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Starý zámek Hořovice - nádvoří
Pátek 23. 7.
od 20:00

CASANOVA NA DUCHCOVSKÉM
ZÁMKU L.P.1798
Divadelní představení hořovického
divadla Na Vísce.

n Červnová Poezie ve středu se konala na nádvoří hořovického Starého
zámku. Hostem byl básník, spisovatel a literární historik Petr Hruška.

Sobota 24. 7.
od 18:00

AKROBAT / ALKEHOL revival

Sobota 21. 8.
od 14:00

O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI

Sobota 21. 8.
od 18:00

JAN BURIAN / JANA ŠTEFLÍČKOVÁ / PETR LINHART / JIŘÍ SMRŽ
a BEN LOVETT

Rockový večer hořovických kapel.
Divadelní pohádka pro malé i velké
diváky v podání CziDivadla Praha.

Folkový večer s výbornými muzikanty.
Neděle 5. 9.
od 14:00

LOUČÍME SE S PRÁZDNINAMI
Odpoledne pro celé rodiny - tvořivé
dílničky, skákací nafukovací atrakce,
soutěže, disko - DJ Sunny.

Společenský dům Hořovice – zahrada

n Diváky potěšili i hudebníci Josef Štěpánek a Tomáš Suchý.

2x foto: rak

Červnové setkání s poezií
„Sešli jsme se na nádvoří, na
kterém se lidé scházejí už do 13.
století,“ tak hořovická básnířka
Jitka Bret Srbová uvedla červnový
večer, který byl po dlouhé přestávce pokračováním cyklu Poezie ve
středu. Na nádvoří hořovického
Starého zámku přivítala nejen diváky, ale také účinkující, kterými
byli ostravský básník, spisovatel
a literární historik Petr Hruška
a hudebníci Josef Štěpánek a Tomáš Suchý.
Setkání se uskutečnilo ve středu
16. června. Petr Hruška předčítal
například z knihy V závalu nebo
z básnické sbírky Darmata. Jeho
dílo je přeloženo do několika cizích jazyků, získal řadu literárních
ocenění. Autorské čtení doplnil vyprávěním historek z denního i nočního života ostravského básníka.
Posluchači se tak mohli seznámit
nejen s jeho tvorbou, ale i s velmi zajímavými okolnostmi jejího
vzniku.

2

Výjimečnou atmosféru večera
umocnilo hudební vystoupení Josefa Štěpánka a Tomáše Suchého.
„Jejich skladby jsou zhudebněné
básně,“ podotknul jeden z diváků.
Večer plný poezie, prózy a hudby
připravilo Městské kulturní centrum Hořovice společně s básnířkou Jitkou Bret Srbovou. (var)

Čtvrtek 15. 7.
od 21:30

Letní kino – film: MATKY

Čtvrtek 12. 8.
od 21:00

Letní kino – film: GUMP – PES,
KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT

Sobota 14. 8.
od 10:00

HOŘOVICKÁ HELIGÓNKA
44. ročník setkání heligónkářů z celé
republiky. Pestrý program po celý den.

Galerie Starý zámek Hořovice
1. 7. – 29. 8.
MARIE TRNKOVÁ A JIŘÍ
pá-so-ne 10-18 hod. MATOUŠ TRNKA – OBRAZY
9. 9. – 31. 10.
HELENA CHRISTEN - KOLÁŽE
pá-so-ne 10-18 hod.
Změna programu vyhrazena. V případě nepříznivého počasí se akce koná v hořovickém klubu Labe. Pořádá MKC
Hořovice za finančního přispění Středočeského kraje.

Kultura v Hořovicích ožívá
Vážení kulturní přátelé,
dovolte, abych Vás po delší době pozdravil a pozval opět na kulturní akce. Během dlouhé covidové pauzy,
kterou nikdo nečekal, se MKC Hořovice snažilo opravit a vylepšit zázemí pro diváky v našich zařízeních.
Nyní je snad již prostor na kulturu jako takovou. Od června bylo zahájeno tradiční Hořovické kulturní léto
probíhající na nádvoří Starého zámku. Nabídne Vám koncerty, divadla, výstavy i akce pro děti. V zahradě
Společenského domu bude dále koncert Pokáče a hudebních skupin Harlej a Trautenberk. V létě nebude
chybět ani tradiční Hořovická heligonka či promítání letního kina na kolečkách. Na nádvoří Starého zámku
se můžete také těšit na divadelní představení, které pořádá Středočeský kraj za pomoci Muzea Hořovicka.
Letní kulturní nabídky je hodně. Stačí si vybrat. Veškeré informace naleznete v kulturním přehledu Měšťana
či na webu a facebooku MKC. Těšíme se na Vás.
Za MKC Hořovice Mgr. Přemysl Landa, ředitel

www.mesto-horovice.cz
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Významné výročí výroby harmonik v Hořovicích
100 + 1 rok s hořovickými harmonikami. To byl název slavnostního setkání k významnému jubileu výroby harmonik v Hořovicích. Akce se uskutečnila v sobotu 12. června v areálu firmy Delicia Accordions, která se nachází v hořovické lokalitě Sklenářka.
Už od ranních hodin si zde návštěvníci užívali bohatý program.
Zahájení slavnosti, kterého se ujala majitelka společnosti Delicia
Accordions Stanislava Koutná,
doprovázelo i krájení dortu a sváteční přípitek. Pak už se všichni zájemci mohli vypravit na prohlídky
výroby a zhlédnout prezentace nástrojů. Významnou součásti programu byly doprovodné venkovní
koncerty. A jak jinak, hlavní roli
v nich měly akordeony a heligonky. Na hlavním podiu se kromě
místních představili hudebníci
z mnoha míst republiky. Moderátorem kulturního programu byl
Karel Vydra.
Pořadateli byli zástupci v úvodu jmenované společnosti Delicia
Accordions. Oslavu významného
výročí plánovali již v předchozím
roce 2020. Protože se ale ze známých důvodů nemohla v loňském
roce uskutečnit, letos ji přiřadili
označení 100 + 1.
Výrobu harmonik v Hořovicích zahájil v roce 1920 Josef Kebrdle a v období První republiky

www.mesto-horovice.cz

dosáhly jeho nástroje světového
věhlasu. V současné době si mohou lidé vybrat z široké nabídky
akordeonů a heligonek, nebo si
nechat postavit nástroj na míru.
Výrobu většiny dílů zajišťuje samotná společnost Delicia Accordions, zaručuje tak kvalitu nástroje
ve všech detailech. Společnost má
vlastní kovovýrobu, lisovnu, měchárnu, truhlárnu i potahovnu celuloidů. Také opravuje starší akordeony a heligonky. Více na www.
delicia, cz. (var)

roby hudebních nástrojů a vedoucí Muzea Hořovicka Anna Brotánková seznámila účastníky se
zajímavými exponáty. Hudebním

zpestřením bylo vystoupení dua
Plzeňští Pepíci. Výstavu harmonik
v Muzeu Hořovicka můžete navštívit až do konce října. (var)

Výstavu harmonik
si můžete prohlédnout
až do konce října
Stoletou tradici výroby harmonik v Hořovicích připomíná i sezónní výstava v Muzeu Hořovicka
s názvem Harmoniky Kebrdle –
Delicia Hořovice.
Výstavu zahájila v pátek
11. června majitelka společnosti Delicia Accordions Stanislava
Koutná. Autorka výstavy Věra
Eschnerová přiblížila historii vý-

n Oslavy stoletého výročí výroby harmonik v Hořovicích se konaly v areálu
firmy Delicia Accordions. Slavnost zahájila majitelka společnosti Stanislava
Koutná. Moderátorem akce byl Karel Vydra. Foto: Jiří Sklenář

Světový den dárců krve v Nemocnici Hořovice
Na 14. června připadá každý rok
Světový den dárců krve. Tento den
má za cíl nejen připomenout zásluhy všech, kteří přicházejí pravidelně darovat krev, ale zároveň slouží
i jako výzva pro ostatní, aby zvážili
možnost pomoci druhým a začali s dárcovstvím. Naše transfuzní
stanice v Nemocnici Hořovice je
největším odběrovým místem ve
Středočeském kraji. Denně sem přichází několik desítek osob, které se
rozhodly pomoci druhým tím, že
budou darovat kus sebe.
„I přes složité situace, do kterých
se velké množství lidí díky onemocnění COVID-19 dostalo, jsme
v loňském roce uskutečnili 11 266
odběrů,“ říká Jana Šrámková, vrchní
sestra transfuzní stanice a jak říkají
dárci „srdce hořovické transfúzky“.
„Byli jsme mile překvapeni, že se
lidé nebáli a chodili darovat v pravidelných intervalech. Musíme si
uvědomit, že velmi pravděpodobně
by měla pandemie bez těchto dárců
větší počet úmrtí. Nejčastější dotazy
v poslední době se týkají očkování
proti COVID-19 a otázky, za jak
dlouho po očkování mohou dárci přijít k odběru. Pokud jim byla
podána vakcína AstraZeneca nebo
Johnson & Johnson, tak to časové
omezení je 28 dní, pokud vakcína Moderna nebo Pfizer, tak po 7
dnech.“

Světový den dárců krve si připomínáme v hořovické transfúzní stanici již několik let. Bohužel letošní
pandemická situace nám nedovolila
oslavy v našem tradičním duchu,
kdy pořádáme koncert známé kapely jen pro naše dárce. Letos tedy
musí každý oslavit dnešní den sám,
a abychom mu tuto oslavu zpříjemnili, všichni, kteří dnes přišli darovat
krev, si odnesli lahev červeného vína
pro doplnění krvinek.
„Nejraději vítáme dárce s krevní skupinou 0 negativní, protože
to jsou tzv. univerzální dárci, kteří
mohou darovat krev i osobě s jiným
typem krevní skupiny,“ popisuje
vrchní sestra a dodává: „Ať už rozdáváme dnes víno nebo v jiných dnech
drobnosti, všichni dárci mi potvrdí,
že ten pocit, že někomu mohli pomoci, je k nezaplacení.“
P. Horáková, Nemocnice Hořovice
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Královna pasovala školáčky na čtenáře
do Starého zámku, byli letos na
Pasování prvňáčků na čtenáře patří mezi pravidelné akce
čtenáře pasováni i žáci druhých
tříd. Důvod je prostý, loni nebylo
Knihovny Ivana Slavíka Hořovice. Ta letošní se ale od těch
možné akci uspořádat. Třetí letošní změnou bylo on-line pasování,
předchozích v mnohém lišila.
které zvolila základní škola ze ZaPodrobnosti nám sdělila vedoucí
knihovny Martina Stelšovská: „První změnou
bylo místo konání. Řadu
let jsme děti pasovali
v kapli zámku Hořovice,
letos jsme zvolili Galerii
Starý zámek. Hlavním
důvodem bylo téma
červnové výstavy, kdy
byly v galerii vystavené
ilustrace k pohádkovým
knížkám od Václava
Karla.“ Kromě toho, že
se místo konání přesu- n S knihovnicí Marcelou Labskou si děti četnulo ze zámku Hořovice ly v pohádkových knížkách.

ječova. Zmínit můžeme také to,
že v předchozích letech měli knihovnice pro děti připravené šerpy, letos to byly placky s nápisem
Čtenář 2021.
V hořovické galerii se po tři
středy za sebou pasovalo 220
dětí. Dvorní dáma Martina Stelšovská je přivítala a odvedla do
největší komnaty Starého zámku,

kde dvorní dámě Marcele Labské
předčítali z pohádkových knížek.
Na čtenáře je pasovala královna
Eva Kocourková.
Na památku si domů děti
odnášely nejen zážitek z akce,
ale i zmíněnou placku, drobnou
knižní pozornost a obdržely
i bezplatné roční členství v hořovické knihovně. (var)

n Vedoucí hořovické knihovny Martina Stelšovská přivítala malé čtenáře
v Galerii Starý zámek. Ukázala jim výstavu pohádkových ilustrací Václava Karla. 3x foto: Yvetta Hájková

n Z malých školáků se v červnu stali čtenáři. V hořovické Galerii Starý
zámek je v roli královny pasovala knihovnice Eva Kocourková.

