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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ondřej Vaculík, starosta
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Měšťan

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

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

-gvh-

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

Setkání skautů, old skautů
a přátel Junáka Hořovice

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

Na setkání se těší Abbé, Linka a Anča.

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

Senioři tradičně zakončili rok v sále radnice

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

dokončení na 2. straně

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

Domov Na Výsluní Hořovice

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

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

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

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

Hořovický fotbal oslavil sté narozeniny
Doslova vyšňořený hořovický Městský sta-

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

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

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

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

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

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

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

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

-jb-

Dostavba kanalizační sítě
V roce 2010 byl zahájen projekt Dostav-

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

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

V novém roce 

2012
vám přejeme
co nejvíce 
pozitivního 
světla, 
zdraví a úspěchů

Zahájení výběrového 
dotačního řízení

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

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

Žádosti o dotaci budou předloženy na for-
mulářích, které jsou uveřejněny na webových 
stránkách města, případně je možno si je vy-
zvednout na odboru finančním a školství MěÚ 
Hořovice. Podmínkou zařazení do výběrového 
řízení je předložení žádosti do 31. ledna 2012, 
včetně vyúčtování dotace z předchozího roku.
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Začátkem měsíce června se mi do 
rukou dostala petice, která vyjadřuje 
nesouhlas s napojením dopravní infra-
struktury plánované výstavby na pozem-
cích v západní části města Hořovice na 
stávající komunikace, a to zejména na 
Západním sídlišti. Také já samozřejmě 
vnímám přetížení Západního sídliště do-
pravou a auty parkujícími kde se dá. Cí-
lem je, aby dopravní řešení jednotlivým 
lokalitám ulehčilo, nikdy opačně.

Když se zamýšlím, kde vznikl důvod ke 
znepokojení nad uvedeným problémem, na-
padá mě řešení dopravy na západě Hořovic 
v pojetí územního plánu schváleného v lednu 
2018. V tomto územním plánu je navrženo 
řešení jakési půlkruhové radiály, která vyvádí 
dopravu z plánované výstavby na západě Ho-
řovic do ulice Polní ve své horní části a ulic 
Sládkova a Západní v části dolní. Toto řešení 
je ale pro nás nepřípustné. Ostatně ani sta-
vebnímu odboru se takové řešení nelíbí. Rada 
města proto zadala zpracování dopravní stu-
die. Tato studie má vyhodnotit řešení navržené 
v územním plánu a případně navrhnout jiné 
funkční řešení. Cílem studie je, aby doprava 
lokalitu nezatěžovala, ale naopak jí odlehčila.

Musím také uvést, že se v této chvíli s žád-
nou novou masívní výstavbou na pozemcích 
západně od Západního sídliště nepočítá. Za 
zmínku stojí snad jen realizace původního 
projektu novým vlastníkem Městské akcio-
vé společnosti, kde vyroste několik bytových 
domů v lokalitě za Městskou mateřskou ško-
lou. Podmínkou realizace i tohoto projektu 
je vyřešení dopravní situace v dané lokalitě. 
K tomuto řešení přispěje i nová účelová ko-
munikace, která vznikne nad objektem mateř-
ské školy. Tato komunikace je navržena jako 
jednosměrná a umožní také zjednosměrnění 
ulice U školky. Toto řešení mimo jiné řeší čás-
tečně i problém s parkováním okolo školky. 
Dnešní obousměrná ulice U školky rozhodně 
nesplňuje předpisy pro povinné zachování šest 
metrů širokého jízdního pruhu okolo parku-
jících vozidel. Navíc bohužel vozidel parkují-
cích v zákazu stání.

Zadání výše uvedené dopravní studie se 
týká také lokality Valdek, kde se v současné 
době na kruhovém objezdu tvoří dopravní 
zácpy a nová výstavba plánovaná v této loka-
litě dopravní situaci rozhodně nezlepší. Aniž 
bych chtěl předjímat jakékoliv řešení, uvažuje 
se o změně jednosměrné komunikace okolo 
vlakového nádraží na obousměrnou. Tato 
komunikace ovšem není ve vlastnictví měs-
ta, ale jedná se o komunikaci III. třídy spra-
vovanou Krajskou správou a údržbou silnic. 
Z tohoto důvodu není takový záměr úplně 
jednoduchý. Této komunikaci odlehčí i plá-
nované nové parkoviště nad vlakovým ná-
dražím, které vznikne spolu s prodloužením 
podchodu směrem ke Sklenářce. Ovšem zda 
to bude zásadní pro případné zobousměrně-
ní komunikace U nádraží nejsem schopen 
vyhodnotit.

Celkově centru města, Valdeku i Letné 
pomůže Východní obchvat, který se má začít 
budovat nejpozději v příštím roce. Vyplývá to 
z mnoha veřejných prohlášení z úst nejvyššího 
vedení Středočeského kraje. Bezpečnosti pro-
vozu ve městě bezesporu přispěje také systém 
radarů měřících rychlost v ulicích Tyršova 
a Masarykova. Jejich faktická instalace se plá-
nuje po náročném výběrovém řízení v letních 
měsících.

Osobně k petici nevidím důvod, snad jen 
právě teď před komunálními volbami má 
možná někomu přinést „politické body“. Ve 
své podstatě ale burcuje proti něčemu, co ani 
my, jako vedení města nechceme a neprosazu-
jeme.

S úctou
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta Hořovic

A opět
doprava

n ŠESTÝ ROČNÍK Hořovického kulturního léta je v plném proudu. Zahajovací koncert 
se uskutečnil v polovině června, kdy v areálu Starého zámku vystoupily kapely základních 
uměleckých škol. Na snímku Horband Hořovice. Program festivalu pokračuje i v červenci, 
podrobnosti v kulturním přehledu tohoto listu a na webových stránkách www.mkc-horo-
vice.cz. Více i na straně 3. Foto: Radka Vaculíková

Hořovické kulturní léto
červenec 2022

ZAHRADA SPOLEČENSKÉHO DOMU

n Čtvrtek 14. 7. od 21:45
Letní kino: HÁDKOVI

NÁDVOŘÍ STARÉHO ZÁMKU

n Pátek 22. 7. od 19:00
AGNES – Divadlo Na Vísce Hořovice
Veřejná čtená zkouška nového představení.
n Sobota 23. 7. od 18:00
BEAT SISTERS A PRAŽSKÝ VÝTĚR
Rockový nářez toho nejlepšího.

GALERIE STARÝ ZÁMEK

n Pátek, sobota, neděle 10:00 – 18:00
TOMÁŠ LOUDA – RUČNÍ PRÁCE
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Studenti si město projeli na invalidním vozíku
Je město přívětivé k hendikepovaným? Mohou se zde pohybovat na 

vozíčku? Jaké služby mají lidé se zdravotním postižením ve svém bydliš-
ti k dispozici? Odpovědi na tyto dotazy hledají ve svém projektu studenti 
pražského gymnázia Přírodní škola v řadě obcí, v pátek 10. června zavítali 
i do Hořovic. Kromě pošty a dalších míst ve městě navštívili i Informační 
centrum. A jak jinak, než na invalidním vozíku. Hořovické Informační cen-
trum i knihovna jsou bezbariérové, studenti se tak do recepce dostali bez 
problémů. Další jejich cíle byly Točník, Beroun a Křivoklát. (var)

Školáci si vyzkoušeli masáž srdce

Pozvali jsme záchranáře 
Marka ze Zdravotnické zá-
chranné služby Středočeského 
kraje, který přijel s ambulancí 
před školu na Vísce. 
Přijel s velkým ply-
šovým medvědem, 
na kterém si děti 
vyzkoušely masáž 
srdce, zastavení kr-
vácení nebo obvázat 
poraněnou ruku. 
Byly poučeny o bez-
pečném chování 
o prázdninách, které 
už ťukaly na dveře.

V pondělí 13. 6. 
jsme se šli podívat na 
záchrannou službu. 
Dozvěděli jsme se, 
jak zachránit život 
člověka. Potom nám 
pan záchranář do-

volil prohlédnout záchranářské 
auto. Nakonec jsme se mohli vy-
fotit v plyšovém autíčku. Vitalij 
Vasylkiv, 5.B

n ZUŠ Hořovice připravila hudební setkání ZA 
PÍSNIČKOU.

n Diváci si v sále radnice užili hudební i taneč-
ní vystoupení.

n Součástí programu bylo i představení hudeb-
ních nástrojů. Foto: 3x var

ZA PÍSNIČKOU. To byl název hudebního setkání Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice, které se uskutečnilo ve 
středu 8. června v sále hořovické radnice. V kombinovaném programu vystoupili žáci a učitelé umělecké školy. Jejich vystou-
pení v dopoledních hodinách navštívili žáci mateřských a základních škol, v odpoledních hodinách byla akce určená široké 
veřejnosti. (var)

Hořovická organizace Českého rybářského svazu se věnuje nejen ry-
bářství, ale řadu let podporuje i rybářský sport. A velmi úspěšně. V před-
chozích letech její členové získali mnohá ocenění na různých sportov-
ních akcích. Velmi vydařený byl i loňský rok, kdy Tomáš Spáčil získal na 
zářijovém MS v rybolovné technice v Budapešti zlato ve skishi a bronz 
v arenbergu. Jak sám uvedl, mistrovství bylo i přes náročné povětrnostní 
podmínky velmi vydařené, a to pro celou českou reprezentaci, která v kon-
kurenci 13 států získala 34 medailí. Výkonu Tomáše si váží nejen jeho 
mateřská místní organizace, ale i rada města Hořovice, která mu v květnu 
prostřednictvím starosty města Hořovice Jiřího Peřiny předala ocenění za 
dosažené výsledky. Za MO ČRS Hořovice se k ocenění připojil i jednatel 
této organizace Jan Rogos. Tomáši děkujeme a držíme palce v další sezó-
ně. (var) Foto: Antonín Spal

Rada města Hořovice
ocenila Tomáše Spáčila
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Prázdninové měsíce zpestří 
Hořovické kulturní léto

Koncerty, výstava, divadelní představení, setkání heligonká-
řů i filmové projekce. To je program Hořovického kulturního 
léta 2022. Akce se konají v areálu Starého zámku i Společen-
ského domu a potěší děti i dospělé.

Jako první se v neděli 12. června 
na nádvoří Starého zámku předsta-
vily kapely základních uměleckých 
škol. Kromě místního seskupení 
Horband zahrála i berounská Od-
dechovka a Free Band Zbiroh. Dvě 
hodiny hudby různých žánrů zahá-
jily letošní ročník tradičního festi-
valu, jehož pořadatelem je Městské 
kulturní centrum Hořovice.

Na sobotu 25. června byl naplá-
novaný revivalový večer s kapela-
mi Alkehol revival a Lucie revival. 
Druhá ze jmenovaných kapel z 
důvodu nemoci nakonec ale ne-

vystoupila. A na co se mohou ná-
vštěvníci 6. ročníku Hořovického 
léta těšit první prázdninový měsíc? 
V pátek 22. července se od 19 hodin 
na nádvoří Starého zámku usku-
teční veřejná čtená zkouška nové-
ho představení Divadla Na Vísce 
s názvem Agnes. O den později, 
v sobotu 23. července, si na své při-
jdou milovníci rocku - na nádvoří 
Starého zámku zahrají Beat Sisters 
a Pražský výtěr. Více o programu 
najdete v kulturním přehledu to-
hoto listu a na webových stránkách 
www.mkc-horovice.cz. (var)

n HOŘOVICKÉ KULTURNÍ LÉTO je zahájeno. První koncert 6. ročníku 
festivalu se uskutečnil v neděli 12. června 2022 na nádvoří hořovického 
Starého zámku. Vystoupily zde kapely základních uměleckých škol Hořo-
vice, Beroun a Zbiroh. Kulturní léto trvá až do září. Více na mkc-horovice.
cz. Na snímku berounská Oddechovka.

Navštivte Galerii starý zámek, Tomáš Louda zde vystavuje ruční práce

Od 16. června až do 21. srpna je v Galerii Starý zámek k vidění výstava výtvarníka Tomáše Loudy. Jaká díla si můžeme pod 
názvem Ruční práce představit? To samozřejmě uvidíme při návštěvě Galerie. Několik zajímavostí nám prozradil i samotný 
autor ručních prací Tomáš Louda v rozhovoru.

