hořovice 
ve výši 5.000, - Kč na činnost oddílu ping 
pongu  ve  všech  věkových  kategoriích, 
a  to  za  podmínek  stanovených  ve  vzo-
rové veřejnoprávní smlouvě pro posky-
tování  dotací  v  souladu  s  Programem 
pro poskytování dotací z rozpočtu města 
Hořovice v roce 2019.
n  Rada  města  Hořovice  rozhodla 
o  zrušení  zadávacího  řízení  na  veřej-
nou zakázku malého rozsahu s názvem 
„Oprava  interiéru  vstupní  haly  1.  Zá-
kladní školy v Hořovicích – III. vyhláše-
ní“ a pověřuje starostu města podpisem 
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.
n  Rada  města  Hořovice  na  základě 
výběrového  řízení  „Vybavení  půdní  ve-
stavby 2. Základní školy Hořovice – IT 
technika“  projednala  závěry  hodnotící 
komise  a  rozhodla  o  výběru  nejvhod-
nější nabídky uchazeče AV MEDIA, a. s., 

Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, jehož 
tímto vybírá  jako dodavatele a souhlasí 
s podpisem Rozhodnutí o výběru doda-
vatele a Oznámení o výběru dodavatele. 
Hodnota  plnění  veřejné  zakázky  činí 
3.819.415, - Kč bez DPH. Rada pověřu-
je  starostu města podpisem rozhodnutí 
a  oznámení  o  výběru  dodavatele  a  ná-
sledně  i  podpisem  příslušné  smlouvy 
o dílo. 
n Rada města Hořovice na základě vý-
běrového řízení „Výměna oken – objekt 
radnice č. p. 640, Hořovice“ projednala 
závěry  hodnotící  komise  a  rozhod-
la  o  výběru  nabídky  uchazeče  GEMI 
GROUP  s.    r.  o.,  Nad  malým  mýtem 
615/4, 147 00 Praha 4, jehož tímto vybírá 
jako  dodavatele  a  souhlasí  s  podpisem 
Rozhodnutí  o  výběru  nejvhodnější  na-
bídky.  Hodnota  plnění  veřejné  zakázky 
činí  1.173.339,  -  Kč  bez  DPH.  Rada 
pověřuje  starostu  města  podpisem  roz-
hodnutí o výběru dodavatele a následně 
i podpisem příslušné smlouvy o dílo.
n Rada města Hořovice na základě vý-
běrového řízení „Oprava školního hřiště 
u 1. ZŠ – horní část“ projednala závěry 
hodnotící  komise  a  rozhodla  o  výběru 
nejvhodnější  nabídky  uchazeče  TUBE-
KO SPORT spol. s r. o., Na armádě 364, 
270 62 Rynholec, jehož tímto vybírá jako 
dodavatele, a souhlasí s podpisem Roz-
hodnutí o výběru dodavatele, k němuž je 
pověřen starosta města. Hodnota plnění 
veřejné  zakázky  činí  582.111,10 Kč  bez 
DPH.  Rada  následně  pověřuje  ředitele 
příspěvkové  organizace  Městské  spor-
tovní centrum Hořovice pana  Jaroslava 
Sedláka k dalším úkonům souvisejícím 
s realizaci předmětné akce v souladu se 
zadávacím řízením.
n Rada města Hořovice souhlasí se zně-
ním zadávací dokumentace a veškerých 
příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřej-
nou  zakázku  zadávanou  dle  vnitřního 
předpisu  č.  3/2016,  zásad  pro  zadávání 
veřejných  zakázek  malého  rozsahu  pro 
veřejného  zadavatele,  v  platném  znění, 
na  veřejnou  zakázku  s  názvem  „2.  ZŠ 
Hořovice  –  rekonstrukce  svodného  ka-
nalizačního  potrubí“.  Zároveň  souhlasí 
se složením komise pro otevírání obálek, 
komise pro posouzení kvalifikace a hod-
notící komise a jejich náhradníky v tom-
to složení: členové – Mgr. Jiří Vavřička, 
Bc.  Michal  Hasman,  MPA,  Ing.  Milan 
Šnajdr, náhradníci – 1. náhradník Ivana 
Hocková, 2. náhradník Ondřej Vaculík, 
3. náhradník Karel Pelikán. 
n Rada města Hořovice souhlasí se zně-
ním zadávací dokumentace a veškerých 
příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřej-
nou  zakázku  zadávanou  dle  vnitřního 
předpisu  č.  3/2016,  zásad  pro  zadávání 
veřejných  zakázek  malého  rozsahu  pro 
veřejného  zadavatele,  v  platném  znění, 
na  veřejnou  zakázku  s  názvem  „Zpra-
cování  digitálního  povodňového  plánu 
a  lokálního  výstražného  systému  pro 
město  a  ORP  Hořovice“.  Zároveň  sou-
hlasí  se  složením  komise  pro  otevírání 
obálek, komise pro posouzení kvalifika-
ce a hodnotící komise a jejich náhradní-
ky v tomto složení: členové – Mgr. Hele-
na Plecitá, Ing. David Grunt, Bc. Michal 
Hasman, MPA, náhradníci – 1. náhrad-
ník Ing. Milan Šnajdr, 2. náhradník Mar-
tin Liprt, 3. náhradník Ondřej Vaculík.
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n Rada města Hořovice souhlasí se zně-
ním zadávací dokumentace a veškerých 
příloh včetně Kupní smlouvy pro veřej-
nou  zakázku  na  dodávky,  zadávanou 
dle vnitřního předpisu č.  3/2016,  zásad 
pro  zadávání  veřejných  zakázek  malé-
ho  rozsahu  pro  veřejného  zadavatele, 
v  platném  znění,  na  veřejnou  zakázku 
s názvem „Ekologická náhrada stávající-
ho vozu městské správy, Hořovice, okres 
Beroun“.  Zároveň  souhlasí  se  složením 
komise pro otevírání obálek, komise pro 
posouzení kvalifikace a hodnotící komi-
se  a  jejich  náhradníky  v  tomto  složení: 
členové  –  Ondřej  Vaculík,  Ing.  Jaroslav 
Pelán,  Mgr.  Helena  Plecitá,  náhradní-
ci  –  1.  náhradník  Ing.  Milan  Šnajdr,  2. 
náhradník Ing. Jiří Zýka a 3. náhradník 
Bc. Aleš Trojan, MPA.
n Rada ukládá odboru finančnímu při-
pravit  poptávkové  řízení  na  dodavatele 
parketových podlahových krytin  spole-
čenského domu.
n  Rada  souhlasí  s  termínem  konání 
veřejného  zasedání  zastupitelstva  města 
na středu 12. 06. 2019 od 17.00 hodin.
n  Rada  souhlasí  s  bezplatným  proná-
jmem sálu radnice   Základní umělecké 
škole Josefa Slavíka Hořovice k pořádání 
koncertů a  jiných veřejných vystoupení 
v termínech 29.5.2019 od 15.00 do 19.00 
hod.,  10.6.2019  od  15.00  do  18.30 
hod., 21.6.2019 od 16.00 do 20.00 hod. 
a 26.5.2019 od 16.00 do 20.00 hod. 
Dále rada souhlasí se zapůjčením pro-
stor  vestibulu  MěÚ  Hořovice  čp.  640 

a  se  zapůjčením  drátěného  programu 
ke  konání  výstavy  výtvarného  oboru 
ZUŠ od 6. 6. 2019 od 9:00 hod. do 20. 
6. 2019. 
n Rada se seznámila s výsledky poptáv-
kového  řízení  na  obměnu  služebního 
automobilu – Škoda Fabia z 11. 2. 2002. 
Tři  oslovení  dodavatelé  (prodejci  znač-
ky  Škoda)  podali  cenovou  nabídku. 
Po posouzení jednotlivých nabídek rada 
zvolila  nabídku  společnosti  V-AUTO 
Žebrák  s.r.o.,  která  nabídla  automobil 
Škoda  Fabia  v  požadované  konfiguraci 
za 217.488,09 Kč. 
n  Rada  souhlasí  s  navrženým  textem 
odpovědi  k  petici  obyvatel  Vilové  ulice 
v Hořovicích. 
n  Rada  souhlasí  s  návrhem  změno-
vých  listů  č.  11  až  36,  podle  kterého 
DEREZA  spol.  s  r.o.  vyčíslila  vícepráce 
na stavbě nazvané „Vestavba do půdy 2. 
základní školy Hořovice“ v celkové výši 
744.228,19 Kč vč. 21 % DPH. Rada uklá-
dá technickému a dopravnímu odboru, 
předložit návrh dodatku č. 3 na její příští 
zasedání. 
n  Rada  bere  na  vědomí  zvýšení  cen 
vstupného do Aquaparku Hořovice pro 
sezonu 2019 a do bazénu od září 2019 
dle návrhu ředitele MSC.
n  Rada  souhlasí  s  návrhem  likvidační 
komise na likvidaci nepotřebného a ne-
upotřebitelného majetku viz příloha.
n  Rada  souhlasí  s  uzavřením  Veřej-
noprávní  smlouvy  o  poskytnutí  do-
tace  Domovu  Na  Výsluní  v  roce  2019 

