
Prodloužení podchodu 
pod nádražím

Právě probíhá výběrové řízení 
na zhotovitele (dodavatele) stavby 
Prodloužení podchodu pod želez-
ničním nádražím v Hořovicích. 
Jde o sdružené finanční prostřed-
ky Správy železnic, s. p., a Města 
Hořovice. Správa železnic investu-
je do zadávací a prováděcí doku-
mentace (na níž se město částečně 
podílí) a do vybudování samot-
ného podchodu, „město“ hradí 
náklady spojené s vybudováním 
přístupové cesty, záchytného par-
koviště, odvodnění, veřejného 
osvětlení a kamerového systému.

Do této podlimitní soutěže 
se přihlásilo devět firem, z nichž 
pouze jedna nepřekročila sta-
novený finanční limit, tedy osm 
uchazečů bylo vyloučeno. Pokud 
tato firma doplní některé formál-
ní údaje a dokumenty a podepíše 
smlouvu o díle, pak by náš („měs-
ta“) podíl na více než padesá-
timilionové investici nepřesáhl 
deset milionů. (Původní propo-
čet nákladů hrazených městem 

byl dvojnásobný.) Nezbytným 
krokem k realizaci ovšem bude 
schválení dodatku „Smlouvy 
o spolupráci a společném zadává-
ní“ hořovickými zastupiteli, a to 
možná již 22. 6. 2022, nejpozději 
v září tohoto roku.

Tedy jestliže administrace této 
akce dobře dopadne, k prodlouže-
ní podchodu by podle harmono-
gramu mělo dojít od února (zahá-
jení stavby) do listopadu (předání 
hotového díla) roku 2023.

Rekonstrukce vnějšího 
schodiště 1. ZŠ

Jedno nové rameno venkovního 
schodiště 1. základní školy je před 
kolaudací. Na rozdíl od původního 
betonového, havarijního, jde o oce-
lovou zinkovanou konstrukci, která 
svými prvky odpovídá pojetí nové 
lávky ke vstupu do školy. Rekon-
strukci schodiště zdárně provedla 
firma BM Construktion, s. r. o. za 
cenu 2 miliony a 355 tisíc korun.

Aby stavební práce nezatěžo-
valy provoz školy, rekonstrukci 
druhého ramene přibližně za 

stejnou cenu firma provede bě-
hem prázdnin. Projekt schodiště 
hradila I. ZŠ ze svých prostředků.

Přechod přes Pražskou 
k nemocnici

Požadavek na zřízení přecho-
du pro chodce přes Pražskou ulici 
v oblasti křižovatky s ulicí K Ne-
mocnici a Jabloňovou se objevuje 
nejméně dvacet let, vždy čas od 
času. Tedy proč ten přechod tam 
už dávno není? Protože v místě, 
kde by ho lidé potřebovali a využí-
vali, ho zřídit nelze. A to vzhledem 
k dopravním poměrům v místě 
a příslušným předpisům. Přechod 
nemůže být těsně za obloukem 
Pražské vzhledem k malému vý-
hledu řidičů. Při jeho posunutí dál 
dostává se do kolize s ulicí Jabloňo-

vou a také autobusovou zastávkou. 
Přechod by tedy musel být ještě 
dále mezi Jabloňovou a Lipovou, 
pak by chodci jdoucí do nemocni-
ce dále mohli pokračovat ulicí Na 
Okraji. To celé je však zacházka, 
takže nejspíše by i nadále přecháze-
li tam, kde se dneska přechází, a to 
i bez přechodu. Takový přechod 
ztrácí smysl.

Řešením je pokračování chod-
níku podél zdi parku až k parkovišti 
u Sluneční brány. Zhotovena byla za-
tím I. etapa chodníku zhruba k oby-
dlí pana Rákosníka, II. etapa rovněž 
vyžaduje projekt a stavební povolení 
(příslušné pozemky patří městu), 
a pokud noví zastupitelé budou mít 
takovou vůli, mohl by chodník být 
dokončen v příštím roce.

Ondřej Vaculík, místostarosta 
Hořovic za Hnutí nezávislých

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

1www.mesto-horovice.cz 1www.mesto-horovice.cz

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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Podchod, schody a křižovatka

n Rekonstrukce prvního ze dvou ramen venkovního schodiště 1. základní ško-
ly je dokončena. Úprava druhého ramene je naplánována na letní prázdniny.

n Město Hořovice plánuje pokračování chodníku podél zdi parku až k parko-
višti u Sluneční brány.

n Je to příběh o životě a smrti, vyslechli si školáci v prvním vagonu 
165 metrů dlouhého protidrogového vlaku, který přijel 23. května na 
vlakovou stanici Hořovice. Pak už se vypravili na hodinu a půl dlou-
hou cestu celým vlakem. Prošli několika kinosály a interaktivními pro-
story, ve kterých se odvíjel tragický příběh podle skutečných událostí. 
Na snímku děti vyplňují dotazník, který je anonymní. Získaná data 
zpřesňují statistiky tématu. Pokračování na straně 2. Foto: var



Pokračování ze strany 1
Autorem celé myšlenky a následně projektu Revolution Train je Pa-

vel Tuma, jehož kamarád před lety kvůli drogám zemřel. Cílem projektu 
je varovat mladé lidi před závislostmi, odradit je od drog. Vlak poprvé 
vyjel v roce 2016, od té doby jezdí napříč celou republikou a několikrát 
zamířil i do Německa.

Vlak přijel do Hořovic díky spolupráci Nadace Nové Česko, sociální-
ho odboru Městského úřadu Hořovice, Městské policie Hořovice a měs-
ta, které za tuto preventivní akci zaplatilo 138 tisíc korun. Žáky, učitele 
a další návštěvníky u vlaku vítala Alena Ratajová ze sociálního odboru 
MěÚ. Akci koordinovala společně se zástupci Policie ČR a dalších slo-
žek. (var)

www.mesto-horovice.eu2
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Děti nastoupily
do protidrogového vlaku

n Městská knihovna Ivana Slavíka

Beseda s autorkou
fantasy knih

I v květnu se v hořovické 
Knihovně Ivana Slavíka uskuteč-
nila řada akcí, které potěšily malé 
i velké návštěvníky. Za všechna 
setkání pro děti můžeme zmínit 
besedu s autorkou fantasy knih 
Michaelou Burdovou, která na-
psala například trilogii Poselství 
jednorožců nebo tetralogii Křiš-
ťály moci. Za hořovickými školáky 
přijela ve středu 11. května a svou 
tvorbu představila žákům 1. zá-
kladní školy Hořovice. Na akci se 
postupně dostavily tři 6. třídy ško-
ly. Setkání se spisovatelkou Micha-
elou Burdovou jsou v Hořovicích 
velice oblíbená, do místní knihov-
ny přijela již potřetí. (var)

Senioři a moderní technologie
O tom, že nic není nemožné, se přesvědčili senioři, kteří se na začát-

ku května vypravili do hořovické knihovny na setkání s názvem Digitální 
odysea. Lektor Lukáš Staněk z neziskové organizace Moudrá Sovička jim 
připravil seminář, na kterém je seznámil s moderními technologiemi. Ná-
vštěvníci se dozvěděli základní informace o používání mobilních telefonů 
nebo tabletů. Probíhaly i individuální lekce. (var)

n Návštěvníky protidrogového vlaku vítala Alena Ratajová (vpravo) ze so-
ciálního odboru MěÚ Hořovice.

n Ve vlaku se školáci setkali s tématem závislosti. Foto: 2x var
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n Kniha plná fotografií a básní nese název BRDY

n Na akci panovala skvělá nálada. Foto: Petr Náhlík 
Vokoun

Vyhlášení výsledků XV. bienále 
literární soutěže Hořovice Václava 
Hraběte se uskutečnilo ve středu 
18. května. Slavnostní setkání bylo 
zahájeno v 16 hodin na lochovic-
kém hřbitově pietou u hrobu Vác-
lava Hraběte. Přítomní zde uctili 
památku básníka a v podání hořo-
vické básnířky Jitky Bret Srbové zde 
zazněly i jeho verše.

O hodinu později se v hořovické 
Knihovně Ivana Slavíka uskutečnilo 
slavnostní vyhlášení výsledků. Po-
řadatelem této literární soutěže je 
Městské kulturní centrum Hořovi-
ce, jeho ředitel Přemysl Landa nejpr-
ve přivítal všechny přítomné, ocenil 
vysokou účast soutěžících a předsta-
vil porotu. Ze zdravotních důvodů 
omluvil jejího předsedu, literárního 

teoretika Ústavu pro českou litera-
turu AV ČR Jiřího Zizlera. Všichni 
ostatní členové poroty se zúčastnili, 
patřili mezi ně básnířka a redaktor-
ka Jitka Bret Srbová, spisovatelka, 
redaktorka a překladatelka Lenka 
Kuhar Daňhelová a novinář, spiso-
vatel a místostarosta města Hořovi-
ce Ondřej Vaculík.

Než zazněla jména výherců, 
proběhla diskuse porotců se soutěží-
cími. Lenka Kuhar Daňhelová zmí-
nila, že soutěžit v literatuře a poezii 
je velmi těžké. „Dozvíme se, kdo byl 
podle našeho mínění nejlepší, ale to 
neznamená, že co není na prvním 
místě, není dobré,“ poznamenala 
spisovatelka. Jitka Bret Srbová, která 
se hořovické literární soutěže zú-
častnila v roce 1994, hovořila o tom, 
lže literatura je jedním ze způsobů, 
jak se vyrovnat s vlastními prožitky. 
Ondřej Vaculík připomněl, že jed-
ním z předchozích předsedů poroty 
byl básník, spisovatel, překladatel, 
editor a pedagog Ivan Slavík, po kte-
rém je pojmenovaná i knihovna, ve 
které se vyhlášení výsledků soutěže 
uskutečnilo. Porotce zajímalo, co 
mladé autory k psaní přimělo, zda 
mají své oblíbené spisovatele, kteří 
je inspirují nebo kdo jako první čte 
jejich díla.

Kromě Ivana Slavíka byly připo-
menuty i další významné osobnos-

ti, které přispěly k vysoké úrovni 
soutěže. Několikrát zde zaznělo 
jméno Miroslava Kováříka, který 
poezii mladých autorů velice rozu-
měl a s Radkem Bláhou ji na před-
chozích bienále přednášel.

Oceněna byla účast studentů 
hořovického Gymnázia Václava 
Hraběte.

Porotci hodnotili soutěžní díla, 
aniž by znali jména autorů. O to 
větší bylo překvapení, že první mís-
to v oboru próza a druhé v oboru 
poezie získala Eliška Kohlíčková, 
která se hořovické literární soutěže 
zúčastnila již několikrát a několi-

krát byla oceněna. Úspěch autorku 
samozřejmě potěšil. Radost měl 
i student práv Sufian Massalema, 
který obsadil první místo v oboru 
poezie, té se věnuje asi jeden rok.

Ocenění získali knižní dary, 
upomínkové předměty a účastnic-
ké listy. Prvním třem soutěžícím 
byla předána i finanční odměna 
a všichni získali Sborník s díly oce-
něných autorů.

Slavnost uzavřel večerní kon-
cert Laco Deczi a Celula New York 
v klubu Labe. Více informací a fo-
tografií na webu mkc-horovice.cz. 
(var)

n Akce zpestřila recitace básní i pre-
zentace fotografií. Foto: Jiří Pachl

n Křest knihy BRDY se uskutečnil 11. května, na 
snímku jeden z autorů, Petr Ježek. Foto: Jiří Pachl

n Na snímku zleva: ředitel MKC Hořovice Přemysl Landa, básnířka Jitka Bret 
Srbová, spisovatelka Lenka Kuhar Daňhelová a účastnice soutěže s doprovodem. 

n První místo v oboru próza a zá-
roveň druhé v oboru poezie získala 
Eliška Kohlíčková (na snímku). 
Foto: 2x var

Do literární soutěže se přihlásilo 110 mladých autorů
Porota posuzovala 70 prací v oboru poezie a 62 prací v oboru próza

Křest knihy s názvem BRDY a s podtitulem JAKO STROM OPA-
DAL KALENDÁŘ proběhl ve středu 11. května v hořovickém klubu 
Labe. Když v ní čtenář zalistuje, otevře se před ním krajina středních 
Brd, a to díky černobílým fotografiím Petra Ježka a lyrickým básním 
trampa Jaroslava „Kutlocha“ Šlejmara. Kromě autorů a jejich přátel se 
na akci sešli nejen trampové, pro které je pobyt v přírodě a samotná 
„cesta“ smyslem života, ale i hořovičtí občané. „S tím jsme tu knížeč-
ku dělali - že by mohla oslovit dvě v jistém smyslu hodně odlišné sku-
piny lidí,“ říká jeden z autorů, Petr Ježek.