Jaká díla v hořovické Galerii vystavujete?
Upřímně řečeno, já si vlastně činím radost 

a cosi jako soubornou výstavu či životní tvůrčí 
bilanci, což prostory Galerie jednak umožňují 
a jednak jsem byl vyzván, abych je rozumně za-
plnil. Tedy jsou to věci rozprostřené v čase od, 
jak se nyní tak roztomile říká, sedmdesátek až 
po druhou desítku třetího tisíciletí. Zdá se mi, 
že v zásadě převažuje krajinomalba, pravda, 
v různých konceptech, něco málo figurálních 
věcí a expresivní abstrakce. Já to spíše dělím 
s ohledem na použitou techniku a materiály - 
oleje zpravidla na dřevě, akryly, klasický suchý 
pastel a voskový pastel (normálka voskovky).
Čím se inspirujete?

Inspirace bývá všelijaká - především pro-
story, ve kterých jest mně se pohybovati - „pů-
vodní“ přírodní poberounské, brdské, urbánní, 
urbanizované ale také „krajiny duše“ a podvě-
domí v případě abstrakce. Ta má zvláště dobré 
psychoterapeutické efekty. Ale samozřejmě 
každý v sobě neseme i více či méně masivní 
doteky, zásahy kulturně civilizačního vývoje 
a zejména bohatství výtvarných názorů. Pro 
mne to určitě byli fauvisté třeba A. Marguet, 
ale také český surrealismus - Muzika, Istler, 
apod a pochopitelně velice hluboce mě bere 
Kamil Lhoták, Vlastimil Beneš, Tomáš Bím, 
což neznamená, že opisuji.

Kdy jste s tvorbou začal a co vám přiná-
ší?

Začal jsem dávno před pubertou a nijak ge-
niálně veden vzorem svého otce, jenž prochá-
zel krajinami se skicákem a pastelkami, poslé-
ze s pastely. Dařit se mi začalo až po vítězném 
překonání adolescence a s rozumembraním 
a také s postupným vrstvením různého vý-
tvarna. A ta akumulace výtvarných konceptů 
jest nepřetržitá ba dlouhodobě inspiračně 
udržitelná. No a to je bezva - v této těžké době, 
jak praví klasici, alespoň nějaká jistota.
Tomáš Louda – co prozradil o sobě…

… chodil jsem na práva, na dějiny umění 
a částečně na regionální rozvoj a demografii, 
dlouhou dobu jsem působil v Ústavu státu 
a práva AV ČR, po velvetce jsem si instituce 
veřejné správy užil dosti jako poradce pražské-
ho primátora Jaroslava Kořána a vedoucí jeho 
kanceláře i jako ředitel legislativy na školství. 
Od druhé poloviny „devadesátek“ jsem vy-
sokoškolským pedagogem, na plzeňské práv-
nické fakultě vedu od devadesátého sedmého 
katedru veřejné správy. A když je prostor ku 
chlubení - také jsem založil a chvíli rektoroval 
prvou nestátní, právo vyučující VŠ Karlovy 
Vary. A výstavu si vlastně dávám k narozeni-
nám, když už se musí připomínat, neb jsem 
narozen 30. 5. 1955.

n V hořovické galerii až do 21. srpna vystavuje 
Tomáš Louda. Foto: archiv T. Loudy

n Na zahájení Hořovického kulturní léta zahrál i Free band Zbiroh.
2x foto: Radka Vaculíková
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Ředitelem Městského kulturní-
ho centra Hořovice jste od roku 
2017. Co Vám za těchto pět let 
udělalo největší radost, co bylo 
naopak nejtěžší?

Nastoupil jsem 1. ledna 2017 
a pomalu rozjížděl kulturní nabíd-
ku pro občany města a okolí. Velice 
mne potěšil velký zájem o nabídku 
akcí ve Společenském domě. Něko-
lik vyprodaných divadel každý rok, 
nabité koncerty, či jiné akce. Bohu-
žel, covidová opatření a zastavení 
kultury to vše překazilo. Nejtěžší ob-
dobí je právě asi nyní. Tím je menší 
návštěvnost akcí, hlavně divadel. 
Začíná se projevovat ekonomická 
situace lidí a také dvouletá odstávka 
kultury. Bude to hodně těžké naučit 
lidi zase chodit na akce. Pro pořa-
datele kulturních akcí je to složitá 
doba. Předprodeje skoro nefungují 

a čekáme, zda lidé přijdou na místo 
v den akce, či vás čeká velký finanční 
prodělek na pořádané akci.

Nesmíme být skeptičtí, ale musí-
me se dívat pozitivně dopředu. Plá-
nujeme krásné pořady a koncerty, 
které doufám diváky přilákají a spo-
lečně si užijeme krásné kulturní zá-
žitky v Hořovicích.

Začalo tradiční Hořovické kul-
turní léto, jehož součástí jsou 
koncerty, divadelní představení, 
výstava i setkání heligonkářů. 
Na co se mohou lidé těšit v další 
části roku?

Hořovické kulturní léto jsem 
začal pořádat od roku 2017. Letos 
je již 6. ročník. Jsem velice rád, že si 
našlo a nachází svoje diváky. Snažím 
se v rámci dramaturgie léta nabíd-
nout jak vystupující z našeho města 

či regionu, tak z celé naší republiky. 
Dokonce zde bylo i pár umělců 
mimo hranice naší země. Snažím se, 
aby si v nabídce koncertů či divadel 
našel každý něco svého oblíbeného 
a také aby to bylo pro různé věkové 
skupiny.

Na podzim se můžete těšit na 
dvoudenní slavnosti města Hořovi-
ce, které slaví v letošním roce 700 let 
od první zmínky. Bude to program 
pro celé rodiny – koncerty, diva-
dlo, tvořivé dílny pro děti, atrakce 
a mnoho dalšího. Termín slavností 
je 24. a 25. září. Dále bude několik 
zajímavých koncertů – Horkýže Slí-
že, Protheus, Vltava, 4 Tenoři, Doga 
či vánoční koncert Janka Ledecké-
ho. Nesmím zapomenout na několik 
divadel pro dospělé a také akce pro 
děti – Štístko a Poupěnka, Krkonoš-
ské pohádky, Vánoční čas Jů a Helé. 
Akcí je naplánováno dost, tak snad 
nepřijdou žádná omezení a lidé se 
budou moci kulturně vyžít.

Jak organizace využívá příspě-
vek města?

Příspěvek od města (zřizova-
tel MKC), používáme na pokrytí 
provozu našich budov (energie, 
opravy, revize, údržba), na platy za-
městnanců ve všech našich zaříze-
ních a na účetní a IT služby. MKC 
Hořovice provozuje Společenský 
dům, klub Labe, Městskou knihov-
nu, Informační centrum a Galerii 
Starý zámek. Právě příspěvek města 
pokryje náklady na stále se zvyšující 
mandatorní výdaje. Na kulturu jako 
takovou si MKC musí vydělat dlou-
hodobým či krátkodobým proná-
jmem různých prostor v našich zaří-
zeních. Dále se snažíme o co nejlepší 
nabídku kulturních pořadů, tak aby 
nedocházelo ke ztrátám. Bohužel, 
jak jsem již zmínil, nyní není úplně 
dobrá doba pro kulturu. Doufám, 
že překonáme společně těžší období 
a znovu se budeme setkávat v napl-
něných sálech při kulturních akcí 
v Hořovicích.

Přeji Vám krásné léto, pohodo-
vou dovolenou a těším se na setkání 
na nějaké akci v rámci Hořovického 
kulturního léta.

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 Městského kulturního centra Přemysl Landa.

n Součástí Hořovického kulturního léta jsou i akce pro děti.

n Oblíbené jsou koncerty, na snímku Bohemian Pink Floyd. Foto: 4x var

n Hořovické kulturní léto se odehrává na nádvoří Starého zámku (na 
snímku) i v areálu Společenského domu.

n Pořadatelem tradičního festivalu Hořovická heligónka je MKC Hořo-
vice, jeho ředitel Přemysl Landa (uprostřed) předává cenu loňské vítězce 
Anežce Strážnické společně s moderátorem akce Karlem Vydrou. A kdo 
zvítězí letos? O tom opět rozhodnou diváci, a to v sobotu 13. srpna v are-
álu Společenského domu.
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Pasování prvňáčků na čtenáře
Do kaple hořovického zámku se v polovině předchozího měsíce 

vypravilo více než sto malých školáků. Ve středu 15. června se zde to-
tiž konal další ročník tradičního Pasování prvňáčků na čtenáře. Akci 
každoročně připravuje Knihovna Ivana Slavíka a i letos její knihovnice 
připravily pro žáky prvních tříd bohatý program.

Pasování se zúčastnili prvňáčci ze šesti tříd základních škol Hořovi-
ce, Zaječov a Újezd. „U prince složili zkoušku ze čtení, poté je princezny 
odvedly do kaple, kde jim dvorní dáma dávala hádanky. Když všechny 
děti ze třídy složily zkoušku, předstoupily před královnu, která je paso-
vala na rytíře řádu čtenářského,“ popsala vedoucí hořovické knihovny 
Martina Stelšovská. Pasování čtenáři obdrželi dárkový poukaz na regis-
traci v knihovně zdarma a malou pozornost. (var)

n Pasování prvňáčků na čtenáře se uskutečnilo v kapli zámku Hořovice.

n Zkoušku ze čtení složilo více než sto prvňáčků. 3x foto: Yvetta Hájková

n Oblíbenou akci připravil tým Knihovny Ivana Slavíka Hořovice s dětmi.

Marie Šťastná četla ze sbírky Vtáčení
První letošní setkání s poezií se uskutečnilo v podvečer 

22. června v Knihovně Ivana Slavíka Hořovice. Do prostor 
knihovny byla akce přesunuta z nádvoří Starého zámku 
kvůli avizovaným bouřkám.

Pozvání do Hořovic přijala básnířka Marie Šťastná, moderování 
pořadu se ujala Jitka Bret Srbová. „Potkáváme se s podporou Měst-
ského kulturního centra Hořovice už na osmém večeru cyklu Poezie 
ve středu, abychom objevovali citlivá slova a tóny. Věřím, že mnoho 
večerů nás ještě čeká. Česká poezie už nás překvapila, rozesmála, roz-
plakala, možná i rozčílila. I to je v pořádku. Chceme vám ukazovat 
a dokazovat, že poezie je živoucí a intenzívní a zcela současná cesta 
dovnitř komplikací, kterým jsme si navykli říkat život. Básnířka Ma-
rie Šťastná o tom dnes podá konkrétní důkazy,“ zmínila v úvodu Jitka 
Bret Srbová. Poté Marie Šťastná četla ze své nové sbírky Vtáčení. Hu-
dební program zajistili Michaela Bernatová a Libor Tauš. (var) n Osmé setkání s poezií se uskutečnilo v Knihovně Ivana Slavíka Hořovice.

n Básnířku Marii Šťastnou (vpravo) představila Jitka Bret Srbová.
3x foto:varn Hudební program zajistili Michaela Bernatová a Libor Tauš.
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12. června si hořovičtí so-
kolové připomněli 120. výro-
čí slavnostního otevření prv-
ní sokolovny na Podbrdsku.

Významným impulsem pro 17 
členů stavebního odboru jednoty 
byl vznik Rokycanovy sokolské 
župy v roce 1900 se sídlem v Ho-
řovicích. Starostou byl zvolen 
JUDr. Josef Maličký, starosta naší 
tělocvičné jednoty. Také účast na 
zdařilém V. všesokolském sletu 
v Praze v červnu 1901 byla pod-
nětem k položení základního ka-
mene do již započaté stavby, a to 
v srpnu tohoto rohu.

Sokolovna s letním cvičištěm 
umožnila rozvoj činnosti, který 
však omezila první světová válka 
odvodem mužů, zhoršením ži-
votních podmínek, a vytvořením 
vojenského lazaretu v objektu so-
kolovny.

Po vzniku Československé 
republiky se plně rozvinula so-
kolská všestrannost tělesná a spo-
lečenská až do X. všesokolského 
sletu v Praze v roce 1938, který 
byl pro naši zemi tak osudný.

Po skončení druhé světové 
války se činnost jednoty sokola 
obnovila a vyvrcholila XI. vše-
sokolským sletem v roce 1948 
v Praze. Po politických změnách 
dochází k postupnému omezová-
ní činnosti, vylučovaní nepoho-
dlných členů, a v roce 1952 byla 
Česká obec sokolská zrušena.