z  rozpočtu  obce 
Zaječov  na  částku 
Kč  3  000,-  a  obce 
Drozdov na částku 
Kč  5  000,-.  Záro-
veň  souhlasí  s  da-
rovací  smlouvou 
s  paní  Martinou 
Ropkovou na část-
ku Kč 907,-.
n  1)  Rada  města 
Hořovice  nesou-
hlasí  s  přednost-
ním  přidělením 
bytu pro žadatelku 
dle  přílohy  k  zápi-
su,  a  to  s ohledem 
na  zdravotní  stav 
a  potřebu  péče 
u  osob  v  pořadní-
ku  před  žadatel-
kou. 
2)  Rada  města 
Hořovice  souhla-
sí  s  přednostním 
přidělením  bytu 
pro  žadatelku  dle 

Bezplatná právní poradna pro 
osoby s nízkými příjmy. Právní 
poradenství  je  poskytováno  v  bu-
dově  Městského  úřadu  Hořovice, 
Palackého náměstí 640, č. dveří 116 
(bezbariérový  vchod  z  parkoviště 
za budovou),   pouze na objednání. 
Objednat se lze na odboru sociálních 
věcí, zdravotnictví a školství Městské-
ho úřadu Hořovice, Palackého nám. 
640, č. dveří 110 – 116,  311 545 339, 
311 545 344, 311 545 340.
Poradenství se týká především 
těchto oblastí:
-  Rodinné právo  (manželství,  vý-
živné, rodičovská odpovědnost, prá-
va a povinnosti…)
- Občanský zákoník (dědické prá-
vo, bytová problematika…)                                       
-  Pracovně právní vztahy  (vznik 
a zánik pracovního vztahu, okamži-
tá výpověď, odstupné…)  
- Dluhová problematika (možnost 
insolvence, exekuce…)                                                                       
-  Sociální právo  (poskytování  po-
jistných a nepojistných dávek, …)

Z  důvodu  omezených  hodin 
právního  poradenství  prosíme  kli-
enty,  aby  při  objednání  předávali 
pracovnicím  odboru  sociálních 
věcí, zdravotnictví a školství v obál-

ce  kopie  podkladů  pro  svůj  dotaz 
(rozhodnutí  soudu,  doklady  o  po-
hledávkách,  upomínky,  pracovní 
smlouvy,  nájemní  smlouvy,  atp.), 
které budou následně předány práv-
níkovi pro přípravu na schůzku. Kli-
entovi  bude  na  žádost  vydáno  po-
tvrzení o poskytnutých dokladech.

Právník v rámci poradenství ne-
poskytuje právní zastoupení, přímé 
sepisování  návrhů  a  neposkytuje 
poradenství,  týkající  se  nabývání 
a  převodů  majetku,  podnikatelské 
činnosti, daňové povinnosti... 

Mgr. Olga Kebrlová
vedoucí  odboru sociálních věcí, 

zdravotnictví a školství

čtenáři nám píší…
Dovoluji  si  informovat, 

že  v  Klubu  přátel  a  rodáků 
Hořovic  na  Facebooku  jsem 
přišla  v  březnu  s  nápadem 
založit  v  Hořovicích  takzva-
nou  Semínkovnu  viz  https://
seminkovny.com/,  kterou 
jsem  viděla  v  několika  měs-
tech v ČR  i v zahraničí.  Jako 
autorku  myšlenky  na  založe-
ní  semínkovny  v  Hořovicích 
mě potěšilo, že nápad se zalí-
bil  člence  našeho  klubu  paní 
Ludmile  Ungrové.  Přenesla 
ho na Český svaz zahrádkářů 
v Hořovicích, který jej schvá-
lil a Semínkovnu skutečně za-
loží, je již v přípravě. Dovolte 
mi proto poděkovat Českému 
svazu  zahrádkářů  Hořovice 
za  vstřícnost  a  věřím,  že  se 
místní s chutí zapojí. 

Mgr. Radka Štefaňáková, 
Klub přátel a rodáků Hořovic

Jak jsme v Hořovicích volili do Europarlamentu

Okrsky Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné hlasy % platných 
hlasůcelkem zpr. v %

4 4 100,00 5 164 1 364 26,41 1 364 1 347 98,75

Nejvíce hlasů v Hořovicích získala strana ANO 2011 (270 hlasů), následovala ODS (249 hlasů), Česká pirátská 
strana (188 hlasů), Koalice STAN, TOP 09 (148 hlasů), Komunistická str.Čech a Moravy (141 hlasů), Svob. a př. 
dem. -T. Okamura (SPD) (118 hlasů), Česká str. sociálně demokrat. (58 hlasů) a Křesť. demokr. Unie - Čs. str. lid. 
(46 hlasů).   Další údaje naleznete na na www.volby.cz.

Hořovická muzika a MKC Hořovice Vás srdečně zvou na  

koncert  
pro dobrou náladu 

 

HOŘOVICKÁ 
MUZIKA 

Čtvrtek 13. června 
2019od 16:00 hodin 

sál Radnice Hořovice 
V s t u p n é   z d a r m a 

 

Těší se na Vás muzikanti a zpěváci Hořovické muziky  

a moderátor koncertu Karel Vydra. 

Bezplatná právní poradna

přílohy k zápisu, a to s ohledem na její 
psychický stav a bytové problémy. 
n 1) Rada města Hořovice souhlasí s do-
plněním pevného pořadníku pro přidě-
lování bytů v DPS Hořovice pro dvojice 
na přední místo. 
2) Rada města Hořovice souhlasí  s do-
plněním pevného pořadníku pro přidě-
lování bytů v DPS Hořovice na poslední 
místo.
3) Rada města Hořovice souhlasí s před-
nostním  přidělením  bytu  pro  žadatele, 
kteří nejsou zařazeni do pevného pořad-
níku pro přidělování bytů v DPS Hořovi-
ce pro dvojice. 
4)  Rada  města  Hořovice  nesouhlasí 
s přednostním přidělením bytu pro ža-
datele, kteří nejsou zařazeni do pevného 
pořadníku  pro  přidělování  bytů  v  DPS 
Hořovice pro dvojice. 
n  Rada  souhlasí  se  zněním  smlouvy 
o nájmu nemovité věci, podle které Ná-
rodní památkový ústav Praha, pronajme 

městu  prostor  –  jednu  samostatnou 
místnost v prvním nadzemním podlaží 
západního křídla zámecké budovy, jako 
volební  místnost  pro  volby  do  Evrop-
ského  parlamentu  konající  se  ve  dnech 
24. a 25. 05. 2019. Nájemné včetně úhra-
dy  souvisejících  služeb  a  poplatků  činí 
1500 Kč včetně DPH.
n Rada města Hořovice schvaluje vnitř-
ní předpis č. 5/2019 – Směrnici stanovu-
jící používání sociálního fondu zaměst-
navatele a to s účinností od 1. 6. 2019.
n Rada doporučuje zastupitelstvu města 
schválit  prodej  části  pozemku  parcelní 
č. 501/2 o výměře 64 m2 v k. ú. Hořo-
vice za účelem zřízení příjezdu ke garáži 
a skladu. Zveřejnit záměr prodeje, objed-
nat oddělovací GP a znalecký posudek. 
n  Rada  nedoporučuje  zastupitelstvu 
města schválit  prodej pozemku parcel-
ní č. 93/7 o výměře 25 m2 v k. ú. Hořo-
vice  panu  Marku  Kostičovi,  Nádražní  
225/12, Hořovice.



co říká zákon o obcích - právní rozbor

Zákon o obcích otázku, zda je starosta po-
tažmo rada při sestavování pořadu jednání za-
stupitelstva, které je svoláváno na žádost kvali-
fikovaného počtu zastupitelů, výslovně neřeší. 
Komentářová  literatura  ani  důvodová  zpráva 
k zákonu o obcích se touto otázkou rovněž ne-
zabývá. Stejně tak ani není k dispozici judika-
tura vyšších soudů, která by takovou věc řešila.