Podle kronikářky Marty Martínkové oba autoři připravili velice 

pěkný a příjemný večer. „Z jejich prací je jasně vidět, jak mají rádi ryzí 
přírodu. Potěšila nás prezentace všech fotografií i recitace básní, za 
vše si vysloužili veliký potlesk,“ prohlásila Marta Martínková.

První část knihy obsahuje básně inspirované Brdy, druhá, jejíž ná-
zev Jako strom opadal kalendář, vychází z textu písně Mirko Ryvoly 
(Země tří sluncí, 1971), provází dvanácti měsíci roku. Knihu k tisku 
připravil Ludvík Řeřicha, křest uspořádalo MKC Hořovice, večerem 
provázel jeho ředitel Přemysl Landa a doplnily ho písně skupiny 
TRAPAS. O knihu byl velký zájem, k dostání je nyní i v Informačním 
centru Hořovice, její cena je 300 korun. (var)
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Předlohou hry Krvák je Kr-
vavý román od Josefa Váchala. 
Na hořovické premiéře, která 
se v klubu Labe odehrála na za-
čátku května, jste zmínil, že my-
šlenku napsat podle knihy hru, 
jste uchovával velmi dlouho.

Knížku jsem si koupil v době, 
kdy jsem ještě nevěděl, že budu 
dělat loutkové divadlo. Nejprve 
jsem o možnosti vytvořit hru mlu-
vil s vlastníkem autorských práv 
Ladislavem Horáčkem, kterého 
nápad velmi potěšil. Myšlenka 
vytvořit hru pak zrála minimálně 
sedm let. Člověk má k dílu úctu 
a má také obavy, aby vše udělal ke 
spokojenosti naší i diváků.

Jaké bylo zkoušení, jaká pre-
miéra?

Zkoušení bylo úmorné, proto-
že se odehrávalo v době covidu. 
Přehlídka Pražský tajtrlík byla 
navíc v roce 2021 zrušená. Tak 
jsme opustili i zkoušení. Vždy to-
tiž potřebujeme deadline v podo-
bě soutěže, abychom vše dotáhli. 
Protože když na to máte spoustu 
času, tak si říkáte, nic nám neu-
teče. Vždy jsem byl zvyklý přes 
zimu napsat scénář, vyrobit vý-
pravu a do konce března se sou-
borem nazkoušet. Tentokrát se 
kvůli covidu vše zastavilo. Kluci 
byli nemocní, nebo byli v karan-
téně. Takže se vše stále posouvalo 
a začínali jsme vždy znovu a zno-
vu. Nakonec se nám povedlo 
zlanařit nového člena, který do 
představení vnesl jinou energii. 
To nám velmi pomohlo.

Prozradíte, kdo je tím novým 
členem souboru?

Dušan Kejmar. Dále hrají Hon-
za „Prochor“ Procházka, Štěpán 
Slavík a Hanuš „Hany“ Tylich. 
Shodli jsme se, že bez Dušana by 
to nebylo možné nazkoušet tak, 
jak se nakonec podařilo. I tak se 
v Praze divili, že hru hrají jen čtyři 
herci. Kluci říkali, že by bylo za-
jímavé pořídit záběry zezadu, co 
vše zde musí zastat. Po stolech je 
rozložená spousta rekvizit, na sto-
janu loutky. Herci se jeden druhé-
mu pletou. I když to tak z hlediště 
nevypadá, vzadu je velký mumraj.

Co je pro vás lepší, zkoušet, 
nebo předstoupit před diváky 
a hrát?

Rozhodně proces zkoušení. 
Proces hledání správného tvaru 
a hlasu loutky. Když se mi před 
očima odvíjí zmíněný animák, je 
bez zvuku, ten si jen představuji. 
Vše se propojí, když jí kluci na 
zkoušce vdechnou hlas. Správný 
tvar a hlas dají loutce charakter. Je 
to dlouhý proces. Když to klapne, 
máme z toho radost všichni.

Režisérka Johana Bártová 
napsala, že se vám podařilo po-
stavit dramaturgicky funkční 
příběh, ve kterém se divák ori-
entuje a přesně ví, co se děje.

To mne moc potěšilo. O to víc, 
že nás takto ocenila mladá autor-
ka.

Vyrábíte loutky i scénu. Kde 
berete inspiraci?

Hru si v hlavě nejprve promí-
tám jako animovaný film. To je ta 

jednodušší část. Při zkoušce pak 
zjistíme, že vše nejde udělat, jako 
v animovaném filmu a děj musí-
me přizpůsobit loutkám. Myslím 
ale, že kdybych nedělal loutkové 
divadlo, tak bych chtěl dělat ani-
mované filmy.

Jaký jste měl pocit z předsta-
vení v Praze a v Hořovicích, byla 
si podobná, nebo se lišila?

Představení jsou pokaždé jiná. 
Liší se podle diváků, podle jejich 
momentálního rozpoložení. Růz-
ní diváci se smějí na různých mís-
tech. Cítili jsme ale, že obě před-
stavení byla přijatá kladně.

Kolikrát jste byli v Chrudi-
mi?

Na přehlídce Pražský tajtrlík 
jsme byli poprvé v roce 2006. To 
nám řekli, že nevíme, co chceme 
hrát, že to nemáme ujasněné. 
V roce 2007 to už bylo ale jinak. 
Programová rada nás s další hrou 
do Chrudimi poslala a od té doby 
jsme jeli na festival s každou 
hrou, kterou jsme udělali.

Kdy vzniklo Divadlo Na ho-
lou?

Ve zmíněném roce 2006. Ce-
lou historii divadla bych rád při-
blížil v kronice našeho souboru. 
Už jsem začal, už mám nalepené 
nějaké plakátky a články. Mám 
i pár poznámek o tom, kde jsme 
všude hráli. Zatím ve formě všu-
de poházených ústřižků, nejsem 
schopný se tomu pravidelně vě-
novat. Vždy si říkám, že přes zimu 
se na to vrhnu. Ale není vždy tolik 
času a energie.

V říjnu byste měli odehrát 
dvojpředstavení s profesionální 
souborem LokVar. Jak k tomu 
došlo?

Někdy se mi stává, že hru, 
o které přemýšlím, zpracuje ji 
i jiný soubor. To je případ i Krvá-

ku. S dvojpředstavením nás oslo-
vil produkční, který zjistil, že Kr-
vák hrajeme. Pokud se to podaří, 
jednu hru budou v jeden den hrát 
dva soubory. Jeden profesionální, 
druhý amatérský.

Plánujete další představení?
V neděli a pondělí 3. a 4. čer-

vence vystupujeme na zmíněném 
festivalu v Chrudimi, dál nevíme. 
Je možné, že z Chrudimi vzejde 
účast na nějakém festivalu a příští 
rok bychom měli hrát v Litomyšli 
na Noci kostelů.

Přemýšlíte o další hře?
Ano, ale ještě se zdráhám 

o tom mluvit.
Co pro vás znamená úspěch 

v Tajtrlíku, případně v Chrudi-
mi?

Je to pro nás takové zadosti-
učiní, že mělo smysl zkoušení 
věnovat tolik hodin, že má smysl 
v divadelní činnosti dál pokračo-
vat.

Rád byste na závěr něco do-
plnil?

Určitě bych chtěl poděkovat 
městu a Městskému kulturnímu 
centru za podporu. Řada praž-
ských souborů má problémy se 
zkušebnami, naše podmínky jsou 
díky městu a MKC úplně luxusní.

Radka Vaculíková

Herci Divadla Na Holou míří na festival do Chrudimi
Nová hra hořovického Divadla Na Holou nese název Krvák. Poprvé ji herci divadla uvedli na březnové přehlídce Pražský tajtr-
lík. Hra zde zaujala natolik, že ji porota nominovala na Loutkářskou Chrudim, a to nejen za dramaturgicky funkční příběh, 
ale také za herecké výkony celého souboru. Scénárista a režisér v jedné osobě Ludvík „Říha“ Řeřicha zde navíc získal cenu za 
režijně výtvarnou koncepci inscenace. Jak vzniká hra, ve které se prolínají scény s loutkami a herci? Kdo marionety vyrábí 
a proč tolik záleží na tom, jaký hlas jim herci propůjčí? Na všechny tyto otázky v rozhovoru pro Hořovický Měšťan odpovídá 
Ludvík „Říha“ Řeřicha.

n Herci Divadla Na Holou představili hru Krvák na přehlídce Pražský 
tajtrlík, porota ji nominovala na Loutkářskou Chrudim.

n Divadlo Na Holou uvedlo novou hru Krvák. Hořovická premiéra se 
uskutečnila 6. května. 2xfoto: Helena Janků
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Kdy byly MSBNF a Technické služby za-
loženy? Bude se nyní v souvislosti se změ-
nou v rámci bytů PO přejmenovávat?

MSBNF, tedy Městská správa bytového a ne-
bytového fondu Hořovice byla založena v roce 
1999 po omezení bytového odboru a začala se 
zabývat agendou, která vyplývá přímo z názvu 
naší příspěvkové organizace. Později do správy 
MSBNF přibyly téměř veškeré městské nebyto-
vé prostory. Například sociální byty nebo tzv. 
holobyty, smuteční obřadní síň, kašna, uby-
tovna u bazénu, Městský bazén, AQUAPARK, 
areál Starého zámku, naopak ubyla sportoviště 
a později i bazén s AQUAPARKEM. Technické 
služby byly založeny z iniciativy tehdejšího sta-
rosty Ondřeje Vaculíka, nejprve jako tzv. „malé“, 
během času se neustále rozrůstají a přebírají 

do správy podstatnou část veřejného prosto-
ru a služeb. Vzhledem k tomu, že nyní hospo-
dářská správa bytů přešla pod finanční odbor 
města, a nám zůstává jenom ta technická, bylo 
by vhodné přejmenovat MSBNF na Technické 
služby, které tvoří většinu naší činnosti.

Co vše má PO ve své správě?
Kromě Palackého náměstí, Náměstí Boženy 

Němcové a kruháku a jeho okolí u nemocnice 
se staráme o městskou zeleň, k níž patří i pří-
kopy podél krajských komunikací. Provádíme 
kompletní čištění města (strojní i ruční) i část 
zimní údržby (centrum města), staráme se 
o městský mobiliář. Vyvážíme koše, odklízíme 
nepořádek kolem kontejnerů, opravujeme vý-
tluky ve vozovkách a chodníky, v rámci ome-
zených možností také chodníky obnovujeme či 
budujeme nové vč. parkovišť. Provádíme údrž-
bové stavební práce na budovách města, úřadu 
pomáháme při různých stěhování a zejména 
provozujeme sběrný dvůr.

Jak organizace využívá příspěvek města?
Ke všemu výše uvedenému využíváme pří-

spěvek města. Některé práce stavební povahy 
ale účtujeme zvlášť, buď pouze materiál, nebo 
i vč. práce, a to v cenách pro město výhodných. 
Vedení města si uvědomuje, že služby a práce 
Technických služeb jsou nejen operativnější, 
než je externě poptávat, ale také je to ekono-
micky i administrativně úspornější při roz-
hodně srovnatelné kvalitě. A tímto bych také 
chtěl poděkovat mnohým našim pracovníkům 
za dovednosti v oboru „Ferda mravenec, práce 
všeho druhu“. Zvládají mnoho řemesel. Devate-
ro řemesel je živí…

n Tři otázky pro…

ředitele příspěvkových organizací města Hořovice
V letošním roce představujeme příspěvkové organizace města Hořovice, a to prostřednictvím ředitelů těchto organizací. Na dotazy 
nyní odpovídá ředitel Městské správy bytového a nebytové fondu města Hořovice Jaroslav Pelán.

Problém vraků řeší mnohé obce i města, 
výjimkou nejsou ani Hořovice. Každým rokem 
se zde objeví přibližně deset odstavených vozi-
del. Problematikou se zabývají zástupci Městské 
policie Hořovice a odboru dopravy MěÚ Hořo-
vice. Lidé mohou informaci ohledně zjištěných 
vraků předávat právě na tato místa, a to Městské 
policii Hořovice na telefonní číslo 800 156 166 
a odboru dopravy na telefonní čísla 311 545 322 
a 311 545 318.