Sokolovna se dále stala ma-
jetkem dobrovolné sportovní or-
ganizace Spartak. V budově byly 
provedeny stavební úpravy, zruše-
na galerie a kancelářské místnosti 
v prvním patře a změněny na byt 
správce budovy, místo šaten v pří-

zemí zhotovena později prodejna. 
Tělocvičné nářadí a náčiní bylo 
postupně nahrazeno vybavením 
pro odbíjenou a košíkovou. Tělo-
cvičnu sokolovny začaly používat 
hořovické základní a střední ško-
ly, které nemají vlastní tělocvičnu. 
Také byl založen oddíl stolního 
tenisu a oddíl juda.

V roce 1990, po obnově ČOS 
je také v Hořovicích zásluhou 
starých členů Sokola, J. Sloupa, V. 
Černého, Štochla, Kubína, a dal-
ších členů obnovena činnost. 
Budova byla jednotě sokolské 
předána ve velmi špatném stavu 
a postupně byly zahájeny opravy 
díky finanční pomoci ČOS, Ro-
kycanovy župy a města Hořovice.

V červnu 1995 povodeň zato-
pila cele přízemí budovy do výše 
jednoho metru, což vážně poško-
dilo podlahu tělocvičny a vnitřní 
omítky. Nejdůležitější opravou 
byla změna vytápění z uhlí na 
plyn, následovala oprava střešní 
krytiny a okapových žlabů. V roce 
2006, po prodeji nepoužívaného 
letního cvičiště, byla zahájena 
rekonstrukce celé budovy. (Soci-
ální zařízení, byt správce budovy, 
výměna oken, dveří, elektroinsta-
lace, odpadu, rozvody vody, místo 
prodejny vybudováno solárium) 
V dalších letech následovala re-
konstrukce stropu a osvětlení tě-
locvičny, a konečně výměna celé 
podlahy a dřevěného ostění. Na 
těchto pracích se podíleli všichni 
dospělí členové jednoty. V roce 
2017 při opravě čelní fasády jsme 
do štítu umístili symbol sokola od 
členky Sokola Hřivice okr. Louny.

V současné době má TJ So-
kol Hořovice necelých sto členů, 
oddíl stolního tenisu, juda a vše-
strannosti. Cvičí zde také dva 
oddíly bojových sportů, oddíl no-
hejbalu z našeho města, okolních 
obcí a měst.

Na závěr tohoto článku bych 
ještě uvedl, že byl v budově na-
lezen historický prapor Soko-
la, z roku 1869 v dobrém stavu 
i přes to, ze 45 let budova nebyla 
v našem majetku. Nemáme však 
v držení kroniku Sokola, kterou 
zapůjčil bratr Štochl, vzdělavatel, 
občanu našeho města, který ji má 
dosud v držení. Tímto žádáme 
dotyčného občana o navrácení, 
a to buď vedení výboru Sokola, 
nebo na Městský úřad Hořovice, 
do rukou tajemníka.

Phdr. Jaromír Mecner,
člen Sokola Hořovice

120 let sokolovny v Hořovicích

Slavnostní promoce Univerzity 3. věku
Univerzita třetího věku při PEF ČZU v Praze organizovala promo-

ci pro posluchače letního semestru VU3V 2021/2022. Z konzultační-
ho střediska v SVČ – Domeček Hořovice, po splnění všech studijních 
povinností a účasti v šesti kurzech z cyklu Svět kolem nás, měly ná-
rok na promoci Milena Braunová, Magdalena Holečková Mgr., Vilma 
Lancingrová a Jarmila Vodová. Gratulujeme!

Po slavnostním ceremoniálu v aule České zemědělské univerzity 
v Praze jsme společně navštívili terasu Tančícího domu, odkud je nád-
herný výhled na Hradčany. Počasí nám už od rána přálo, a tak kdo 
chtěl, připojil se ještě k procházce po Náplavce a k plavbě přívozem na 
smíchovský břeh. Následovalo občerstvení a cesta zpět domů.

Letního semestru se zúčastnilo 31 posluchačů z řad seniorů, někte-
ří studovali 2 kurzy letního semestru najednou - Leonardo da Vinci, 
renesanční uomo universale a Kouzelná geometrie. Všem gratuluje-
me k úspěšnému zakončení studia a těšíme se na příští společný rok. 
V zimním semestru otevíráme v SVČ – Domeček Hořovice již 5. ro-
kem dva kurzy, tentokrát se můžete těšit na témata: Armenie blízká 
i vzdálená a České dějiny a jejich souvislosti. Více na www.e-senior.cz

Organizátorka akce a informace k VU3V: Lenka Radová, mobil: 
725 064 881, e-mail: recepce@domecekhorovice.cz. Foto: Filip Strejc

Muzejní noc na nádvoří
V pátek 10. června proběhla na nádvoří Starého zámku Muzejní Noc 

Muzea Hořovicka s doprovodným středověkým programem. Jednotli-
vá stanoviště připravili členové kroužku Mladý historik SVČ Domeček 
Hořovice, úkoly se věnovaly historickým zajímavostem i tvoření (výroba 
koruny, psaní listin). Nechyběla ani střelba z kuše či pozorování Měsíce 
dalekohledem. Hrát si a vzdělávat se přišlo 131 návštěvníků.
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Od 6. června mohou níz-
kopříjmové domácnosti po-
žádat o dotaci na výměnu za-
staralého kotle na tuhá paliva 
za nový.

Od 1. září 2024 bude podle 
zákona o ochraně ovzduší z roku 
2012 povoleno používat kotle pou-
ze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN 
EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů 
bude brzy zakázán a bude nutné je 
vyměnit za nové ekologické zdroje 
vytápění.

Lidé z domácností s nižším pří-
jmem, jako jsou třeba samoživitelé 
nebo senioři, mohou na výměnu 
kotle dostat výhodnou dotaci, kte-
rá představuje 95 % způsobilých 
výdajů. O dotace je možné žádat 
pouze elektronicky. Příjem žádostí 
ve středních Čechách bude evido-
vat Středočeský kraj. Zahájení pří-
jmů žádostí o kotlíkovou dotaci 
pro nízkopříjmové domácnosti 
v elektronické podobě bude od 
6. 6. 2022 od 10:00 hod. Posled-
ním dnem, kdy je možné o dotaci 
zažádat, je 31. srpen 2022.

Pokud se rozhodnete vyhledat 
informace přímo na krajském úřa-
dě, na adrese Krajský úřad Středo-
českého kraje, Zborovská 11, 150 

21, Praha 5 najdete příslušné pra-
covníky v kancelářích číslo 0067 
a 0066. Můžete přijít bez ohlášení, 
v konzultační místnosti s počí-
tačem je možné ukázat všechny 
podrobnosti elektronické žádosti 
o kotlíkovou dotaci. „Protože však 
budeme žádosti hodnotit, nemůže-
me za žadatele žádost vyplnit ani ji 
nemůžeme finalizovat na úředním 
počítači. To by mohlo být bráno 
jako netransparentní a ovlivňující 
proces přidělování dotace. Žádost 
je jednoduchá a opravdu ji zvlád-
nou vyplnit a odevzdat všichni,“ 
vysvětluje Ondřej Nauš z Odboru 
řízení dotačních projektů Krajské-
ho úřadu.

Nejdůležitější podmínkou při-
znání dotace je (spolu)vlastnictví 
nemovitosti ve Středočeském kraji, 
v které žadatel trvale pobývá, a kte-
rá je nebo byla vytápěna kotlem na 
tuhá paliva 1. nebo 2. emisní třídy 
(plynových kotlů se tedy žádost 
netýká).

Žádost do dotačního programu 
kraje může podat pouze ten žada-
tel, jehož průměrný čistý příjem na 
člena domácnosti v roce 2020 nebyl 
vyšší než 170 900 Kč. Nebo žadatel, 
který je (a také všichni další členo-
vé domácnosti) ve starobním nebo 
invalidním důchodu 3. stupně. Al-
ternativou pro všechny žadatele je 
dotační titul Nová zelená úsporám.

Pokud budete úspěšní, bude 
vám proplaceno 95 % doložených 
uznatelných výdajů, a to maximál-
ně do výše 180 tis. Kč, když jste si 
pořídili tepelné čerpadlo, resp. 130 
tis. Kč - kotel na biomasu, 100 tis. 
Kč - plynový kondenzační kotel 
(pokud jste si ho aspoň závazně ob-
jednali do 30. 4. 2022)

Dále by si žadatel měl kladně 
odpovědět na tyto otázky:
n Mám počítač s připojením 
k internetu a emailovou adresu? 
Žádost se bude podávat elektro-
nicky. Email může být i rodinného 
příslušníka nebo zprostředkující 
firmy.
n Pokud už proběhla výměna kot-
le, bylo to po 1. 1. 2021? To je datum 
uznatelnosti výdajů.
n Pokud už proběhla výměna kot-
le, mám fotodokumentaci starého 
kotle a revizní zprávu? Jsou to po-
vinné přílohy k žádosti.

Pokud byste chtěli radu tele-
fonem, využijte linku 257 280 991 
nebo svůj dotaz napište na e-mailo-
vou adresu: kotliky@kr-s.cz.

Dopravní studie – cílem je
nenavyšovat dopravní zátěž

Dotace na výměnu zastaralého 
kotle na tuhá paliva

V ulicích na západním sídlišti se v nedávné době objevila 
petice občanů, ve které tito vyslovují svůj nesouhlas s další 
výstavbou a požadují zachovat ulice ve stávajícím stavu. Je-
likož došlo zřejmě k nepochopení celého záměru, pokusíme 
se věc objasnit.

Územní plán již cca od roku 1999 umožňuje na stávajících lou-
kách západního sídliště výstavbu, a to v ploše od ulice U Školky až 
po ulici Sládkova. Úřad územního plánování vyhodnotil tyto zasta-
vitelné plochy v návaznosti na dopravní situaci tak, že již není mož-
né další zástavbu napojovat na stávající ulice a to vzhledem k jejich 
šířkovému stavu a průjezdnosti. Městu tak bylo doporučeno poří-
dit odbornou dopravní studii, která stav posoudí a výsledkem bude 
fundovaný elaborát, který bude městu sloužit jako podklad, aby na 
stávající komunikace nepovolovalo napojovat další výstavbu. Tato 
studie bude dokončena a předána v září tohoto roku. Posouzení se 
týká všech ulic od ulice U Školky až po Sládkovu a lokalitu ve Füg-
nerově ulici.

Město tedy neplánuje žádnou výstavbu na stávajících loukách 
západního sídliště, která by dopravu zhoršila, ale naopak jsme si 
této situace vědomi a řešíme další těžký úkol z minulosti, kdy se do-
pravou v této části města nikdo nezabýval a vymezeny byly spousty 
ploch k zastavění, aniž by byla adekvátně řešena doprava. Občané 
podepisující se pod petici tak mohou být klidní, pořizovaná do-
pravní studie má sloužit pro to, aby doprava v ulicích navyšována 
nebyla a ne naopak, jak bylo možná chybně pochopeno.

Výsledný dokument navrhne i opatření týkající se zlepšení 
parkování zejména v ulicích Na Radosti, 1. Máje, Palachova a Kos-
monautů. Předpokládáme, že výsledný dokument bude občanům 
představen a projednán.

Ing. David Grunt,
vedoucí odboru výstavby a ŽP MěÚ Hořovice

Vláda rozhodla o pokračování 
oddlužovací akce – Milostivé léto II. 
Dlužníci v exekuci tak dostanou po-
slední šanci, jak splatit svůj dluh za 
výhodných podmínek. Minulé Mi-
lostivé léto pomohlo z bezvýchodné 
situace desetitisícům lidí.

Dlužníci budou mít opět díky 
Milostivému létu II, možnost splatit 
pouze svůj původní dluh a jednorá-
zový poplatek exekutorovi. Další po-
platky, úroky a penále, které mnoh-
dy mnohonásobně převyšují výši 
původního dluhu, jim budou od-
puštěny. Milostivé léto II bude opět 
trvat tři měsíce a začne 1. září 2022.

Akce se týká například dluhů 
vůči dopravním podnikům, nemoc-
nicím, energetikám v rukách státu, 
nezaplacených poplatků České te-
levizi, Českému rozhlasu a také vůči 
zdravotním pojišťovnám. Dluhy 
u těchto organizací narostly často 
kvůli úrokům, penále a dalšímu pří-
slušenství do nesplatitelných výšin. 
Příkladem mohou být také dluhy za 
městské nájemní bydlenínebo dluhy 
za jízdu načerno.