Lze sice uvažovat o tom, že má svoji  logi-
ku,  aby  takto  iniciované  zastupitelstvo  mělo 
na programu body, které předmětní zastupitelé 
uplatňují. Zda to však bylo úmyslem zákono-
dárce, není zřejmé, resp. spíše tomu tak není. 

Zákon o obcích totiž administraci zasedá-
ní zastupitelstva svěřuje především starostovi, 
který má povinnost ho svolat. Zastupitelé mají 
právo (pouze) předkládat návrhy k zařazení 

na pořad jednání,  přičemž  o  tom,  zda  bude 
takový bod skutečně zařazen, rozhoduje s ko-
nečnou platností zastupitelstvo v rámci svého 
jednání (§ 94, § 95). Není tedy nikde stanove-
no, že zastupitel či skupina zastupitelů může 
bez dalšího prosadit (vynutit si) zařazení ur-
čitého bodu na pořad jednání.

Lze rovněž uvést, že pokud by měl záko-
nodárce  skutečně  zakotvení  takového  práva 
v  úmyslu,  postupoval  by  jistě  podobně  jako 
při stanovování práv menšinových akcionářů 
při svolávání valné hromady akciové společ-
nosti,  kdy  povinnost  představenstva  respek-
tovat  program  valné  hromady,  požadovaný 
těmito  minoritními  akcionáři,  je  v  zákoně 
zakotven přímo a výslovně (§ 367 zák. o ob-
chodních  korporacích).  Není-li  v  zákoně 

o obcích taková úprava obsažena, je na místě 
přiklonit se k odpovědi záporné, tedy že na to 
nárok dán není.

Postup, kdy je zasedání zastupitelstva 
svoláno s programem, který určí starosta 
resp. rada obce, přestože se jedná o případ ini-
ciovaný skupinou zastupitelů, je tak podle vše-
ho legální. Zastupitelé mají samozřejmě právo 
na to, aby jejich návrh na případné doplnění či 
jinou změnu programu byl v úvodu zasedání 
řádně projednán a získá-li podporu, pak i aby 
byl  tento  program  jednání  schválený  a  bylo 
podle něj postupováno.

S úctou
David Navrátil, advokát

Advokátní kancelář Navrátil Menčík, s.r.o.
Hluboká 1336/55, 326 00 Plzeň
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otevřený dopis opozičních zastupitelů

Vážení občané města Hořovice, 
vážení kolegové zastupitelé.

Starosta  města  Dr.  Jiří  Peři-
na  několikrát  v  tomto  volebním 
období  nerespektoval  navržený 
program  jednání  zastupitelstva 
města a svévolně některé navrho-
vané  body  vyřadil.  Na  nezákon-
nost tohoto omezování pravomoci 
zastupitele byl starosta bezúspěšně 
upozorňován. Na základě násled-
ného  podnětu  ke  kontrole,  který 
se stal v této věci nezbytným, od-
bor veřejné správy, dozoru a kon-
troly  Ministerstva  vnitra  shledal 
postup  starosty  města  Hořovice 

nezákonným, když opakovaně ne-
svolal jednání zastupitelstva města 
k  programu  navrženému  devíti 
zastupiteli.  Stejně  tak  nezákon-
ně  starosta  nutil  zastupitele,  aby 
několikrát  podávali  své  návrhy 
k  zařazení  na  program  jednání. 
S  ohledem  na  uvedené  skuteč-
nosti Ministerstvo vnitra shledalo 
v  postupu  města  Hořovice  poru-
šení zákona o obcích a za účelem 
předcházení  opakování  této  situ-
ace  Ministerstvo  vnitra  oficiálně 
vyzvalo  město  Hořovice,  aby  při-
jalo  opatření,  která  do  budoucna 
zabrání  dalšímu  porušení  zákona 
o obcích.

My  níže  podepsaní  zastupi-
telé  shledáváme  jednání  starosty 
a  vedení  města  jako  porušování 
zákona  a  tím  i  porušování  slibu 
zastupitele.

„Slibuji věrnost České republi-
ce. Slibuji na svou čest a svědomí, 
že svou funkci budu vykonávat 
svědomitě, v zájmu obce a jejich 
občanů a řídit se Ústavou a záko-
ny České republiky“.

V ministerstvem požadovaném 
zamezení  opakování  této  situace 
spatřujeme jako adekvátní nápravu 
pouze okamžitou rezignaci starosty 
a vedení města. V případě, že tato 
náprava nebude naplněna, vyvolá-

me hlasování na veřejném zasedání 
zastupitelstvu města.

Obracíme se proto na ostatní 
zastupitele, aby se dál nepodíleli 
na tomto způsobu řízení města 
a připojili se k naší výzvě.

Podepsaní  zastupitelé  města 
Hořovice:
Mgr. Bakule Petr
Ing. Karban Petr
Kaufmanová Eva
Koželuh Miloš
JUDr. Ortman Jaroslav, CSc
Rogos Ján
Ing. Et Ing. Skopeček Jan
Slaboch Jan DiS
Veverková Věra

Pořádá ČSSD Hořovice

ORANŽOVÝ
dětský den

ODPOLEDNE PLNÉ ZÁBAVY

Děti se můžou těšit na dětskou diskotéku, 

nafukovací skákací hrad  

a jízdu na ponících.

8. 6. 2019 od 14:00 hod.

Lázeňský rybník Hořovice

oranzovy DD 19_05.indd   1 5/17/19   1:14 PM

Co se děje v organizaci Svaz tělesně 
postižených v Hořovicích

V měsíci červnu pořádáme pro tělesně postižené, hendikepované  osoby  a senio-
ry rekondiční pobyty  do čtyřhvězdičkového hotelu Lužan v Rumburku, nejluxusnější 
ubytování na dosah Českého Švýcarska.

Co jsme pro Vás připravili  za výlety? Během týdenního pobytu navštívíme Panskou 
skálu v Kamenickém Šenově.  Návštěva Pravčické brány  patří neodmyslitelně k nejna-
vštěvovanějším a nejobdivovanějším útvarům Českého Švýcarska, takže si  krátký okruh 
se sestupem k Hřensku vyzkoušíme a zakončíme sestup v restauraci Sokolí hnízdo.

A  co  nás  čeká  za  překvapení?  Vskutku  úctyhodným  kmetem  je  zámek  stojící  
na 50 m vysokém strmém skalnatém ostrohu  nad ústím Ploučnice vlévající se do Labe. 
Již v roce 1128 se tu uvádí knížecí hrad přestavěný na pevné zámecké královské síd-
lo, a o který zámek se jedná? Přece o děčínský zámek. A výlet zakončíme výhledem  
z kamenné rozhledny Jedlová. Výlet po Českém Švýcarsku zakončíme návštěvou Jetři-
chovických stěn, které jsou jedny z nejkrásnějších územních celků  ve střední Evropě. 

Na měsíc červenec připravujeme hodinovou vyjížďku parníkem ke Karlovu mos-
tu  s  výhledem na krásy Prahy. Poté navštívíme botanickou zahradu    a  skleník Fata 
Morgana. Odjíždíme 11. 7. 2019 v 9:00 hodin od hořovické radnice platby přijímáme 
v měsíci červnu.

Půjčovna kompenzačních pomůcek  se sídlem Městský úřad č.p.640 Hořovice,na-
bízí  pomůcky k chůzi,koupelnové programy,polohovací  lůžka včetně příslušenství,-
mechanické,elektrické a polohovací  vozíky i pro děti a pomůcky pro sebeobsluhu.

Výpůjční dny : pondělí  9:00 -17:00, středa   9:00-17:00
Jarmila Gruntová



reakce společnosti living in green, s.r.o.
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V  současnosti  probíhají 
po  celém  Středočeském  kraji 
jednotlivá  školení  starostů  obcí 
zaměřená na zvládání mimořád-
ných událostí a krizových situací. 
Jedno takové školení se uskuteč-
nilo dne 11. dubna 2019 na nové 
požární  zbrojnici  v  Komárově. 
Příslušníci  HZS  Středočeského 
kraje  z  územního  odboru  Be-
roun  ve  spolupráci  se  zástupci 
ORP Hořovice a Městyse Komá-
rov připravili celodenní zajímavý 
program pro starostky a starosty 
z Hořovicka. 