Další postup je daný zákonem. Pokud ozná-
mení o vraku obdrží městští strážníci, vyjedou 
na místo, připraví veškerou dokumentaci, zjistí, 
zda se podle zákona jedná o vrak a pokusí se 
vyhledat majitele odstaveného vozu, kterého vy-
zvou, aby vozidlo odstranil. „Majitele zjišťujeme 
podle registrační značky, nebo VIN kódu vozi-
dla. Tím naše kompetence končí, věc dále předá-

váme odboru dopravy, a to v případě že se nám 
majitele zjistit podaří i nepodaří,“ uvedla velitel-
ka Městské policie Hořovice Světla Dardová.

Informace ohledně vraků aut přijímá i ho-
řovický odbor dopravy. Vraky též dokumentuje, 
zjišťuje majitele, a pokud jej nalezne, vyzve ho, 
aby vůz odstranil. Výzvy jsou umístěny na od-
stavený vůz i na úřední desku města. Pokud se 
vůz nachází na komunikaci města, odbor do-
pravy zajišťuje jeho odstranění, a to v případě, že 
vrak byl nahlášen městské policii i samotnému 
odboru dopravy. Vedoucí hořovického odboru 
dopravy Milan Šnajdr ale upozorňuje, že vrakem 
nemusí být každé odstavené auto. Nemusí jím 
být vůz, který má odmontované jedno kolo nebo 
mu chybí jedno sklo. „Řekli jsme si, že za vrak 
budeme považovat vůz, který bude mít dvě až tři 
závady bránící jeho provozu,“ sdělil vedoucí od-

boru dopravy s tím, že vůz může být odstavený 
po dvou měsících od zveřejnění výzvy. K tomu 
doplnil, že v polovině případů majitelé na výzvy 
reagují a odstavený vůz odstraní. (var)

n Kam nahlásit vrak auta?

Vrak vozidla můžete v Hořovicích nahlásit na úřad města nebo městskou policii

n Pokud se vůz nachází na komunikaci města, 
odbor dopravy zajišťuje jeho odstranění, a to 
v případě, že vrak byl nahlášen městské policii 
i samotnému odboru dopravy. Foto: var

n Technické služby města zajišťují řadu staveb-
ních prací. Podílely se i na obnově schodiště na 
Palackého náměstí.

n Oprava chodníku podél zámecké zdi.
Foto: 3x var

n Jednou z rozmanitých prací Technických 
služeb byla také rekonstrukce lávky přes potok 
v Bažantnici. Prakticky novou lávku zhotovila 
letos na jaře pracovní četa pod vedením Anto-
nína Bezděka.
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Po dvouleté covidové odmlce se konečně uskutečnila ve 
dnech 9. – 13. května další pětidenní návštěva žáků a pedago-
gů naší školy v partnerském městě Hořovic Gau-Algesheim. 
Pokračujeme tak v úspěšné a stále se rozvíjející spolupráci 
s partnerskou školou Christian-Erbach- Realschule +.

30 vybraných žáků 2. ZŠ Hořovice mělo jedinečnou možnost navázat 
přátelství s německými žáky v rámci bohatého společného programu. 
Po příjezdu jsme byli přivítáni zástupci města a vedením školy, kde pro 
nás místní žáci připravili občerstvení. Poté jsme se ubytovali v nedale-
kém Bingenu.

V dalších dnech se žáci zapojili do vyučování. Mimo jiné také zpra-
covali a vyhodnotili ekologickou část našeho projektu, v rámci kterého 
jsme navštívili workshop „Virtuální voda“ v Ingelheimu.

Zejména pro fotbalisty byla velkým zážitkem návštěva Mewa Areny 
v Mainzu, kde následovala prohlídka starého města. Dále jsme si užili 
plavbu po řece Rýn a cestu lanovkou k pomníku Germania. Také jsme 
navštívili muzeum jízdních kol, v němž jsme si mohli některé exponáty 
sami vyzkoušet. Následovala návštěva Aquaparku Rheinwelle. Po celý 
pobyt nás doprovázeli němečtí žáci a učitelé. Cestou domů nás čekala 
exkurze v místním vinařství, kde jsme se s německými přáteli rozloučili.

Příští rok plánujeme společnou školu v přírodě.
Tereza Štěpničková, Lenka Eklová, Jitka Šebestová

Návštěva žáků 2. ZŠ Hořovice v partnerském městě Gau – Algesheim

n Žáci 2. Základní školy Hořovice zavítali do německého partnerského 
města Gau – Algesheim.

Z Městské mateřské 
školy ve fotografii

V květnovém vydání Ho-
řovického Měšťana jsme před-
stavili Městskou mateřskou 
školu Hořovice. Nyní přináší-
me další fotografie ze školky.

Foto: archiv MMŠ Hořovice

Děti uklidily okolí školy i cyklostezky
Žáci z 5. B 2. ZŠ Hořovice podpořili celorepublikový projekt 

Ukliďme si Česko. V dubnu si připomněli Den Země a až v květnu 
využili slunečného počasí k úklidu v okolí školy a na cyklostezce 
na Rpety. Děti vyfasovaly rukavice a pytle a s velkým nasazením 
sbíraly odpadky podél cesty. Za odměnu dostaly samolepky, které 
byly k této akci určeny a pohrály si na dětském hřišti. (jf)

Poradna Včera v Berouně Or-
ganizace DementiaI.O.V., z.ú. 
poskytuje seniorům a jejich rodi-
nám poradenství při péči o lidi se 
sníženou soběstačností, zejména 
s poruchami paměti. Za tímto 
účelem byla v Berouně otevřena 
poradna pod názvem „Poradna 
Včera“, která se nachází v Horno-
hradební ulici (když projdete od 
křižovatky Horní branou, je to 1. 
ulice vpravo). V poradně se vám 
bude každé pondělí od 12 do 17 
hodin věnovat naše sociální pra-
covnice. Mimo tento den se na 
ni můžete obrátit telefonicky na 
čísle: 731 022 091 nebo formou 
e-mailu: poradna.beroun@de-

mentia.cz. Poradenství je zamě-
řeno zejména na pečující, kteří 
se v domácím prostředí starají 
o svého blízkého s Alzheimero-
vou nemocí nebo jiným typem 
demence, popř. o nemocného, 
který se potýká s nějakým fyzic-
kým omezením. Naši odborníci 
vám mohou poskytnout informa-
ce k péči o nemocného, poradit, 
jak vhodně komunikovat s člově-
kem s demencí, pomoci s výbě-
rem vhodné sociální služby nebo 
vysvětlit, jak požádat o příspěvek 
na péči. Veškeré naše poradenské 
služby jsou zdarma a jsou určené 
pro všechny obyvatele Berounska 
i Hořovicka.

Poradna pro seniory a pečující funguje
pro obyvatele na Berounsku a Hořovicku

n Třicet žáků mělo jedinečnou možnost navázat přátelství s německými 
žáky v rámci bohatého společného programu.
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Díky svým obyvatelům se 
Město Hořovice může v roce 2021 
pochlubit sběrem starého elektra 
určeného ke zpětnému odběru 
a recyklaci o hmotnosti 37,46 t. 
Na každého obyvatele tak připadá 
5,40 kg vysloužilých spotřebičů. 
Byla tím uspořena spotřeba elek-
třiny a produkce skleníkových 
plynů, celosvětově omezena těžba 
ropy a železné rudy, a recyklací se 
pokryla i část dodávek mědi nebo 
hliníku pro průmyslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel 
vyčísluje Osvědčení o podílu na 
zlepšení životního prostředí, kte-
ré na základě dosažených výsled-
ků vystavil kolektivní systém pro 
sběr a recyklaci vysloužilých spo-
třebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyva-
telům došlo za rok 2021 k úspoře 
produkce CO2 o 440,75 tun. Víte 
kolik smrků pohltí stejné množ-
ství CO2? 170 ks

Nebylo nutné vytěžit 21 961,51 
litrů ropy. Představte si, že z toho-
to množství se pokryje spotřeba 
pohonných hmot auta např. na 
cestu z Prahy do Brna po dálnici 
D1 a to 822krát.

Došlo také k úspoře 226 076,19 
kWh energie. Asi stejné množství, 

jako kdybychom spustili cyklus 
myčky nádobí 226077 krát. Po-
dařilo se recyklovat 21 566,03 kg 
železa. Toto množství recyklova-
ného železa by bylo možné použít 
pro výrobu 884 ks nových praček, 
bez nutnosti těžby železné rudy. 
Recyklací vysbíraných spotřebičů 
se podařilo získat 759,90 kg mědi, 
což by postačilo pro ražbu 135093 
1€ mincí, nebo 922,27 kg hliníku, 
který by stačil na výrobu 61485 
plechovek o objemu 0,33 l.

Elektrowin v roce 2021 úspěš-
nou spolupráci ocenil 5 530 Kč ze 
svého motivačního programu.

Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

MĚSTO HOŘOVICE
2021 37 460

440,75

21 961,51

226 076,19

170

822

226 077

21 566,03

884

759,90

135 093

922,27

61 485

22.03.2022

Život bez elektrospotřebičů 
si v dnešní době lze jen těžko 
představit. Obklopují nás a staly 
se součástí našich každodenních 
činností. Elektrozařízení však 
obsahují množství materiálů, kte-
ré pocházejí z neobnovitelných 
zdrojů. Jejich těžbou je význam-
ně zatěžováno životní prostředí. 
Pro zajištění sběru a recyklace 
vysloužilých elektrozařízení si 
naše obec vybrala ke spoluprá-
ci kolektivní systém ASEKOL. 
Správná recyklace výrobků totiž 
přináší životnímu prostředí vý-
znamnou úlevu. Jakým rozsahem 
naše obec přispěla k lepšímu ži-
votnímu prostředí, se dozvídáme 
z environmentálního vyúčtování 
zpracovaného společností ASE-
KOL. Díky zodpovědné recyklaci 
vznikají úspory ve spotřebě elek-
trické energie, primárních suro-
vin, vody, okyselování prostředí 
a produkci skleníkových plynů.

Certifikát environmentálního 
vyúčtování vyčísluje přínos naší 
obce k ochraně přírody v roce 
2021.Vyplývá z něj, že díky množ-
ství námi odevzdaných elektroza-
řízení jsme uspořili 227,90 MWh 
elektřiny, 21 361,19 litrů ropy, 
1 390,38 m3 vody a 13,38 tun 
primárních surovin. Navíc jsme 
snížili emise skleníkových plynů 
CO2 ekv. o 17,15 tun, a produkci-
SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyse-
lování prostředí) o 815,45kg.

Každý kus vytříděného elektra 
se počítá, což dokazuje příklad 

100 vytříděných notebooků, kte-
ré uspoří 10 MWh elektřiny. Ta-
kové množství odpovídá tříleté 
spotřebě elektřiny rodiny žijící 
ve standardním bytu. Za 100 kg 
vytříděných elektrospotřebičů se 
ušetří takové množství ropy, které 
by stačilo na výrobu benzínu pro 
cestu z Prahy do Paříže. Děkuje-
me všem, kteří pečlivě třídí odpad 
a přispívají tak k ochraně životní-
ho prostředí.

Environmentální vyúčtování 
je vypočítáváno pomocí studie 
životního cyklu výrobku (tzv. 
LCA – LifeCycleAssessment), 
která vypovídá o dopadech výro-
by a recyklace jednotlivých elek-
trozařízení na životní prostředí. 
Studie zohledňuje všech 6 skupin 
elektrospotřebičů, jejichž zpětný 
odběr kolektivní systém ASEKOL 
zajišťuje.

Společnost Asekol

CERTIFIKÁT 
ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ 

 

 

   Město HOŘOVICE 

ZA ROK 2021 BYLO ZPRACOVÁNO 21 525 kg ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM USPOŘENO: 

227,90 MWh 
elektrické energie 

1 390,38 m3 

vody** 
21 361,19 l 
ropy* 

815,45 kg 
SO2 ekv. = snížení  
okyselování prostředí 

13,38 t 
primárních surovin 

 

17,15 t 
CO2 ekv. = snížení produkce  
skleníkových plynů 
 

* Úspora takového množství ropy se rovná  
spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 
314 010 km v běžném osobním automobilu. 

** Úspora takového množství vody se rovná  
stejnému množství, které je spotřebováno  
při 18 663 sprchováních. 

Mgr. Jan Vrba 
předseda představenstva 

ASEKOL a.s. 

Balynka učila třídit děti odpad v Hořovicích
Prosluněné Hořovice přivítaly soubor Divadla Dětí ve dvou stře-

dečních představeních v proslulém klubu Labe. Květnový sled předsta-
vení s pohádkou O Balynce, dobrém štěněti se dostal do své poloviny. 
V divadelních sálech Černošic, Mníšku po Brdy, Hořovic, a dále Bíliny 
a Loun plnil soubor Divadla Dětí zadání neziskové společnosti EKO-
-KOM šířit a upevňovat povědomí o třídění domácího odpadu mezi 
nejmenšími obyvateli středu Evropy. Práce je v této oblasti v Čechách 
stále hodně, vždyť stále ještě ¼ obyvatel doposud netřídí. Promyšlený 
systém přípravy, realizace a následné evaluace zajišťuje účinný tok 
informací a podnětů k domácímu třídění přímo do domovů zúčast-
něných dětí. A proto i v Hořovicích podvakráte zazněl třídící chorál 
v závěru obou představení a soubor vyrazil na sever do města Bíliny.