Nejedná se o žádnou dluhovou 

amnestii či popření pravidla, že dlu-
hy se mají platit. Naopak, věřitelům 
se jednorázově vrátí celé dlužné 
jistiny, dlužníci se zbaví desítek ti-
síc exekucí u dluhů vůči státu a stát 
vrátí dlužníky do standardních so-
cioekonomických vztahů. Stát ušetří 
na sociálních dávkách, získá na od-
vodech těch, kteří už nebudou pra-
covat v šedé zóně.

V ORP Hořovice je dle České 
exekutorské komory (data ke konci 
roku 2021) celkem 1 245 dlužníků 
s celkovým počtem 7159 naříze-
ných exekucí. Celkový dluh činí 
600 462 976 Kč a každý dlužník má 
průměrně 6 exekucí.

Člověk v tísni pomáhá zadlu-
ženým lidem v Hořovicích již přes 
rok. Jeho kancelář najdete v budově 
MěÚ Hořovice na adrese: Palacké-
ho náměstí 640, Hořovice (3. patro, 
číslo dveří 301). Své služby poskytuje 
zdarma.

„Již v minulém roce využili ob-
čané Hořovic našich služeb kvůli 
Milostivému létu. Vše probíhalo 
za velké podpory města Hořovice 
a jeho zaměstnanců, za což bych 

ráda poděkovala,“ sděluje dluhová 
poradkyně Člověka v tísni Petra 
Čížkovská. „Věřím, že minimálně 
stejným způsobem budeme společ-
ně pomáhat místním lidem vyřešit 
jejich mnohdy na první pohled bez-
východnou situaci a Milostivé léto 
II. bude v Hořovicích minimálně 
tak úspěšné jako to loňské“, dodává 
Čížkovská.

„Pokud máte dluhy nebovám 
hrozí exekuce, neváhejte se na nás 
s důvěrou obrátit. Pomůžeme vám 
zmapovat všechny vaše dluhya 
mimo jinétaké ověříme, zda lze váš 
dluh splatit v rámci Milostivého léta 
II.“, sděluje koordinátorka a meto-
dička dluhového poradenství Hele-
na Šebková.

Projekt Odborného sociálního 
poradenství se zaměřením na dlu-
hovou problematiku Člověka v tísni 
je realizován za finanční podpory 
města Hořovice.

Kontakt: Helena Šebková :helena.
sebkova@clovekvtisni.cz, 778 473 013, 
Petra Čížkovská: petra.cizkovska@
clovekvtisni.cz, 775 871 540

Více na: www.milostiveleto.cz

Poslední šance na oddlužení v rámci Milostivého léta II.
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z usnesení rady města

Z Rady města
Hořovice

ze dne 25. května 2022

n Rada města Hořovice schvaluje 
program jednání uvedený na po-
zvánce.
n Informace o tržbách z parkova-
cích automatů - bez usnesení.
n Rada města Hořovice nedopo-
ručuje Zastupitelstvu města Ho-
řovice bezúplatně převzít nepa-
trný majetek po zemřelém Jiřím 
Hodačovi, a to z titulu vypravitele 
pohřbu, neboť jediná dědička po-
zůstalá dcera projevila s tímto po-
stupem souhlas. Jedná se o 1/18 
pozemku parc. č. 696/9, zahrada, 
v obci Chlumec nad Cidlinou, k.ú. 
Pamětník, v obvyklé ceně maxi-
málně 5.000 Kč.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Smlouvy o smlouvě bu-
doucí a zřízení práva služebnosti 
inženýrské sítě a o právu stavby 
č. SoSB/Me/1 pro společnost Vo-
dovody a kanalizace Beroun, a.s., 
IČ: 46356975, spočívající ve stavbě 
„Podluhy-přečerpání odpadních 
vod na ČOV Hořovice“ na po-
zemcích parc. č. 2346/87, 2346/84, 
2346/86, 2346/81, 2345/27, 2331/98 
a 2331/99 v k.ú. Hořovice. Předpo-
kládaný rozsah věcného břemene 
bude cca 550 bm za jednorázovou 
náhradu ve výši 12.100,– Kč včetně 
DPH. K podpisu smlouvy je pově-
řen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením Smlouvy o podpo-
ře rozvoje infrastruktury ve věci 
budoucího napojení nemovitosti 
města. Se společností Vodovo-
dy a kanalizace Beroun, a.s., IČ: 
46356975. Zároveň rada města 
schvaluje i dodatek této smlouvy 
týkající se úhrady smluvní ceny 
ve výši 1.206.283,– Kč formou zá-
počtu oproti výplatě dividend od 
společnosti Vodovody a kanalizace 
Beroun, a.s. v roce 2023. K podpisu 
těchto smluvních ujednání je po-
věřen starosta města.
n Rada města Hořovice souhla-
sí s uzavřením Kupní smlouvy, 
jejímž předmětem je prodej vo-
dohospodářského infrastruktur-
ního majetku města Hořovice do 
vlastnictví Vodovody a kanalizace 
Beroun, a.s., IČ: 46356975. Kupní 
cena je stanovena na částku ve výši 
250.000,– Kč. K podpisu smlouvy 
je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Smlouvy o centrali-
zovaném zadávání mezi Českou 
republikou – Ministerstvem země-

dělství, jakožto centrálním zadava-
telem, a městem Hořovice, a to ve 
věci úprav a práv povinností při 
realizaci veřejné zakázky „Plomb 
na zvěř“. K podpisu smlouvy je po-
věřen starosta města.
n Rada města Hořovice bere na 
vědomí Zásady pro výstavbu na 
území města Hořovice a doporu-
čuje Zastupitelstvu města Hořovi-
ce jejich schválení, a to v souladu 
s § 84, odst. 4 a v kontextu § 85, 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů.
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 2“
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Smlouvy o postoupení 
Smlouvy o výkonu hlasovacích 
práv při společné správě společ-
nosti HOŘOVICKÁ TEPLÁREN-
SKÁ S.R.O., IČ: 25793187, a to 
včetně jejího příslušného dodat-
ku, kdy podstatou této smlouvy 
je převod práv a povinností při 
správě této společnosti vzhledem 
ke změně jejího 20 % vlastníka ze 
společnosti AKVATERM s.r.o., 
IČ: 49549847, na společnost Tolar 
Investments s.r.o., IČ: 09482571. 
K podpisu smluvních ujednání je 
pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Dodatku č. 3 ke Smlouvě 
o výpůjčce uzavřené mezi městem 
Hořovice a Národním pedagogic-
kým institutem ČR, IČ: 45768455, 
a to ve věci možnosti vybudování 
pozemní komunikace pro zajištění 
dopravní obslužnosti na pozem-
ku nad objektem mateřské školky 
v ulici Větrná. Podpisem tohoto 
dodatku je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice doporu-
čuje schválit Zastupitelstvu města 
Hořovice podle § 84 odst. 2, písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů, účetní závěrku 
města Hořovice sestavenou ke dni 
31. 12. 2021.
n Rada města Hořovice doporu-
čuje Zastupitelstvu města Hořovi-
ce schválit podle § 84 odst. 2, písm. 
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, závěrečný účet měs-
ta Hořovice za rok 2021 tzv. bez 
výhrad, a pověřuje odbor finanční 
jeho zveřejněním na úřední des-
ce města včetně následné zprávy 
o výsledku přezkoumání hospoda-
ření za rok 2021.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s výjimkou z vnitřního předpisu 
3/2016 – Zásady pro zadávání ve-
řejných zakázek malého rozsahu 
pro 1. základní školu Hořovice, 
a to ve věci výběru dodavatele re-
konstrukce tamního sociálního 

Z Rady města
Hořovice

ze dne 8. června 2022

n Rada města Hořovice schvaluje 
program jednání uvedený na po-
zvánce.

zařízení. Za realizaci akce včetně 
řádného výběru dodavatele je zod-
povědný ředitel školy Mgr. Radek 
Šumera.
n Rada města Hořovice doporu-
čuje Zastupitelstvu města Hořovi-
ce schválit poskytnutí individuální 
účelové dotace pro Zimní stadion 
Hořovice s.r.o. ve výši 450.000,– 
Kč, a to za účelem spolufinanco-
vání provozu zimního stadionu 
v zimní sezóně 2022 až 2023.
n Rada města Hořovice schvaluje 
příspěvkové organizaci Městské 
kulturní centrum Hořovice bez-
platný zábor veřejného prostran-
ství v neděli 07. 08. 2022 od 5.00 
do 20.00 hodin. Zábor se týká 
prostoru části Palackého náměstí, 
resp. prostranství před kostelem 
Nejsvětější trojice, a v případě 
kladného stanoviska silničního 
správního úřadu i místní komuni-
kace od odbočky z ulice 9. května 
k ředitelství COOP, včetně parko-
viště, a místní komunikace v úseku 
od Komerční banky ke křižovatce 
u prodejny COOP před výjezdem 
na ulici Valdeckou, včetně parko-
viště. Důvodem záboru je pořádání 
poutě Porcinkule ve spolupráci se 
spolkem Horovize.
n Informace o vypsaných dotač-
ních výzvách.
n Rada města Hořovice nesou-
hlasí s návrhem obyvatel ulice 
Sládkova v Hořovicích na úpravu 
dopravního značení v ulici. Rada 
nepředpokládá, že v současnosti 
nebo i v několikaleté budoucnosti 
dojde k navýšení intenzity dopravy 
v ulici a nevidí žádný zřejmý dů-
vod, proč v ulici dopravní značení 
upravovat. V případě, že dojde ke 
zvýšení intenzity dopravy ve Slád-
kově ulici, lze o požadavku obyva-
tel znovu začít jednat.
n Rada města Hořovice projednala 
návrh odboru technického a do-
pravního ohledně umístění svislé 
dopravní značky B 5 „Zákaz vjezdu 
autobusů“ před most u Společen-
ského domu a souhlasí s její instala-
cí. Objednat zhotovení dopravního 
značení. Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1
n Rada města souhlasí s textem 
dohody, podle které bude pro-
dloužena účinnost Smlouvy o po-
skytnutí Technického zařízení 
a instalaci Sytému pro zpracování 
digitalizovaných fotografií a pod-
pisů, se společností CENDIS, s. p. 
o čtyři roky, tj. do 30. 06. 2026.
n Rada města Hořovice nesouhla-
sí s vyznačením parkovací zóny 
před domem p. č. 1600/7 v ulici Na 
Okraji ve prospěch obyvatel tohoto 
domu.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s návrhem likvidační komise na li-