  Školení  začala  teoretickou 
částí,  při  které  starosty  obcí 
seznámili  zástupci  Krajské-
ho  úřadu,  Veterinární  správy, 
Krajské  hygieny  a  Policie  ČR 
s  důležitými  informacemi  na-
příklad  o  bezpečnostním  systé-
mu  a  zákonných  normách  ČR, 
řešení  mimořádných  událostí, 
o  spolupráci  v  rámci  integro-
vaného  záchranného  systému, 
krizovém řízení, hospodářských 
opatřeních  pro  krizové  stavy, 
o spolupráci  s Policií ČR napří-
klad při nelegálních technoparty. 
Nechyběla  ani  pro  mnohé  obce 
důležitá  otázka  finančního  za-

bezpečení  k  pokrytí  prvotních 
nákladů  a  nezbytných  opatření 
přijatých v  rámci  řešení krizové 
situace  např. nouzového ubyto-
vání  a  stravovaní  evakuovaných 
osob,  náhradní  dodávky  pitné 
vody, elektřiny apod. Odpolední 
blok  školení  pod  vedením  pří-
slušníků  HZS  a  členů  JSDHO 
Komárov  byl  zaměřen  na  prak-
tické  ukázky  a  problematiku 
ve  spojitosti  s  řízením  jednotek 
požární  ochrany  jednotlivých 
obcí. Starostům byly představeny 
nové taktické postupy při hašení 
požárů,  stavba  protipovodňo-
vých  hrází  a  použití  automatic-
kého externího defibrilátoru. 

Závěrem je nutné poděkovat 
za  skvělou organizaci a bezplat-
né  zapůjčení  prostor  na  nové 
zbrojnici  zástupcům  JSDHO 
a vedení Městyse Komárov. 

Další  celodenní  školení 
pořádané  HZS  Středočeského 
kraje,  územním  odborem  Be-
roun  se  uskuteční  30.  dubna 
2019 a bude určené pro staros-
ty z ORP Beroun. 

kpt. Ing. Mgr. Hynek Černý
HZS Středočeského kraje,

územní odbor Beroun    

Revitalizace zeleně pohledem obyvatel Višňovky

Starostové se školili, jak 
zvládat mimořádné události

Jakým prostředkem byl trávník ošetřen  
Trávníky byly ošetřeny totálním herbicidem, neselektivním proti ple-

velům v aplikaci postřikem na široko. Postřik  je určený k  likvidaci širo-
kého spektra jednoletých a dvouletých plevelů. Totální herbicid je šetrný 
k živým organismům vč. větších savců. Na sídliště byl aplikován na konci 
března, z důvodu přípravy půdy pro travinobylinnou směs. Semena směsi 
by bez likvidace předchozího porostu v konkurenci starého trávníku ne-
měla šanci na vyklíčení. Nově navržená  travinobylinná směs byla zvole-
na nejen z důvodu dopadů klimatické změny menšího počtu srážek, ale 
i z hlediska snížení nákladů na četnost sečení porostu. 
Péče o nově vysetý trávník

O nově vyseté travinobylinné (květnaté trávníky) plochy se budou sta-
rat jak pracovníci města, tak pracovníci realizační firmy. Pro trávníky bude 
nutné po vysetí zajistit dostatek vody pro vyklíčení osiva, až do zapojení 
porostu, aby nedošlo k naklíčení a přeschnutí semene. Z hlediska extrém-
ně suchého jara bylo dodatečně svoláno jednání mezi vedením města a re-
alizační firmou. Dále bylo domluveno poskytnutí techniky a vody od měs-
ta. Realizační firma dále přislíbila výpomoc  (pracovní  síla) při  špatných 
klimatických podmínkách. V letošním roce na plochách vykvetou porosty 
letniček, které jsou do směsi přimíchány. 
Jaké stromy a keře (s českými názvy) a v jakém počtu budou vysazovány 

Na  sídlišti  Višňovka  jsou  navrženy  z  vyšších  keřů  například  kalina 
pražská  a  ibišek  syrský.  Z  nižších  keřů  jsou  to  následně  ořechokřídlec 
clandonský, svída bílá, skalník Dammerův, trojpuk něžný, brslen Fortonův, 
jalovec obecný, levandule úzkolistá, zimolez kloboukatý, mochna křovitá, 
tavolník, korunatka klaná, půdopokryvná růže a střemcha vavřínová. Níz-
ké kvetoucí keře budou vysazeny zejména kolem vstupů do domů. Hlavní 
myšlenkou je vyzdobit hlavní vstupy kvetoucími keři. Další plochy pro vý-
sadbu nižších půdopokryvných keřů jsou svažité části původního trávníku 
mezi domy. Důvodem výsadby keřů do těchto míst je zjednodušení údrž-
by  z  hlediska  kosení  původních  trávníků  ve  svahu.  Technologicky  jsou 
na  plochách  použity  mulčovací  plachetky  z  důvodu  nižšího  zaplevelení 
ploch a snížení odparu. Ve svahu jsou poté použity latě, aby nedocházelo 
ke sjíždění mulče ze záhonů. Jako živé ploty budou vysazeny habry a ptačí 
zoby v celkovém počtu 250 kusů dřevin. 

Ze stromů byly vysazeny druhy domácích druhů jako javory, kaštany, 
hlohy, okrasné třešně a lípy. Celkově bude vysazeno 98 kusů. 
Informace o průběhu realizace 

Realizace na sídlišti Višňovka se již blíží do finále. Předpokládaný ter-
mín ukončení realizace je ke konci května. 

Na sídlišti proběhlo mnoho změn od pokácení neperspektivních dře-
vin až po výsadby dřevin nových. Také byl instalovaný nový mobiliář vč. 
mlatových ploch. Keřové výsadby na sídlišti doplňují stromové patro.

Úvodem shrnu základní fakta:
1) Na podzim 2018 byl v rámci revi-
talizace  zeleně  chemicky  postříkán 
trávník  ve  Višňovce,  aniž  by  byli 
obyvatelé sídliště na tento fakt upo-

zorněni. Chceme být informováni, 
jakým prostředkem byl trávník 
postříkán.
2)  Dne  14.  2.  2019  byly  na  sídlišti 
vykáceny zdravé listnaté i jehličnaté 
stromy  a  nyní  se  vysazují  stromky 
nové.  Chceme být informováni, 
kdo bude mít na starosti udr-
žování a zalévání nové výsadby 
stromů, keřů a výhledově nově 
vysetého trávníku. Máme  obavy 
o budoucnost nové výsadby, jelikož 
před  dvěma  lety  se  vysadila  nově 
Knížecí  cesta  od  nemocnice  k  Ba-
žantnici. Z 200 vysazených stromků 
50  dubů  uschlo,  což  bylo  zdůvod-
něno suchým létem a tím, že duby 
špatně zakořeňují. Nyní se tam bude 
za 229 680,40 Kč vysazovat 50 ks lip 
(viz Podbrdské noviny č. 7) 
(Přesto se opět ve Višňovce vysazují 
duby.)
3) Dne 1. 4. 2019 byl na sídlišti vy-

věšen plán revitalizace s  latinskými 
názvy dřevin. 

Chceme vědět, jaké stromy 
a keře a v jakém množství se tu 
budou vysazovat. Latinské  názvy 
většina obyvatel nezná.
4) Dalším bodem je dotaz, jak se 
vyřeší chodník v ulici U Remízku 
naproti Srubu. Chodník u trafosta-
nice naproti Srubu končí a obyvatelé 
sídliště musí buď vstoupit do vozov-
ky v ostré zatáčce nebo projít úzkou 
neudržovanou  kamenitou  cestou 
mezi obytným blokem a trafostani-
cí. Předpokládáme, že se v projektu 

na  vyřešení  tohoto  problému  jistě 
pamatovalo.

Těšíme se, že příští rok tu bude-
me  žít  zase  v  zeleni,  jak  napovídá 
název firmy „Living in green“, která 
revitalizaci projektovala. Chtěli by-
chom být informováni o průběhu 
revitalizace a očekáváme, že se vše 
dozvíme na další schůzce zástupců 
města a projektantů s obyvateli Viš-
ňovky.

Prosíme o včasné oznámení ter-
mínu  v  Měšťanovi  a  Podbrdských 
novinách.

JaVo
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zprávy

Spolu s více než miliardou lidí 
po celém světě jsme si připomně-
li  Den  Země,  každoroční  svátek 
naší  planety.  Záleží  nám  na  ži-
votním prostředí a naše děti vědí, 
že  i ony mohou pomoci při  jeho 
ochraně. Neplýtvat vodou. Třídit 
odpad.  Neničit  a  neznečišťovat 
přírodu. 

Během dne měly všechny  tří-
dy svůj ekologicky zaměřený pro-
gram  a  také  chystaly  hry  a  sou-
těže  na  odpolední  Školkohraní. 
Děti z jedné třídy si v tento dub-
nový den vzaly ochranné rukavi-
ce a pytle, spolu s paní učitelkou 
šly totiž vyčistit les v okolí školky 
od odpadků.  