Kristýna Sklenářová, Agentura ex voto

Jak jsme se v roce 2021 podíleli
na ochraně životního prostředí?

Ochrana životního prostředí
je pro naši společnost prioritou

Ceník Aquapark Hořovice 2022
Vstupné

Dospělí
Děti od 7 do 15 let
Děti do 6 let v doprovodu rodičů
Senioři nad 65 let
Rodinné vstupné
ZTP, ZTP/P

110,–
60,–
20,–
50,–

270,–
zdarma

Vstupné od 16:00 do 19:00

Dospělí
Děti od 7 do 15 let
Děti do 6 let v doprovodu rodičů
Senioři nad 65 let
Rodinné vstupné

60,–
30,–

zdarma
30,–

140,–

Permanentky na 10 vstupů

Dospělí
Děti do 15 let, Senioři nad 65 let
Rodinná permanentka

900,–
400,–

1 800,–

Rod. vstupné a permanentka - 2 dospělí + max. 3 děti do 15 let.
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z usnesení rady města

Z Rady města
Hořovice

ze dne 27. dubna 2022

n Rada města Hořovice schvaluje 
program jednání uvedený na po-
zvánce.
n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného bře-
mene a dohody o umístění stavby 
č. IV-12-6030652, Hořovice, ul. 
Plzeňská, parc.č. 1534/2, pro spo-
lečnost ČEZ Distribuce, a. s., spo-
čívající ve stavbě zařízení distri-
buční soustavy na pozemku parc. 
č. 1543/2 a 1539/3 v k. ú. Hořovice. 
Předpokládaný rozsah věcného 
břemene bude cca 13 bm za jedno-
rázovou náhradu ve výši 20.420,– 
Kč včetně DPH. K podpisu smlou-
vy je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice neschva-
luje snížení dluhů na nájemném 
jednotlivým žadatelům ubytova-
ným v rámci bytů města Hořovi-
ce. Rada zároveň pověřuje odbor 
vnitřní věcí a právní postupovat 
při vymáhání pohledávek za jed-
notlivými nájemci tak, aby s péčí 
řádného hospodáře došlo k úhra-
dě dlužných pohledávek v co 
možná nejkratší době s ohledem 
na konkrétní případ dlužníka.
n Rada města Hořovice nesou-
hlasí s žádostí společnosti Cyme-
dica Holding, s.r.o. o odkup trafo-
stanice BE 4334 včetně pozemku 
parc. č. 1672/2 o výměře 38 m2 
v k.ú. Hořovice a nedoporučuje 
Zastupitelstvu města Hořovice 
tento prodej schválit.
n Rada města Hořovice nesou-
hlasí s žádostí společnosti SC 
Gastrocompany s. r.o. o odkup 
části pozemku parc. č. 444 k.ú. 
Hořovice o výměře 24 m2 a ne-
doporučuje Zastupitelstvu města 
Hořovice tento prodej schválit.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se záborem o výměře 1 m2 chod-
níku před hotelem Zelený strom, 
parc. č. 444, k. ú. Hořovice pro 
společnost SC Gastrocompany 
s.r.o., IČ: 14085488, a to pro účely 
umístění reklamního A banneru 
na propagaci restaurace PODNI-
KK na adrese Palackého náměstí 
78/29, 268 01 Hořovice. Zábor 
se schvaluje na dobu neurčitou, 
a to pro konkrétní dny nahlášené 
provozovatelem vždy nejpozději 
k poslednímu dni kalendářního 
roku. Cena za zábor bude stanove-
na v souladu s příslušnou místní 
vyhláškou se splatností ke konci 
ledna následujícího roku.

n Rada města Hořovice nesou-
hlasí s žádostí pana Ladislava 
Thüringa o odkup pozemku parc. 
č. 2282/103 k.ú. Hořovice o vý-
měře 20 m2 a nedoporučuje Za-
stupitelstvu města Hořovice tento 
prodej schválit.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o nájmu 
pozemku mezi městem Hořovice 
a Milanem Vyštejnem týkající se 
nájmu části pozemku parc. č. 1755 
o rozměru 50 m2 v k. ú. Hořovi-
ce za účelem umístění mobilního 
měřícího zařízení, a to za cenu 
nájmu ve výši 6.050,– Kč ročně 
včetně DPH. K podpisu smlouvy 
je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 1 k ná-
jemní smlouvě uzavřené dne 
01. 04. 2021 mezi městem Hořo-
vice a Českou republikou – Stát-
ním pozemkovým úřadem na 
pronájem pozemků ve věci reali-
zace stavby Cyklostezka Hořovice 
- Kotopeky. Důvodem k uzavření 
předmětného dodatku je pouze 
změna parcelních čísel v souvis-
losti s dělením tamních pozemků. 
K podpisu dodatku je pověřen 
starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o spolu-
práci při zajištění ubytování mezi 
městem Hořovice a Středočeským 
krajem, a to ve věci poskytová-
ní finančních příspěvků v rámci 
kompenzace za ubytování uprch-
líků z Ukrajiny v bytech vlastně-
ných městem Hořovice. K podpisu 
smlouvy je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice souhla-
sí s přijetím dotace pro Městské 
kulturní centrum Hořovice ve 
výši 100.000,– Kč na 6. ročník 
Hořovického kulturního léta 2022 
ze Středočeského fondu kultury 
a obnovy památek, tematického 
zadání Podpora kultury.
n Rada města Hořovice revokuje 
své usnesení ze dne 13. 04. 2022 
ve věci navýšení příspěvku pro 
příspěvkové organizace, a to tak, 
že schvaluje navýšení peněž-
ních prostředků poskytovaných 
z rozpočtu zřizovatele pro pří-
spěvkové organizace Středisko 
volného času Domeček Hořovice 
ve výši 375.000,– Kč, a to za úče-
lem úhrady nákladů spojených 
se zvýšením cen energií a zřízení 
kontaktního místa pro příchozí 
z Ukrajiny, a Městská mateřská 
škola Hořovice ve výši 180.000,– 
Kč pro účely opravy havarijního 
stavu střechy objektu. Uvedená 
navýšení prostředků budou reali-
zována po schválení příslušného 
rozpočtového opatření.

Z Rady města
Hořovice

ze dne 11. května 2022

n Rada města Hořovice schvaluje 
program jednání uvedený na po-
zvánce.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s podáním žádosti Úřadu práce 
o příspěvek na vytvoření pracov-
ních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací v termínu od 
01. 06. 2022, a to na dobu 12 mě-
síců pro pět zaměstnanců, kteří 
by byli zařazeni pro výkon práce 
u příspěvkové organizace Měst-
ská správa bytového a nebytového 
fondu Hořovice na úklidové prá-
ce. V případě získání příspěvku 
pak rada města zmocňuje ředitele 
této příspěvkové organizace k ří-
zení, organizování a kontrolování 
práce těchto zaměstnanců.
n Rada města Hořovice schvaluje 
převod 60.000,– Kč z rezervního 
fondu do fondu investic Měst-
ské mateřské školy Hořovice na 
nákup profesionálního stroje na 
údržbu podlahových ploch.
n Rada města Hořovice schvaluje 
pronájem objektu občanské vyba-
venosti č. p. 723, restaurace Flori-
da, umístěném na pozemku parc. 
č. 2104, a to mezi městem Hořo-
vice a panem Pavlem Havlíčkem, 
se sídlem Jabloňová 1150, 268 
01 Hořovice. Nájem je sjednán 
dle podmínek vzorové nájemní 
smlouvu s možností využití max. 
časových limitů otevírací doby 
dle příslušné obecně závazné vy-
hlášky, a to na dobu neurčitou za 
roční nájemné ve výši 72.000 Kč 
bez DPH. K podpisu smlouvy je 
pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice schvaluje 
pořadník žadatelů pro přidělení 

n Rada města Hořovice souhla-
sí s textem smlouvy, podle kte-
ré společnost Zásilkovna s.r.o. 
umístí, za roční cenu za zábor ve 
výši 7.300,– Kč, na pozemek p. č. 
1154/1 v k. ú. Hořovice do zatrav-
něné části, poblíž obytného domu 
č.p. 732-5 zařízení sloužící k vy-
dávání zásilek. Zajistit podpisy 
smluvních stran.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s dokumentem pod názvem „In-
ventarizace veřejných prostor“, 
zpracovaného společností Loca 
Plan s.r.o. a zavazuje zaměstnance 
Městského úřadu Hořovice, v je-
jichž pracovní náplni je zadávání 
stavebních projektů, se jimi v bu-
doucnosti řídit.
n Rada souhlasí s textem žádosti, 
na jejímž základě proběhne jedná-
ní s Pražskou plynárenskou a.s., tj. 
se smluvním dodavatelem zemní-
ho plynu do odběrných míst objek-
tů užívaných příspěvkovými orga-
nizacemi města a bytových domů, 
spravovaných městem o zvýšení 
stávající ceny o max. 10 %. Ozná-
mit usnesení rady žadatelům.
n Rada se seznámila s předklá-
dací zprávou týkající se podpisu 
novace Smlouvy o umístění a pro-
vozování kontejnerů společností 
ELEKTROWIN a.s., a to na sběr-
ném dvoře města Hořovice. Rada 
souhlasí se zněním této smlouvy 
a pověřuje starostu města jejím 
podpisem.
n Rada města Hořovice sou-
hlasí s bezplatným pronájmem 
sálu radnice a zajištění techniky 
(plátno, dataprojektor) MAS Karl-
štejnsko, z. ú., dne 13. května 2022 
v časovém rozmezí od 08:00 do 
12:00 hodin k setkání vedoucích 
pracovníků základních a mateř-
ských škol.
n Rada města Hořovice souhla-
sí s bezplatným pronájmem sálu 
radnice MěÚ Hořovice k pořádá-
ní koncertů a jiných veřejných vy-
stoupení pořádaných ZUŠ Josefa 
Slavíka Hořovice, a to v termínech 
26. 05. 2022 od 13:30 do 16:00 ho-
din, 02. 06. 2022 od 14:00 do 18:00 
hodin, 06. 06. 2022 od 13:30 do 
17:00 hodin, 07. 06. 2022 od 14:00 
do 18:00 hodin, 08. 06. 2022 od 
08:00 do 19:00 hodin, 14. 06. 2022 
od 15:00 do 19:00 hodin.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s návrhem likvidační komise na 
likvidaci nepotřebného a neupo-
třebitelného majetku viz příloha.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s přijetím opatrovnictví nesvé-
právné, trvale bytem Komárov, 
náměstí Míru 204 (Úřad městyse 
Komárov), fakticky bytem Tlusti-
ce 257 (Hořovice, Sklenářka).