kvidaci nepotřebného a neupotře-
bitelného majetku viz příloha.
n Rada města Hořovice schvaluje 
příspěvkové organizaci Domov 
Na Výsluní Hořovice navýšení 
peněžních prostředků poskyto-
vaných z rozpočtu zřizovatele ve 
výši 750.000,– Kč, a to za účelem 
úhrady nákladů spojených se sko-
kovým nárůstem spotřeby elektři-
ny a zvýšením cen energií, které 
nejsou dostatečně pokryty příjmy 
organizace. Uvedené navýšení 
prostředků bude realizováno po 
schválení příslušného rozpočtové-
ho opatření.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlou-
vy o poskytnutí dotace podle Pro-
gramu 2022 pro poskytování dota-
cí z rozpočtu SK ze Středočeského 
Humanitárního fondu, č. žádosti 
HUF/PSSI/046917/2022. Předmě-
tem smlouvy je nákup mobilního 
zvedáku s váhou. Domovu bude 
poskytnuta dotace ve výši 62 000,– 
Kč. Poskytovatelem dotace je Stře-
dočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 
21 Praha 5.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením Veřejnoprávní smlou-
vy o poskytnutí dotace podle Pro-
gramu 2021 pro poskytování dota-
cí z rozpočtu SK ze Středočeského 
Humanitárního fondu, č. žádosti 
HUF/SOC/044212/2021. Předmě-
tem smlouvy je nákup osobního 
automobilu pro potřeby pečovatel-
ské služby. Domovu bude poskyt-
nuta dotace ve výši 300 000,– Kč. 
Poskytovatelem dotace je Středo-
český kraj, Zborovská 81/11, 150 
21 Praha 5.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením dodatku č. 2 k veřej-
noprávní smlouvě o dotaci/pří-
spěvku na poskytování sociální 
služby, tedy činnosti nebo souboru 
činností podle zákona č. 108/2006 
Sb., zajišťujících pomoc a podporu 
osobám za účelem sociálního za-
členění nebo prevence sociálního 
vyloučení, na rok 2022 č.S-0367/
SOC/2022/2 se Středočeskýn kra-
jem, Zborovská 11,150 21 Praha 5.
Rada města Hořovice bere na vě-
domí informaci ředitele 1. základní 
školy Hořovice o naplnění celkové 
kapacity školy.
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n Rada města Hořovice souhlasí 
s Kritérii pro přidělování sociál-
ních bytů a prodloužení nájemní 
smlouvy v nemovitosti č. p. 585 ve 
vlastnictví města Hořovice.
n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného bře-
mene a dohody o umístění stav-
by č. IV-12-6030897, Hořovice, 
Obránců míru, č. parc. 1112/34, 
pro společnost ČEZ Distribuce, 
a. s., spočívající ve stavbě zařízení 
distribuční soustavy na pozem-
cích parc. č. 1112/29 a parc. č. 
1112/50 v k.ú. Hořovice. Předpo-
kládaný rozsah věcného břemene 
bude cca 55 bm za jednorázovou 
náhradu ve výši 4.634,– Kč včetně 
DPH. K podpisu smlouvy je pově-
řen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene – služebnosti č. IE-12-
6025094 Hořovice, č. parc. 323/1, 
uzavírané se společností ČEZ Dis-
tribuce, a.s., spočívající v právu na 
dobu neurčitou umístit a provozo-
vat zařízení distribuční soustavy na 
pozemcích parc. č. 693/1 a 693/3 
v k.ú. Hořovice v rozsahu předlo-
ženého geometrického plánu, a to 
za cenu ve výši 39.325,– Kč včetně 
DPH. K podpisu smlouvy je pově-
řen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Smlouvy na kontaktní 
místo Hořovice mezi Integro-
vanou dopravou Středočeského 
kraje, příspěvkovou organizací, 
IČ: 05792291, a městem Hořovice, 
týkající se vymezení práv a povin-
ností v rámci služeb Kontaktního 
místa na autobusovém nádraží 
Hořovice. K podpisu smlouvy je 
pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice doporu-
čuje Zastupitelstvu města Hořo-
vice schválit dle ustanovení § 85 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
zákon o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, Do-
datek č. 1 ke Smlouvě o spoluprá-
ci a společném zadávání, a to se 
Správou železnic, státní organiza-
ce, IČO: 70994234, ve věci veřejné 
zakázky s názvem „Prodloužení 
podchodu v ŽST Hořovice“, resp. 
výstavby nového parkoviště a pří-
jezdové komunikace. Podstatou 
dodatku je zejména stanovení 
ceny plnění ze strany města ve 
výši 6.685.725,27 Kč bez DPH.
n Rada města Hořovice bere na 
vědomí předložené rozpočtové 
opatření č. 2 ke schválenému roz-
počtu města Hořovice na rok 2022 
ve znění rozpočtového opatření č. 
1, a s doporučením jej schválit ho 
předkládá Zastupitelstvu města 

n Rada města Hořovice projedna-
la problematiku týkající se počtu 
členů zastupitelstva pro nadchá-
zející volební období a doporučuje 
Zastupitelstvu města Hořovice sta-
novit pro volební období 2022 až 
2026 počet těchto členů v souladu 
s § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších, na 15 členů.
n Rada města Hořovice dopo-
ručuje Zastupitelstvu města Ho-
řovice schválit v souladu s § 85, 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších, přijetí daru v podobě 
lávky přes Červený potok, a to od 
spolku HOROVIZE, z.s. a v ceně 
295.000,– Kč.
n Rada města Hořovice nedopo-
ručuje Zastupitelstvu města Ho-
řovice schválit dle ustanovení § 85 
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. 
zákon o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, prodej 
bytové jednotky č. 715/5 o výmě-
ře 57,56 m2, umístěné v budově 
tvořené č. p. 713, 714, 715 a 716, 
a to včetně spoluvlastnického po-
dílu na společných částech tohoto 
domu a spoluvlastnického podílu 
o velikosti 1/24 na pozemku parc. 
č. 1158, žadatelce paní Andree 
Dostálové, a to za jí navrhovanou 
cenu ve výši 686.706,– Kč. Pro: 6 
Proti: 0 Zdržel se: 1
n Rada města Hořovice doporu-
čuje Zastupitelstvu města Hořovice 
revokovat usnesení dle ustanovení 
§ 85 písm. a) zákona č. 128/2000 
Sb. zákon o obcích (obecní zříze-
ní), ve znění pozdějších předpisů, 
ze dne 22. 09. 2021, ve věci kupní 
smlouvy na odkup části pozemku 
parc. č. 912/8 dotčeného stavbou 
„Cyklostezka Hořovice – Kotope-
ky včetně lávky přes Červený po-
tok“ mezi Povodím Vltavy, IČO: 
70889953 a městem Hořovice, a to 
za cenu v celkové výši 5.000,– Kč, 
s tím, že nově se jedná o odkup 
části pozemku parc. č. 958/11 
s nově vzniklým pozemkem parc. 
č. 958/67 vše v k.ú. Velká Víska, za 
jinak stejných podmínek.
n Rada města Hořovice revokuje 
své usnesení ze dne 25. 05. 2022 ve 
věci převzetí nepatrného majetku 
v podobě 1/18 pozemku parc. č. 
696/9, zahrada, v obci Chlumec 
nad Cidlinou, k.ú. Pamětník, po 
zemřelém Jiřím Hodačovi, kdy 
nově doporučuje Zastupitelstvu 
města Hořovice schválit bezplatné 
převzetí tohoto majetku, a to z dů-
vodu, že město obdrželo písemné 
podání spočívající v závazku ná-
sledného odkupu tohoto majetku 
paní Jiřinou Kostkovou za cenu ve 
výši 10.000,– Kč.

Hořovice k projednání na zákla-
dě § 84 odst. 2, písm. b) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zpracováním Studie proveditel-
nosti v oblasti kybernetické bez-
pečnosti města Hořovice v rámci 
dotačního projektu IROP, jejíž 
vyhotovení zajistí společnost AJL, 
s.r.o., Markova 1965/6, 594 01 Vel-
ké Meziříčí, a to za cenu ve výši 
199.000,– Kč bez DPH.
n Rada města Hořovice na zá-
kladě výběrového řízení „Mo-
dernizace jazykové a ICT učebny 
a rekonstrukce konektivity v bu-
dovách 2. základní školy Hořovi-
ce“ projednala závěry hodnotící 
komise a rozhodla o výběru na-
bídky uchazeče MERIT GROUP 
a.s., Březinova 136/7, 779 00 Olo-
mouc, IČ: 64609995, jehož tímto 
vybírá jako dodavatele, a souhlasí 
s podpisem Rozhodnutí o výbě-
ru dodavatele. Celková nabídko-
vá cena činí 6.558.257,36 Kč bez 
DPH, tj. 7.935.491,40 Kč včetně 
DPH. Rada města Hořovice po-
věřuje pana starostu města podpi-
sem příslušné smlouvy.
n Rada rozhodla, že prázdninový 
režim schůzí rady bude 20. 7. 2022 
a 17. 8. 2022. Od 31. 8. 2022 se bu-
dou konat schůze rady v obvyk-
lém režimu.
n Rada města Hořovice schvaluje 
příspěvkové organizaci Městská 
správa bytového a nebytového 
fondu Hořovice navýšení peněž-
ních prostředků poskytovaných 
z rozpočtu zřizovatele ve výši 
1.000.000,– Kč, a to za účelem 
úhrady nákladů spojených se sko-
kovým nárůstem cen energií a na-
výšení cen za likvidaci odpadů 
v rámci sběrného dvora. Uvedené 
navýšení prostředků bude reali-
zováno po schválení příslušného 
rozpočtového opatření. Pro: 6 
Proti: 0 Zdržel se: 1
n Rada města Hořovice souhlasí 
s textem dodatku č. 1 k závěrko-
vému listu, podle kterého dodá 
Pražská plynárenská, a.s. zemní 
plyn do objektů v majetku města 
v období od června 2022 do kon-
ce roku 2022 v ceně 478,70 Kč bez 
DPH za MWh. Zajistit podpisy 
smluvních stran.
n Rada města Hořovice souhla-
sí s úpravou dopravního značení 
před vjezdem do areálu SVČ Do-
meček na adrese Hořovice, Vrb-
novská 1138 v podobě zákazu za-
stavení s podmínkou, že k návrhu 
dopravního značení vydá kladné 
stanovisko i KŘP Středočeského 
kraje, Dopravní inspektorát Poli-
cie ČR, Územní odbor Beroun.

n Rada města Hořovice se sezná-
mila s návrhem úprav dopravního 
značení v Dlouhé ulici, zpracované 
jedním z obyvatel této ulice a sou-
hlasí se zjednosměrněním této uli-
ce ve směru od ulice Jungmannova 
k náměstí Svobody. Ohledně ostat-
ních navržených úprav dopravní-
ho značení v ulici se rada podřídí 
stanovisku vydanému KŘP Stř. 
kraje, DI Policie ČR, územním od-
borem Beroun. Oznámit usnesení 
rady žadatelům.
n Rada města Hořovice sou-
hlasí s bezplatným pronájmem 
sálu radnice MěÚ Hořovice ke 
konání koncertů dechového or-
chestru Hořovická muzika a to 
v termínech 18. 08. 2022 od 16:00 
do 20:00 hodin a 16. 09. 2022 od 
16:00 do 20:00 hodin.
n Rada vzala na vědomí pí-
semnou informaci o výsledcích 
finančních kontrol u příspěvko-
vých organizací města Hořovic, 
které byly provedeny ve II. čtvrt-
letí 2022
n Rada města Hořovice schva-
luje příspěvkové organizaci 1. ZŠ 
Hořovice záměr podání žádosti 
o podporu z připravované výzvy 
pro základní školy z Integrova-
ného regionálního operačního 
programu, s předfinancováním 
projektu v době realizace a s fi-
nancováním spoluúčasti ve výši 
10 % a dále souhlasí s provede-
ním technického zhodnocení 
majetku dotčeného realizací pro-
jektu a udržení výstupu projektu 
minimálně po dobu udržitelnosti, 
tj. po dobu 5 let od finančního vy-
pořádání projektu.
n Rada města Hořovice schvaluje 
navýšení příspěvku pro Domov 
Na Výsluní Hořovice ve výši Kč 
40.000,– Kč, a to na částečnou 
opravu nouzového osvětlení na 
chodbách budovy domova pro 
seniory a budovy domu s pečova-
telskou službou

Upozornění
Z technických důvodů BUDE 
ZCELA UZAVŘEN PRO-
VOZ PRACOVIŠTĚ OBČA-
NEK A CESTOVNÍCH DO-
KLADŮ (tzn.: nebude možné 
podat žádost ani převzít vyho-
tovený občanský průkaz ani 
cestovní pas). Všechny prosí-
me, aby si předem ověřili do-
stupnost služby.
Toto omezení platí v termínu 
od 1. 7. 2022 do 7. 7. 2022.

MěÚ Hořovice



www.mesto-horovice.eu10

kultura

Zpěvácký spolek hořovický 
přijal jméno SLAVÍK.

Emanuel Antonín Meliš, Dali-
bor, 1. září 1862

Zpěvácké spolky, amatér-
ská sborová sdružení, z počát-
ku výhradně mužská, byla na 
našem území tvořena a činná 
podle platných ustanovení a zá-
kona už za Rakouska. Příznivé 
podmínky k zakládání českých 
zpěváckých spolků dalo uvolně-
ní politického života po vydání 
Říjnového diplomu 20. 10. 1860. 
Také v Hořovicích byl už v prv-
ní polovině roku 1862, tedy před 
160 lety, prozatímně ustanoven 
zpěvácký spolek, který zorga-
nizoval již 3. srpna 1862 výlet 
na tehdy populární blízký hrad 
Valdek. Na pět set účastníků ve-
směs v národních krojích tehdy 
vybralo 28 zlatých 58 krejcarů ve 
prospěch zraněných Černohor-
ců. Podobný, ještě slavnější výlet, 
uspořádali hořovičtí také o rok 
později, 21. června 1863, za účasti 
okolních spolků a kapel, počet-
ného obecenstva, a také poslanců 
Českého zemského sněmu Josefa 
Stanislava Práchenského, Emanu-
ela Tonnera či Antonína Otakara 
Zeithammera. Na ustavující schů-
zi 27. července 1863 byl předse-
dou spolku, jejž téměř od počátku 
zdobí jméno houslového virtuosa 
Josefa Slavíka (1806-1833), zvo-
len Jan Macháček, bratr poslance 
Josefa Macháčka, ředitelem zpěvu 
učitel Josef Kulhavý, jeho náměst-
kem Jan Novák a tajemníkem 
spolku Václav Kokeš.

