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n ZUŠ Hořovice připravila hudební setkání ZA
PÍSNIČKOU.

n Diváci si v sále radnice užili hudební i taneční vystoupení.

n Součástí programu bylo i představení hudebních 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 vystoupení v dopoledních hodinách navštívili žáci mateřských a základních škol, v odpoledních hodinách byla akce určená široké
veřejnosti. (var)

Rada města Hořovice
ocenila Tomáše Spáčila
Hořovická organizace Českého rybářského svazu se věnuje nejen rybářství, ale řadu let podporuje i rybářský sport. A velmi úspěšně. V předchozích letech její členové získali mnohá ocenění na různých sportovních 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 konkurenci 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 sezóně. (var) Foto: Antonín Spal

Školáci si vyzkoušeli masáž srdce
Pozvali jsme záchranáře
Marka ze Zdravotnické záchranné služby Středočeského
kraje, který přijel s ambulancí
před školu na Vísce.
Přijel s velkým plyšovým medvědem,
na kterém si děti
vyzkoušely masáž
srdce, zastavení krvácení nebo obvázat
poraněnou
ruku.
Byly poučeny o bezpečném
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-
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volil prohlédnout záchranářské
auto. Nakonec jsme se mohli vyfotit v plyšovém autíčku. Vitalij
Vasylkiv, 5.B

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 bydlišti 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 centrum i knihovna jsou bezbariérové, studenti se tak do recepce dostali bez
problémů. Další jejich cíle byly Točník, Beroun a Křivoklát. (var)
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Prázdninové měsíce zpestří
Hořovické kulturní léto
Koncerty, výstava, divadelní představení, setkání heligonkářů i filmové projekce. To je program Hořovického kulturního
léta 2022. Akce se konají v areálu Starého zámku i Společenského domu a potěší děti i dospělé.

n Na zahájení Hořovického kulturní léta zahrál i Free band Zbiroh.
2x foto: Radka Vaculíková

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 Hořovice, Beroun a Zbiroh. Kulturní léto trvá až do září. Více na mkc-horovice.
cz. Na snímku berounská Oddechovka.

Jako první se v neděli 12. června
na nádvoří Starého zámku představily kapely základních uměleckých
škol. Kromě místního seskupení
Horband zahrála i berounská Oddechovka a Free Band Zbiroh. Dvě
hodiny hudby různých žánrů zahájily letošní ročník tradičního festivalu, jehož pořadatelem je Městské
kulturní centrum Hořovice.
Na sobotu 25. června byl naplánovaný revivalový večer s kapelami Alkehol revival a Lucie revival.
Druhá ze jmenovaných kapel z
důvodu nemoci nakonec ale ne-

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

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 zaplnil. 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 prostory, ve kterých jest mně se pohybovati - „původní“ přírodní poberounské, brdské, urbánní,
urbanizované ale také „krajiny duše“ a podvědomí 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.

www.mesto-horovice.eu

Kdy jste s tvorbou začal a co vám přináší?
Začal jsem dávno před pubertou a nijak geniálně veden vzorem svého otce, jenž procházel krajinami se skicákem a pastelkami, posléze s pastely. Dařit se mi začalo až po vítězném
překonání adolescence a s rozumembraním
a také s postupným vrstvením různého výtvarna. 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 pražského primátora Jaroslava Kořána a vedoucí jeho
kanceláře i jako ředitel legislativy na školství.
Od druhé poloviny „devadesátek“ jsem vysokoškolským pedagogem, na plzeňské právnické 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 narozeninám, 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
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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.
Ředitelem Městského kulturního 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 nabídku pro občany města a okolí. Velice
mne potěšil velký zájem o nabídku
akcí ve Společenském domě. Několik vyprodaných divadel každý rok,
nabité koncerty, či jiné akce. Bohužel, covidová opatření a zastavení
kultury to vše překazilo. Nejtěžší období 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 pořadatele 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 musíme se dívat pozitivně dopředu. Plánujeme krásné pořady a koncerty,
které doufám diváky přilákají a společně si užijeme krásné kulturní zážitky v Hořovicích.
Začalo tradiční Hořovické kulturní 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 nabídnout jak vystupující z našeho města

n Součástí Hořovického kulturního léta jsou i akce pro děti.