LÉTO V HOŘOVICKÉ KNIHOVNĚ
Objednejte si knihy
Knihovna Ivana Slavíka Hořovice bude otevřená i o letních prázdninách. Vždy v úterý a čtvrtek 8:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00 hodin. Během prázdnin je možné využít vypůjčení předem objednaných knih
mimo otevírací dobu knihovny. Termín vyzvednutí nutné domluvit
na telefonním čísle 603 199 304. Výpůjčky lze vyzvednout i během
víkendu na IC Hořovice (tel.: 732 512 821). Mimo otevírací dobu
knihovny knihy a časopisy vracejte do biblioboxu.
Červencová beseda na nádvoří
Hořovická knihovna zve čtenáře na červencovou besedu se spisovatelkou Janou Poncarovou, která se uskuteční ve čtvrtek 15. července na
nádvoří Starého zámku. Rezervace na tuto akci je nutná, volejte na telefonní číslo 603 199 304, nebo pište na knihovna1@mkc-horovice.cz.
Tradiční fotosoutěž
K tradičním letním akcím hořovické knihovny patří fotosoutěž. Název té letošní je Krásy naší vlasti. V době od 21. 6.–23. 9. se přijímají
fotografie na email – knihovna1@mkc-horovice.cz. Následovat bude
výstava soutěžních fotografií.
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n Tři otázky pro zastupitele
Věru Veverkovou

n Peloton v čele s několikanásobným mistrem světa i ČR v jízdě na vysokém kole Josefem Zimovčákem v Hořovicích vítali i žáci 1. základní školy.

Hořovičtí podpořili charitativní
akci Na kole dětem
V úterý 8. června přijely na hořovické Palackého náměstí desítky
cyklistů, centrum Hořovic bylo
i v letošním roce jednou ze zastávek charitativní akce s názvem Na
kole dětem. Peloton v čele s několikanásobným mistrem světa i ČR
v jízdě na vysokém kole Josefem
Zimovčákem přijel na prostranství
před kostelem Nejsvětější trojice
krátce před polednem, cyklisty zde
přivítala řada diváků. Nechyběli
mezi nimi ani žáci 3. B z 1. základní
školy Hořovice, kteří zde netrpělivě
čekali především na svou učitelku
Ivanu Dlouhou. Kromě ní se k pelotonu připojili i chlapci a děvčata
z osmých a devátých tříd s učite-

lem Michalem Šimkem a ředitelem
školy Radkem Šumerou. Na akci se
přišly podívat i děti z Městské mateřské školy a mnozí další. Všichni
účastníci akce se mohli občerstvit
v sále radnice. Starosta Hořovic Jiří
Peřina je zde nejen přivítal, ale také
zde převzal certifikát jako poděkování městu za podporu akce.
12. ročník charitativní akce Na
kole dětem byl od 2. do 12. června
rozložen do desíti etap, celá trasa
měřila 1271 kilometrů. Akci podporují cyklisté, diváci, města, firmy
a další. Výtěžek podpoří děti po
onkologické léčbě, kterým je potřeba následně poskytnout rekonvalescenční a ozdravné pobyty. (var)

n Účastníky charitativní akce Na kole dětem přivítal starosta Hořovic Jiří
Peřina. 2x foto: milankabelka.com

Co Vás ve městě těší?
Dobrý den. Jmenuji se Věra Veverková, jsem nezařazený opoziční zastupitel.
V Hořovicích žiji více než 50 let, s městem jsem spjata, mám ho ráda a záleží
mi na tom, jaké je, jak prosperuje. Mám
tu svoje blízké a řadu přátel a dobrých
známých. Jsem pyšná na zdejší zámek,
rozvoj nemocnice, na výsledky některých
podnikatelů a zejména na v poslední
době se rozvíjející aktivitu obyvatel, a to
i těch mladých. Mám radost z každé povedené kulturní akce, z každého
sportovního i společenského úspěchu hořovických obyvatel.
Co mne ale opravdu osobně hodně těší, je moje spolupráce s pracovnicemi sociálního odboru. Jsem členka řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb i sociální komise. K této problematice mám velmi
blízko a chci být co nejvíce platná. Mohu potvrdit, že děvčata – Mgr. Olga
Kebrlová, Alenka Ratajová i ostatní svou práci dělají se zájmem a snahou o co nejlepší výsledy a rozvoj. V té atmosféře se pracuje dobře a jsem
ráda, že mohu trochu přispět. Úzkou a dobrou spolupráci mám i s ved.
stavebního odboru Ing. Gruntem a vedoucím ekonomického a právního
oddělení Bc. Alešem Trojanem. Vlastně se mi nestalo, že by mi jako zastupiteli ani ostatní oslovení úředníci nepomohli.
Co Vám ve městě vadí?
Do nedávna bych asi řekla – nepořádek! Ale po živých reakcích obyvatel si myslím, že došlo ke zlepšení, byť to není dokonalé. Vadí mi stav
komunikací, zoufalý stav Pražské ulice. A s tím související některé aspekty
řízení města současnou koalicí. Mám pocit, že jsou upřednostňovány velké projekty, jakési pomníky slávy před skoro neviditelnou prací pro většinu
obyvatel, která není tolik vidět, ale slouží nikoliv desítkám, ale tisícům hořovických občanů.
Stále posloucháme o nepříjemné atmosféře zastupitelstev, ale ruku na
srdce… Nemám ráda hrubost ani invektivy, ale když každý návrh opozice
je automaticky smeten, nedivím se, že někteří kolegové už to nezvládnou.
Vezměme si skládku, trvalo téměř dva roky, než jsme se dočkali uznání
chyby a vzniku škody, dva roky prodlení, než začalo vedení města konat.
Vadí mi malá snaha ohlídat při investicích každou korunu a upřednostnit městskou kasu před lobbistickými vlivy. Vadí mi sběrný dvůr – ne
proto, že je, byl potřeba – ale že vznikl na soukromém pozemku, byť jsme
měli u skládky Hrádek vlastní a městu vznikl na 50 let závazek, který při
inflaci pouhá 3% ročně vyjde za uvedenou dobu na 50 milionů. Doporučení kontrolního výboru jednat o změně smlouvy Rada nevyslyšela. Škoda.
Jak můžete přispět ke zlepšení?
Byť asi nebudu oblíbená, budu se nadále snažit říkat vše, co cítím a co
slyším od svých voličů. Budu určitě oslovovat co nejvíce mladých, aby se
konkrétně zapojili do komunální politiky. Jsou schopní, nepodlehli kouzlu
vlastní dokonalosti a neomylnosti, což se mnohým, pokud dlouho setrvávají ve své pozici, může přihodit. Třeba už se neumíme podívat na věc
jinýma očima. Spolu s kolegy ze spolku Horovize se chci účastnit kulturního života. A moc si přeji a chci napomoci tomu, aby čtvrť Žižkova - Nerudův Betlém – byla opravena a stala se cílem pro turisty. Je to historické
centrum Hořovic a bohužel - zanedbané. A budu-li mít příležitost, pak
chci nadále pracovat v oblasti sociální a pomáhat těm, kteří to potřebují.
Přeji všem Hořovákům hodně zdraví, aktivity a chuti nejen kritizovat, ale i pomoci.
Vaše Věra Veverková, zastupitelka

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Hořovice
Vážení příznivci Cibulového jarmarku v Hořovicích, vzhledem k pandemii covid-19 je i v letošním roce 2021 Cibulový jarmark Z R U Š E N.
Eva Grossová, předsedkyně ZO ČZS Hořovice
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výběrové řízení

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

samostatný odborný referent odboru výstavby
a životního prostředí – úřad územního plánování
Pracovní náplň: Výkon statní správy na úseku územního plánování, výkon funkce pořizovatele územních plánů, zpracování územně analytických podkladů, vydávání závazných stanovisek a poskytování územně plánovacích informací.
Místo výkonu práce: Městský úřad Hořovice, správní obvody Městského úřadu Hořovice dle rozsahu pracovní náplně.
Platové zařazení: 10. platová třída, dle NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů.
Pracovní poměr: na dobu určitou, zkušební doba 3 měsíce
Předpokládaný den nástupu: 1. 9. 2021, nebo dle dohody
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ve znění pozdějších předpisů:
n fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, plně svéprávná,
n státní občan České republiky, popřípadě cizí státní občan s povoleným trvalým pobytem na území České republiky, ovládající jednací jazyk,
n bezúhonnost.
Jiné požadavky stanovené územním samosprávným celkem pro vznik pracovního poměru:
n autorizovaný architekt, nebo případně vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územního plánování, nebo vysokoškolské
vzdělání v příbuzném oboru uznaného pro autorizaci, nebo případně vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením,
n zvláštní odborná způsobilost na úseku územního plánování výhodou,
n znalost práce na PC (minimálně MS Office – excel, word),
n řidičské oprávnění skupiny „B“,
n praxe při výkonu veřejné správy výhodou.
Uchazeč podá k územnímu samosprávnému celku PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKU, která musí obsahovat tyto náležitosti:
n jméno, příjmení, titul
n datum a místo narození
n státní příslušnost
n místo trvalého pobytu
n číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
n kontaktní spojení GSM a e-mailová adresa
n datum a podpis uchazeče
Doklady, které zájemce připojí k přihlášce:
n životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
n výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
n ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
n doklad o složení zkoušky odborné způsobilosti, pokud uchazeč zkoušku složil (nepovinná příloha).
Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 12:00 hod., dne 30. 7. 2021
Místo a způsob podání přihlášky: budova Městského úřadu Hořovice, Palackého náměstí 2, podatelna umístěná v přízemí.
Přihláška bude podána v zalepené obálce, označené v levém horním rohu textem: „NEOTEVÍRAT Výběrové řízení – odbor výstavby
a životního prostředí – úřad územního plánování“
Adresa, na kterou lze přihlášku ve výše uvedené lhůtě odeslat: Městský úřad Hořovice Palackého nám. 2/2 268 01 Hořovice
Poučení uchazeče v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
Osobní údaje poskytnuté uchazečem v přihlášce a jejích přílohách městu Hořovice jako správci jsou povinně poskytovanými údaji pro
účely výběrového řízení v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
Neposkytnutí požadovaných osobních údajů má za následek vyřazení uchazeče. Po posouzení přihlášek výběrovou komisí budou uchazeči
informováni o výsledku výběrového řízení na adresu uvedenou v přihlášce. Nebudou žádní další příjemci osobních údajů uchazeče.
Po ukončení výběrového řízení je možné si osobně vyzvednout předložené doklady do 31. 8. 2021 u personalistky městského úřadu na
adrese Palackého nám. 640, v kanceláři č. 109. Po uplynutí této lhůty budou doklady skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu zrušit, nebo nejmenovat žádného
z uchazečů, kteří doručili přihlášku do funkce samostatný odborný referent odboru výstavby a životního prostředí
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zprávy