Okázalá slavnost svěcení pra-
poru se uskutečnila 18. červen-
ce 1868 a v sedmdesátých 19. sto-
letí byl jedním z nejpřednějších 

českých zpěváckých spolků; jeho 
jméno se objevuje v programech 
četných slavností, akademií, kon-
certů, divadelních představení, je 
členem Jednoty pěveckých spol-
ků a později Podbrdské Zvonařo-
vy župy. V závěru 19. století jeho 
činnost poněkud stagnuje, rozvíjí 
se však spolupráce s hořovickými 
ženskými spolky Libuše a Vlasta, 
s divadelními ochotníky i sou-
sedními zpěváckými spolky.

V roce 1892 hořovičtí vý-
znamně participovali při oslavách 
odhalení pamětní desky svého 
patrona Josefa Slavíka na obecné 
škole v Jincích. Významně spo-
lek Slavík účinkoval při otevření 
nové hořovické radnice v červen-
ci 1905, při Slavíkovských osla-
vách v roce 1906, a od roku 1907 
spolupracoval se spolkem pro 
pěstování hudby v Hořovicích 
Smetana. Jeho činnost narušily 
dvě světové války.

Svůj hudební život se spolkem 
SLAVÍK jako dirigenti spojili Jo-
sef Kulhavý, Karel Stanislav, hu-
dební skladatel a právník Eugen 
Miroslav Rutte, hudební skladatel 
a pozdější dirigent Příbramské 
filharmonie František Forst, Fran-
tišek Chodura, Jan Schneeweiss, 
Jiří Troup či Kliment Matějka.

V padesátých letech jeho čin-
nost umlká. K obnovení činnos-
ti v plném rozsahu již nedošlo. 
Komorní pěvecký soubor ZUŠ 
Josefa Slavíka Hořovice se začal 
formovat před pětadvaceti lety, 
během roku 1997. V rozsáhlých 
cyklech Po stopách Emy Des-
tinnové, Po stopách Marie Gärt-
nerové, v cyklech duchovních 
koncertů, zámeckých nokturn, 
divadelních představení i běž-
ných koncertů uskutečnil téměř 

Z Hořovic až na Valdek

n Pěvci ze ZUŠ Hořovice s představitelem Vodníka, předním českým ba-
rytonistou, Martinem Vodrážkou v parku zámečku Vysoká u Příbramě.

3x foto: archiv ZUŠ Hořovice n ZUŠ Hořovice ve Valdštejnské zahradě.

300 pořadů, je znám také svou 
bohatou a úspěšnou soutěžní čin-
ností. Vyrovnal se s generačními 
problémy i s nucenou covidovou 
pauzou. V březnu 2022 jej diváci 
mohli slyšet na benefičním kon-
certu pro UNICEF AVE MARIA 
v klášterním kostele Nejsvětější 
Trojice v Hořovicích, v dubnu 
na koncertě STABAT MATER 
DOLOROSA v kostele Narození 
sv. Jana Křtitele v Osově. Květen 
vedle vítězství v soutěžích přinesl 
debut Filipa Strejce na Pražském 
jaru v kostele sv. Šimona a Judy 
v Praze, a také jeho pěvecké vy-
stoupení na slavnostním koncertě 
absolventů prestižní Stipendijní 
Akademie MenART v Rytířském 
sále Senátu Parlamentu České 
republiky pod záštitou předsedy 
Senátu Parlamentu České repub-
liky Miloše Vystrčila a senátorky 
Miroslavy Němcové.

Celý KOPES zpíval v sobotu 
28. května 2022 ve Valdštejnské 
zahradě Senátu Parlamentu ČR 
ve vrcholném programu ZUŠ 

OPEN 2022, na kterém společně 
účinkovalo na 600 žáků a peda-
gogů z desítek základních umě-
leckých škol z různých koutů re-
publiky. V závěru v jejich podání 
zazněla Missa brevis Jiřího Pavlici 
a skladba Modlitba pro budouc-
nost Tomáše Kača. Dirigoval 
skladatel a klavírista Jan Kučera. 
Čtvrtstoletí koncertní činnosti 
KOPES oslavil absolventským 
hudebně dramatickým pořadem 
Filipa Strejce, Eriky Řechtáčkové 
a Pavlíny Vokáčové TAJEMSTVÍ 
KOUZELNÉ FLÉTNY 16. červ-
na 2022 ve schodišťové hale zám-
ku Hořovice a v závěru června 
participoval ve čtyřech vyproda-
ných unikátních představeních 
Dvořákovy opery RUSALKA, 
kterou uvedlo OPERA STUDIO 
PRAHA ve Vysoké u Příbramě. 
Dirigoval švýcarský dirigent Sé-
bastien Thomas Bagnoud.

Děkujeme všem divákům 
a posluchačům a přejeme krásné 
prázdniny.

Květuše Ernestová

n Filip Strejc na Pražském jaru v kostele sv. Šimona a Judy v Praze.
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Hasiči Hořovice
Zásahy Hasičského záchranné-
ho Sboru Středočeského kraje, 
územního odboru Beroun, po-
žární stanice Hořovice.

8 Od 15. 5. do 15. 6. 2022 hasiči 
ze stanice Hořovice vyjížděli k 44 
událostem, z toho k 8 požárům, 
k 15 technickým událostem typu 
čerpání vody, padlý strom, k 12 
dopravním nehodám, k 3 událos-
tem typu únik nebezpečných lá-
tek a 4x k záchraně osob. Ve dvou 
případech se jednalo o planý po-
plach, poruchu EPS či neohlášené 
pálení. Při událostech spolupraco-
vali se zdravotnickou záchrannou 
službou, policií ČR a ostatními 
složkami IZS. Při událostech došlo 
ke zranění 12 osob, 5 osob bylo 
přímo zachráněno a 5 osob eva-
kuováno.
8 19. 5. 2022 v 13:25 byla jednotka 
HZS Středočeského kraje ze sta-
nice Hořovice vyslána k požáru 

osobní automobilu po dopravní 
nehodě na dálnici D 5 38 km. Po 
příjezdu na místo zjištěna doprav-
ní nehoda bez požáru se zraněním 
dvou osob. Hasiči ve spolupráci se 
ZZS provedli ošetření a transport 
raněných, protipožární opatření, 
zabezpečení úniku provozních ná-
plní a likvidaci DN.
8 28. 5. 2022 v 23:30 byla jednotka 
HZS Středočeského kraje ze sta-
nice Hořovice a Beroun společně 
s dalšími jednotkami SDH obcí ve 
II. stupni požárně poplachového 
plánu vyslána k požáru stodoly do 
obce Točník. Po příjezdu prvních 
jednotek byl požár již v plném 
rozsahu. Na místě bylo nasazeno 
několik vodních proudů na likvi-
daci požáru a ochranu okolních 
objektů. Následně bylo prováděno 
rozebírání konstrukcí z výškové 
techniky. Vodní zdroj byl zřízen na 
místním potoce.

Hasiči Hořovice

Městská policie Hořovice Nonstop tel. linka MP: 800 156 166

8 4. 5. v 19:35 strážníky při pěším výkonu služby 
na Palackého náměstí kontaktovaly dvě ženy s tím, 
že před restaurací Podnikk je slovně nevybíravým 
způsobem napadá nějaký, zřejmě opilý muž. Na 
místě se nacházel muž, kterého strážníci už dobře 
znají. Byl vyzván, aby místo opustil, což za hlasité-
ho projevu učinil.
8 12. 5. v 19:30 bylo telefonicky oznámeno na linku 
MP, že v ulici Místní, Hořovice, sedí skupinka osob, 
která porušuje OZV o zákazu požívání alkoholu 
a jiných omamných a psychotropních látek na ve-
řejném prostranství. Strážníci se dostavili na místo, 
přítomné osoby poučili o znění OZV a požádali je 
o opuštění místa. Při odchodu jeden z mužů zá-
měrně před strážníky požil alkoholický nápoj, čímž 
porušil vyhlášku města Hořovice. Muže strážníci 
vyzvali k prokázání totožnosti, což on odmítl a po-
kusil se odejít. Při odchodu jednoho strážníka od-
strčil. Strážník použil donucovací prostředky hmaty 
a chvaty. Oplátkou se muž snažil strážníkovi obtočit 
ruku kolem krku a chytil ho do tzv. kravaty. Druhé-
ho strážníka (ženu) při použít hmatů a chvatů na 
odstranění útočníka napadl druhý muž. Z tohoto 
důvodu byl strážníky použit na oba muže slzotvor-
ný prostředek. Poté se útočníci zklidnili. Následně 
byli přivoláni policisté z OOP Hořovice a RZS, která 
útočníkovi poskytla první pomoc při výplachu očí. 
Celá věc byla řádně zadokumentována a předána 
správnímu orgánu k dořešení.
8 14. 5. v 15:04 přijala MP Hořovice od operační-
ho důstojníka PČR žádost o prověření oznámení 
v ulici Tyršova, kde mělo dojít k vloupání do ro-
dinného domu. Na místo se dostavila hlídka MP 
Hořovice jako první, ale zde se již nikdo nenachá-
zel. Hlídky MP a PČR následně prohledaly okolí 
domu a zajistili muže, který dle popisu odpovídal 
pachateli vloupání.
8 19. 5. v 10:30 bylo telefonicky oznámeno, že v ul. 
Místní se nachází několik osob, které porušují OZV 
města o zákazu požívání alkoholu a jiných omam-

ných a psychotropních látek na veřejném prostran-
ství. Strážníci MP společně s hlídkou PČR na místě 
nalezli dva muže v podnapilém stavu, kteří zde pili 
alkohol, kouřili a nedopalky odhazovali na zem. 
Strážníci vše řádně zadokumentovali, poučili je 
o jejich protiprávním jednání, které dále oznámili 
správnímu orgánu. Poté muže vyzvali k opuštění 
místa, což za hlasitých urážek stran hlídek učinili.
8 V posledních měsících strážníci několikrát řešili 
krádeže v obchodních domech v Hořovicích.
8 20. 5. v 8:38 bylo přijato oznámení o ležícím pod-
napilém muži u prodejny potravin na Nám. Bože-
ny Němcové. Hlídka MP na místě zjistila spícího 
muže, který měl u sebe plechovku od piva a skleně-
nou lahev od vodky. Po probuzení byl hlídkou MP 
vyzván k prokázání totožnosti, což odmítl a začal 
strážníky slovně napadat. Na místo byla přivolána 
hlídka PČR, která zjistila jeho totožnost, a policisté 
společně se strážníky muže z autobusového nádraží 
vyprovodili. Celá věc byla zadokumentována a pře-
dána správnímu orgánu k dalšímu opatření.
8 24. 5. v 21:54 byli strážníci MP požádáni o sou-
činnost s PČR na Palackého náměstí, v Hořovi-
cích, kde mělo dojít k fyzickému napadení ženy 
jejím bývalým přítelem. Strážníci se na místě spo-
jili s napadenou ženou, které následně přivolali 
RZS a tato ženu převezla k ošetření do nemocni-
ce. Útočníka si převzali policisté z OOP Hořovice 
k dalším úkonům.
8 1. 6. MP Hořovice měla zastoupení na dětském 
dnu na letišti Tlustice. Strážníci seznámili děti 
s úkoly a prací městské policie a ukázali jim výstroj 
a výzbroj, kterou používají při výkonu služby.
8 6. 6. v 17:16 bylo přijato oznámení, že v ul. 
Místní je nějaký muž, který zde hlasitě vulgárně 
nadává a má v ruce nůž. Při příjezdu hlídek MP 
a PČR byl již muž v klidu. Po ztotožnění strážní-
kům sdělil, že mu není dobře a potřebuje lékařské 
ošetření. Byla přivolána RZS, která osobu převez-
la do nemocnice k ošetření.