Školkohraní proběhlo pod širým 
nebem, na zahradě mateřské školy. 
Přijít mohl kdokoliv. Každé dítě do-
stalo kartu, do které mu na jednotli-
vých stanovištích přibývala barevná 
razítka.  Děti  musely  prokázat  svoji 
šikovnost  v  různých  disciplínách. 
Na  některých  stanovištích  sázely 
květiny  a  sely  hrášek,  zasazené  si 
pak  v  květináčích  odnesly  domů. 
Jinde pečovaly o morčátko jménem 
Winky. O kus dál bylo jejich úkolem 
převézt  na  kolečku  dřevěné  špalí-
ky či vylovit z jezírka vše, co do něj 
nepatří.  Na  jiném  místě  se  všichni 
přesvědčili,  že  než  vyhodíme  pet 
láhve do kontejneru, můžeme z nich 

udělat zábavné prvky a díky nim si 
procvičit  fyzickou  obratnost  nebo 
znalost  barev.  Na  dalším  stanovišti 
si  děti  vyrobily  svůj  vlastní  odlitek 
trilobita,  hned  vedle  podle  hmatu 
poznávaly  různé  přírodniny.  Také 
třídily  odpad  do  nádob  správné 
barvy. 

Prostě  všude  bylo  plno  zába-
vy.  Poslední  účastníci  odcházeli 
domů až večer.

Daniela Stratilová, učitelka MŠ 
Hořovice. Foto: Adéla Hůrková

Nechceme, aby Země plakala

Jezdecká stáj Wagrann 
pořádá

Příměstský tábor 
s koňmi

Pro  holky a kluky od 6 do 14 
let,  kteří  mají  rádi  koně 
a chtějí se o nich něco dozvě-
dět  a vyzkoušet si péči o ně 
a jezdění na nich.
Místo konání: areál  stáje  Wa-
grann – Tlustice – areál u letiště
Termíny: 
n 1. 7. – 5. 7. 2019
n 8. 7. – 12. 7. 2019
n 15. 7. – 19. 7. 2019
n 22. 7. – 26. 7. 2019
n 5. 8. – 9. 8. 2019
n 12. 8. – 16. 8. 2019
n 19. 8. – 23. 8.2019
n 26. 8. – 30. 8. 2019
Příchod  mezi    8.  a  9.  hod., 
odchod mezi 15 – 15:30 hod. 
(Možnost domluvení na jiném 
čase příjezdu či odjezdu).
Program: 
n Péče o koně (čištění, krme-
ní), péče o další domácí zvířata
n Výuka jízdy na koni
n Teorie o koních (seznámení 
s koňmi dle věku účastníků)
n Tvoření (ruční práce, ma-
lování apod.)
n  Sportovní  vyžití,  celotý-
denní soutěže všeho druhu.
Cena: 3 250 Kč/dítě.  Záloha 
1  800 Kč  splatná  při  zaslá-
ní  přihlášky.  Cena  zahrnuje 
stravu, pitný režim, jezdecký 
výcvik, drobný základní ma-
teriál na tvoření a péči o děti.
Kontakt:  Stáj  Wagrann  Tlus-
tice, Dita Harvanová, DiS., tel: 
728 877 572, email: dharvano-
va@seznam.cz           http://jswa-
grann.wix.com/home
Maximální  počet  dětí  je  10, 
proto  neváhejte  a  přihlaste  se, 
co  nejrychleji.  Prosím,  nepo-
sílejte  přihlášky  či  dotazy  přes 
facebook či messenger ani jiné 
sociální  sítě,  jen  mobil  nebo 
email. Děkuji za pochopení.

Pojeďte s námi 
Základní  organizace  Českého 

zahrádkářského  svazu  Hořovice 
zve  občany  na  zájezd  do  Kutné 
Hory  -  města,  které  bylo  v  roce 
1995  zapsáno  na  seznam  světové-
ho  kulturního  dědictví  UNESCO. 
V  10:30  hod.  bude  připravena 
prohlídka s průvodcem gotické pa-
mátky Chrámu sv. Barbory a histo-
rického centra města, která potrvá 
cca 90 minut. Zájezd se uskuteční 
v sobotu 22. června. Cena  zájez-
du  je  pro  členy  ZO  300 Kč,  pro 
ostatní  350 Kč.  Odjezd  autobusu 
v 7:30 od budovy radnice v Hořo-
vicích.  Přihlásit  se  můžete  pouze 
telefonicky na č. 607 927 406 nebo 
607 918 109.

Pěvecká soutěž BRDSKÝ KOS 2019 
V sobotu 18. května se žáci ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pě-

vecké třídy Květuše Ernestové letos již po osmé zúčastnili celostátního kola 
prestižní pěvecké soutěže Brdský kos v Mníšku pod Brdy. Hořovice tentokrát 
reprezentovali Ema Procházková, Karin Racz, Ema Daňková, Tobias Rosen-
baum, Tereza Ševítová, Martin Jirák, Julie Lišková, Nela Kratochvílová, Pav-
lína Vokáčová, Filip Strejc, Matěj Martínek, Filip Rataj a Erika Řechtáčková. 
Některé  pěvce  brilantně  doprovázel 
saxofonista  René  Junior.  Porota, 
ve  které  se  sešli  hudební  producent 
a  manager  Milan  Herman,  vítězka 
Czechtalentu,  zpěvačka  Eliška  Rez-
ková,  hvězda  pražských  muzikálo-
vých divadel Josef Fečo, a předsedky-
ně, zpěvačka, herečka a spisovatelka 
Zora Jandová, měla při letošní účasti 
absolventů  hereckých  škol,  umělec-
kých  kurzů  Sanremo  Junior  a  stu-
dentů  konzervatoří  opravdu  z  čeho 
vybírat.  Avšak  ani  velký  počet  účastníků  a  kvalitní  konkurence  hořovické 
pěvce nezastavily. V první kategorii do osmi let obhájil Tobias Rosenbaum 
loňské 3. místo, v hlavní sólové kategorii do 18 let získal Filip Strejc Zvláštní 
cenu poroty za interpretaci slavné muzikálové melodie Andrew Lloyd Web-
bera Close Every Door a v kategorii pěveckých formací obdrželo třetí cenu 
duo Martin Jirák & Filip Strejc za provedení hitovky Žárlivý Kakadu Jeana 
Claude Massouliera, kterou českým textem obdařil František Ringo Čech. 
Toto vystoupení jako jediné porota odměnila standing ovations. Třídní sbír-
ka tak už čítá šest zlatých, sedm stříbrných a pět bronzových Brdských kosů 
a tři Zvláštní ceny poroty. Finalisté Brdského kosa vystoupí i letos v programu 
Skalecké pouti v sobotu 20. července 2019 v Mníšku pod Brdy spolu s Janou 
Kirschner  a  Pavlínou  Filipovskou.  Žáky  Květuše  Ernestové  můžete  slyšet 
také na letošním Svitavském komoření, na koncertě WE WILL ROCK YOU 
v sále hořovické radnice, v programu XV. ročníku cyklu ZÁMECKÁ NOK-
TURNA nebo na koncertech cyklu PO STOPÁCH EMY DESTINNOVÉ. 

 

Zveme širokou veřejnost ve čtvrtek 13. 6. 2019 od 9:00 do 16:00,  
na Palackého náměstí v Hořovicích do Infostánku MěÚ Hořovice  

a doprovázející organizace pěstounů při DD Korkyně, 
kde budeme poskytovat informace o systému pěstounské péče ve Středočeském 
kraji, kde se nás můžete na cokoliv zeptat. Současně bude v týdnu 10. - 14. 6.2019  
v prostorách auly MěÚ Hořovice, Palackého nám. 640. probíhat výstava "Já 
pěstoun“.  
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n společenský dům

nádražní 606, Hořovice
tel.:  732 512 821

n letní kino na kolečkácH  
20. 6. čtvrtek od 21:45
V letošní sezóně se opět setkáme při sledování 
snímků  pod  širou  oblohou,  které  organizuje 
MKC Hořovice a Letní kino na kolečkách do-

n klub labe

vísecké nám. 198, www.klublabe.cz 
e-mail: prochor@klublabe.cz

n traBanteM taM a zase zPátky  
– filmová projekce
13. 6. čtvrtek od 19:30
n tři Blízcí neznáMí - film. projekce 
19. 6. středa od 19:30
n ostrÝM noŽoM– filmová projekce
27. 6. čtvrtek od 19:30
n Ženy v BěHu– filmová projekce 
3. 7. středa od 19:30