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

n Pořadatelem tradičního festivalu Hořovická heligónka je MKC Hořovice, 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 areálu Společenského domu.

n Hořovické kulturní léto se odehrává na nádvoří Starého zámku (na
snímku) i v areálu Společenského domu.
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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 Hořovice, které slaví v letošním roce 700 let
od první zmínky. Bude to program
pro celé rodiny – koncerty, divadlo, tvořivé dílny pro děti, atrakce
a mnoho dalšího. Termín slavností
je 24. a 25. září. Dále bude několik
zajímavých koncertů – Horkýže Slíže, Protheus, Vltava, 4 Tenoři, Doga
či vánoční koncert Janka Ledeckého. Nesmím zapomenout na několik
divadel pro dospělé a také akce pro
děti – Štístko a Poupěnka, Krkonošské 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 příspěvek města?

Příspěvek od města (zřizovatel MKC), používáme na pokrytí
provozu našich budov (energie,
opravy, revize, údržba), na platy zaměstnanců ve všech našich zařízeních a na účetní a IT služby. MKC
Hořovice provozuje Společenský
dům, klub Labe, Městskou knihovnu, 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 dlouhodobým či krátkodobým pronájmem různých prostor v našich zařízeních. 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 naplněných sálech při kulturních akcí
v Hořovicích.
Přeji Vám krásné léto, pohodovou dovolenou a těším se na setkání
na nějaké akci v rámci Hořovického
kulturního léta.
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n Pasování prvňáčků na čtenáře se uskutečnilo v kapli zámku Hořovice.

Pasování prvňáčků na čtenáře

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

Do kaple hořovického zámku se v polovině předchozího měsíce
vypravilo více než sto malých školáků. Ve středu 15. června se zde totiž 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 Hořovice, 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 pasovala na rytíře řádu čtenářského,“ popsala vedoucí hořovické knihovny
Martina Stelšovská. Pasování čtenáři obdrželi dárkový poukaz na registraci v knihovně zdarma a malou pozornost. (var)

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

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 Městského 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, rozplakala, 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 Marie Šťastná o tom dnes podá konkrétní důkazy,“ zmínila v úvodu Jitka
Bret Srbová. Poté Marie Šťastná četla ze své nové sbírky Vtáčení. Hudební program zajistili Michaela Bernatová a Libor Tauš. (var)

n Osmé setkání s poezií se uskutečnilo v Knihovně Ivana Slavíka Hořovice.

n Hudební program zajistili Michaela Bernatová a Libor Tauš.