n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením darovací smlouvy 
mezi příspěvkovou organizací 1. 
Základní škola Hořovice a spo-
lečností Vojenské lesy a statky ČR, 
s. p., a to ve věci přijetí finanční-
ho daru ve výši 25.000,– Kč na 
pomoc dětí válečných uprchlíků 
z Ukrajiny.
n Rada města Hořovice schvaluje 
sestavený pevný pořadník na při-
dělení bytů pro dvojice v Domě 
s pečovatelskou službou Hořovi-
ce. Informovat Domov Na Výsluní 
Hořovice a žadatele.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zřízením jedné přípravné třídy 
pro školní rok 2022/2023 na 1. zá-
kladní škole Hořovice.
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n Rada města Hořovice na základě 
výběrového řízení „Pořízení mě-
řících zařízení pro měření rych-
losti ve městě Hořovice – JŘBU“ 
projednala materiál předkládaný 
na základě zprávy o posouzení 
splnění podmínek účasti dále na 
základě zprávy o posouzení na-
bídky a rozhodla o výběru nabídky 
uchazeče TRINAL Group s.r.o., 
Nová 421, 250 70 Odolena Voda, 
IČ: 29150591, jehož tímto vybírá 
jako dodavatele a pověřuje staros-
tu města podpisem Rozhodnutí 
o výběru dodavatele a zároveň 
podpisem příslušné smlouvy. Rada 
ukládá využít pouze minimální 
rozsah možného plnění smlouvy 
v rozsahu dvou měřících zařízení, 
a to na jednorázovou částku ve 
výši 320.750 Kč bez DPH a dále 
měsíční částku ve výši 195.400 Kč 
bez DPH.
n Rada města Hořovice bere na 
vědomí plnou kompetenci ředi-
tele Městského kulturního centra 
Hořovice ve věci záměru proná-
jmu kulturního klubu Labe spo-
lečnost SC Gastrocompany s.r.o., 
IČ: 14085488, a to za podmínky 
zachování bezplatné činnosti 
zdejších ochotnických souborů 
a při dodržení dramaturgického 
plánu ve spolupráci s Městským 
kulturním centrem Hořovice.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s textem smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení služebnosti inže-
nýrské sítě, podle které umožní 
Středočeský kraj jako majitel sil-
nice III/1144, za podmínek sta-
novených touto smlouvou výstav-
bu kanalizační stoky v Plzeňské 
ulici Hořovicích. Zajistit podpisy 
smluvních stran.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s textem smlouvy o poskytování 
produktu, podle které společnost 
Galileo Corporation, s.r.o. zajistí, 
za cenu 14.980 Kč bez DPH roč-
ně, provoz Redakčního systému 
pro tvorbu internetových stránek 
města Hořovice. Zajistit podpisy 
smluvních stran.
n Rada města Hořovice souhla-
sí s bezplatným pronájmem sálu 
radnice MěÚ Hořovice k pořádá-
ní koncertů a jiných veřejných vy-
stoupení pořádaných ZUŠ Josefa 
Slavíka Hořovice, a to v termínech 
24. 05. 2022 od 14:30 do 19:00 
hodin a 25. 05. 2022 od 15:00 do 
19:00 hodin.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s bezplatným pronájmem parku 
v souvislosti s ukončením školní-
ho roku dětské skupiny Elánek, 
která sídlí v Zámecké ulici 1615, 
a to v termínu středa 29. 6. 2022 
od 15:00 - 18:00 hodin. Provoz 

bytů ve vlastnictví města pořad-
ník, a to dle předkládací zprávy 
tohoto podání.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se záborem cca 24 m2 pro společ-
nost SC Gastrocompany s.r.o., IČ: 
14085488, a to pro účely podni-
kání, resp. pro provoz venkovního 
posezení a zahrádky pro zákazníky 
restaurace PODNIKK na adrese 
Palackého náměstí 78/29, 268 01 
Hořovice. Zábor se schvaluje na 
konkrétní dny, kdy bude daný pro-
stor pro povolené účely využit, a to 
s tím, že zpoplatněním bude prove-
deno v souladu s příslušnou místní 
vyhláškou. Zároveň rada pověřuje 
starostu k podpisu souhlasu s umís-
těním stavby tohoto venkovního 
posezení na situační snímek před-
ložený v souladu s podáním žádosti 
o dodatečné stavební povolení.
n Rada města Hořovice z důvodu 
aktuální nezbytné změny projek-
tové dokumentace pro územní 
rozhodnutí výstavby inženýr-
ských sítí v lokalitě Nad Statkem 
v intencích potřeb pro získání 
územního rozhodnutí pro umís-
tění zdejší mateřské školky, po-
věřuje společnost LUCIDA s.r.o., 
IČ: 25651099, provést tuto změnu 
v souladu s její nabídkou za cenu 
ve výši 356.950 Kč včetně DPH, 
a to na základě výjimky z vnitřní-
ho předpisu 3/2016 – Zásady pro 
zadávání veřejných zakázek ma-
lého rozsahu. Zároveň rada měs-
ta ukládá odboru vnitřních věcí 
a právnímu zpracovat oznámení 
o požadavku na pozastavení prací 
na projektu tamního projektu pro 
stavební povolení vůči společnos-
ti Dopravně inženýrská kancelář 
s.r.o., IČ: 27466868, a to do doby 
dokončení úprav podle aktuál-
ních potřeb města.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s podáním žádosti Ministerstvu 
vnitra o dotaci ze státního roz-
počtu na projekt Integrace držite-
lů dočasné ochrany v Hořovicích 
a schvaluje finanční spoluúčast ve 
výši minimálně 5 % z celkových 
uznatelných nákladů, v maximál-
ní výši 100.000 Kč.
n Rada města Hořovice na zákla-
dě výběrového řízení „Cyklostezka 
Hořovice – Kotopeky“ projednala 
závěry hodnotící komise a rozhod-
la o výběru nabídky uchazeče Eko-
tech Hořovice, s.r.o., IČ: 27630668, 
jehož tímto vybírá jako dodavatele 
a souhlasí s podpisem Rozhodnutí 
o výběru dodavatele. Společnost 
požaduje za provedení díla částku 
ve výši 8.823.559,86 Kč bez DPH. 
Rada města Hořovice pověřuje 
pana starostu podpisem příslušné 
Smlouvy o dílo.

dětského parku nebude pro veřej-
nost nějak omezen.
n Rada města Hořovice bere na 
vědomí informaci ředitele Měst-
ského sportovního centra o výši 
nájmu domku správce fotbalo-
vého stadionu ve výši 2.500,– Kč 
měsíčně.
n Rada města Hořovice schvaluje 
Smlouvu na poskytování služeb 
na vlakovém nádraží Hořovice při 
realizaci aktivity Revolution train 
pro žáky a studenty hořovických 
škol a občany města v rámci pro-
gramů prevence kriminality rea-

lizovaných městem Hořovice, a to 
s cílem zajistit veřejně přístupné 
WC za smluvní úplatu ve výši 
1.500 Kč.
n Rada Města Hořovice souhlasí 
se zněním Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace na rok 2022 č. 
3/2022 z rozpočtu obce Osov (viz 
příloha) v celkové hodnotě Kč 
3.000,– a se zněním Veřejnopráv-
ní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce Zaječov v roce 
2022 (viz.příloha) v celkové hod-
notě Kč 3.000,– ve prospěch Do-
mova Na Výsluní, Hořovice.

Hasiči Hořovice

Zásahy Hasičského záchranné-
ho Sboru Středočeského kraje, 
územního odboru Beroun, po-
žární stanice Hořovice.

8 Od 15. 4. do 15. 5. 2022 hasiči 
ze stanice Hořovice vyjížděli k 26 
událostem, z toho k 7 požárům, 
k 6 technickým událostem typu 
čerpání vody, padlý strom, k 6 
dopravním nehodám, ke 2 udá-
lostem typu únik nebezpečných 
látek a 4x k záchraně osob. V jed-
nom případě šlo o planý poplach. 
Při událostech spolupracovali se 
zdravotnickou záchrannou služ-
bou, policií ČR a ostatními slož-
kami IZS. Při událostech došlo ke 
zranění 9 osob a 4 osoby byly pří-
mo zachráněny. V jednom přípa-
dě se jednalo zranění neslučitelná 
se životem.
8 25. 4. v 0:06 byla jednotka HZS 
Středočeského kraje ze stanice 
Hořovice společně s jednotkami 
SDH Tlustice a Žebrák vyslána 
k požáru rodinného domu do 
Tlustice. Průzkumem zjištěn po-
žár vybavení místnosti rodinné-
ho domu. Na místě se nacházel 
uživatel nadýchaný kouřem, kte-
rému byla poskytnuta předlékař-
ská pomoc. Objekt byl následně 
odvětrán a zkontrolován termo 
kamerou.
8 28. 4. se družstvo hasičů z po-
žární stanice Hořovice zúčastnilo 
krajské soutěže ve vyprošťování 
u dopravních nehod v Poděbra-
dech. Za účasti 13 družstev ze 
středních Čech si družstvo hasi-
čů z Hořovic nejlépe poradilo se 
simulovanou dopravní nehodou 
a obsadilo 1. místo a tím repre-
zentaci Středočeského kraje na 
mistrovství ČR.
8 10. 5. v 16:50 byla jednotka 
HZS Středočeského kraje ze sta-
nice Hořovice a Beroun společně 
s jednotkou SDH obce Zdice vy-

slána k dopravní nehodě několika 
nákladních vozidel na dálnici D5 
23 km. Po příjezdu zjištěna ne-
hoda tří nákladních vozidel, 1x 
zraněná osoba mimo vozidla a 1x 
osoba zaklíněna v kabině vozidla. 
Na vyproštění osoby byla použita 
hydraulická vyprošťovací sada. 
Současně bylo provedeno zajiš-
tění místa nehody, protipožární 
opatření a posyp uniklých pro-
vozních náplní sorbentem.
8 11. 5. v ranních hodinách byla 
jednotka HZS Středočeského 
kraje ze stanice Hořovice společ-
ně jednotkami SDH Bavoryně 
a Zdice vyslána k požáru skládky 
komunálního odpadu do Stašova. 
Požár o rozloze 20x30 m byl loka-
lizován vodním proudem a speci-
álními zapichovacími hřeby.
8 12. 5. se družstvo hasičů z po-
žární stanice Hořovice společně 
s osádkou ZZS stanoviště Hořo-
vice zúčastnilo Memoriálu Jin-
dřicha Šmause ve vyprošťování 
u dopravních nehod na náměstí 
v Rokycanech. Z 10 družstev si 
tým HZS a ZZS Hořovice v kate-
gorii IZS poradil nejlépe se simu-
lací dopravní nehody a obsadil 
1. místo. V kategorii ZZS osád-
ka z Hořovic obsadila 3. místo 
a v kategorii HZS družstvo z Ho-
řovic obsadilo 1. místo.

STAŇ SE HASIČEM
HZS Středočeského kraje, ÚO 
Beroun, stanice Beroun a Ho-
řovice přijme do svých řad nové 
uchazeče o práci hasiče.
Požadavky:
České občanství, maturita, trestní 
bezúhonnost, zdravotní způsobi-
lost, splnění fyzických testů a spl-
nění psychotestů
Více informací: zdenek.laube@
sck.izscr.cz, 607 921 112

HZS Středočeského kraje
ze stanice Hořovice
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zprávy

V minulém příspěvku jsem ho-
vořil především o nutnosti zpraco-
vání stromů napadených kůrovcem 
a zamezení šíření tohoto škůdce. 
I přesto, že jsem měl představu, co 
to bude znamenat pro krajinu Brd, 
je výsledek, který můžeme vidět 

v oblasti Nepomuku bolestivý, jak 
pro návštěvníky, tak věřte, že i pro 
nás lesníky. Přesto jsem stopro-
centně přesvědčen, že náš razantní 
postup byl naprosto nezbytný ve 
prospěch celé této unikátní lokality 
a podařilo se nám jím narušit expo-
nenciální řadu, kterou se kůrovec 
šíří, kdy z každého nezpracovaného 
napadeného stromu „vyletí“ nová 
populace, která napadne dalších 
deset stromů.

V letošním roce by díky prove-
dené těžbě a asanaci lýkožroutem 
napadeného dříví měl být rozsah 
napadení porostů podstatně nižší. 
Nicméně i nadále je nutné populaci 
tohoto škůdce snižovat a tím nejú-
činnějším způsobem zůstává včas-

ná těžba a asanace 
napadených stromů. 
To sebou samozřej-
mě přináší zvýšený 
pohyb prostředků 
v námi spravovaných 
lesích. Prosím o po-
chopení a dodržová-
ní veškerých omeze-
ní z toho plynoucích. 
Jsem přesvědčen, 
že z dlouhodobého 
hlediska, jsou tato 
aktuální opatření 
jednoznačně v zájmu 
krajiny, v níž žijeme.

Veškeré ostatní 
těžební zásahy v po-
rostech jsou vedeny 
snahou o přípravu 
podmínek pro příro-
dě blízké, podrostní 
způsoby obnovy stá-
vajících porostů a za-
jištění jejich adaptace 
na probíhající klima-

tické změny. S touto obnovou je 
nutné začít již u mladých porostů, 
abychom zajistili jejich obnovu 
v dostatečném předstihu a aby-
chom nadále nevytvářeli přestárlé 
stejnověké porosty, které jsou ri-
zikové z pohledu dopadu téměř 
všech myslitelných škodlivých čini-
telů pro les.

Na holinách vzniklých kůrovco-
vou těžbou v letošním roce probíhá 
výsadba sazenic různých druhů 

dřevin, při jejichž volbě vždy peč-
livě vážíme konkrétní stanovištní 
podmínky. Na části ploch, kde je 
riziko nálezu munice po vojenské 
činnosti, jsme letos spustili společ-
ně s vědci z výzkumného ústavu 
lesnictví a myslivosti v Opočně 
obnovu síjemi směsi dřevin, tak 
abychom v co nejkratším časovém 
horizontu zajistili obnovu lesních 
porostů a zamezili degradaci stano-
vištních podmínek a zvýšili retenč-
ní schopnost krajiny.