n knihovna ivana slavíka

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

n Hodiny Pro veřeJnost
PO, ST      12:00 – 17:00
ÚT, ČT    8:00 – 11:00  12:00 – 17:00
SO  8:00 – 11:00 (vždy sudý týden)
n  Knihovna bude od 1. 7. do 14. 7. 2019 
uzavřena z důvodu revize knihovního fondu. 
Od 16. 7. do 31. 8. bude platit letní výpůjční 
doba út, čt. 8:00 -11:00, 12:00-17:00. Soboty pro 
veřejnost 27. 7., 10. 8. 24. 8.
n 3. ročník fotografické soutěže 
Barvy lÉta: 21. 6. – 23. 9.
Dvě  soutěžní  kategorie:  A do 15  let,  B  od 16  let, 
1  soutěžící  –  1  snímek.  Fotografii  v minimálním 
rozlišení 1600 x 1200 px zašlete emailem na: knihov-
na1@mkc-horovice.cz, nebo přineste na flashdisku 
do knihovny nebo do IC. Děti do 15 let připojí svůj 
věk.  Všechny  fotografie  budou  vystaveny  v pros-
torách  knihovny.  Snímky  budou  označeny  čísly, 
návštěvníci knihovny vyberou nejhezčí foto z každé 
kategorie. Vítěz získá knižní odměnu!

n Galerie starý zámek

vrbnovská 27/5, Hořovice
tel.: 732 512 821

n doteky indie
Otevřeno pá – so – ne od 10 do 18 hodin. Výsta-
va potrvá do neděle 9. 6. 2019.
n lidÉ koleM nás
Výstava fotografií Vladimíra Kasla. Více na této 
straně nahoře.

razí na zahradu Společenského domu již v dru-
hé polovině června s českou komedií „Po čem 
muži touží“. V sortimentu kina nebude chybět 
čerstvý  popcorn,  limonády,  pivo,  víno  a  další. 
Vstupné činí 90 Kč.  

n doteky indie
3. 6. pondělí od 17:30

n setkání s Prof. Mudr. zdenkou 
ulčovou Gallovou, drsc.
20. 6. čtvrtek od 17:30

Setkání se Zdenkou Ulčovou Gallovou hořovickou 
rodačkou, nejen nad její knihou Šampuska.
n kuFr
28. 6. pátek od 10:00

 
                                                      

 

  

                                                        

 

 

    Knihovna  
Ivana Slavíka v Hořovicích   

 
 

 

17:30  

Nová povídková kniha  
hořovické rodačky 
Prof. Mudr. Zdenky  
Ulčové-Gallové, DrSc 

Dárek ke Dni dětí 

 
Registrace zdarma 
v dětském oddělení      
  Knihovny  
Ivana Slavíka 
v Hořovicích  
od 3. 6. 2019 
do 3. 10. 2019    
 

Akce p lat í  pouze  3 .  6 .  2019  
S dítětem musí přijít rodiče  
nebo zákonný zástupce,  
kteří na místě podepíší  
přihlášku. 

 

 

DOTEKY INDIE 
Promítání s výkladem 

 
 
 
 
 

 

 

PONDĚLÍ 3. ČERVNA OD 17:30 
Knihovna Ivana Slavíka Hořovice 

 

Každodenní život obyčejných lidí. 
Beseda doplňuje výstavu, která  
probíhá v Galerii Starý zámek. 

 

LIDÉ KOLEM NÁS Vladimír KASL - fotograf z Labe

Galerie Starý zámek 
20. června 2019 od 17:00 hod.

Město Hořovice a Městské kulturní centrum

Vás zvou na vernisáž a výstavu

Výstava potrvá do 25. 8. 2019 – otevřeno pá - so - ne od 10 do 18 hodin.

Knihovna Ivana Slavíka v Hořovicích 
a Muzeum Hořovicka  

zvou děti 
na zábavnou soutěž KUFR 

                                                             

 

 

 

 

 

28. 6. 2019 od 10:00 v knihovně  
Předpokládaný konec ve 12:30 v muzeu  

 
 
 
 
 
 

 

Pro děti do 15 let. 
 Členství v knihovně není podmínkou. 

Rezervace nutná!! ! !   
knihovna1@mkc-horovice.cz, 603 199 304, 

nejpozději do 22. 6. 2018. 

Maximální počet soutěžících 20.   
Diváci vítáni! 
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n zámek Hořovice

n Musica alternativa  - koncert
2. 6. neděle od 17:00 
n víkend otevřenÝcH zaHrad 
8. – 9. 6. od 10:00 do 16:00

n domeček Hořovice

větrná 869, tel. 311 512 223
www.domecekhorovice.cz

4 Pondělí 3. 6. od 9:00 do 9:30, RC Kaleidos-
kop. MIMIKLUBÍK.  Setkání maminek s mim-
inky  s  říkankovým  cvičením.  Poplatek  50 Kč/ 
lekce.
4 Pondělí 3. 6. od 14:30 do 15:30, RC Kaleido-
skop. HRAVÉ TVOŘENÍ.  Malování,  kreslení, 
modelování,  jednoduché výtvarné  techniky. Pro 
děti od 2 let a jejich maminky. Nutná rezervace: 
602 664 650. Poplatek 70 Kč/ lekce.
4 Úterý 4. 6. od 8:00 do 12:00, RC Kaleidos-
kop. ÚTERNÍ MINIŠKOLKA. Dopolední pro-
gram pro děti od 2 let, školková přípravka: hraní, 
tvoření,  zpívání,  cvičení,  společné  stolování,  vy-
cházka. Nutná rezervace: 602 664 650, Poplatek: 
200 Kč.
4  Středa 5. 6. od  10:00 do  11:00, Zrcadlový 
sál Vrbnovská ul. MAMIFIT.  Kruhový  tré-
nink  (nejen)  pro  maminky.  Nutná  rezervace: 
602 664 650. Poplatek 100 Kč/ lekce.
4 Čtvrtek 6. 6. od 8:00 do 12:00, RC Kaleido-
skop. ČTVRTEČNÍ MINIŠKOLKA. Dopolední 
program  pro  děti  od  2  let,  školková  přípravka: 
hraní,  tvoření,  zpívání,  cvičení,  společné  sto-
lování, vycházka. Nutná rezervace: 602 664 650.  
Poplatek: 200 Kč/ dopoledne.
4  Pátek 7. 6. od  8:30 do  11:00, Karlštejn. 
PODHRADÍ PATŘÍ DĚTEM. Akce  pro 
školní  kolektivy  v  podhradí  hradu  Karlštejn, 
tentokrát  v  duchu  historického  řemeslného 
trhu.  Děti  složí  tovaryšskou  zkoušku,  sh-
lédnou  divadelní  představení  a  zúčastní  se 
průvodu řemesel.
4 Pátek 7. 6. od 19:00 do 20:30,  KD Žebrák. 
TANEČNÍ AKADEMIE.  Mažoretky  Domečku 

n oPečená ká.ča.
5. 6. středa od 14:00 zahrada objektu di-
gitus – Pražská 28
Blíží se doba dovolených, cestování a s tím spo-
jených  i  nevšedních  aktivit.  V  rámci  programu 
pravidelných  besed  Ká.Ča.  (Káva.Čaj.)  budeme 
nevšední  i  my!  I  tentokrát  srdečně  zveme  jak 
naše klienty, tak i další občany dříve narozené a to 
na společné setkání na zahradě – sídla organizace 
Digitus, Centra denních služeb. Téma:  jak si opéci 
buřta při skleničce a zpěvu! Kdo zpívá: vy a my. 
Hudba: vlastní. Strava: vuřta s sebou Na setkání se 
těší J. Křížek s kolektivem Digitus Mise, z.ú. 

n digitus

starý zámek, vrbnovská 27
horovice@muzeum-beroun.cz

4 V červnu je otevřeno denně kromě pondělí 
(zavírací  den)  v  čase  9-12  a  12:30-17  hodin. 
Stálá  expozice  i  možnost  zhlédnout  výstavu 
o historii sirkařství na Hořovicku.
n MuzeJní noc
14. 6. pátek od 18:00 do 22:00

n kraJanka
16. 6. neděle od 18:00

n Přednáška inG. roMana kováře
27. 6. čtvrtek od 17:00
Historie vojenské střelnice v Brdech v období 
50.-90. let 20. století.