Fabián přál akci „Ukliďme Brdy“
Moderní technologie pomáhají
Nejen pěkné počasí, ale hlavně ochota lidí pomoci očistit naši nejmladv charitativních
projektech
Moderní
technologie
pomáhají v ší chráněnou krajinnou oblast přineslo úspěch ve společné akci Národního

geoparku Barrandien a největší facebookové skupiny CHKO Brdy, která otevřela Týden geoparků v ČR. Více než 200 dobrovolníků včetně rodičů s dětO nových technologiích se mluví často a v různých souvislostech,
mi na 24 trasách zbavilo odpadků 240 km turistických a cyklistických cest.
málokdy
se všaksedozvídáme,
mohousouvislostech,
pomáhat i ohroženým
dětem,
O nových
technologiích
mluví často aže
v různých
málokdy se však
dozvídáme,
Sebralo se více než 134 pytlů odpadů a velké množství dalších věcí, které do
že mohou
i ohroženým
dětem,
jako například v projektu KLOKTEX.
jakopomáhat
například
v projektu
KLOKTEX.
přírody rozhodně nepatří (pneumatiky, záchodová mísa aj.). Došlo i k nálezu
u něhož musel asistovat pyrotechnický odřad Vojenské policie v Jincích.
Úspěch akce a pozitivní odezva ze strany jejích účastníků, podporovatelů i veřejnosti dává naději, že zde vznikla tradice, v níž hodlají její organizátoři pokračovat. „Ukázalo se, že celkové množství odpadků bylo nižší,
než jsme se obávali a zdá se že nejen výletníci a podobní návštěvníci lesů,
ale i lidé z jejich okolí jsou k přírodě ohleduplnější, než tomu bývalo dříve – a to je určitě dobrá zpráva“ uvedl Pavel Čámský, správce FB skupiny
CHKO Brdy. Dorazila i skupina s elektrickými golfovými vozíky a spoustou dětí, která svážela naplněné pytle s odpadem. „Velké poděkování náleží především dobrovolníkům, kteří úklid v Brdech provedli, ale také těm,
kteří jej zorganizovali a svojí pomocí a spoluprací umožnili. Šlo o Vojenské
lesy a statky divize Hořovice, město Příbram, městys Jince, obce Strašice,
Bohutín, Nevid, Mikroregion Hořovicko a nesmíme zapomenout ani na
Co je to projekt KlokTex?
Vojenskou policii ČR“uvádí Luboš Gardoň ředitel Národního geoparku
Kontejnery na textil, oblečení a obuv pro děti i dospělé
Barrandien.
o charitativní
a ekologický projekt, který podporuje předeCo je toJde
projekt
KlokTex?
JUDr. Pavel Čámský, správce facebookové skupiny CHKO Brdy
vším
Fond
ohrožených
dětíi dospělé
Klokánek. Po celé České republice jsou
Kontejnery
na textil,
oblečení
a obuv pro děti
MVDr. Luboš Gardoň, Nár. geopark Barrandien org. složka Ekol. centra Orlov
rozmístěné
kontejnery
s logem
klokánka
sběr
nepotřebného,
Jde o charitativní
a ekologický
projekt, který
podporuje
předevšímna
Fond
ohrožených
dětí Klokánek.avšak
Po celé České
republicepoužitelného
jsou rozmístěné kontejnery
klokánka
na sběr nepotřebného,
avšak použitelného
oblečení a obuvi.
oblečenís logem
a obuvi.
Odevzdáním
takovýchto
oděvů, obuvi,
Odevzdáním
takovýchto
oděvů, obuvi,
i hraček do těchto
kontejnerů
se jejich
dárcipodílí
přímo podílí
textilu,
ale i hraček
do textilu,
těchtoalekontejnerů
se jejich
dárci
přímo
na na pomoci Poděkování
jak materiální, tak hlavně finanční. Více na www.KlokTex.cz.
pomoci jak materiální, tak hlavně finanční. Více na www.KlokTex.cz.
vyhlášena i soutěž o nejnamakanější
Co má společného levhart a one„Projekt byl spuštěn s cílem pomoci těm, kteří naši pomoc potřebu„Projekt byl spuštěn s cílem pomoci těm, kteří naši pomoc potřebují. Díky všem dárcům oblečení a obuvi jsme v rámci
třídu (to je ta, která nasbírá nejvíce
mocnění covid 19? Možná se budete
Díky podpořili
všem dárcům
oblečení
obuvipřevyšující
jsme v rámci
projektují.
finančně
charitativní
organizaceačástkou
3 milionyprojektu
korun. Tutofinančně
pomoc se budeme i
kilometrů) a o největšího borce (tedy
divit, ale opravdu by se něco našlo.
podpořili
charitativní
organizace
částkou
převyšující
miliony kopřes nelehké
období snažit
nadále navyšovat.“
říká Ing. Pavlína
Klementová,
jednatelka3společnosti.
žáka, který přispěje největším indiviDíky pandemii covidu 19 se
run. Tuto pomoc se budeme i přes nelehké období snažit nadále navyEfektivita
klíčem
k podpoře
duálním sportovním výkonem).
zoologické zahrady potýkají s nedošovat.“ říká
Ing. Pavlína
Klementová, jednatelka společnosti.
Odměnu pro nejnamakanější
Projekt KlokTex
zahrnuje klíčem
stovky kontejnerů
rozmístěných po celé České republice. Město Hořovice se do projektu statkem peněz a děti zase s nedostatEfektivita
k podpoře
pomoci zapojilo již před lety.V rámci projektu se musí velmi efektivně řešit provoz celého systému, jejich výrobu, kem pohybu. Proto 2. ZŠ Hořovice
třídu,
výlet do ZOO Plasy, si naProjekt KlokTex zahrnuje stovky kontejnerů rozmístěných po celé
svoz a třídění odevzdaného textilu a obuvi, aby náklady s tím spojené, nepřevýšily přínosy celého projektu.
konec
zasloužili z prvního stupně
vyjednala
adopci
levharta
ze
ZOO
České republice. Město Hořovice se do projektu pomoci zapojilo již
žáci 4. B a 5. A a z druhého stupně
Jednou ze
zásadních
je svoz
textilu
a obuvi. Optimální
plánování
svozů s ohledemPlasy. Zatímco dospělí měli možnost
před
lety.nákladových
V rámci položek
projektu
seodevzdaného
musí velmi
efektivně
řešit provoz
celého
9. B. Borcem s právem pojmenovat
jak na rozmístění kontejnerů, tak zejména na jejich naplnění, tak zásadně ovlivňuje efektivitu celého procesu a má na nového školního mazlíčka přispět
systému, jejich výrobu, svoz a třídění odevzdaného textilu a obuvi, aby
přímý dopad do nákladů projektu.
levharta se stal Pavel Frühauf, jenž
penězi,
žáci
mohli
darovat
svůj
spornáklady s tím spojené, nepřevýšily přínosy celého projektu.
dokázal absolvovat 802 kilometrů.
tovní
výkon.
Vybírat
mohli
z
mnoVedení projektu
KlokTex
si
pro
řešení
optimalizace
svozů
vybralo
společnost
Sensority,
s.r.o.Díky
této
spolupráci
se
Jednou ze zásadních nákladových položek je svoz odevzdaného texDruhé a třetí místo získali Domiha aktivit – chůze, běh, kolo, in-line
optimalizují náklady svozu a také se přispívá ke snížení emisí díky chytré logistice.
tilu a obuvi. Optimální plánování svozů s ohledem jak na rozmístění
nik Pietrula a Nikola Dardová. Do
brusle
či
koloběžka.
Cílem
bylo
dokontejnerů, tak zejména na jejich naplnění, tak zásadně ovlivňuje efekIng. Pavlína Klementová, členka správní rady KLOKTEX help nadační fond
Krugerova národního parku jsme
sáhnout
společně
symbolického
čísla
tivitu celého procesu a má přímý dopad do nákladů projektu.
se ale nejspíš vydali pěknou okli11 468 kilometrů. To je totiž vzdáleVedení projektu KlokTex si pro řešení optimalizace svozů vybralo
kou, protože místo 11 468 kilometrů
nost
z
České
republiky
do
Krugespolečnost Sensority, s.r.o.Díky této spolupráci se optimalizují náklady
jsme jich ušli, uběhli a ujeli 41 163.
rova
národního
parku
v
Jihoafrické
svozu a také se přispívá ke snížení emisí díky chytré logistice.
Zásluhu na tom mají ale i učitelé
republice, odkud náš levhart pochází.
Ing. Pavlína Klementová, KLOKTEX help nadační fond
a asistenti, kteří nakonec neodolali
Aby to nebylo tak jednoduché, byla
a také se do soutěže zapojili. Nejúspěšnějším sportovcem se dle očekávání stal pan ředitel Jiří Vavřička,
ale na pomyslné stupně vítězů se
s ním vešla i kolegyně Ivana Rosolová a kolega Zdeněk Bláha.
Závěrem se sluší pogratulovat
vítězům a poděkovat i všem ostatním, protože někdy je důležitější
se zúčastnit, než vyhrát. Děkujeme
i všem rodičům a pedagogům, kteří
se rozhodli přispět našemu snažení
finančně. V neposlední řadě velice
děkujeme také dlouholetému partnerovi školy firmě Saint-GobainSekurit, bez jejíhož významného
sponzorského daru bychom celý
projekt nemohli uskutečnit.
Dříve zakoupené vstupenky do klubu
Veronika Slavíková,
Labe platí i na tento koncert.
2. ZŠ Hořovice

charitativních projektech
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z usnesení rady města