I nadále zůstává jednou z našich 
priorit zadržování vody v krajině 
a zvýšení její retenční schopnosti. 
V loňském roce bylo na Brdech 
dokončeno 42 tůní a 2 malé vodní 
nádrže, které mají přispět jak ke 
zpomalení odtoku vody z Brd, tak 
v případě vodní nádrže Hejl rovněž 
k zajištění protipovodňové ochrany 
v případě prudkých srážek. V rám-
ci projektu Živá voda VLS jsou pro 
nejbližší roky plánovány další pro-
jekty obnovy malých vodních ná-
drží, revitalizace toků a pramenišť 
v námi spravované oblasti Brd. Vě-
řím, že se nám bude dařit dostateč-
ně rychle připravovat tyto projekty 

tak, aby byly uvedeny v život.
Říká se, že všechno zlé je k něče-

mu dobré. Já bych Vás rád v souvis-
losti s tímto příslovím a probíhající 
kůrovcovou kalamitou, s níž v brd-
ských lesích bojujeme, ubezpečil, 
že Vojenské lesy a statky mají jas-
nou vizi budoucnosti pro Brdskou 
vrchovinu. Ta je spojena s větší 
biodiverzitou a druhovou ale i vě-
kovou pestrostí lesů v této přírod-
ní lokalitě, kterou všichni máme 
rádi. A také s přechodem k přírodě 
blízkému hospodaření v nich, které 
nahradí stávající holosečné těžby 
v jednodruhových porostech. Sou-
částí té vize jsou Brdy, které zadr-
žují výrazně větší množství vody, 
protkané malými i většími vodními 
plochami.

Kalamita, s níž aktuálně na Br-
dech potýkáme, a která zanechává 
v některých lokalitách razantní šrá-
my, tuto naši vizi nemůže ohrozit. 
Naopak ji spíše uspíší. Byť za cenu 
dočasných změn na tváři krajiny 
Přeji všem krásné léto a děkuji za 
Vaši trpělivost

David Novotný
ředitel divize VLS ČR Hořovice

Co se děje a bude dít v brdských lesích a proč?
Vážení sousedé,

stejně jako v loňském roce se na Vás obracím, abych Vás informoval o tom, jaké kroky Vojenské lesy a statky v aktuálním 
roce ve středních Brdech plánují, s jakými problémy se jako správci potýkáme. A vysvětlil Vám také, jaká opatření v této uni-
kátní přírodní oblasti musíme aktuálně přijmout, a proč je považujeme za správná a strategicky nezbytná.

V sobotu 7. května v nádherném sálu Chrudimského muzea pro-
běhlo Mistrovství ČR ve formacích polky a plesových předtančeních. 
Soubor Taneční školy Blanky Vášové se zúčastnil formací polky ve 
spojené kategorii pro dospělé (18 - 34 let) a seniory (35 let). Jejich pol-
ka s názvem Pekařská získala bronz. V souboru jsou dospělí účastníci 
kurzů ze Strančic, Kamenice, Jílového a Hořovic (Jakub a Zdeňka Pi-
lichovi, Patrik a Michaela Šindlerovi).

Taneční škola Blanky Vášové
na soutěži v Chrudimi

11:00 
SOBOTA 4.6.2022

PŘIJĎTE NA FOTBAL

STADION SK HOŘOVICE

WALES 45+ VS. 
VÝBĚR HOŘOVIC 45+
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Vernisáž výstavy Architektura na plotě
V pátek 13. května se od 17 hodin konalo slavnostní zahájení 

panelové výstavy, kterou připravili v rámci schůzek členové kroužku 
Mladý historik SVČ Domeček Hořovice. Je umístěna ve Vrbnovské 
ulici a přístupna ve venkovním prostoru „na plotě“ zahrady až do 
konce letních prázdnin. Děti zpracovaly jednotlivé stavební slohy od 
románského až po moderní architekturu konce 20. století.

Vítání proběhlo na hořovic-
kém zámku v sobotu 23. 4. 2022. 
Vítání se zúčastnilo celkem 20 dě-
tiček. Nové občánky přivítala Jana 
Šrámková a Mgr. Zdeňka Ulčová. 
Kulturní vystoupení zajistily děti 
z MMŠ Větrná pod vedením paní 
učitelky Marcely Mračkové a žáci 

I. ZŠ Hořovice pod vedením Mgr. 
Zdeňky Ulčové. S organizací na 
zámku pomohla paní Eva Kaufma-
nová. Hudební doprovod zajišťoval 
Mgr. František Škrabánek. Dětičky 
dostaly plyšáka, bryndák, knížku, 
poukázku a maminky květinu.
Noví občánci města Hořovice:
Evelína Alblová, Mariana Andr-
šová Tobiáš Becha, Adrian Fi-
lipovski, Luna Frídel, Kristýna 
Hrabáková, Štěpán Kácha, Maty-
áš Kešner, Štěpánka Komínková, 
Adam Maťátko, Šárka Petrboko-
vá, Vivien Pouche, Kristián Roz-
sypal, Anna Rybáčková, Vilém 
Šmíd, Adina Vajdiak, Viktorie Va-
níčková, Natálie Veselá, Timotej 
Vrtin a Václav Wünsch.

Aleš Háma v divadelní komedii na Starém zámku
V rámci festivalu Středočeské kulturní léto vystoupí ve čtvrtek 23. června na nádvoří Starého 

zámku v Hořovicích v divadelní komedii s názvem „Jak jsem vyhrál válku“ známý moderátor, herec 
i muzikant Aleš Háma. Představení uvádí soubor Divadla A. Dvořáka z Příbrami a začíná v 19:30. 
Těšit se můžete i na Moniku Timkovou (pohádka Princezna a písař) nebo Jana Konečného (film 
Colette). Oblíbená a úspěšná komedie z pera Patricka Ryana diváky pobaví i dojme. Uvidíte příběh 
vojáka Ernesta Goodbyho, který se svérázně potýká s mašinérií armády. Svým naivním a důkladně 
poctivým přístupem ke všemu a všem uvádí v šílenství ty, kteří v rozkazech a drilu nalezli smysl 
svého života. Každý nadřízený se ho snaží co nejdříve zbavit!

Představení uvádí Muzeum Hořovicka ve spolupráci s MKC Hořovice, vstupenky v ceně 200 Kč 
jsou v prodeji na muzejní pokladně od 1. června v rámci běžné otevírací doby expozice (út-ne od 
9-12 a 12:30-17 hodin) v prostorách starého hořovického zámku, Vrbnovská 27.

Jarní vítání občánků

Muzejní noc aneb Hravý středověk
Muzejní noc pořádaná v pátek 10. června Muzeem Hořovicka na 

Starém zámku se inspiruje obdobím středověku. Program zahrnující 
různorodé úkoly na jednotlivých stanovištích poskytne zábavu i po-
učení o životě lidí v minulosti. Návštěvníky čeká výuka dobových tan-
ců, psaní listin, povídání o řemeslech i venkovském hospodářství. Akce 
navazuje na téma sezónní muzejní výstavy „Svět středověkých her“ 
proto si také zájemci mohou hravou formou vyzkoušet některé oblí-
bené druhy zábavy šlechty i poddaných (například střelbu z kuše nebo 
hru v kostky). Zajímavosti z astronomie a pozorování oblohy nabídne 
stanoviště žebrácké hvězdárny. Součástí večera je rovněž prohlídka stá-
lé muzejní expozice, program proběhne na nádvoří od 18 do 22 hodin 
ve spolupráci se SVČ Domeček Hořovice. Vstupné symbolické ve výši 
1 Kč a srdečně zveme rodiny, děti i hravé dospěláky.



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

OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí, středa 12:00 – 17:00
úterý, čtvrtek 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
soboty 4. a 18. 6. 8:00 – 11:00
n 1. 6. středa od 12:00
KNIHOVNA DĚTEM
DÁREK KE DNI DĚTÍ

Chcete vědět, jestli 
v knihovně naj-
dete knížky pro 
Vaše děti? Využijte 
akci pořádanou 
k Mezinárodnímu 
dni dětí. Pouze 
1. června 2022 
můžete zaregis-
trovat své dítě, 

které ještě nechodilo do knihovny, od 1. 6. do 
1. 10. 2022 zdarma. Na dětské čtenáře se těší 
mnoho krásných knih.

n 9. ČERVNA 2022 bude knihovna 
z technických důvodů uzavřena.

n Od 1. 7. do 15. 7. 2022 - knihovna uzavře-
na z důvodu čerpání řádné dovolené.
n SOUTĚŽ
Při svých procházkách se dívejte a fotografujte 
zajímavá zákoutí či místa v Hořovicích. Hořo-
vická zákoutí budou tématem tradiční foto-
grafické soutěže, kterou vyhlašuje Knihovna 
Ivana Slavíka. Letošní soutěž vyhlásíme v čer-
vencovém čísle Měšťana.

www.mesto-horovice.eu12

kulturní servis

Vrbnovská 30 / 1 (areál Starého zámku)
www.mkc-horovice.cz
tel. 732 512 821, 321 338 230
e-mail: 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 V PŘEDPRODEJI:
4 KAFE U OSMANYHO
20. 9. 2022 od 19:00, SD, cena místenky: 350 Kč
4 KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
9. 10. 2022 od 16:00, SD, cena místenky: 150 Kč
4 4 TENOŘI
23. 11. 2022 od 19:00 SD, cena místenky: 690 
Kč
4 ŠEST V TOM
29. 3. 2023 od 19:00, SD, cena místenky: 290 Kč
Již prodané vstupenky platí i v novém termínu. 
Pokud se Vám nový termín nehodí, vrátíme peníze.

n Knihovna Ivana Slavíka

n Galerie Starý zámek

Vrbnovská 30/1, Hořovice
tel.: 732 512 821

n 17. 6.–21. 8. 2022
RUČNÍ PRÁCE
PŘEDVÁDÍ SE TOMÁŠ LOUDA
Vernisáž výstavy 16. 6. 2022 od 17:00. Otevře-
no: pá - so - ne od 10:00 do 18:00.

n Klub Labe

Vísecké nám. 198, Hořovice
e-mail: reditel@mkc-horovice.cz
tel.: 604 208 916

n 3. 6. od 18:30
OBECNĚ PROSPĚŠNÁ STRAŠIDLA
Komedie o strašidlech nejen na hradě, ale i na 
radnici. Účinkují mladší herci Dramaťáku 
Domečku Hořovice pod vedením H. Kreising-
erové DiS.
n 10. 6. od 19:00
TŘI GRÁCIE Z UMAKARTU
Ochotnické divadlo Máj 21 Chaloupky uvádí 
Michaela Doleželová a Janka Ryšánek Schmied-
tová. Lehce hořká komedie o snech, představách, 
láskách, zklamáních, překvapeních, prostě 
o životě, který to s námi občas pěkně koulí.

n Informační centrum

n Společenský dům - zahrada

n 9. 6. 2022 od 21:45
VYŠEHRAD FYLM - letní kino

n Starý zámek - nádvoří

Vrbnovská 30/1, Hořovice
tel.: 732 512 821

n 12. 6. neděle od 17:00
ODDECHOVKA / FREE BAND
/ HORBAND
Muzikantské mládí to rozjede. Kapely ZUŠ Be-
roun, Zbiroh a Hořovice.
n 22. 6. středa od 19:00
POEZIE VE STŘEDU
Vystoupí básnířka Marie Šťastná Hudební pro-
gram Michaela Bernatová a Libor Tauš. Večerem 
provází Jitka Bret Srbová Vstupné dobrovolné. 
V případě špatného počasí Knihovna Hořovice.
n 25. 6. sobota od 18:00
ALKEHOL REVIVAL a LUCIE REVIVAL
Revivalový večer v Hořovicích.

n Muzeum Hořovicka

Starý zámek, Vrbnovská 27
Denně kromě pondělí
9:00 – 12:00; 12:30 – 17:00

n 10. 6. od 18:00 do 22:002
MUZEJNÍ NOC
Zábavný i poučný program se stanovišti na 
téma hravý středověk.
n 11. 6. 09:00 do 30. 9. 17:00
SVĚT STŘEDOVĚKÝCH HER
Sezónní výstava.