n Básnířku Marii Šťastnou (vpravo) představila Jitka Bret Srbová.
3x foto:var
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120 let sokolovny v Hořovicích
12. června si hořovičtí sokolové připomněli 120. výročí slavnostního otevření první sokolovny na Podbrdsku.
Významným impulsem pro 17
členů stavebního odboru jednoty
byl vznik Rokycanovy sokolské
župy v roce 1900 se sídlem v Hořovicích. Starostou byl zvolen
JUDr. Josef Maličký, starosta naší
tělocvičné jednoty. Také účast na
zdařilém V. všesokolském sletu
v Praze v červnu 1901 byla podnětem k položení základního kamene 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 životních podmínek, a vytvořením
vojenského lazaretu v objektu sokolovny.
Po vzniku Československé
republiky se plně rozvinula sokolská všestrannost tělesná a společenská 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. všesokolským sletem v roce 1948
v Praze. Po politických změnách
dochází k postupnému omezování činnosti, vylučovaní nepohodlných členů, a v roce 1952 byla
Česká obec sokolská zrušena.
Sokolovna se dále stala majetkem dobrovolné sportovní organizace Spartak. V budově byly
provedeny stavební úpravy, zrušena galerie a kancelářské místnosti
v prvním patře a změněny na byt
správce budovy, místo šaten v pří-
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zemí zhotovena později prodejna.
Tělocvičné nářadí a náčiní bylo
postupně nahrazeno vybavením
pro odbíjenou a košíkovou. Tělocvičnu sokolovny začaly používat
hořovické základní a střední školy, 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 dalších členů obnovena činnost.
Budova byla jednotě sokolské
předána ve velmi špatném stavu
a postupně byly zahájeny opravy
díky finanční pomoci ČOS, Rokycanovy župy a města Hořovice.
V červnu 1995 povodeň zatopila cele přízemí budovy do výše
jednoho metru, což vážně poškodilo 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. (Sociální zařízení, byt správce budovy,
výměna oken, dveří, elektroinstalace, odpadu, rozvody vody, místo
prodejny vybudováno solárium)
V dalších letech následovala rekonstrukce stropu a osvětlení tělocvičny, 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 Sokol Hořovice necelých sto členů,
oddíl stolního tenisu, juda a všestrannosti. Cvičí zde také dva
oddíly bojových sportů, oddíl nohejbalu z našeho města, okolních
obcí a měst.
Na závěr tohoto článku bych
ještě uvedl, že byl v budově nalezen historický prapor Sokola, 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

Muzejní noc na nádvoří
V pátek 10. června proběhla na nádvoří Starého zámku Muzejní Noc
Muzea Hořovicka s doprovodným středověkým programem. Jednotlivá 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.

Slavnostní promoce Univerzity 3. věku
Univerzita třetího věku při PEF ČZU v Praze organizovala promoci pro posluchače letního semestru VU3V 2021/2022. Z konzultačního střediska v SVČ – Domeček Hořovice, po splnění všech studijních
povinností a účasti v šesti kurzech z cyklu Svět kolem nás, měly nárok 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 nádherný 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, někteří studovali 2 kurzy letního semestru najednou - Leonardo da Vinci,
renesanční uomo universale a Kouzelná geometrie. Všem gratulujeme k úspěšnému zakončení studia a těšíme se na příští společný rok.
V zimním semestru otevíráme v SVČ – Domeček Hořovice již 5. rokem 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
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Dopravní studie – cílem je
nenavyšovat dopravní zátěž
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. Jelikož došlo zřejmě k nepochopení celého záměru, pokusíme
se věc objasnit.
Územní plán již cca od roku 1999 umožňuje na stávajících loukách západního sídliště výstavbu, a to v ploše od ulice U Školky až
po ulici Sládkova. Úřad územního plánování vyhodnotil tyto zastavitelné plochy v návaznosti na dopravní situaci tak, že již není možné další zástavbu napojovat na stávající ulice a to vzhledem k jejich
šířkovému stavu a průjezdnosti. Městu tak bylo doporučeno pořídit 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 Fügnerově 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 dopravou 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 dopravní 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 Kosmonautů. Předpokládáme, že výsledný dokument bude občanům
představen a projednán.
Ing. David Grunt,
vedoucí odboru výstavby a ŽP MěÚ Hořovice

Dotace na výměnu zastaralého
kotle na tuhá paliva
Od 6. června mohou nízkopříjmové domácnosti požádat o dotaci na výměnu zastaralého kotle na tuhá paliva
za nový.
Od 1. září 2024 bude podle
zákona o ochraně ovzduší z roku
2012 povoleno používat kotle pouze 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 příjmem, jako jsou třeba samoživitelé
nebo senioři, mohou na výměnu
kotle dostat výhodnou dotaci, která představuje 95 % způsobilých
výdajů. O dotace je možné žádat
pouze elektronicky. Příjem žádostí
ve středních Čechách bude evidovat Středočeský kraj. Zahájení příjmů žádostí o kotlíkovou dotaci
pro nízkopříjmové domácnosti
v elektronické podobě bude od
6. 6. 2022 od 10:00 hod. Posledním dnem, kdy je možné o dotaci
zažádat, je 31. srpen 2022.
Pokud se rozhodnete vyhledat
informace přímo na krajském úřadě, na adrese Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150