Z Rady města
Hořovice
ze dne 26. května 2021
n Rada města schvaluje program
jednání uvedený na pozvánce.
n Bez usnesení – pouze pro informaci o výnosu z parkovacích automatů.
n Rada města Hořovice stanovuje na základě počtu zaměstnanců
k 01. 05. 2021 platy ředitelů PO. Dále
rada města pověřuje odbor kanceláře tajemníka přípravou nových platových výměrů pro ředitele MSBNF
a MSC.
n Rada města Hořovice revokuje svá usnesení ze dne 19. 8. 2020
a 11. 11. 2020 ve věci prodeje pozemků v lokalitě Na Tržišti a nově
doporučuje Zastupitelstvu města
Hořovice schválit dle ustanovení
§ 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
zákon o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, prodej
částí pozemků parc. č. 730/1 a 730/9,
vše v k.ú. Hořovice vedených na listu
vlastnictví č. 10001 pro k.ú. a obec
Hořovice, a to Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje
v rozsahu pozemků označovaných
dle návrhu geometrického plánu
jako č. 730/10 o výměře 53 m2, parc.
č. 730/11 o výměře 377 m2, parc.
č. 730/12 o výměře 303 m2 a parc.
č. 730/13 o výměře 41 m2. Kupní
cena je stanovena dle znaleckého
posudku ve výši určené cenovým
předpisem na částku 431,57 Kč za
m2 + příslušná sazba DPH. Rada zároveň pověřuje odbor vnitřních věcí
a právní zveřejněním tohoto záměru
prodeje pozemku na úřední desce
města a přípravou příslušné kupní
smlouvy.
n Rada města Hořovice nesouhlasí
s žádostí paní Lucie F. Groene Odkolek o odkoupení pozemku parc.
č. 306 o výměře 149 m2 v k.ú. Velká
Víska a nedoporučuje Zastupitelstvu
města Hořovice tento prodej schválit.
n Rada města Hořovice souhlasí se
zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-126008938 Hořovice, Jungmannova,
obnova NN, uzavírané se společností ČEZ Distribuce, a.s., spočívající
v právu na dobu neurčitou umístit
a provozovat zařízení distribuční
soustavy na pozemcích p.č. 249/1,
286/3, v k.ú. a obci Hořovice v rozsahu dle předloženého geometrického
plánu, a to za úplatu ve výši 16.500
Kč + DPH dle platných předpisů.
n Rada města Hořovice souhlasí
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s uzavřením Smlouvy o umístění
technického zařízení na sběr a další
zpracování dat pro osobní doklady
vydávané v působnosti Ministerstva
vnitra České republiky. K podpisu
smluv je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí
se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně kupní smlouvy pro veřejnou zakázku
s názvem „Herní prvky – Hořovice“
zadávanou dle vnitřního předpisu
č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro
veřejného zadavatele, v platném znění, s výjimkou hodnotících kritérií,
kterými bude vizuální podoba herních prvků v kontextu jejich zasazení do daného prostoru z pohledu
estetického a praktického významu
při maximální ceně plnění ve výši
550.000 Kč včetně DPH. Hodnocení
bude provedeno Radou města Hořovice.
n Rada města Hořovice souhlasí
s výjimkou z vnitřního předpisu
3/2016 – Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, pro 1.
základní školu Hořovice a 2. Základní školu Hořovice, a to ve věci výběru
dodavatele pro testování PCR testy
v rámci uvedených základních škol
pro tento i příští školní rok.
n Rada města Hořovice schvaluje
v souladu s § 28 odst. 14 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, navýšení
příspěvku pro příspěvkovou organizaci Městská mateřská škola Hořovice, a to ve výši 20.000 Kč v souvislosti
s refundací provozu krizové třídy
školky.
n Bez návrhu usnesení – pouze pro
informaci o vypsaných dotacích.
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 závěrku města Hořovice
sestavenou ke dni 31. 12. 2020.
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 2020, včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, a to bez
výhrad.
n Rada města Hořovice souhlasí se
žádostí, podle které bude proveden
vjezd na pozemek p. č. 92/4 v k. ú.
Velká Víska z místní komunikace
v ulici Lipová. Usnesení rady sdělit
žadateli vč. všech podmínek města
uvedených v předkládací zprávě.
n Rada města Hořovice souhlasí se
zachováním vyhrazeného parko-

vacího místa pro zdravotně a tělesně postiženou osobu na parkovišti
u domu čp. 194 na náměstí Svobody.
Informovat žadatelku.
n Rada města Hořovice souhlasí
s návrhem zastupitelky města Hořovice, popsaným v předkládací zprávě, podle kterého bude nově soutěženo o návrh provedení každoroční
vánoční výzdoby města. Rada stanovila maximální výši každoročního
pronájmu na 250.000 Kč. Rada tedy
souhlasí s vypsáním veřejné zakázky
na pronájem vánočního osvětlení,
vždy instalovaného od první adventní neděle do Svátku Tří králů v příštích čtyřech letech. Podmínkou pro
provedení bohatší výzdoby radnice
bude závazek vyzvaných společností,
že při její instalaci nedojde k poškozování fasády a oken radnice jejich
navrtáváním apod., resp. nedojde
k poškození nově instalované ochrany proti holubům.
n Pro informaci - Lidická návrh řešení.
n Rada města Hořovice souhlasí
s návrhem nové lávky přes Červený potok, umisťované na ř. km
13,198, který v podobě projektové
dokumentace pro společné řízení
(DUR+DSP) předložil ing. arch.
Kreisinger. Projektovou dokumentaci zpracovala firma ing. Jiří Šárka –
statická a projekční kancelář. Oznámit usnesení rady žadateli.
n Rada města Hořovice pověřuje
pana starostu a pana místostarostu
podpisem stavebních situačních výkresů u těch stavebních záměrů majitelů nemovitostí v Hořovicích, kdy
město Hořovice vystupuje ve stavebním řízení jako majitel sousedního
pozemku a kdy stavební činnost na
tomto pozemku nijak zásadně neovlivňuje stav sousedního pozemku
v majetku města.
n Rada města Hořovice souhlasí
dle Vnitřního předpisu č. 3/2014
s bezplatným pronájmem zasedací
místnosti radnice Svazu neslyšících
a nedoslýchavých v České republice
pro konání poradenské činnosti pro
sluchově postižené občany Hořovického regionu vždy první a třetí úterý
v měsíci roku 2021 od 10.00 hod. do
13.00 hod. za podmínky dodržení
platných hygienických předpisů.
n Rada města Hořovice schvaluje
financování realizace pobytového tábora pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin z rozpočtu města Hořovice, z kapitoly sociální věci
a zdravotnictví – prevence kriminality v poměrné výši 49.333,– Kč.
n Rada města Hořovice nesouhlasí
s návrhem Odboru sociálních věcí,
zdravotnictví a školství a neschvaluje
poskytnutí individuální účelové do-

tace pro organizaci: Zdravotní klaun,
o.p.s.
n Rada města Hořovice souhlasí
s přijetím sponzorského daru ve výši
Kč 15.000,– od společnosti Saint-Gobain Securit ČR, s.r.o. pro 2. ZŠ
Hořovice na realizaci projektu „Vysportujme si školního Levharta“.
n Rada města Hořovice souhlasí
s podáním žádosti 2. ZŠ Hořovice
o dataci v rámci výzvy OP VVV č.
02_20_080 Šablony III.
n Rada města Hořovice souhlasí
s prodloužením nájemních smluv
v sociálních bytech celkem u dvou
žadatelů a za podmínek daných přílohou k zápisu. V případě, že nájemci budou běžné nájemné a služby
hradit pravidelně a již vzniklé dluhy
se budou snižovat, Městská správa
bytového a nebytového fondu nájemní smlouvy automaticky prodlouží. V opačném případě MSBNF
nájemní smlouvy neprodlouží a zahájí úkony vedoucí k vystěhování.
Vzhledem k tomu, že si jedna nájemnice nepožádala o prodloužení
NS, ukládá MSBNF zahájit úkony
vedoucí k vystěhování. Informovat
nájemce a MSBNF.
n Rada města Hořovice schvaluje
odměny ředitelům 1. a 2. ZŠ ve výši
jednoho měsíčního platu za zvýšené
mimořádné úsilí v období pandemické situace.
n Rada města Hořovice ukládá odboru technickému a dopravnímu
pořídit dopravní studii, která posoudí nárůst dopravy vzhledem k existující dopravní infrastruktuře pro
plánovanou výstavbu lokality, Nová
čtvrť“ a pro Západní sídliště. Na základě zpracovaného dokumentu posoudit přijatelnost záměrů z hlediska
dopravy, případně pro provedení
stanovit podmínky.
n Rada města Hořovice schvaluje
navýšení příspěvku ve výši 198 000
Kč pro příspěvkovou organizaci
Městská správa bytového a nebytového fondu na zakoupení kontejneru pro sběrný dvůr a na zvýšení
mezd zaměstnanců.

Z Rady města
Hořovice
ze dne 7. června 2021
n Rada města schvaluje program
jednání uvedený na pozvánce.
n Rada se seznámila s dokumentací pro provedení stavby, podle
které bude probíhat rekonstrukce
topných kanálů na sídlišti Višňovka
a souhlasí tedy se stavbou nazvanou
„Rekonstrukce rozvodů tepelného

www.mesto-horovice.cz

z usnesení rady města
hospodářství, sídliště Višňovka, Hořovice“, a to za podmínek uvedených
v předkládací zprávě. Oznámit usnesení rady žadatelům.
n Rada souhlasí se žádostí, a tedy
s umístěním elektrického rozvaděče z boku plánované garáže v ulici
Obránců Míru na pozemku parc. č.
1112/34 v k. ú Hořovice. Rozvaděč,
který bude přistavěn k boční zdi
garáže a postaven tedy na pozemku
parc. č. 1112/35 v k. ú. Hořovice, neovlivní ani nenaruší veřejnou zeleň na
tomto pozemku. Sdělit stanovisko
rady žadateli.
n Rada souhlasí se zachováním
vyhrazeného parkovacího místa
pro zdravotně a tělesně postiženou
osobu na komunikaci před domem
č.p. 180, v ulici 9. května. Informovat
žadatelku.
n Rada nesouhlasí s vyhrazením
parkovacím míst před domem č. p.
1600/7 v ulici Na Okraji ve prospěch
obyvatel tohoto domu. Důvodem
odmítnutí žádosti je nemožnost
vyhovět všem případným dalším
žadatelům o vyhrazené parkování.
Oznámit usnesení rady žadatelům.
n Rada města Hořovice schvaluje, že
s platností od 1. 1. 2022 bude pronajímatelem bytů ve vlastnictví města
Hořovice namísto Městské správy
bytového a nebytového fondu Hořovice samo město, a to včetně převodu
všech souvisejících práv a povinností, a zároveň souhlasí s navýšením
nájemného v bytech vlastněných
městem v souladu s ustanoveními
zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník, resp. stanovuje nájemné v místě
a čase obvyklé.
n Rada města Hořovice bere na
vědomí předložený návrh Obecně
závazné vyhlášky města Hořovice
č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství,
a s doporučením jejího schválení ji
předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání na základě § 84
odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
n Rada města Hořovice bere na
vědomí předložený návrh Obecně
závazné vyhlášky města Hořovice
č. 2/2021, kterou se stanoví školský
obvod a část společného školského
obvodu základních škol zřizovaných
městem Hořovice, a s doporučením
jejího schválení ji předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání
na základě § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
n Rada města Hořovice bere na
vědomí předložené návrhy Obecně
závazných vyhlášek města Hořovice
č. 3/2021, o místním poplatku ze psů,
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č. 4/2021, o místním poplatku z pobytu, č. 5/2021, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství
a č. 6/2021, o místním poplatku ze
vstupného, které nahrazují stávající
Obecně závaznou vyhlášku města Hořovice o místních poplatcích
č. 1/2020, a s doporučením jejich
schválení je předkládá Zastupitelstvu
města Hořovice k projednání na základě § 84 odst. 2, písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
n Rada města Hořovice souhlasí
s předloženými kupními smlouvami na odkup pozemků dotčených
stavbou „Cyklostezka Hořovice –
Kotopeky včetně lávky přes Červený potok“ v k.ú. Velká Víska, obci
Hořovice, mezi fyzickými osobami
a městem Hořovice, kterými jsou:
1. Kupní smlouva s p. Hamouzovou
a Ing. Růžičkovou na odkup pozemku parc. č. 900/18, odděleného od
pozemku parc. č. 900/13 v k. ú. Velká
Víska, obec Hořovice za kupní cenu
73.840 Kč. 2. Kupní smlouva s Ing.
Vondráčkem na odkup pozemků
parc. č. 912/45 a parc. č. 912/46, oddělených z pozemku parc. č. 912/37
a pozemků parc. č. 912/47 a parc. č.
912/48, oddělených z pozemku parc.
č. 912/11 v k.ú. Velká Víska, obec
Hořovice za kupní cenu 141.427
Kč. 3. Kupní smlouva s p. Sekyrovou
a p. Fikarovou na odkup pozemků
parc. č. 912/49 a parc. č. 912/50 oddělených z pozemku parc. č. 912/14
v k.ú. Velká Víska, obec Hořovice za
kupní cenu 43.327 Kč. Rada města
Hořovice zároveň doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit
dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, odkup daných pozemků.
n Rada města Hořovice bere na vědomí žádost pana Milana Vyštejna
o odkup pozemků parc. č. 2145, parc
č. 2146, parc č. 2150/5 a části pozemku parc č. 1755 za účelem provedení
terénních úprav a výsadby lesního
porostu a doporučuje Zastupitelstvu
města Hořovice schválit pouze prodej pozemků parc. č. 2145, parc č.
2146 a parc č. 2150/5 za podmínek
provedení úprav dle projektové dokumentace s kladným stanoviskem
společnosti VaK Beroun. Rada města
Hořovice zároveň pověřuje odbor
vnitřních věcí a právní zveřejněním
tohoto záměru prodeje pozemků na
úřední desce města a zajištěním znaleckého posudku, dle kterého bude
určena prodejní cena pozemků.
n Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením Smlouvy o převzetí odpadu do zařízení číslo S/
C02/05004941/ST100/2021
se

společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO 49356089, a to
zejména ve věci ukládání odpadu
z odpadkových košů. K podpisu
smlouvy je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohody o umístění stavby č. IE-126010779 pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve vybudování
nového kabelového vedení NN na
pozemcích parc. č. 1613/3 a 1637/1
v k.ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene bude cca 44
bm za jednorázovou náhradu ve výši
3.600 Kč + DPH dle platných předpisů, celkem 4.356 Kč.
n Rada města Hořovice souhlasí se
zněním Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby č. IE-12-6010055/
SOBSVB/01 Hořovice obnova NN
ul. Smetanova pro společnost ČEZ
Distribuce, a. s., spočívající ve vybudování nového kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 44/1
a 45/2 v k.ú. Hořovice a pozemku
32 v k.ú. Velká Víska. Předpokládaný
rozsah věcného břemene bude cca
194 bm za jednorázovou náhradu ve
výši 51.500 Kč + DPH dle platných
předpisů, celkem 62.315 Kč.
n Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohody o umístění stavby č. IV-126028202/4102318764 Hořovice, ul.
Cihlářská, parc. č. 831/78 pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., spočívající
ve vybudování nového odběrného
místa vedení NN na pozemcích
parc. č. 701/1 a 831/79 v k.ú. Velká
Víska. Předpokládaný rozsah věcného břemene bude cca 6 bm za jednorázovou náhradu ve výši 2.400 Kč
(včetně DPH dle platných předpisů).
n Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohody o umístění stavby č. IV-126028204/4102318799 Hořovice, ul.
U Potoka, parc. č. 130 pro společnost
ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve
vybudování nového odběrného místa vedení NN na pozemku parc. č.
130 v k.ú. Hořovice. Předpokládaný
rozsah věcného břemene bude cca 2
bm za jednorázovou náhradu ve výši
1.000 Kč (včetně DPH dle platných
předpisů.
n Rada města Hořovice bere na
vědomí předložené rozpočtové
opatření č. 2 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2021
ve znění rozpočtového opatření č.
1, a s doporučením jej schválit ho
předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání na základě § 84

odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
n Rada města Hořovice na základě
výběrového řízení „1. ZŠ – oprava
vodoinstalace a hygienických koutků“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče TEZA spol.
s r.o., IČO: 498 23 299, jehož tímto
vybírá jako dodavatele a souhlasí
s podpisem Rozhodnutí o výběru
dodavatele, k němuž je pověřen starosta města. Hodnota plnění veřejné
zakázky činí 339.650 Kč bez DPH, tj.
410.976,50 Kč vč. 21 % DPH. Rada
města Hořovice následně pověřuje
ředitele příspěvkové organizace 1.
základní škola Hořovice Mgr. Radka
Šumeru k dalším úkonům souvisejícím s realizací akce v souladu se zadávacím řízením.
n Rada města Hořovice na základě
výběrového řízení „1. ZŠ – oprava
venkovního schodiště“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nabídky uchazeče
BM Construction, spol. s r.o., IČO:
284 98 771, jehož tímto vybírá jako
dodavatele a souhlasí s podpisem
Rozhodnutí o výběru dodavatele.
Společnost za plnění veřejné zakázky
požaduje částku ve výši 2.989.996,76
Kč bez DPH, tj. 3.617.896,08 Kč vč.
21 % DPH. Rada města Hořovice
pověřuje starostu města podpisem
příslušné Smlouvy o dílo.
n Rada města Hořovice na základě
výběrového řízení „Oprava místních komunikací v Hořovicích“
projednala závěry hodnotící komise
a rozhodla o výběru nabídky uchazeče Ekotech Hořovice, s.r.o., IČO:
276 30 668, jehož tímto vybírá jako
dodavatele a souhlasí s podpisem
Rozhodnutí o výběru dodavatele.
Společnost za plnění veřejné zakázky
požaduje částku ve výši 2.879.374,88
Kč bez DPH, tj. 3.484.043,60 Kč vč.
21 % DPH. Rada města Hořovice
pověřuje starostu města podpisem
příslušné Smlouvy o dílo.
n Rada města Hořovice souhlasí
se zněním zadávací dokumentace
a veškerých příloh včetně příslušné
smlouvy pro veřejnou zakázku s názvem „Vánoční osvětlení v Hořovicích“ zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu
pro veřejného zadavatele, v platném
znění, s výjimkou hodnotících kritérií, kterými bude vizuální podoba vánočního osvětlení v kontextu
jejich zasazení do daného prostoru
z pohledu estetického a praktického
významu při maximální ceně plnění
ve výši 250.000 Kč včetně DPH ročně po dobu trvání 4 let. Do komise
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z usnesení rady města - policie - hasiči
pro otevírání obálek, komise pro
posouzení kvalifikace a hodnotící
komise jsou tímto radou jmenování následující členové, resp. i jejich
náhradníci v tomto složení: členové – Eva Kaufmanová, Věra Veverková, Mgr. Zdeňka Ulčová, Ondřej
Vaculík, Roman Jetel; náhradníci –
1. náhradník Ing. Petr Karban, 2.
náhradník Ján Rogos 3. náhradník
MDDr. Antonín Spal, 4. náhradník
Jana Šrámková, 5. náhradník: Ing.
Milan Šnajdr Zdržel se: 1“
n Rada města Hořovice souhlasí
se zněním zadávací dokumentace
a veškerých příloh včetně Smlouvy
o dílo pro veřejnou zakázku s názvem „Společenský dům – denní
stacionář“ zadávanou dle vnitřního
předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu pro veřejného zadavatele,
v platném znění. Do komise pro otevírání obálek, komise pro posouzení
kvalifikace a hodnotící komise jsou
tímto radou jmenování následující členové, resp. i jejich náhradníci
v tomto složení: členové – Ing. Milan
Šnajdr, Bc. Aleš Trojan, MPA, Ondřej
Vaculík, náhradníci – 1. náhradník
Roman Jetel, 2. náhradník Bc. Michal Hasman, MPA, 3. náhradník.
Ing. David Grunt.
n Rada města Hořovice bere na vědomí zápis ze Strategické komise.
n Rada města Hořovice na základě
výběrového řízení „Implementace
SW pro „Agendu správy dopravních přestupků při úsekovém měření rychlosti ve městě Hořovice“
projednala závěry hodnotící komise
a souhlasí s rozhodnutím o vyloučení účastníka GEMOS DOPRAVNÍ
SYSTÉMY a.s., se sídlem Hálova
47/12, 190 15 Praha 9 – Satalice,
IČO: 241 32 098 ze zadávacího řízení. Zároveň rada pověřuje starostu
města podpisem Rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.
n Rada města doporučuje zastupitelstvu města Hořovice příslušného
podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, v platném znění
(stavební zákon), schválit pořízení změny územního plánu města
Hořovice č. 1 na návrh společnosti

CONSTRUCTION TEAM s.r.o.
a společnosti BAGGER, k.s. (navrhovatelé). Změna bude pořízena
dle ust. § 55a stavebního zákona se
zpracováním vyhodnocení vlivu
na udržitelný rozvoj území, a to na
základě stanoviska krajského úřadu
s požadavkem na zpracování vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí (SEA). Rada dále doporučuje
zastupitelstvu podmínit pořízení
změny ÚP úplnou úhradou nákladů
na zpracování navrhovatelům.
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice k pořádání
koncertů a jiných veřejných vystoupení pro Základní uměleckou školu Josefa Slavíka a to v termínech:
21. 06. 2021 od 16:00 - 18:00 hod.,
22. 06. 2021 od 16:00 - 20:00 hod.
a 29. 06. 2021 od 15:00 - 19:00 hod.
Souhlas je platný při dodržení hygienických předpisů.
n Rada města Hořovice souhlasí
s prodloužením nájemní smlouvy
v sociálních bytech u jednoho žadatele a za podmínek daných přílohou
k zápisu. V případě, že nájemce bude
běžné nájemné a služby hradit pravidelně a již vzniklé dluhy se budou
snižovat, Městská správa bytového
a nebytového fondu Hořovice nájemní smlouvu automaticky prodlouží. V opačném případě MSBNF
nájemní smlouvu neprodlouží a zahájí úkony vedoucí k vystěhování.
Informovat nájemce a MSBNF.
n Rada města Hořovice souhlasí
s přidělením uvolněného malometrážního bytu č. 23) žadatelce dle přílohy zápisu. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou, a to do
31. 12. 2021. Informovat žadatelku
a MSBNF. Proti: 1
n Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy č. 7/2021
o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Kotopeky v roce 2021 – částka
5000,– Kč, určenou na činnost Domova.
n Rada projednala podněty zastupitelů Ing. Petra Karbana, paní Věry
Veverkové, JUDr. Jaroslava Ortmana
a pana Miloše Koželuha k tématům:
náhrada škody - skládka Hrádek,
proluka Pražská - dražba, demografická studie rozvoje města.