n Zámek Hořovice

Tel.: 724 331 568
e-mail: horovice@npu.cz

n ZÁMECKÁ EXPOZICE
Otevřena úterý – neděle 10:00 -16:00

Vrbnovská ul. 1138, Hořovice
Radová Lenka, tel.: 725 064 881

4 6., 13., 20., 27. 6. od 17:30 do 18:45
CVIČENÍ TAI CHI
Cvičení pro zdraví a zlepšení kvality života 
s Danou Weissovou, poplatek 100 Kč. Radová 
Lenka, Tel.: 725 064 881.
4 6., 13., 20., 27. 6. od 19:00 do 20:15
CVIČENÍ ČCHI- KUNG
Cvičení pro pěstování vitální energie s Danou 
Weissovou, poplatek 100 Kč. Radová Lenka, 
Tel.: 725 064 881.
4 1., 8., 15., 22., 29. 6. od 17:45 do 18:45
KRUHOVÝ TRÉNINK
Skupinové cvičení pro dospělé, posilující kom-
plet celé tělo, poplatek 70 Kč. Hrdličková Ro-
mana, Tel.: 602 664 650.
4 RC Kaleidoskop, Starý zámek Hořovice, 
otevřeno od 9:00 do 12:00
HERNIČKA – Není nutná rezervace
KAŽDÝ PÁTEK s Kamilou Jíchovou, Tel.: 
721 274 43, Poplatek: 30 Kč
KAŽDOU STŘEDU s Romanou Hrdličkovou, 
Tel.: 602 664 650, Poplatek: 30 Kč
KAŽDÉ PONDĚLÍ s Romanou Hrdličkovou – 
UA, Tel.: 602 664 650, vstup volný
4 16. 6. od 16:00 do 18:00
Starý zámek Hořovice, klub 1. patro
SEMINÁŘ TEČKOVANÉ MANDALY
Přijďte si společně s námi užít středeční rela-
xační podvečer a vytvořit si tečkovanou man-
dalku. Poplatek 260 Kč. Rezervace nutná: Po-
tužníková Kateřina, mobil: 775 636 330, e-mail: 
klub@domecekhorovice.cz.
4 22. 6. od 7:30 do 16:00
VÝLET DO VŠERADIC
Akce pro seniory. Rezervace nutná: Radová 
Lenka, tel. 725 064 881, e-mail: recepce@do-
mecekhorovice.cz.
4 30. 6. od 16:00 do 18:00
Zámecký park Hořovice
PRINCOVÉ A PRINCEZNY NA ZÁMKU
Zábavné odpoledne na zakončení školního 
roku, trasa s úkoly, doprovodný program. Po-
platek: dospělí 70 Kč, děti 50 Kč. Tomáš Klo-
kočník, tel. mobil: 739 633 519, email: tklokoc-
nik@domecekhorovice.cz.
4 Nabídku letních pobytových a příměstských 
táborů a pobytu u moře s Domečkem na-
leznete na www.domecekhorovice.cz.

Trasa Soukromá apartmá: Út – Ne 10:00 – 15:00
Zámecká kavárna Café HANAU: úterý – nedě-
le 10:00 -16:00
n 19. 6. 2022 od 17:00
SVĚT OPERY
Na koncertě zazní známé melodie z oper čes-
kých a světových skladatelů v podání smyčco-
vého orchestru Musica Alternativa. Zpívá Iveta 
Hejduková, dirigují Jaroslav Kořán a Jiří Šimá-
ček. Vstupné dobrovolné.

n Domeček Hořovice

n Sedmikráska o.s.

Klubovna spolku Sedmikráska
Společenský dům Hořovice
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n 4.–5.  6. MUDr. Růžičková Monika, Zdice, 
Čs. Armády 895, tel.: 311 685 674
n 11.–12.  6. MUDr. Sozieva Zalina, Beroun, 
Havlíčkova 1732/3, tel.: 727 836 818
n 18.–19. 6. MUDr. Srpová Marcela, Hořovi-
ce, Fügnerova 389, ALBA, tel.: 311 512 119
n 25. – 26. 6. MUDr. Svobodová Eliška, Ko-
márov, Ordinace Buzuluk, tel.: 311 572 389
Pohotovostní hodiny od 8:00 do 11:00.

n Zubní pohotovost

Přihlášky na všechny akce a cvičení jógy 
přijímá a informace poskytuje Marcela Ganna 
Flídrová na tel. č. 603 964 553.
Více na www.syringa-czech.cz.
4 Každé pondělí a středa
Cvičení WYDY – Keltské jógy. Cvičení pro 
všechny, kdo chtějí posílit své zdraví. Prota-
hování, posilování i udržení energie, tj. keltská 
jóga.
Cvičení Gravid jógy – pro maminky, které 
chtějí navázat spojení se svým miminkem, pro-
táhnout si tělo i popovídat, co je v těhotenství 
trápí.
n 18. 6. 2022 od 9:00
SETKÁNÍ NA TÉMA „KOLO ROKU“
– LETNÍ SLUNOVRAT
Celodenní setkání v kruhu žen, kdy je noc 
stejně dlouhá jako den. Je to doba tajemných 
pokladů, které budeme hledat v nás samých. 
Součástí setkání bude cvičení keltské jógy, tak 
jak jí cvičili keltští kněží – druidové. Setkání se 
koná na adrese Cvočkařská 286/1, Hořovice, 
vchod z ulice Jungmannova.
n 21. 6. 2022 od 17:00
PŘEDNÁŠKA NA TÉMA
„HARMONIZACE ČAKER“
Na přednášce si povíme, co jsou to čakry a jak 
je harmonizovat pomocí esenciálních olejů. 
Přednáška se koná na adrese Cvočkařská 
286/1, Hořovice, vchod z ulice Jungmannova.
n 25. 6. 2022 v 9:20
PĚŠÍ KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA
S PRŮVODCEM DO BRD
Sejdeme se v Lochovicích u kostela a naše 
kroky povedou přes krásné údolí do okolních 
lesů a seznámíme se s historií těchto míst. 
Délka vycházky cca 12 km. Náročnost středně 
těžká, vhodné i pro děti starší 10 ti let. Návrat 
mezi 13:00 a 14:00.

n Syringa

n Církve

Českobratrská církev evangelická
Valdecká 408, Hořovice
horovice.evangnet.cz

4 Bohoslužby se konají každou neděli od 
8:30. Sledujte i online na https://meet.jit.si/
ccedobris. Stále běží 2 sbírky - peněžní na po-
moc Ukrajině od Diakonie ČCE (více na dia-
koniespolu.cz). Druhá sbírka je materiální pro 

bezdomovce v Hořovicích, přímo v kostele 
přijímáme po předchozí domluvě na tel.: 
730 166 327 oblečení větších velikostí, spacáky, 
boty, termosky aj.
n 10. 6. pátek od 17:00
NOC KOSTELŮ
Program:
17:00 Zahájení Noci kostelů
Otevření kostela
Volná prohlídka výstavy
Pro děti bude připraven dětský koutek
18:00 Cha, cha, chá, zasmál se Mordechaj
Vernisáž výstavy
Veselé putování židovskou historií
18:30 Záchrana hliněných synagog v Maroku
Povídání Tobiáše Smolíka
19:30 Koncert Pražské jidiš kapely (PJK)
22:00 Předpokládaný konec
Vstup volný a dobrovolný.

n Žebrák

KULTURNÍ KLUB
n 8. 6. od 16:00
SETKÁNÍ S DŮCHODCI
Zveme na pravidelné setkání důchodce města 
a okolí. K dobré náladě bude hrát kapela 
DUO-Gate. Občerstvení zajištěno!
n 11. 6. od 19:00
VYSTOUPENÍ MAŽORETEK
Vystoupí Mažoretky Hořovice spolu se skupi-
nou Carmen na své akademii.
n 17. 6.
MATURITNÍ PLES
KK bude patřit maturantům ze Střední lesn-
ické školy Křivoklát.
n 20. 6. od 17:00
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ
Bude se hrát a zpívat. Přijďte podpořit malé 
hudebníky!
n 25. 6. od 21:00
DISCO
Banánová párty s DJ Pešinou!
PŘIPRAVUJEME:
Příměstský divadelní tábor 11. 7.–15. 7.
Příměstský taneční tábor 18. 7.–22. 7.
n TANEČNÍ
Je možné se přihlásit do tanečních kurzů pro 
mládež, které začínají 2. 9. od 19:00 hodin. 
Cena tanečního kurzu je 2.200,– Kč. Bližší 
informace a přihláška jsou na stránkách KK.
HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK
n 2. 6. od 18:00
KURZ PRO MAJITELE DALEKOHLEDŮ
Dostali jste k svátku, Vánocům, narozen-
inám… hvězdářský dalekohled? A nevíte si 
s ním rady? Přineste ho do Hvězdárny Žebrák! 
Ervín Woller vás s dalekohledem naučí pra-
covat, seřídí, nastaví, připraví… Abyste se už 
v letos v létě mohli kochat noční oblohou… 
Rezervace je nutná na našem webu s ohledem 
na kapacitu hvězdárny.
n 24. 6. od 18:00 do 22:00
68 LET HVĚZDÁRNY OSLAVÍME
KŘTEM KNIHY I VÝSTAVOU ESO
Speciální program pro veřejnost. Pokřtíme 
novou knihu Mgr. Jany Žďárské, mrkneme 
na Slunce a v kopuli bude nová výstava 
prestižních obrázků ESO, Evropské jižní 
observatoře. A chystáme toho víc. Vstup je 
zdarma, a tak vás srdečně zveme na pohodový 
večer na hvězdárně.

n Zbiroh

MUZEUM J. V. SLÁDKA
A MĚSTSKÉ MUZEUM ZBIROH
n OD VELIKONOC K POUTÍM
Výstava velikonočních zvyků a poutí ze sbírek 
PhDr. Jiřiny Hánové otevřena do 22. 8. 2022.
n ČTYŘLÍSTEK A JEHO PŘÁTELÉ
Výstava poštovních známek představuje znám-
kovou tvorbu otce Čtyřlístku Jaroslava Němečka 
a jeho přátel, kteří přispívali během padesáti-
leté historie do stejnojmenného komiksového 
časopisu pro děti. Do 26. 6. 2022, výstavní síň 
Zbirožského muzea.
n 30. června v 17:00 do 28. 8. 2022
VÁCLAV KAREL - ILUSTRACE
KE KNIHÁM J. V. SLÁDKA
Výstava při příležitosti výročí 110 let od 
úmrtí básníka J. V. Sládka a 70 let od založení 
muzea ve Zbiroze. Malíř Václav Karel (21. 10. 
1902 – 28. 12. 1969) je znám jako ilustrátor 
nejkrásnějších českých pohádek klasiků Karla 
J. Erbena a B. Němcové, krásnými obrázky ale 
také doplnil oblíbené dětské knížky od J. V. 
Sládka. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 30. 6. 
v 17:00 ve výstavní síni muzea. Výstava potrvá 
do 28. 8. 2022, přístupná denně mimo pondělí.
ZÁMEK ZBIROH
ZÁMECKÝ OKRUH
Od pondělí do neděle vždy v každou celou 
hodinu od 10:00 do 17:00.
HRADNÍ OKRUH
Od pondělí do neděle vždy v 11:00 a v 15:00 
(pouze za hezkého počasí).
MĚSTO ZBIROH
n pátek 3. června od 18.00
VARHANNÍ KONCERT
MISTRA MILOŠE BOKA
Uskuteční se v předvečer slavností v kostele sv. 
Mikuláše ve Zbiroze.
n sobota 4. června 2022 od 14:00
ZBIROŽSKÉ MĚSTSKÉ SLAVNOSTI
Město Zbiroh srdečně zve na Zbirožské 
městské slavnosti. Hlavní program začne od 
14 hodin v proluce na Masarykově náměstí. 
Vystoupí Free band zbirožské ZUŠ Václava 
Vačkáře, Soptíci a Mateřská škola Zbiroh, 
děti i dospělé pobaví kejklíř Půpa. Od 16 do 
23 hodin zahrají Košík Band a HandaBanda. 

4 HRAVÉ RELAXAČNÍ KRESLENÍ
Kroužek pro děti ZŠ 1. st. Středa, liché týdny 
od 15:00 do 16:30. Děti formou hry a výtvar-
ného vyjádření poznávají sebe sama a své mís-
to ve světě. Po domluvě lze dítě vyzvednout ze 
školky, či družiny.
4 VÝTVARNÉ KURZY
Olejomalba, malba na plátno, kreslení pra-
vou hemisférou, tečkovaná mandala. Krásně 
a dobře kreslit dovede opravdu každý. Pod od-
borným vedením lektorky si každý vybranou 
technikou namaluje obraz, který si odnese 
domů. Výtvarné pomůcky, plátno jsou k dis-
pozici. Informace a termíny na výše uvedené 
kurzy na webu www.brdskeslunce.cz/.

V muzejní zahradě je od 16 do 18 hodin 
připraveno zábavné odpoledne pro děti s his-
torickými soutěžemi a workshopem. Posezení, 
občerstvení a stánky na proluce. Vstup zdarma.
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MKC Hořovice a Galerie Starý zámek vás zve na výstavu

Vernisáž 16. 6. 2022 od 17:00 hod.
Galerie Starý zámek Hořovice
Záštitu nad výstavou převzal

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta města Hořovice.