Poslední šance na oddlužení v rámci Milostivého léta II.
Vláda rozhodla o pokračování
oddlužovací akce – Milostivé léto II.
Dlužníci v exekuci tak dostanou poslední šanci, jak splatit svůj dluh za
výhodných podmínek. Minulé Milostivé léto pomohlo z bezvýchodné
situace desetitisícům lidí.
Dlužníci budou mít opět díky
Milostivému létu II, možnost splatit
pouze svůj původní dluh a jednorázový poplatek exekutorovi. Další poplatky, úroky a penále, které mnohdy mnohonásobně převyšují výši
původního dluhu, jim budou odpuštěny. Milostivé léto II bude opět
trvat tři měsíce a začne 1. září 2022.
Akce se týká například dluhů
vůči dopravním podnikům, nemocnicím, energetikám v rukách státu,
nezaplacených poplatků České televizi, Českému rozhlasu a také vůči
zdravotním pojišťovnám. Dluhy
u těchto organizací narostly často
kvůli úrokům, penále a dalšímu příslušenství do nesplatitelných výšin.
Příkladem mohou být také dluhy za
městské nájemní bydlenínebo dluhy
za jízdu načerno.
Nejedná se o žádnou dluhovou
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amnestii či popření pravidla, že dluhy se mají platit. Naopak, věřitelům
se jednorázově vrátí celé dlužné
jistiny, dlužníci se zbaví desítek tisíc exekucí u dluhů vůči státu a stát
vrátí dlužníky do standardních socioekonomických vztahů. Stát ušetří
na sociálních dávkách, získá na odvodech těch, kteří už nebudou pracovat v šedé zóně.
V ORP Hořovice je dle České
exekutorské komory (data ke konci
roku 2021) celkem 1 245 dlužníků
s celkovým počtem 7159 nařízených exekucí. Celkový dluh činí
600 462 976 Kč a každý dlužník má
průměrně 6 exekucí.
Člověk v tísni pomáhá zadluženým lidem v Hořovicích již přes
rok. Jeho kancelář najdete v budově
MěÚ Hořovice na adrese: Palackého náměstí 640, Hořovice (3. patro,
číslo dveří 301). Své služby poskytuje
zdarma.
„Již v minulém roce využili občané 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 společně pomáhat místním lidem vyřešit
jejich mnohdy na první pohled bezvýchodnou 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 metodička dluhového poradenství Helena Šebková.
Projekt Odborného sociálního
poradenství se zaměřením na dluhovou problematiku Člověka v tísni
je realizován za finanční podpory
města Hořovice.
Kontakt: Helena Šebková :helena.
sebkova@clovekvtisni.cz, 778473013,
Petra Čížkovská: petra.cizkovska@
clovekvtisni.cz, 775871540
Více na: www.milostiveleto.cz