Okresní soud v Berouně hledá přísedící do soudního senátu
Zájemce o post přísedícího senátu pro nové funkční období 2022 – 2026 musí být státním občanem ČR s trvalým pobytem či pracovištěm v Hořovicích. Senát, který tvoří soudce a dva přísedící,
rozhoduje o rozsudku, vině a trestu v závažných trestních a občanskoprávních kauzách. Přísedícímu musí být nejméně 30 let. Podmínkou je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a morální
vlastnosti dávající záruku, že bude svou funkci řádně zastávat. Nemusí mít odborné vzdělání.
Uchazeči narozeni před 1. prosincem 1971 musí doložit negativní lustrační osvědčení a čestné prohlášení. Přísedící má nárok na paušální odměnu, refundaci mzdy i náhradu cestovného.
Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím Městského úřadu v Hořovicích na emailové adrese:
kuniakova@mesto-horovice.cz nejpozději do 31. 7. 2021
Bc. Michal HASMAN, MPA tajemník
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Městská policie Hořovice
8 5. 5. 2021 v 19:54 přijala
Městská Policie Hořovice telefonické oznámení o tom, že na autobusovém nádraží dochází ke
rvačce dvou mužů. Po příjezdu
na místo strážníci vyzvali osoby
k zanechání jejich protiprávního jednání a rvačku ukončili.
Jelikož jeden ze zúčastněných
aktérů byl viditelně zraněn, byla
na místo přivolána RZS.
8 Dne 10. 5. 2021 v 10:55 bylo na
tísňovou linku Městské policie
oznámeno, že se na autobusovém nádraží v Hořovicích nachází spící muž. Strážníci na místě zjistili, že muž má zdravotní
problémy a poskytli mu prvotní
pomoc. Následně přivolali RZS,
která muže převezla do místní
nemocnice k dalšímu ošetření.
8 Dne 15. 5. 2021 v 10:34 hodin obdržela Městská policie
oznámení, že se v obci Tlustice
stala dopravní nehoda. Při této
nehodě došlo ke škodě na veřejném osvětlení a taktéž na plotě
u domu. Řidič, který vozidlo řídil, z místa odešel. Hlídce strážníků se řidiče vozidla podařilo

najít a následně předat do rukou
PČR pro podezření ze spáchání
trestného činu.
8 Dne 18. 5. 2021 ve 14:50 hodin obdrželi strážníci MP informaci od PČR o odcizeném
vozidle zn. Peugeot černé barvy
z obce Cerhovice. Ještě téhož
dne ve večerních hodinách se
strážníkům toto vozidlo podařilo nalézt a to v lesoparku Dražovka. Na místo byli přivoláni
policisté z obvodního oddělení
Hořovice, kteří si vozidlo převzali k dalším úkonům.
8 Dne 24. 5. 2021 v 18:14 hodin
bylo na tísňovou linku Městské
Policie Hořovice oznámeno, že
nějaký mladý muž jezdí ulicí
Plzeňská na čtyřkolce a nemá
nasazenou přilbu. Hlídka MP
tohoto muže zastavila a vyzvala
ho k předložení dokladů potřebných k řízení motorového
vozidla. Muž však předložil
pouze občanský průkaz a dále
strážníkům sdělil, že řidičský
průkaz nevlastní. Z tohoto důvodu byla věc předána PČR.
Městská policie Hořovice

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166
Městská policie Hořovice přijme do svých řad nového strážníka.
Nábor probíhá od 16. 12. 2020 a nového zájemce o tuto službu
občanům uvítáme. Plné znění náborového inzerátu naleznete
v čísle 6 / 2021 Měšťana, online: https://www.mesto-horovice.eu/
mesto/informacni-centrum/mestan-zpravodaj/.

Hasiči Hořovice
Zásahy Hasičského záchranného Sboru Středočeského kraje,
územního odboru Beroun, požární stanice Hořovice.
8 Od 15. 5. do 15. 6. 2021 hasiči
ze stanice Hořovice vyjížděli k 34
událostem, z toho k 3 požárům,
k 9 technickým událostem typu
čerpání vody, padlý strom, k 15
dopravním nehodám, k 5 událostem typu únik nebezpečných
látek a k jedné záchraně osob.
V jednom případě šlo o planý poplach, poruchu EPS či neohlášené
pálení. Při událostech spolupracovali se zdravotnickou záchrannou službou, policií ČR a ostatními složkami IZS. Při událostech
došlo ke zranění 10 osob a 5 osob
bylo přímo zachráněno.
8 29. 5. 2021 v 18:18 byla jednotka HZS Středočeského kraje ze
stanice Hořovice společně s jed-

notkou SDH Cerhovice vyslána
k požáru osobního automobilu
do Cerhovic.
8 31. 5. 2021 v odpoledních hodinách byla jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Hořovice společně s jednotkou SDH
obce Žebrák vyslána k požáru
osobního automobilu na silnici
mezi Hořovicemi a Lochovicemi.
8 5. 6. 2021 v odpoledních hodinách byla jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Hořovice
společně s jednotkami SDH obcí
vyslána na technickou pomoc,
čerpání vody a odstranění překážek při lokální bouřce na území
ORP Hořovice. Hasiči odstraňovali nánosy, odčerpávali vodu
a uklízeli po silném dešti v jednotlivých zasažených obcích.
HZS Středočeského kraje
ze stanice Hořovice
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Rozvolněné zpívání
Také žáci Základní umělecké školy Josefa
Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy
Květuše Ernestové se po částečném obnovení výuky v základních uměleckých školách
zvolna vracejí ke svým nedobrovolně opuštěným uměleckým aktivitám, online i live
pěveckým soutěžím, koncertům i k dříve
zakázanému zpěvu v komorních sestavách.
Letos po desáté se zúčastnili celostátní pěvecké soutěže pro děti a mládež BRDSKÝ KOS 2021
v Mníšku pod Brdy. Již 21. ročník prestižního setkání s uskutečnil za přísných hygienických opatření jako casting na předskokany při mníšeckých
kulturních akcích v sobotu 22. května 2021 v sále
nového Pavilonu. V porotě zasedli hudební producent a manager Milan Herman, zpěvačka Eliška
Rezková, hlasová koučka a umělecká vedoucí Lucky Voice Bandu Lucie Freiberg, a patronka soutěže
zpěvačka a herečka Zora Jandová. Nejúspěšnějším
hořovickým pěvcem se stal koryfej celostátních
pěveckých soutěží, sotva dvanáctiletý Martin Jirák,
který do své sbírky přidal jednoho zlatého Brdského
kosa (spolu s Theodorou Havlíčkovou a Tobiasem
Rosenbaumem) za interpretaci hitovky Suchého
a Šlitra TAK ABYSTE TO VĚDĚLA z muzikálu KDYBY TISÍC KLARINETŮ (1965), jednoho
bronzového Brdského kosa v duu MAFI (s Filipem
Strejcem) za provedení rockenrollu NÁŠ AUŤÁK
z muzikálu POMÁDA (1978) a dalšího solového
bronzového Brdského kosa za interpretaci jistě jedné z nejpopulárnějších písní, které dala Itálie světu,
megahitu Lucia Dally z roku 1986 CARUSO. V nejstarší IV. kategorii do 18 let byli oceněni za dlouholetou úspěšnou účast v soutěži BRDSKÝ KOS
Michaela Mervartová z Liberce, Leona Skácelová

z Brna a z Hořovic Filip Strejc (v 9 startech získal
1 zlatého, 3 stříbrné, 2 bronzové Brdské kosy, Cenu
poroty i Cenu Radia Junior) a Erika Řechtáčková
(soutěžila solově i v sestavách v letech 2018, 2019
a 2021). Tito pěvci překročí v příštím roce věkovou
hranici 18 let a účast v soutěži jim bude zapovězena,
stejně jako populárnímu hořovickému duu MAFI
(Martin Jirák & Filip Strejc), které v posledních pěti
letech získalo 1 zlatého, 1 stříbrného, 2 bronzové
Brdské kosy a jednu Cenu poroty.

V letošním castingovém Brdském kosovi také
soutěžily hořovické Karina Rácz, Kateřina Labská
a Julie Lišková. Vítězové Brdského kosa budou mít
možnost spoluúčinkovat na koncertech profesionálních umělců v Mníšku pod Brdy.
Ve zdvojeném ročníku české části Mezinárodního dětského pěveckého festivalu pro solisty ve
věku 6 - 15 let SANREMO JUNIOR se Martin Jirák

dokázal prozpívat mezi posledních patnáct soutěžících, na finálovou osmičku však zatím nedosáhl.
Lépe obstál v mimořádném celostátním kole soutěže KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2020, které se
uskutečnilo až v sobotu 12. června 2021 v Aule ZŠ
a ZUŠ Karlovy Vary. Odborná porota ocenila jeho
soutěžní vystoupení 2. cenou. Je to jeho páté ocenění v řadě ve finále této soutěže, což je jistě ojedinělý
výkon; zvlášť, když je soutěž postupová a do Karlových Varů je třeba se prozpívat přes nižší kola.
V online pěveckých soutěžích uspěli hořovičtí
pěvci v Mezinárodní soutěži PRAŽSKÝ PĚVEC
(Národní divadlo Praha; dvě první ceny, dvě druhé ceny a jedno Čestné uznání), v soutěži CHCI
TĚ SLYŠET (Praha, semifinále), v International
online festival of arts Pearls of Europe 2021 (ČR,
dvě 2.ceny), v International online festival of arts
STARS WAY NEW YORK 2021 (USA, dvě 1.ceny),
International competition of young performers in
the field of interpretation of instrumental and song
music of the peoples of the world v hlavním městě
Kazachstánu NUR-SULTAN (3. cena), v TALENT
- STAR OSTRAVA (postup do finále) i v WORDL
OPEN MUSIC COMPETITION v Bělehradě (Srbsko, dvě 2.ceny).
Koncertní činnost se obnovuje velmi pomalu. Žáky K. Ernestové mohlo publikum slyšet na
koncertě vítězů PRAŽSKÉHO PĚVCE v neděli
20. června 2021 v Brožíkově sále Staroměstské radnice v Praze, kde si Nicol Racková, Tobias Rosenbaum, Martin Jirák, Kateřina Labská a Filip Strejc
převzali své hlavní a zvláštní ceny a finanční odměny, nebo na tradičním třídním červnovém koncertě
THE SHOW MUST GO ON v divadelním sále radnice v Hořovicích.
Dalším vystoupením je účast na multimediální
show Pavla Šporcla 3. července 2021 v předzámčí
v Mníšku pod Brdy. (ern)