8 11. 6. ve 21:20 strážník MP Hořovice, který ne-
byl ve službě, projížděl přes dálniční most směrem 
do obce Záluží, kde si povšiml stojícího vozidla se 
zapnutými výstražnými světly a vedle něho muže, 
který držel plačící ženu. Z tohoto důvodu zastavil 
a zeptal se, zda nepotřebují pomoc. Muž sdělil, že při 
průjezdu přes most viděl, jak žena stojí za mostním 
zábradlím. Protože měl strach, aby nespadla dolů, 
okamžitě zastavil vozidlo a ženu stáhl přes zábradlí 
zpět na chodník. Na místo se dostavila hlídka MP, 
která pomáhala při uklidnění ženy do příjezdu RZS.
8 12. 6. v 1:28 oznámil operátor MKDS jedoucí 
vozidlo ul. Pražská, které mělo přelepené a špatně 
čitelné cizí RZ. Strážníci vozidlo zastavili v ul. Tyr-
šova. Řidiče vyzvali k prokázání totožnosti a předlo-
žení osvědčení o registraci vozidla. Během jednání 
s řidičem z něho byl cítit alkohol, a proto byl vyzván 
k dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu, 
kde mu byla naměřena hodnota 1,83 promile. Jeli-
kož se jednalo o cizího státního příslušníka s pode-
zřením na spáchání TČ, byla na místo přivolána PČ.
8 Městská policie Hořovice v rámci prevence 
kriminality v letošním roce navštívila něko-
lik tříd základních a mateřských škol. Dále se 
v příštím školním roce bude podílet na návaz-
ném programu REVOLUTION TRAIN - Re-
voluční projekt v oblasti primární protidrogové 
prevence. Městská policie Hořovice

Školáci si vyšli do lesa s lesníkem
Ve čtvrtek 19. 5. jsme vyjížděli 

autobusem v 8.10 do vojenských 
lesů v Brdech, kde jsme měli projekt 
Do lesa s lesníkem, který pořádala 
Nadace pro dřevo. Tam nám při-
dělili číslo. Naše třída měla čtyřku, 
od které jsme vyšli k celkem šesti 
stanovištím. U čísla 4 na nás čeka-
lo měření výšky, průměru stromu 
a vzdálenost od stromu ke stromu. 
K měření jsme potřebovali prů-
měrku a lesnickým pásmem jsme 

změřili vzdálenost stromů. Na pětce 
jsme převáděli koně Jacka, který táhl 
kládu, a sledovali dřevorubce při 
práci. U šestky jsme vyráběli stra-
kapouda nebo sovu z kartonu. Za 
odměnu jsme dostali pytlíček bon-
bonů. U jedničky jsme se učili sázet 
stromky, u dvojky se o ně starali, 
když rostou a u trojky jsme pozná-
vali zvuky zvířat. Moc se mi to líbilo, 
nejvíc sázení stromků. Vítek Plecitý, 
žák 5. B 2. ZŠ Hořovice

n Školáci prováděli koně Jacka. Foto: Jana Fialová
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kulturní servis

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

OTEVÍRACÍ DOBA ČERVENEC - SRPEN:
PO Zavřeno
ÚT 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
ST Zavřeno
ČT 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
PÁ Zavřeno

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 BYLO, NEBYLO… Štístko a Poupěnka
22. 10. 2022 od 15:30, SD, cena vstupenky 300 
Kč, pouze na TICKETPORTAL.
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 do 21. 8. 2022
RUČNÍ PRÁCE - TOMÁŠ LOUDA
Otevřeno: pá - so - ne od 10:00 do 18:00.

n Informační centrum

n Společenský dům - zahrada

LETNÍ KINO HOŘOVICE
n 14. 7. od 21:45
HÁDKOVI
PŘIPRAVUJEME:
n 4. 8. dd 21:15
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
n 1. 9. od 20:00
SRDCE NA DLANI

n Starý zámek - nádvoří

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

n 22. 7. pátek od 19:00
AGNES – DIVADLO NA VÍSCE HOŘOVICE
Veřejná čtená zkouška nového představení
n 23. 7. sobota od 18:00
BEAT SISTERS a PRAŽSKÝ VÝTĚR
Rockový nářez toho nejlepšího.
PŘIPRAVUJEME:
n 20. 8. od 14:00
ČERT A KÁČA
Divadelní pohádka pro děti, DAP Praha
n 20. 8. od 18:00
PRAGUE RHYTHM KINGS a BEE BAND
Pohodový večer se swingem a jazzem.
n 4. 9. od 14:00
LOUČÍME SE S PRÁZDNINAMI
n 4. 9. od 17:00
O ČERTOVI
Divadelní pohádka pro děti, Na holou Hořo-
vice.

P O Z V Á N K A 
Srdečně zveme na třetí ročník 

„Slavnosti Porcinkule“ 
dne 7. srpna 2022 od 9:00 do 17:00 
na Palackého náměstí v Hořovicích 

Zveme Vás na prodejní stánky regionálních řemeslníků, farmářů a prodejců.  

V průběhu celého dne bude probíhat kulturní program,  
vystoupení hudebních skupin, umělců a tanečníků a akce pro děti. 

Občerstvení je zajištěno. 
Dopoledne se v kostele koná mše svatá a po ní zpívání v Loretě.  

Po celou dobu poutě bude otevřen kostel Nejsvětější Trojice,  
Loreta a rovněž Evangelický kostel, Valdecká čp. 408 (bývalá synagoga).  

Prohlídky budou ve stanovených časech i s průvodcem. 
 

Pořádá HOROVIZE z.s.  
ve spolupráci s MKC Hořovice a dalšími spolky 

n Od 1. 7. do 15. 7. 2022 - knihovna uzavře-
na z důvodu čerpání řádné dovolené.
n SOUTĚŽ
Knihovna Ivana Slavíka v Hořovicích vyhla-
šuje tradiční fotografickou soutěž na téma 
„HOŘOVICE“.
Soutěž probíhá do 1. 9. 2022. Snímky, které do 
soutěže zašlete, budou vystaveny v knihovně 
v rámci oslav 700 let města Hořovice.
- zúčastnit se mohou děti i dospělí (kategorie 
A do 15 let, kategorie B ostatní)
- každý fotograf vybere jen 1 soutěžní snímek
- vybranou fotografii pošlete na email: knihov-
na1@mkc-horovice.cz nebo přineste na flash-
disku do knihovny
- minimální rozlišení fotografie 1200x1600 px

n Společenský dům

Nádražní 606, Hořovice
tel.: 732 512 821

PŘIPRAVUJEME:
n 13. 8. od 10:00
HOŘOVICKÁ HELIGÓNKA
45. ročník setkání heligónkářů z celé republi-
ky. Pestrý program po celý den.
n 20. 9. 2022 od 19:00
KAFE u OSMANYHO
n 9. 10. 2022 od 16:00 
KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
n 22. 10. 2022 od 15:30
BYLO, NEBYLO… Štístko a Poupěnka
n 23. 11. 2022 od 19:00
4 TENOŘI
n 4. 12. 2022 od 19:00
JANEK LEDECKÝ
Letos po pětadvacáté se Janek Ledecký 
s kapelou vydá na turné, v jehož rámci přehraje 
veškeré skladby ze zásadní desky Sliby se maj 
plnit o Vánocích i své největší hity. K sváteční 
atmosféře přispěje i M. Nostitz Quartet a dopo-
sud největší světelný park, s jakým kdy zpěvák 
na koncerty vyrazil.
n 29. 3. 2023 od 19:00
ŠEST V TOM

TANEČNÍ PODZIM 2022
SD Hořovice
Pátky od 2. 9. 2022
Mládež - Začátečníci (H7), 20:15 – 22:15
15 večerů (12 lekcí, 2 prodloužené a 1 ples).
Pátky od 9. 9. 2022
Dospělí - Více pokročilí (H4), 18:20 – 19:55
Pondělky od 3. 10. 2022
Dospělí - Začátečníci H1, 21:10 – 22:40
Dospělí - Mírně pokročilí (H2), 19:35 – 21:05
Dospělí - Středně pokročilí (H3), 18:00 – 19:30
V ceně je 11 večerů. www.tanecni.net
Blanka Vášová, tel.603 238 090
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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 pomoc Ukrajině 
od Diakonie ČCE (více na diakoniespolu.cz). 
Druhá sbírka je materiální pro bezdomovce 
v Hořovicích, přímo v kostele přijímáme po 
předchozí domluvě na tel.: 730 166 327oblečení 
větších velikostí, spacáky, boty, termosky aj.

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.

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

4 Děkujeme všem našim klientům za krásná 
setkávání na akcích, kroužcích a v kurzech ve 
školním roce 2021/2022. Činnosti pro nový 
školní rok 2022/2023 můžete sledovat na na-
šem webu www.domecekhorovice.cz od polo-
viny srpna 2022 a zároveň se na ně přihlašo-
vat. Přejeme vám krásné léto!
Kolektiv pracovníků SVČ Domeček Hořovice

n Domeček Hořovice

n Sedmikráska o.s.

Klubovna spolku Sedmikráska
Společenský dům Hořovice

Bližší informace ke všem aktivitám: Renata Babe-
lová, tel.: 792 319 950.

n HOROVIZE, z.s.

n 7. 8. od 9:00 do 17:00
SLAVNOSTI PORCINKULE
Palackého náměstí v Hořovicích. V průběhu 

n Točník - hrad

n 5. a 6. 7. od 10:00 do 18:00
RYTÍŘSKÉ SLAVNOSTI
KRÁLE VÁCLAVA IV.
V bohatém programu spatříte rytíře, zbrojnoše, 
husity a jejich šermířská klání. Dále Vás pobaví 
kati, herci, kejklíři, tanečnice i hudebníci. Nebu-
dou chybět dětské hry rytířské, v předhradí 
tržiště dobové, zvířectvo všeliké a pro krky 
hladové dobrá sousta a pití spousta. Na Vaši 
návštěvu se těší SDS Gladius a hrad Točník.

n 14. 7. od 21:00 do 23:00
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ MACBETH
n 30. 7. od 20:00 do 23:00
HANDPAN
Music-hrdelní a alikvotní zpěvy s Petrem, 
přijďte si poslechnout sílu léčivých tónů
n 13. 8. od 10:00 do 18:00
OKOŘSKÁ GARDA
Každoroční šermířská akce
n 19. 8. od 20:00 do 23:00
KAREL PLÍHAL NA TOČNÍKU

n do 28. 8. 2022
VÁCLAV KAREL - ILUSTRACE
KE KNIHÁM J. V. SLÁDKA
Muzeum J. V. Sládka si letos připomíná hned dvě 
výročí. V červnu uplyne 110 let od úmrtí básníka 
J. V. Sládka a muzeum tohoto slavného literáta 
dovrší na podzim 70 let od svého založení. 
U příležitosti těchto výročí vás srdečně zveme 
na vernisáž výstavy Václav Karel – Ilustrace 
ke knihám J. V. Sládka, která se uskuteční ve 
čtvrtek 30. června 2022 v 17. hodin ve výstavní 
síni muzea. Malíř Václav Karel (21. 10. 1902 – 
28. 12. 1969) je znám jako ilustrátor 
nejkrásnějších českých pohádek klasiků Karla 
Jaromíra Erbena a Boženy Němcové, krásnými 
obrázky ale také doplnil oblíbené dětské knížky 
od Josefa Václava Sládka a Josefa Kožíška. Starší 
generace v těchto ilustracích pozná obrázky své-
ho dětství a mladší generace se seznámí s dílem 
tohoto ve své době velmi žádaného ilustrátora. 
Výstavu máte možnost shlédnout ve zbirožském 
muzeu do 28. srpna 2022 denně mimo pondělí.
ZÁMEK ZBIROH
4 Zámecká expozice otevřena denně 10:00-
18:00
Tel.: 371 784 598; e-mail: info@zbiroh.com
4 Zámecká krčma U Rudolfovy kratochvíle 
otevřena denně 11:00 -23:00
Tel.: 606 719 629; e-mail: krcma@zbiroh.com
4 Lanové centrum otevřeno denně 10:00 -18:00
Tel.: 371 784 598; e-mail: info@zbiroh.com
n Každá prázdninová středa
NOČNÍ PROHLÍDKY
HRADU A ZÁMKU ZBIROH
Přijďte se podívat, jak vypadá zámek za svitu 
měsíce a záře hvězd. Návštěvníky čekají tajem-
né příběhy o templářích, zednářích i význ-
amných představitelích české historie, večerní 
dětské prohlídky, setkání s Alfonsem Muchou 
či císařem Karlem IV., tajuplná procházka po 
hradě a mnoho dalšího. Rezervace nutná!
n Neděle 24. 7. od 16:00
MŠE SVATÁ V HRADNÍ KAPLI
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
n Neděle 14. 8. od 16:00
POUTNÍ MŠE SVATÁ V HRADNÍ KAPLI
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
n Neděle 18. 9. od 16:00
MŠE SVATÁ V HRADNÍ KAPLI
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Více informací na www.zbiroh.com.
MĚSTO ZBIROH
n ZBIROŽSKÉ KULTURNÍ LÉTO
Tradiční sobotní koncerty dechové hudby na 
zbirožském náměstí, které se konají za podpory 
Plzeňského kraje, zahájí 2. července Strašická 
Pohodovka a o zábavu se další soboty postarají 
Amatovka ze Stříbra, Cheznovanka, Pražský sa-
lonní orchestr, Berounská šestka, Hořovická 
osma, Myslivecká kapela Atlas a zakončí 
Hořovická muzika.
Na prázdniny je připraveno letní promítání 
v muzejní zahradě. V sobotu 23. července kome-
die Po čem muži touží 2 a 20. srpna rodinný ani-
movaný film Zpívej 2.
V sobotu 6. srpna se uskuteční Rockfestík na 
hřišti nad Restaurací Na Panelu a poslední 
srpnový pátek v proluce na náměstí koncert sku-
piny KABÁT WEST REVIVAL.

celého dne bude probíhat kulturní pro-
gram, vystoupení hudebních skupin, umělců 
a tanečníků a akce pro děti. Občerstvení je 
zajištěno. Dopoledne se v kostele koná mše 
svatá a po ní zpívání v Loretě. Po celou dobu 
poutě bude otevřen kostel Nejsvětější trojice, 
Loreta a rovněž Evangelický kostel, Valdecká 
čp. 408 (bývalá synagoga). Prohlídky bu-
dou ve stanovených časech i s průvodcem. 
Pořádá HOROVIZE z. s. ve spolupráci s MKC 
Hořovice a dalšími spolky.