n Muzeum Hořovicka

n „Pod střecHou“ Hradu točník
5. 6. středa od 17:00
Projekt  žáků  TO  se  studenty  Konzervatoře. 
Ve středu 5. června se v nově rekonstruovaných 
prostorách hradu Točník odehraje společné vy-
stoupení žáků tanečního oboru Venduly Dědo-
vé a studentů 5. ročníku taneční Konzervatoře 
Duncan Centre Praha. Vstupné dobrovolné.
n vernisáŽ vÝstavy Žáků 
vÝtvarnÉHo oBoru zuš
6. 6. čtvrtek od 17:00
Budova  Městského  úřadu  Hořovice  (vesti-
bul).  Výstavu  zahájí  komorní  dechový  soubor 
ZUŠ.  Práce  dětí  ze  ZUŠ  můžete  shlédnout  až 
do čtvrtka 20. 6. 2019.
n aBsolventskÝ koncert – Pavlína 
kofroňová (klavír), iveta nejedlá (příčná 
flétna)
10. 6. pondělí od 17:00
Sál hořovické radnice. Závěrečné absolventské 
vystoupení žáků ZUŠ.
n závěrečnÝ koncert Žáků zuš
14. 6. pátek od 17:00 
Velký  sál  KK  Žebrák.  Koncert  žáků,  kteří  do-
cházejí na pobočku školy v Žebráku. Vystoupí 
jednotlivý hráči na hudební nástroje, komorní 
soubory a pěvecký sbor ZVONEK.
n osovskÝ akord
15. 6. sobota od 16:00
Vystoupení kapely HORband při ZUŠ pod ote-
vřeným  nebem  areálu  „Staré  školy“  v  Osově. 
Kulturní program bude probíhat až do nočních 
hodin.

n zuš Hořovice

n informační centrum

vrbnovská 30 / 1 (areál starého zámku)
www.mkc-horovice.cz
tel. 732 512 821, 321 338 230
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
n aktuální PředProdeJ:
4  MANDRAGE, 7. 6. od 18:00. Příbram  - 
Letní kino. Cena vstupenky 400 Kč. Předprodej 
zahájen!
4 BÍLÉ VáNOCE LUCIE BÍLá  za doprovodu 
Petra Maláska, 20. 11. 2019 od 19:00. SD Hořo-
vice. Cena vstupenky 1090, 990, 890 (1590) Kč.
4 V IC bezplatně měsíčník Měšťan.

 Hořovice
  Muzeum Hořovicka  
 Starý zámek   
 16. června - 18.00 hod.

Mluveným 
slovem provází 

herečka a moderátorka 

Karolína 
Hlaváčková

PROJEKT FINANČNĚ PODPORUJÍ: MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

w
w

w
.krajanka.cz

ve spolupráci s MKC Hořovice

n závěrečnÝ koncert Žáků zuš
19. 6. středa od 17:00
Zámek Hořovice - Hlavní sál. Koncert žáků, kte-
ří docházejí do budovy v Hořovicích. Vystoupí 
jednotlivý hudebníci a komorní soubory.

Státní  zámek  v  Hořovicích  vás  srdečně  zve 
u příležitosti Víkendu otevřených zahrad do zá-
meckého parku. Pro zájemce  jsou v  sobotu 8. 
6. v 11:00 a 15:00 hodin připraveny komento-
vané  prohlídky  parkem,  během  nich  budou 
mít  návštěvníci  možnost  dozvědět  se  něco 
nejen  o  jeho  historii,  dendrologické  skladbě 
a výsadbách, ale  i o současném plánu na jeho 
obnovu. O víkendu 8. a 9. 6. můžete také absol-
vovat zábavnou  i naučnou stezku parkem pro 
děti v doprovodu rodičů. Hra spočívá v tom, že 
děti budou plnit úkoly na místech, která nalez-
nou podle speciálního plánku. Po splnění všech 
úkolů získají tajný kód, pomocí kterého se do-
stanou k pokladu v zámeckém sklepení.
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Hvězdárna ŽeBrák
Žebrák, tel.: 602 530 515
www.hvezdarnazebrak.cz
www.facebook.com/hvezdarnazebrak
n Hvězdárna děteM
6. 6. čtvrtek od 18:00
Děti provedeme Sluneční soustavou, kreslený-
mi  souhvězdími,  uslyší  Pohádku  z  hvězd,  za-
hrají si hvězdnou hru, podívají se k hlavnímu 
dalekohledu  do  kopule  a  čeká  je  řada  dalších 
vesmírných dobrodružství. Rezervace nutná!
n Pozorování noční oBloHy 
dalekoHledy
6. 6. čtvrtek od 20:00
Pozorování probíhá v hlavní kopuli dalekohle-
du za předpokladu bezoblačné oblohy.
n Měsíční noc (50 let aPollo)
13. 6. čtvrtek od 19:00 
Dostaneme vás na Měsíc – vyfotíte se jako as-
tronauti,  podíváte  se  na  měsíční  krátery,  při-
pomeneme si 50. výročí letů Apolla na Měsíc, 
prozradíme  vám  měsíční  zajímavosti  a  dětem 
promítneme pohádku Měsíc u krejčího z pro-
dukce brněnské hvězdárny
n slunovrat
21. 6. pátek od 17:00 
Svátek  Slunce  oslavíme  na  Hvězdárně  Žebrák 
za doprovodu dětského pěveckého sboru Zvo-
nek ZUŠ Hořovice v Žebráku a ještě oslavíme 
65 let Hvězdárny Žebrák. Na Slavnosti Slunce 
předáme  čestná  členství  Hvězdárny  Žebrák 
a čekají vás i další překvapení, například z ob-
letu světa v misi Okřídlený lev.
n  MuzeJní noc Muzea českÉHo 
krasu v Berouně  –  příběh  meteoritu 
Žebrák 195 let od pádu. 21. 6. pátek
MuzeuM ŽeBrák
náměstí 89, Žebrák
4 V červnu je stálá expozice muzea z dějin měs-
ta i výstava hraček otevřena o víkendech v době 

n Žebrák

9-12 a 12:45-17 hodin. Prohlédnout si je možné 
i galerii Jaroslava Hněvkovského, malíře Indie.
4 21. 6. Muzejní noc v čase 17-21 hodin, vstup 
zdarma
kulturní kluB ŽeBrák 
n PoHádková cesta ParkeM 
1. 6. sobota od 14:00 do 17:00, park 
u kulturního klubu
Pořádá  TJ  Sokol  Žebrák  ve  spolupráci  s  KK 
ke  dni  dětí.  Soutěže  s  odměnami  a  diskotéka 
od 17:00 pro děti v KK.
n 20. ročník taneční akadeMie 
7. 6 pátek od 19:00, velký sál kk
Vystoupí Mažoretky Domečku Hořovice a Ta-
neční  skupina  Carmen  pod  vedením  Pavlíny 
Hejbalové a Šárky Šnoblové.
n ProJekt leonardovy děti
11. 6. od 15:00 do 17:00 se budou přijímat vý-
robky  na  výstavu  Leonardovy  děti.  Vernisáž 
se koná 13.  června od 17:00 na  sále Kulturní-
ho  klubu.  V  17:30  vystoupí  mezzosopranistka 
Pavla Švestková a kytarista Filip Moravec s re-
nesanční hudbou. Výstava prací bude otevřena 
do 21. června vždy o akcích KK.
n uklízečka 
12. 6. středa od 19:00 
Letošní  úspěšnou  sezónu  zakončíme  divadelním 
představením „Uklízečka“. Herec a autor současně 
Marek Šmied rozehraje bláznivou komedii ze živo-
ta jedné uklízečky v divadle.  Vstupenky jsou v KK. 
n koncert Žáků zuš ŽeBrák
14. 6. pátek od 17:00
Koncert žáků základní umělecké školy v Žebrá-
ku. Vystoupí hudební i pěvecké soubory. 
n vystouPení MateřskÉ školy
18. 6. úterý od 15:30 
MŠ spolu s KK všechny rodiče a ostatní veřejnost 
na  slavnostní zakončení  roku „S paní notičkou 
jdeme písničkou“. Součástí vystoupení bude i vý-
stava prací dětí a loučení s předškoláky. 
n setkání s důcHodci
19. 6. středa od 16:00 
Pravidelné  setkání  s  důchodci  města  a  okolí. 
K tanci a poslechu hraje Ing. Jungman z Chyňavy.
n slavnostní ukončení 
školníHo roku
28. 6. pátek od 8:00
Již tradičně se žáci a učitelé Základní školy loučí 
s uplynulým rokem v Kulturním klubu. V 10:00 
hodin začíná „Slavnostní ukončení žáků 9. tříd“. 
n diskotÉka s dJ MartineM šMídeM
29. 6. sobota od 21:00 