_________________________________________________________________________________________________________

druhý ročník obnovené tradice

Palackého náměstí

Pouť s tradičními prodejními stánky regionálních
řemeslníků, farmářů a prodejců. V nabídce budou mj.
kozí sýry, zvěřina, domácí škvarky, paličkované šperky,
autorské šperky, výrobky z šustí, andělské výrobky, solné
lampy, přírodní ovocné šťávy, rokycanské kuličky,
sladkosti a mnoho dalšího. Budete mít možnost zakoupit
keramické nebo kované šperky, lampy, drhané nebo
textilní výrobky nebo panenky vyrobené v chráněné dílně.
K dispozici budou stánky s občerstvením, např. s jídlem,
dobrou kávou a zmrzlinou.
V průběhu poutě uvidíte ukázky práce řemeslníků, dětské
dílničky, vystoupení psích uličníků, ochutnáte hudební
lázeň, vystoupení, středověké hudební skupiny Gutta
z Plzně. Z Plzně přijedou harmonikáři Plzeňští Pepíci.
Účast opět přislíbil i profesionální kat, maňáskové divadlo,
své knížky bude nabízet autor Četnických humoresek ve
stánku historické četnické stanice Hořovice, a mnoho
dalších účinkujících.
Od 10.00 hodin se v kostele koná mše svatá a od 11.00
hodin zpívání v Loretě. Po celou dobu poutě bude
otevřen kostel Nejsvětější trojice, Loreta a rovněž
Evangelický kostel (bývalá synagoga). Prohlídky budou ve
stanovených časech i s průvodcem.

www.mesto-horovice.cz

Ve spolupráci s Římskokatolickou
Farností Hořovice, Farním sborem
ČCE v Dobříši a Hořovicích, MKC
Hořovice, dalšími spolky,
nadšenci, dobrovolníky
a sponzory, pořádá
HOROVIZE, z. s.
Cvočkařská 286/1
268 01 Hořovice
IČO: 08992878
Tel. č. 603 964 553
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Galerie Starý zámek Hořovice vás zve na výstavu obrazů

Marie Trnková

&Jiří Matouš Trnka

Vernisáž 1. 7. 2021od 17.00 hodin
na nádvoří Starého zámku Hořovice.
Následně prohlídka výstavy.
Na úvod promluví PhDr. Dušan Sedláček
na violu zahraje Michal Trnka.
Záštitu nad výstavou převzal Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta města Hořovice.
Výstava potrvá do 29. 8. 2021otevřeno pá - so - ne od 10 do 18 hod.

SK
HOŘOVICE

POZVÁNKA
na oslavu 111. výročí
vzniku fotbalu v Hořovicích
24. 7. 2021
Program:
10:30
11:15
13:00
14:00
16:00

zápas SK Hořovice „A“ - Přední Kopanina
čestná uznání České unie sportu
oficiální otevření UMT
zápas dorost
zápas žáci

Sobota 31. července 18 – 22 hodin
HRADOZÁMECKÁ NOC
prohlídka stálé muzejní expozice
pohádkové loutkové představení
divadla „Vysmáto“ Aleše Bílka
výstava Harmoniky Kebrdle – Delicia Hořovice
s hudebním vystoupením harmonikářů

Pátek 6. srpna 19:30 představení ART
zábavná komedie Divadla Bez zábradlí
nádvoří Starého zámku
hrají: Karel Heřmánek, Zdeněk Žák,
Josef Carda

Pátek 27. srpna 19:30
Sáňky se zvonci
scénické představení hereček

Městského divadla Mladá Boleslav

Vše na stadionu SK Hořovice z.s.
Každý účastník srdečně vítám
Občerstvení zajištěno
Pozvánka slouží jako vstupenka

www.mesto-horovice.cz

18:00 renesanční tance s výukou
pojednání o životě renesančních
šlechtičen, dobová hudba
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kulturní servis
n Galerie Starý zámek
Vrbnovská 30/1, Hořovice
tel.: 732 512 821
n 1. 7.–29. 8. 2021
MARIE TRNKOVÁ
A JIŘÍ MATOUŠ TRNKA
Město Hořovice a Městské kulturní centrum
Vás zvou na výstavu obrazů. Vernisáž 1. 7. 2021
od 17:00 na nádvoří Starého zámku. Následně
prohlídka výstavy.

ZAHRADA SPOLEČENSKÉHO DOMU
n 13. 7. úterý - areál otevřen v 18:00
POKÁČ
19:15 host Pavel Čadek, 20:15 Pokáč
Předprodej: https://www.smsticket.cz/vstupenky/19425-pokac. Cena 350 Kč, na místě 420 Kč.
n 15. 7. čtvrtek od 21:30
MATKY
Letní kino na kolečkách.

n 23. 7. pátek od 20:00
CASANOVA NA DUCHCOVSKÉM
ZÁMKU LP 1798
Představení Divadla Na Vísce. Hrají Ivo Kubečka, Žofie Krumbhajglová a Katka Hasmanová.
n 24. 7. sobota od 18:00
AKROBAT / ALKEHOL REVIVAL
Rockový večer hořovických kapel.

Vrbnovská 30/1
tel. 603 199 304, 311 512 564
https://mkc-horovice.cz/knihovna/
e-mail: knihovna1@mkc-horovice.cz
Upozornění pro čtenáře provoz o letních prázdninách:
Od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021 půjčujeme ve dnech:
Úterý a čtvrtek 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Během prázdnin je možné využít vypůjčení
předem objednaných knih mimo otevírací
hodiny knihovny. Na termínu vyzvednutí je nutné se domluvit telefonicky (603 199 304).
Výpůjčky lze vyzvednout i během víkendu na
IC Hořovice (732 512 821). Vypůjčené knihy
a časopisy stále můžete vracet do biblioboxu.
n 15. 7. čtvrtek od 18:00
JANA PONCAROVÁ
Starý zámek Hořovice. Setkání na nádvoří se
spisovatelkou Janou Poncarovou nejen o její
nejnovější knize.
Rezervace nutná: 603 199 304, knihovna1@
mkc-horovice.cz. V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do prostor knihovny.
n TRADIČNÍ LETNÍ FOTOGRAFICKÁ
SOUTĚŽ – KRÁSY NAŠÍ VLASTI
od 21. 6. 2021 – do 23. 9. 2021
Místo, které Vám učaruje, vyfoťte a snímek buď
pošlete na email knihovna1@mkc-horovice.cz
nebo ho přineste na flashdisku do knihovny.
Fotografie v minimál. rozlišení 1200 x 1600 px.
Soutěžní kategorie A do 15 let (uvést věk), kategorie B ostatní. Od října 2021 budou všechny
snímky vystaveny v knihovně.
PŘIPRAVUJEME:
n 13. 10. 2021 od 17:30
MILAN ZACHA KUČERA
- ZÁHADY JANTAROVÉ KOMNATY

n Společenský dům
Nádražní 606, Hořovice
tel.: 732 512 821
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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
AKTUÁLNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST
Po – Pá 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
So, Ne, St. Svátky 9:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
Vstupenky na neuskutečněná (ale přesunutá)
jarní i podzimní představení platí i v novém
termínu. Peníze za zakoupené vstupenky na
zrušená představení Vám vrátíme v pracovní
době Infocentra. Je nutné zakoupené vstupenky
přinést. Můžete-li, informujte se před návštěvou
IC na tel. 732 512 821, zda máme k vracení
dostatečnou hotovost. Děkujeme za pochopení!

n Nádvoří Starého zámku

n Knihovna Ivana Slavíka

Dospělí - mírně pokročilí H2. 19:30–21:00
Dospělí - začátečníci H1, 21:05–22:35
V ceně je 11 večerů.
Blanka Vášová, www.tanecni.net

n 31. 7. sobota od 19:00
(vstup do areálu v 17:30)
HARLEJ A ROCKSANA

PŘIPRAVUJEME:
n 12. 8. 2021 od 21:00
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Letní kino na kolečkách.
n 27. 8. od 19:00 (vstup do areálu v 17:30)
TRAUTENBERK
SPOLEČENSKÝ DŮM
n 14. 8. sobota od 10:00 do 17:00
HOŘOVICKÁ HELIGÓNKA
PŘIPRAVUJEME:
n 29. 9. 2021 od 19:00
4TET
n 30. 9. 2021 od 19:00
ZDENĚK IZER – „NA PLNÝ COOLE“
n 7. 10. 2021 od 19:00
SEXEM KE ŠTĚSTÍ
(divadelní představení)
TANEČNÍ PODZIM 2021 (17. sezóna)
Mládež, pátky od 3. 9. 2021
Mládež - začátečníci H7, podzim 2020 18:00–
20:00 pokračování kurzu od 24. 9.
Mládež - začátečníci H7, podzim 2021 20:15–
22:15, 2100 Kč / osoba
Mládež - pokročilí H8
18:00 - 20:00 pokračování od 3. 9.
Jestli to situace dovolí, budou kurzy H7/podzim
2020 a kurz H8 pokračovat ještě v tomto školním roce.
Dospělí, pondělky od 20. 9. 2021
Dospělí - středně pokročilí H3, 18:00–19:30

VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI:
4 VE DVOU TOUR
- LENKA NOVÁ A PETR MALÁSEK
Koncert zrušen bez náhradního termínu.
Vracíme peníze za prodané vstupenky.
4 VLADIMÍR MIŠÍK & ETC
Koncert zrušen ze zdravotních důvodů bez náhradního termínu.Vracíme peníze za prodané vstupenky.
4 HARLEJ A ROCKSANA
31. 7. 2021, zahrada za SD Hořovice, cena vstupenky 400 Kč
4 4TET
29. 9. 2021, od 19:00, SD, cena místenky: 590 Kč
4 ZDENĚK IZER – „NA PLNÝ COOLE“
30. 9. 2021 od 19:00. Předprodej od 1. 7. 2021,
cena místenky 390 a 350 Kč
4 SEXEM KE ŠTĚSTÍ (divadelní představení)
7. 10. 2021 od 19:00. Předprodej od 1. 7. 2021,
cena místenky – v předpr. 280 a na místě 310 Kč
4 MIG 21
23. 10. 2021, od 19:30, SD Hořovice, cena 395 Kč.
4 OSM EUR NA HODINU - divadlo
listopad 2021 od 19:30, SD Hořovice, cena
místenky: 430, 410 a 390 Kč.
4 KRASAVCI NA CHMELU
8. 12. 2021 od 19:00, SDe, cena místenky: 390 Kč
4 KAFE u OSMANYHO
14. 12. 2021 od 19:00, SDe, cena místenky: 350 Kč
4 OLYMPIC
16. 12. 2021 od 19:00, SD Hořovice, cena
místenek: 690 Kč, 650 a 590 Kč
4 TŘI V HÁJI - divadlo
19. 1. 2022 od 19:00, SD, cena místenky: 390 Kč
4 PARTIČKA - Improvizační show
14. 3. 2022 od 20:00, SD Hořovice, cena místenky: 550 Kč

n Klub Labe
Vísecké nám. 198, Hořovice
e-mail: reditel@mkc-horovice, cz
tel.: 604 208 916
PŘIPRAVUJEME:
n 25. 9. 2021 od 21:00
PRAGUE RHYTHM KINGS

www.mesto-horovice.cz

kulturní servis
n 30. 10. 2021 od 21:00
ROCKSANA
n 6. 11. 2021 od 21:00
PEKAŘ
n 20. 11. 2021 od 18:00
REGION FEST
n 27. 11. 2021 od 21:00
COCOTE MINUTE

n Ranch Opatrný Hořovice
www.feranium.cz
www.ranchhorovice.cz
F & C RANCH LÉTO 2021
n 23. 7. pátek od 19:00
HOP-TROP
Legenda českého folku.
n 24. 7. sobota od 14:00
POUTNÍCI, JINDRA KEJAK, CHARLIE
SLAVÍK REVUE, TRAPAS A EPYDEMYE

n Chodouň
LEVANDULOVÉ ÚDOLÍ
Vápenka 331, Chodouň
4 23. 7. Hormonální joga se Zuzkou Šimečkovou
4 2. 7. až 1. 8. Letní dílny, speciality a Levandulové mojito u BIO Levandulových polí
4 21.–22. 8. Levandulové Dožínky
4 28.–29. 8. Čajové slavnosti

n Zaječov
KOSTEL PANNY MARIE A SV. BENIGNY
n 24. 7. sobota od 19:00
SINGING DIDGERIDOO
– ONDŘEJ SMYKAL
Vstupné dobrovolné.