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

4 Reprezentační prostory: Út – Ne 10:00 -17:00
4 Soukromá apartmá: Út – Ne 10:00 – 16:00
4 Hry a hračky malých aristokratů:
Út – Ne 10:00 – 17:00
n 5. a 6. 7. 2022 od 10:15 a od 14:15
NÁVŠTĚVA U PRINCEZNY VERUNKY 
NA ZÁMKU V HOŘOVICÍCH
Zábavná a interaktivní prohlídka pro děti ve 
věku 3 až 8 let, ty si mohou během prohlídky 
vyzkoušet královskou korunu, trůn i korunku 
princezny a zároveň budou dostávat drobné 
úkoly a otázky. Výklad nezahrnuje odborné in-
formace o dějinách zámku, dospělí jsou pouze 
jako doprovod. Délka prohlídky je cca 30 mi-
nut.
Pro velký zájem a omezenou kapacitu prohlíd-
ky doporučujeme rezervaci vstupenek, nebo 
on-line prodej vstupenek na portálu NPU. 
On-line prodej vstupenek končí vždy 24 ho-
din před začátkem prohlídky. Po této době 
nás prosím kontaktujte pro rezervaci termínu 
emailem.
PŘIPRAVUJEME:
n 27. 8. 2022
HRADOZÁMECKÁ NOC

n Muzeum Hořovicka

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

O letních prázdninách je otevřeno denně kro-
mě pondělí v čase 9 - 12 a 12:30-17 hodin. Zve-
me k prohlídce stálé regionální expozice o his-
torii a řemeslech, sezónní výstava přibližuje 
svět středověkých her.

n Církven Zámek Hořovice



www.mesto-horovice.eu14

kulturní servis



á

Rybářské závody

Již podruhé v tomto roce se stal 
Červený rybník v Komárově ději-
štěm dětských rybářských závodů 
uspořádaných MO ČRS Hořovi-
ce. Akce se uskutečnila v sobotu 
18. června, kdy se na pomyslné 
startovní čáře seřadilo 29 mladých 
rybářů a rybářek, aby poměřili své 
síly a schopnosti ve sportovním 
rybolovu. Rybářské závody začí-
nají už večer nadcházejícího dne, 
kdy si většina závodníků připravu-
je své vybavení a především na zá-
kladě tajných receptů míchá různé 
druhy krmných směsí s nejrůzněj-
šími přísadami. Neméně důležitá 
je i vhodně zvolená nástraha, veli-
kost háčku a síla vlasce. V průběhu 
závodů děti nejčastěji používaly 
různé druhy foukané kukuřice, 
nakládané pšenice, pařenou hous-
ku, nebo obyčejný rohlík. Chytalo 
se také na žížaly a mastné červy. 
Děti mohly lovit pouze na jeden 
prut a techniku rybolovu si zvolil 
každý dle vlastního uvážení. Po 
zdolání každé ryby přispěchal roz-
hodčí, rybu změřil a údaje zapsal 
do registračního listu závodníka. 
Následně byla ryba vrácena do je-
jího vodního světa. Kdo měl chuť 
na něco sladkého, mohl ochutnat 
domácí buchty, které upekly ma-
minky dětí a manželky pořada-
telů a další občerstvení, zejména 
chladné pití. Po přestávce pokra-
čovaly děti v rybářském klání. Na 
1. místě se s celkovým součtem 
488 cm nachytaných ryb se umís-
til Michal Hošek z Hořovic. Druhé 
místo obsadil s celkovým součtem 
482 cm Petr Zpěvák z Komárova 
a na 3. místě skončil s celkovým 
součtem 345 cm nachytaných 
ryb Ondřej Žemlička z Hořovic. 
Všichni tři obdrželi z rukou po-
řadatelů pamětní medaile, poháry 

vítězů a hodnotné ceny. Petr Zpě-
vák, kterému uteklo vítězství jen 
o 6 cm, navíc obdržel ještě ocenění 
v kategorii největší ulovená ryba, 
za kapra 43 cm. Smutní však ne-
odcházeli ani ostatní účastníci zá-
vodů, pro všechny byly připraveny 
nějaké sladkosti a ceny v podobě 
drobného rybářského vybavení. 
Na závěr bych rád poděkoval všem 
těm, kteří s přípravou a průběhem 
závodů moc pomohli. Především 
všem pořadatelům, rozhodčím 
a trenérům. Velké poděkování pat-
ří členům MS Komárov za součin-
nost a zázemí, dále dětem za účast 
a samozřejmě i jejich rodičům. 
A to největší poděkování patří již 
tradičně MO ČRS Hořovice, SÚS 
ČRS a především městu Hořovice, 
které činnost dětských rybářských 
kroužků již dlouhodobě finančně 
podporuje.

Moc děkujeme a dětem o prázd-
ninách přejeme hodně krásných 
zážitků u vody a především Petrův 
zdar.

Jan Rogos
jednatel MO ČRS Hořovice

Judo má v Hořovicích dlouho-
letou tradici. Oddíl juda TJ Sokol 
Hořovice již léta obětavě vede 
Zdeněk Hnízdil, který se ve spo-
lupráci s Michaelou Hnízdilovou 
věnuje dětem od 5 let. Příprava 
mladších dětí probíhá formou her 
a klade důraz na pohybovou prů-
pravu a všestrannost. Starší děti se 
již zaměřují na techniky juda a fy-
zickou zdatnost.

Mezi velké opory hořovického 
oddílu, které se pravidelně umisťu-
jí na stupních vítězů, patří zejmé-
na Kateřina Charvátová (kategorie 
U18 - dorostenkyně), Adam Žák 
a Jiří Ortman (oba U15 – star-
ší žáci), Matouš Červený, Albert 
Žák, David Kratochvil, Vít Mitá-
ček a Liduška Ortmanová (všichni 
U13 – mladší žáci/žákyně).

Po kovidové pauze se od břez-
na znovu rozběhly soutěže a naši 
judisté se zúčastnili více než 10 
turnajů na krajské, republikové 
i mezinárodní úrovni. Během nu-

cené turnajové pauzy na přelomu 
roku se však řádně připravovali 
a nyní sklízí ovoce v podobě me-
dailí, které vozí z každého turnaje. 
Zúčastnili se například: Krajského 
přeboru Středních Čech v Benešo-
vě, Velké ceny v Blatné, Chlumce 
nad Cidlinou, Berouna a Sušice, 
Českého poháru v Jablonci nad 
Nisou a v Novém Bydžově.

Úspěchem skončila i dubnová 
účast Adama Žáka na mezinárod-
ním turnaji v Budapešti, na kte-
rém se představilo více než 1460 
judistů, a kde Adam vybojoval 
krásné 5. místo.

Nyní čeká všechny naše spor-
tovce i trenéry zasloužený odpo-
činek. Po letních prázdninách se 
opět v plné síle setkají na pravidel-
ných trénincích v hořovické Soko-
lovně, které se konají každé úterý 
a čtvrtek.

Všichni nový zájemci o tento 
sport, budou v září vítáni. Těšíme 
se na Vás. Oddíl judo Hořovice

Aktuality z oddílu Judo Hořovice

n Memoriál Antonína Tichého v Benešově (zleva Víťa Mitáček, Liduška 
Ortmanová, Matouš Červený, Albert Žák, Adam Žák, trenér Zdeněk Hnízdil). 
Foto: Barbora Červená

Rybářské závody
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V sobotu 11. června uzavřely 
hořovické ženy volejbalovou sezó-
nu vítězstvím ve finálovém turnaji 
o umístění. Družstvo, ve kterém se 
snoubí herní vyzrálost zkušeněj-
ších hráček s dravým mládím, po-
stupně porazilo Králův Dvůr 2:0, 
Neratovice B 2:1 a Odolenu Vodu 
2:0. Celkově tak Hořovice obsadily 
v krajském přeboru 7. místo.

Mládežnická družstva ukonči-
la svoje soutěže již dříve. Celkem 
v oddílu trénuje 80 dětí v pěti druž-
stvech pod vedením devíti trenérů. 
Nejstarší parta juniorek završila 
své letité úspěšné tažení krajským 
přeborem bronzovými medailemi, 
i když to v průběhu finálového tur-
naje vypadalo i na zlato. Kadetky 

vlivem jednoho nepovedeného tur-
naje (s fatálním vlivem na duševní 
zdraví jejich trenéra) nepostoupily 
do FinalFour a skončily na 5. místě. 
Snad to za rok bude lepší. Nejvíce 
družstev v krajském přeboru je 
v kategorii starších žákyň. Mezi 33 
družstvy obsadily hořovické žá-
kyně 8. místo. Mohlo to být lepší, 
ale konkurence v této kategorii je 
opravdu vysoká. Navíc jejich tre-
nér není u dívčího volejbalu začá-
tečník, takže duševně je naprosto 
v pohodě a šedivění vlasů probí-
há konstantním tempem. Mladší 
žákyně poprvé pronikaly do tajů 
šestkového volejbalu. A přestože 
věkově patřily k nejmladším, vedly 
si velmi dobře a obsadily 7. místo 
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Volejbalové soutěže u konce
n Účastnice finálového turnaje krajského přeboru. Zleva Neratovice B, Králův Dvůr, Odolena Voda a Hořovice. 
Foto: Jaroslav Sedlák

V sobotu 11. června ve 
sportovním areálu Cafex Ra-
kovník ovládl Vilém Plecitý 
tenisové krajské přebory v ka-
tegorii do devíti let. Odchova-
nec TK Hořovice se tak kvalifi-
koval na mistrovství republiky 
jednotlivců, keteré se uskuteční 
také v Rakovníku na konci září. 
O dva týdny dříve bude Vilém 
jako hostující hráč hájit barvy 
štvanického klubu 1. ČLTK na 
mistrovství republiky družstev 
v Prostějově.

Hořovice mají krajského
tenisového šampiona

n Velmi úspěšná reprezentace na minivolejbalovém turnaji v Dobřicho-
vicích. Zlato získali Eliška Sládková a Fanda Kumst v červeném a Andrea 
Chvojková, Vanda Jelenová a Bára Komínková v modrém.
Autor: Alexandra Fajrajzlová

z 19 družstev. Nemalou zásluhou 
na tom má mateřský přístup jejich 
trenérek. Tady bych rád podotknul, 
že maminky bývají většinou přís-
nější. V přípravce trénují děti od 6 
do 10 let. Během sezóny se zúčast-
nily několika minivolejbalových 
turnajů, ze kterých přivezly mnoho 
medailových úspěchů. Přípravka 
bude fungovat i v další sezóně, tak-
že od září rádi přivítáme do našich 
řad nové zájemkyně o hru pod vy-
sokou sítí ve věku 6-9 let.

Na závěr sezóny bych rád podě-
koval všem trenérům za čas a úsilí, 
které věnují mladým hráčkám, ro-
dičům za podporu a dopravu na 
zápasy a městu Hořovice za finanč-
ní příspěvek na činnost oddílu.

Martin Komínek, TJ Spartak 
Hořovice, oddíl volejbalu

Provozní doba aquaparku
v červenci a srpnu

Pondělí až neděle 10:00 – 19:00