Ukončení 
výstavy 
21. 8. 2022

Pátek, sobota, neděle
od 10 do18 hodin.

Vrbnovská 30/1
268 01 Hořovice



góly. Malí fotbalisté bojovali ve 
skupinách o postup do semifi-
nále a následného finále. Ve vy-
řazovacích bojích byla k vidění 
i spousta emocí. Na jedné straně 
radost z vítězství, na druhé stra-
ně smutek a mnohdy i slzy zkla-
mání z prohry, což bylo na celém 
turnaji asi to nejkrásnější.

Nakonec finále kategorie 
A ovládli žáci ze ZŠ Žebrák, kteří 
porazili 2. ZŠ Beroun. Na 3. místě 
skončili žáci ze ZŠ Zdice. V kate-
gorii B byli nejlepší žáci ZŠ Zdice, 
kteří ve finále porazili ZŠ 
Komárov a 3. místo obsa-
dili žáci ze ZŠ Lochovice. 
Kompletní výsledky si mů-
žete prohlédnout na ofi-
ciálních stránkách turna-
je www.mcdonaldscup.cz.

Vítězům gratulujeme 
k postupu do krajského 
kola, které se hrálo 17. 5. 
ve Vlašimi.

Rád bych poděkoval 
všem hráčům, vyuču-
jícím, trenérům a roz-
hodčím za krásný turnaj 
a stejně tak současným 
i bývalým žákům 1. ZŠ 
Hořovice, kteří pomá-

hali s organizací turnaje. Velký 
dík patří fotbalovému klubu SK 
Hořovice za poskytnutí zázemí 
a krásného hřiště s umělou trá-
vou. V neposlední řadě děkuji 
starostovi města Hořovice Dr. 
Ing. Jiřímu Peřinovi, který vítě-
zům pogratuloval a předal po-
háry.

Těším se na další fotbalové 
setkání při 24. ročníku Mc Do-
nald’s Cup v roce 2023.

Mgr. Radek Šumera
okresní garant turnaje

sport
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V sobotu 30. dubna i v neděli 
1. května zářily na dvanácti ma-
žoretkách z TJ Spartak Hořovice 
úsměvy při jejich vystoupeních 
na kvalifikačním kole sól klasická 
mažoretka v Klatovech, které bylo 
součástí Národního šampionátu 
mažoretek a twirlingu České re-
publiky. Zářící úsměvy doplnily 
blyštivé medaile i radost z postu-
pů na mistrovství České republiky.

Pod cedulí s logem mažoretek 
TJ Spartak Hořovice se v sobotu 
30. 4. sešly sólistky, které byly při-
pravené ukázat v klatovském kul-
turním domě své sestavy s hůlkou. 
Na jejich vystoupení už se uvnitř 
těšila porota ze Svazu mažoretek 
a twirlingu České republiky, který 
je zároveň členem světové organi-
zace WFNBTA a WBTF.

Vystoupení probíhala od rána 
až do večera podle jednotlivých 
kategorií. Už dopoledne byly při-
pravené čtyři hořovické sólistky 
z výkonnostní třídy B a hned po 
prvním výstupu slavily, a s nimi 
všechny ostatní kamarádky, pro-
tože postoupily do dalšího kola. 
I v druhém kole se jim dařilo, a tak 
při vyhlašování výsledků třídy B 

znovu čtyřikrát znělo „Mažoretky 
TJ Spartak Hořovice“.

Zlato, stříbro a ze čtyř čtyři 
postupy na mistrovství České re-
publiky v disciplíně sólo - klasická 
mažoretka. Neuvěřitelné dopoled-
ne navodilo dalším děvčatům po-
hodovou atmosféru, která zahnala 
stres a strach úplně pryč. Když se 
přibližoval čas výkonnostní kate-
gorie C, už byly všechny oblečené 
v kostýmech a naposledy si zkou-
šely obtížné prvky s hůlkou. Během 
jednotlivých vystoupení se všechny 
navzájem hlasitě podporovaly. Ne-
opomenutelnou oporou jim byly 
i jejich trenérky- Hana Sedláčková, 
Anita Albertová a Lucie Procház-
ková, které na místě tleskaly do 
rytmu, jak nejvíce to šlo, Pavlína 
Hejbalová s Andreou Stejskalovou, 
které jim fandily alespoň přes obra-
zovky svých telefonů a Šárka Šnob-
lová, která držela palce shora.

Když se tréninky a veškerý čas 
a úsilí věnované mažoretkám smí-
chalo s podporou kamarádek, tre-
nérek a rodiny, vyšla z toho velmi 
zdařilá vystoupení.

Při rozdávání medailí se tedy 
žádná věková kategorie, která 

Mažoretky zářily na soutěži v Klatovech

měla zástupce z Hořovic, neobe-
šla bez medaile právě pro ně. Po 
odpoledni přibyla další tři zlata, 
dvě stříbra, a přestože se u třídy C 
nepostupuje na republiku, nebyl 
nikdo, kdo by se neměl z čeho ra-
dovat. Každý totiž postoupil ales-
poň v rámci klatovské soutěže. Ale 
tu největší radost měla děvčata ze 
sebe navzájem.

Neděle byla za tímto víkendem 
sladkou tečkou. To se porotě uká-
zala teprve sedmiletá hořovická 

sólistka, a přestože byla mezi svý-
mi soupeřkami nejmenší a nej-
mladší, postoupila do dalšího kola 
a od poroty i diváků dostala mno-
ho pochval.

Když před pár lety přijely na 
soutěž naše první sólistky, Hořovi-
ce nikdo neznal a porota jim opra-
vovala mnoho chyb. Po tomto ví-
kendu už nebyl nikdo, komu by se 
povedlo přeslechnout „Mažoretky 
TJ Spartak Hořovice“.

Daniela Hlavová

Po dvouleté pauze způsobené 
koronavirovou pandemií se opět 
na fotbalové trávníky vrátil nej-
větší fotbalový turnaj pro žáky 
1. stupně základních škol, Mc 
Donald’s Cup. V okrese Beroun 
se do turnaje ve dvou kategoriích 
zapojilo celkem 34 týmů z 20 škol, 
což představuje asi 400 dětí. Nej-
prve se hrála okrsková kola, která 
se uskutečnila 25. 4. 2022 v Hořo-
vicích a ve Zdicích. Z každé kate-
gorie postupovalo do okresního 

finále 8 družstev, 4 družstva z ho-
řovické skupiny a 4 družstva z be-
rounské skupiny.

Okresní finále bylo napláno-
váno na 28. 4. 2022 v Hořovicích 
a sešlo se zde všech 16 týmů, kte-
ré postoupily z okrskových kol. 
Ihned po slavnostním nástupu si 
kapitáni vylosovali skupiny a šlo 
se hrát. Za přísného, ale spra-
vedlivého dohledu zkušených 
rozhodčích OFS Beroun byly 
k vidění krásné akce a pěkné 

Mc Donald’s Cup – 23. ročník 
fotbalového turnaje

n Poháry hráčům předal starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina.

n Ve žlutých dresech vítězné družstvo 
kategorie B, žáci ZŠ Zdice s paní učitel-
kou a trenérkou Miroslavou Lodeovou.
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V letošním roce měly některé 
dívky z oddílu moderní gymnasti-
ky v Hořovicích možnost reprezen-
tovat Středočeský kraj na Němec-
ko-francouzském dnu v Mohuči, 
který se letos konal 30. dubna. Jed-
ná se o akci, kde se již téměř dvacet 
let setkávají mladí sportovci ze čtyř 
evropských regionů – německé 
oblasti Porýní-Falc, francouzského 
Burgundska, polské Opole a Stře-
dočeského kraje – v rámci tzv. 
Čtyřdohody.

Sportovci společně strávili ví-
kend, a to nejen na trénincích, ale 
i při společných hrách, prohlídce 
města, nebo výletě po okolí. Vrcho-
lem setkání bylo sobotní vystoupe-
ní, kde předvedl každý z týmů své 
předem nacvičené vystoupení a na 
závěr všichni sportovci dohroma-
dy předvedli společné vystoupení, 
které secvičili během společných 
tréninků na místě.

Letošní setkání spojovalo téma 
míč a akrobacie. Domácí německý 
tým reprezentovala skupina, která 
představila mladý sport „ropeski-
pping“, která předvedla kouzla se 
švihadly, a to nejen jako jednotlivci, 
ale i ve dvojicích a větších skupi-
nách. Francii reprezentovala sku-
pina mladých cirkusových artistů, 
kteří se představili jako výborní 
žongleři a předvedli své umění na 
jednokolkách. Za Polsko se před-
stavila taneční skupina, která vy-
stoupila se skladbou Cruella de Vil. 

Za Českou republiku se představily 
dívky z oddílu moderní gymnas-
tiky z TJ Spartak Hořovice, které 
vystoupily se svými sestavami s mí-
čem.

Celé vystoupení proběhlo 
v prostorách Zemského sněmu za 
přítomnosti zástupců kraje. Tra-
diční akce neunikla pozornosti 
médií, která odvysílala krátkou 
reportáž v rámci svého zpravodaj-
ství.Informace o účasti gymnastek 
z Hořovic se donesla i do nedale-
kého města Gau Algesheim, které 
je partnerským městem Hořovic. 
Představitelé města v čele se sta-
rostou GV Gau-Algesheim panem 
Benno Neuhausem se přijeli na 
gymnastky podívat a předali jim 
drobné upomínkové dary.

Neděli dívky strávily na výletě 
údolím horního Středního Rýna, 
které je od roku 2002 zapsáno na 
seznamu světového kulturního dě-
dictví UNESCO. Území je jedineč-
né svým charakterem s jeho vinice-
mi a četnými zachovalými hrady, 
střežícími důležitou dopravní cestu 
po řece. Cestou jsme se nezapo-
mněli zastavit v partnerském městě 
Gau-Algesheim.

Po celou dobu doprovázela naši 
výpravu paní Lucie Barber z Oddě-
lení zahraniční spolupráce a proto-
kolu Středočeského kraje. Tímto jí 
děkujeme za zprostředkování neza-
pomenutelného zážitku a vynikají-
cí péči o nás. Hana Hoffmannová
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Hořovické moderní gymnastky v Mohuči

n Všichni účastníci Německo-francouzského dne po vystoupení

n Moderní gymnastky z Hořovic se zástupci města Gau-Algesheim 
a Středočeského kraje. Zleva: paní Lucie Barber, BennoNeuhaus (starosta 
GV Gau-Algesheim), Tereza Krtilová, Zuzana Krtilová, Kristýna Veselá, 
Johanka Kováříčková, Hana Hoffmannová (trenérka), pan Jan Hofmann 
(Gau-Algesheim).

V neděli 24. dubna se děti 
z rybářského kroužku MO ČRS 
Hořovice zúčastnily závodů 
v rybolovné technice v Rožmi-
tálu pod Třemšínem. Soutěžilo 
se v disciplínách skish, aren-
berk a v hodu do dálky. Přítom-
no bylo celkem 41 závodníků 
z Příbrami, Vimperku, Hořovic 
a Rožmitálu pod Třemšínem. 
Počasí nám sice příliš nepřálo, 
nicméně pořadatelé dokázali za-
jistit stany, občerstvení a horké 
nápoje. Zahájení byl přítomen 
i současný mistr světa Tomáš 
Spáčil, který dětem vysvětloval 
a názorně ukazoval správnou 
techniku při házení. V kategorii 
mladší žákyně obsadila Evelin 
Farářová z Hořovic čtvrté místo 
a Noemi Julie Pastuchová vybo-
jovala nádherné druhé místo, 

kdy se jí podařilo v hodu do dál-
ky překročit hranici 38 m. První 
se v této kategorii umístila Adé-
la Bedlivá z MO Vimperk. V ka-
tegorii starší žáci se na prvním 
místě umístil Michal Čížek, a na 
druhém místě skončil Filip Svi-
tek, oba z MO Příbram. Zdeněk 
Musil z Hořovic obsadil krásné 
čtvrté místo. Radost všech oce-
něných byla samozřejmě ob-
rovská, ceny jim přijel předat 
osobně předseda Středočeské-
ho územního svazu pan Du-
šan Hybner a předseda odboru 
mládeže pan Jiří Eichler. Za do-
sažené úspěchy našich dětí, za-
jištění závodu a podporu rodičů 
děkuje vedení místní organizace 
Hořovice.

Jan Rogos
jednatel MO ČRS Hořovice

Závody rybolovné techniky 
v Rožmitále pod Třemšínem