Představení v pátek odpoledne.
Cena 2.300,- Kč. Přihlášky a bližší informace na tel. 774 428 312 nebo email. info
KULTURNÍ KLUB ŽEBRÁK

POŘÁDÁ
Od
9. 8. - 14.si
8. 2021
Přijďte
zopakovat

jedinečný piknik pod

Taneční příměstský tábor
noční hvězdnou oblohou. Na louce okolo
Show dance, moderní tanec a navíc vytváření vlastního videa, kostýmu a fin
hvězdárny
si opět
budete
Zkrátka
vše co taneční
umění
obnáší. moci roztáhnout

deky,časpřinést
občerstvení
a poslechnout
Máš-li
a chuť sivlastní
vyzkoušet
něco nového přihlas
se!
Doporučený
věk od 5-15Šindeláře,
let. Čas: 8-16který
hodin.vám
Cena 2.300,Kč /v ceně je zaji
zpěváka Michala
k pozoobědy/.
rování meteorického roje Perseid zazpívá mj.
Průvodci týdnem: Adriana Štefaňáková a Darina Mádlová
i písničku
Tua přihlášky
noc hořely,
Bližší
informace
na tel.padaly
774 428hvězdy.
312 nebo email: info@kulturaz

n Zbiroh
MĚSTSKÉ MUZEUM ZBIROH
4 do 29. 8. 2021
Jiří Votruba - Miláčkové
Výstavní prostory představí tvorbu Jiřího Votruby, jednoho z nejpozoruhodnějších českých
výtvarníků. Umělce, jehož remix postupů, typických pro americké malířství po druhé světové
válce, komiksu, různých typů grafického designu,
okořeněný i vizuálními zkušenostmi z Japonska, si získal pozornost u nás i v zahraničí. Jiří
Votruba výstavu nazval Miláčkové to proto, že
představí poprvé serii obrazů, na kterých jsou
zobrazeni hrdinové našich dětských let - medvídkové, často poškození, dlouho používaní a nikdy
nevyhození… Výstava bude slavnostně zahájena
1. července a potrvá do 29. srpna 2021.

n Liteň

KULTURA ŽEBRÁK.CZ
n KULTURNÍ KLUB ŽEBRÁK pořádá
DIVADELNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Chcete si vyzkoušet hrát divadlo? Přijďte s
námi strávit 5 dní pořádného zkoušení, improvizace, her aužít si premiéru na jevišti.
Čeká Vás herecká práce – pohybová průprava,
hlasová cvičení, zkoušení textu, všeho, co absolvuje každý herec, než vystoupí na prkna, co
znamenají svět, pod vedením herců Marka
Šmieda a Sabiny Skalické.
12. 7. – 16. 7. pro začátečníky od 7. do 14. let
19. 7. – 23. 7. pro mírně pokročilé od 7. do
14 let
Od 8:15-8:30 hodin příchod do KK, odchod
od 15:30 – 16:00 hodin. Zajištěny svačiny, oběd
a pitný režim. Kapacita 12 dětí na týden. Představení v pátek odpoledne. Cena 2.300,- Kč.
Přihlášky a bližší informace na tel. 774 428 312
nebo email. info@kulturazebrak.cz.
n KULTURNÍ KLUB ŽEBRÁK
pořádá od 9. 8. - 14. 8. 2021
TANEČNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Show dance, moderní tanec a navíc vytváření
vlastního videa, kostýmu a finální představení.
Zkrátka vše co taneční umění obnáší. Máš-li
čas a chuť si vyzkoušet něco nového přihlas se!
Doporučený věk od 5-15 let. Čas: 8-16 hodin.
Cena 2 300,- Kč /v ceně je zajištěno pití, svačiny a obědy/. Průvodci týdnem: Adriana Štefaňáková a Darina Mádlová
Bližší informace a přihlášky na tel. 774 428 312
nebo email: info@kulturazebrak.cz.

n Žebrák
n Točník - hrad
n 5.–6. 7. od 10:00 do 18:00
GLADIUS NA HRADĚ
Na tradičních hradních slavnostech můžete spatřit šermířská a divadelní vystoupení,
zaposlouchat se do tónů dobové hudby, či si
vyzkoušet rýžování zlata, ražbu mincí, výrobu
pečetí, střelbu z luku a kuše, či souboje s dřevci. Na tržišti v předhradí výrobky řemeslné zakoupíte a lahodnými pochoutkami i poctivým
mokem se občerstvíte. V průběhu akce jsou
pro zájemce též připraveny komentované prohlídky s průvodcem.

www.mesto-horovice.cz

KULTURNÍ KLUB
n 11. 7. od 18:00
UKLÍZEČKA
Divadelní představení. Vstupenky na tel.
774428312.
PŘIPRAVUJEME:
n 15. 8. od 15:00
MODROVLÁSKA
Na malé scéně pohádka pro děti. Určeno pro
děti do 10. let. Vstupné 30 Kč.
n OD ZÁŘÍ PRAVIDELNÉ CVIČENÍ
PILÁTES, JÓGY, GYMNASTIKA.
HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK
n 13. 8. od 19:00 do 22:00
TU NOC HOŘELY, PADALY HVĚZDY
PERSEIDY 2021 S Michalem Šindelářem
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sport

Velmi úspěšná sezóna hořovického volejbalu
V omezené míře se v polovině
června rozběhlo dohrání krajských volejbalových soutěží v této
podivné sezóně. A hořovické volejbalistky v karanténě a v jarní
přípravě rozhodně nezahálely.
Ženy se na základě podzimních
výsledků dostaly v KP 2 do skupiny o 1. – 5. místo a po dvou turnajích nakonec obsadily 3. místo.
Mladší žákyně po střídavých

výsledcích nakonec obsadily 6.
místo mezi 16 družstvy. Starší
žákyně v prvním turnaji přesvědčivě postoupily do finálové skupiny, která se dohrávala 20. června
v Hořovicích. V prvním utkání
porazily Neratovice 25:16 a 25:14.
V dalších dvou zápasech už nestačily na Kralupy a celkové vítězky z Kladna, což znamenalo
krajský bronz.

Dětské závody
v rybolovné technice
V neděli 6. června proběhly
v Zaječově závody v rybolovné
technice pro mládež. Závodů se
zúčastnilo 29 mladých rybářů.
Nejpočetnější skupina byla tradičně z MO Hořovice, dále pak
z MO Mladá Boleslav, MO Sedlčany a Pelhřimova.
Tyto tradiční závody jsme
mohli pořádat po více jak jednom roce a jsme velmi rádi, že
jsme mohli přivítat takový počet závodníků. Vzhledem k momentální situaci, kdy se rybářské
kroužky teprve pomalu rozjíždí,
se nedaly očekávat nějaké velké
rekordy a šlo hlavně o setkání
dětí mezi několika organizacemi
a opětovné setkání s rybolovnou
technikou. Závodilo se v pěti
kategoriích, a to mladší žákyně,
mladší žáci, žákyně, žáci a junioři

s juniorkami společně. Jednotlivé
kategorie vyhráli: Leontýna Vrbová (Hořovice), Jaroslav Dvořák
(Pelhřimov), Michaela Hurníková (Pelhřimov), Vojtěch Šedivý
(Mladá Boleslav) a Zuzana Caltová (Sedlčany).
Na závodech jsme měli tu
čest přivítat i hosty, jako prvního místopředsedu SÚS p. Jiřího
Nováka, starostu obce Zaječov
p.Vladimíra Havlíka a předsedu
MO Hořovice p. Jaroslava Škváru.
Chtěl bych ještě poděkovat všem
rozhodčím, kteří nejen že pískají,
ale i staví terče a celkově se podílí na přípravě závodu. Na závěr
patří velké poděkování našemu
Středočeskému územnímu svazu,
který nás dlouhodobě podporuje.
Děkujeme.
Text a foto: Radek Spáčil

Kadetky absolvovaly boje
o krajské medaile den předtím
také v Hořovicích. Po velmi dobrých výkonech získaly v turnaji 4
body stejně jako 3 další družstva.
O medailích nakonec rozhodoval
poměr setů a míčů a ten zajistil
pro domácí tým stříbrné medaile.
Krajskými přebornicemi v této kategorii se stal Brandýs nad Labem.
Posledním želízkem v ohni
byly juniorky a jejich úkol byl
jasný, doplnit sbírku medailí o tu
nejcennější. V prvním zápase porazily tradičního rivala z Komárova 2:1. V cestě za splněním cíle
stál Mělník a domácí Nymburk
– týmy, které v normální sezóně hrají ve vyšších soutěžích.. Po

skvělém týmovém výkonu se nemožné stalo skutečností a hořovické juniorky se staly krajskými
přebornicemi.
Další sezónu zahájíme tradičně srpnovým soustředěním
a všechny mladé zájemkyně o volejbal rádi přivítáme od září v naší
přípravce.
Na závěr sezóny bych chtěl
jménem trenérů poděkovat všem
hráčkám, rodičům a dalším příznivcům hořovického volejbalu.
Doufejme, že v příští sezóně budeme moci potvrdit naše skvělé
výsledky v soutěži s normálním
průběhem.
Za oddíl volejbalu TJ Spartak
Hořovice Martin Komínek

n Zlaté hořovické juniorky stojící zleva: Madla Komínková, Nela Frauenbergová, Eliška Jirkovská, Ivoš Podskalský, Simča Spoustová, Aneta Ptáčková a klečící Lidka Kynclová, Anička Borková a Kačka Křikavová. Foto:
Vlasta Kynclová.

n Zubní pohotovost
n 3. 7. Zubní ord. nemocnice Hořovice, K nemocnici 1106, tel.: 311 559 658
n 5. a 6. 7. MUDr. Josef Aušteda, Broumy 73, tel.: 311 585 165
n 10. a 11. 7. MUDr. Jana Besserová, Beroun, Mládeže 1102, tel.: 311 625 765
n 17. a 18. 7. MUDr. Pavla Blechová, Karlštejn, zdravotní stř., tel.: 311 681 533
n 24. a 25. 7. MUDr. Jiří Cajthaml, Drozdov 29, tel.: 605 420 898
n 31. 7. a 1. 8. MUDr. Martin Fiala, Beroun, Holandská 123, Tel.: 728 961 496
Pohotovostní služba je v době od 8:00 – 11:00 hodin.
n HOŘOVICKÝ MĚŠŤAN, informační měsíčník města Hořovice, č. 7/2021, ročník XIV., vychází 1. 7. 2021.
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