MěstskÉ MuzeuM zBiroH 
n zBiroH na FotoGraFiícH 
z časů  MinulÝcH
potrvá do 30. 6. 
Výstava  k  650  letům  od  povýšení  Zbiroha 
na  městys.  Zobrazuje  nejen  celkové  promě-
ny města, přestavbu či výstavbu významných 
městských budov, ale zaměřuje se i na obyčej-
né domy a chaloupky.

n zbiroh

Hořovice  a  Taneční  skupina  Carmen  pod  ve-
dením  Pavlíny  Hejbalové  a  Šárky  Šnoblové  Vás 
zvou na svoji 20. Akademii.
4  Pondělí 17. 6. od  17:00 do  19:00, Klub 
Labe. ČERTOVSKá POHáDKA.  Divadelní 
představení  dramatického  kroužku,  které  děti 
secvičily pod vedením lektorky Jany Krátké.
4  Středa 19. 6. od  8:30 do  11:00, Zámek 
Hořovice. Z  POHáDKY DO  POHáDKY. 
Dopolední akce plná her a soutěží pro kolektivy 
MŠ v zámecké zahradě.
4 Pondělí 17. 6. – Pátek 21. 6., Táborová základ-
na na Zbirožském potoce. 1. BĚH TVOŘIVÝ 
TáBOR PRO RODIČE A DĚTI. Pět dnů plných 
her,  soutěží,  zpívání  a  hraní  si  v  přírodě.  Pro 
maminky je připraven večerní tvořivý program.
4  Pondělí  24. 6. – Pátek 28. 6., Táborová 
základna na  Zbirožském potoce. 2. BĚH 
REKREAČNÍ TáBOR PRO RODIČE A DĚTI. 

n deše ŽalMy
9. 6. neděle od 17:00 
Koncert v kostele sv. Mikuláše.

n Praskolesy

n ondřeJ sMeykal
3. 7. od 18:00, kostel sv. dobrotivé 
Akustický  koncert  českého  hráče  na  austral-
ský domorodý nástroj didgeridoo. Po koncer-
tu následuje beseda. Vstup dobrovolný.

n zaječov

záMek zBiroH
n cesta do říše HMyzu 
na záMku zBiroH
23. 6. neděle od 13:00 
Zveme všechny děti a  jejich rodiče na dětský 
den  konaný  na  zámku  Zbiroh  v  neděli  23. 
června  2019  od  13:00.  Pro  děti  bude  připra-
vena stezka zámeckým lesem plná zábavných 
úkolů a hádanek. V lese na ně budou přitom 
čekat postavy z říše hmyzu. Na nádvoří zámku 
se bude konat  jarmark a nebudou chybět ani 
dětské dílničky. Navštívit můžete rovněž dět-
ské prohlídky zámku a občerstvit se v zámec-
ké  krčmě.  Cena  vstupného  je  70 Kč  pro  děti 
i dospělé. Více informací a rezervace na emai-
lu info@zbiroh.com nebo na telefonním čísle 
602 527 632. 
4 Zámecká expozice otevřena denně 10-17 hod. 
Tel.: 371 784 598; e-mail: info@zbiroh.com
4  Zámecká  krčma  U  Rudolfovy  kratochvíle 
otevřena denně 11-23 hod. Tel.: 606 719 629; 
e-mail: krcma@zbiroh.com
4  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

Letní příměstské tábory
Toulky lesem s Felbiánkem
Termíny: 8. – 12. 7., 15. – 19. 7., 29. 7. – 
2. 8., 5. – 9. 8. 2019
•  Hokus  pokusy  s  přírodními  zákony  • 
Příběhy  dávných  moří  •  Lanová  bludiš-
tě, uzlování • Jak to ta vodoměrka dělá? 
•  Šifry  a  tajné  mapy  •  Písničky  z  lesa 
i do lesa
Poplatek:  1  500 Kč  za  účastníka  (v  ceně 
pomůcky, teplý oběd, pitný režim, pojiš-
tění). Zájemci pište na: felbianek@gmail.
com,  www.felbianek.cz,  www.facebook.
com/LKfelbianek/
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3. liga v Hořovicích - Historický úspěch 
stolních tenistů Sokola Hořovice

Stolním  tenistům  Hořovic-
kého  Sokola  se  po  deseti  letech 
od  postupu  do  středočeské  divi-
ze  povedl  v  letošní  sezóně  další 
zápis  do  historie  hořovického 
sportu ve formě postupu do třetí 
nejvyšší  soutěže  v  České  repub-
lice.  Úspěch  je  o  to  cennější,  že 
byl  dosažen  v  čistě  amatérských 
podmínkách bez pomoci sponzo-
rů a „nakoupených“  profesionál-
ních hráčů. 

Za  úspěchem  stojí  zejména 
odchovanci  hořovického  stolní-
ho  tenisu  Jan  Šmíd  a  Pavel  Ho-
molka,  ale  také  Luboš  Chládek, 
který  začínal  se  stolním  tenisem 
ve  Bzové,  nicméně  po  více  než 
20  letech  ho  také  lze  považovat 
za  domácího  hráče.  Tuto  trojici 
doplňoval  Martin  Karda,  který 
pochází  z Příbrami a v  týmu byl 
nejmladším hráčem. 

Letošní postup byl vyvrchole-
ním  několika  posledních  sezón, 
kdy  se  kluci  pravidelně  umísťo-
vali  na  předních  místechdivizní 
tabulky.  Pro  letošní  sezónu  si 
hned  na  začátku  stanovili  za  cíl 
postoupit  a  tento  cíl  se  snažili 
od  začátku  plnit.  Po  celou  sezo-
nu  se  pohybovali  na  předních 
příčkách  a  základní  část  soutěže 

zakončili na druhém místě. V se-
mifinále  play-off  se  pak  utkali 
s B-týmem Brandýsa nad Labem, 
přes  který  postoupili  po  výsled-
cích  10:5  a  9:9  do  finále  proti 
Sadské.  Po  dramatickém  průbě-
hu  se  podařilo  v  Sadské  zvítězit 
10:8  a  v  domácí  odvetě  pak  sta-
čilo  uhrát  pouze  9  bodů  na  „ví-
těznou“  remízu.  V  rozhodujícím 
nervy  drásajícím  utkání  pak  Lu-
boš  Chládek  udolal  hostujícího 
Jirku  Kincla  14:12  v  pátém  setu 
a tím bylpostup dokonán, 9:8 pro 
Hořovice. Euforie mohla propuk-
nout  v  celé  sokolovně,  kam  do-
razili  povzbuzovat  nejen  domácí 
diváci, ale i diváci z okolí, za což 
jim velmi děkujeme.

Pro  ligovou  soutěž  již  bude 
potřeba  zajistit  profesionálnější 
zázemí  a  další  podmínky,  které 
jsou  v  republikových  soutěžích 
vyžadovány.  Proto  bude  třeba 
získat sponzora, který by alespoň 
částečně  náklady  na  sezonu  po-
kryl.

Věřme,  že  ligová  sezóna  ne-
bude  v  podání  hořovických  So-
kolů poslední, a že budeme moci 
chodit na ligu pravidelně. Držme 
palce a choďme fandit!

Tomáš Jirouch

ceník aquapark 
Hořovice 2019
Vstupné (Celý den)
Dospělí 90 Kč
Děti od 6 do 15 let 50 Kč
Děti do 6 let v doprovodu rodičů 10 Kč
Rodinné vstupné 220 Kč
senioři nad 70 let, ZTPP + ZTP zdarma
Vstupné od 16:00 do 19:00 hodin    
Dospělí 50 Kč 

Děti od 6 do 15 let 20 Kč
Děti do 6 let zdarma
Rodinné vstupné 120 Kč
Permanentky na 10 vstupů
Dospělí 800 Kč
Děti do 15 let 400 Kč
Rodinná permanentka 1 700 Kč
Rodinné vstupné a permanentka 
max. 5 osob a z toho max. 2 dospělí
Půjčovné  za  plážové  lehátko/
sedátko

1ks/den 
50 Kč 

informace pro návštěvníky aQuaParku Hořovice 

aQuaPark bude v sezóně 2019 otevřen od 1. 6. do 1. 9. otvírací doba od 10:00 
do 19:00, třeba sledovat aktuální informace na www.horovicesport.cz  neb začátek 
může být posunut dle počasí. upozorňujeme návštěvníky na změnu cen vstupného. 

n Zleva: Luboš Chládek, Jan Šmíd, Pavel Homolka, Martin Karda.

n Zleva: Jan Šmíd, Pavel Homolka, Martin Karda, Luboš Chládek