21, Praha 5 najdete příslušné pracovníky v kancelářích číslo 0067
a 0066. Můžete přijít bez ohlášení,
v konzultační místnosti s počítačem je možné ukázat všechny
podrobnosti elektronické žádosti
o kotlíkovou dotaci. „Protože však
budeme žádosti hodnotit, nemůžeme 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 zvládnou vyplnit a odevzdat všichni,“
vysvětluje Ondřej Nauš z Odboru
řízení dotačních projektů Krajského úřadu.
Nejdůležitější podmínkou přiznání dotace je (spolu)vlastnictví
nemovitosti ve Středočeském kraji,
v které žadatel trvale pobývá, a která 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 žadatel, jehož průměrný čistý příjem na
člena domácnosti v roce 2020 nebyl
vyšší než 170 900 Kč. Nebo žadatel,
který je (a také všichni další členové domácnosti) ve starobním nebo
invalidním důchodu 3. stupně. Alternativou pro všechny žadatele je
dotační titul Nová zelená úsporám.
Pokud budete úspěšní, bude
vám proplaceno 95 % doložených
uznatelných výdajů, a to maximálně 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 objednali 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 elektronicky. Email může být i rodinného
příslušníka nebo zprostředkující
firmy.
n Pokud už proběhla výměna kotle, bylo to po 1. 1. 2021? To je datum
uznatelnosti výdajů.
n Pokud už proběhla výměna kotle, mám fotodokumentaci starého
kotle a revizní zprávu? Jsou to povinné přílohy k žádosti.
Pokud byste chtěli radu telefonem, využijte linku 257 280 991
nebo svůj dotaz napište na e-mailovou adresu: kotliky@kr-s.cz.
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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 pozvánce.
n Informace o tržbách z parkovacích automatů - bez usnesení.
n Rada města Hořovice nedoporučuje Zastupitelstvu města Hořovice bezúplatně převzít nepatrný majetek po zemřelém Jiřím
Hodačovi, a to z titulu vypravitele
pohřbu, neboť jediná dědička pozůstalá dcera projevila s tímto postupem souhlas. Jedná se o 1/18
pozemku parc. č. 696/9, zahrada,
v obci Chlumec nad Cidlinou, k.ú.
Pamětník, v obvyklé ceně maximálně 5.000 Kč.
n Rada města Hořovice souhlasí
se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí a zřízení práva služebnosti
inženýrské sítě a o právu stavby
č. SoSB/Me/1 pro společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.,
IČ: 46356975, spočívající ve stavbě
„Podluhy-přečerpání odpadních
vod na ČOV Hořovice“ na pozemcích parc. č. 2346/87, 2346/84,
2346/86, 2346/81, 2345/27, 2331/98
a 2331/99 v k.ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene
bude cca 550 bm za jednorázovou
náhradu ve výši 12.100,– Kč včetně
DPH. K podpisu smlouvy je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí
s uzavřením Smlouvy o podpoře rozvoje infrastruktury ve věci
budoucího napojení nemovitosti
města. Se společností Vodovody 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 zápočtu oproti výplatě dividend od
společnosti Vodovody a kanalizace
Beroun, a.s. v roce 2023. K podpisu
těchto smluvních ujednání je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy,
jejímž předmětem je prodej vodohospodářského infrastrukturního 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 centralizovaném zadávání mezi Českou
republikou – Ministerstvem země-
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dělství, jakožto centrálním zadavatelem, a městem Hořovice, a to ve
věci úprav a práv povinností při
realizaci veřejné zakázky „Plomb
na zvěř“. K podpisu smlouvy je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice bere na
vědomí Zásady pro výstavbu na
území města Hořovice a doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice 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 společnosti HOŘOVICKÁ TEPLÁRENSKÁ S.R.O., IČ: 25793187, a to
včetně jejího příslušného dodatku, 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 pedagogickým institutem ČR, IČ: 45768455,
a to ve věci možnosti vybudování
pozemní komunikace pro zajištění
dopravní obslužnosti na pozemku nad objektem mateřské školky
v ulici Větrná. Podpisem tohoto
dodatku je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice doporučuje schválit Zastupitelstvu města
Hořovice podle § 84 odst. 2, písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku
města Hořovice sestavenou ke dni
31. 12. 2021.
n Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit podle § 84 odst. 2, písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet města Hořovice za rok 2021 tzv. bez
výhrad, a pověřuje odbor finanční
jeho zveřejněním na úřední desce města včetně následné zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021.
n Rada města Hořovice souhlasí
s výjimkou z vnitřního předpisu
3/2016 – Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
pro 1. základní školu Hořovice,
a to ve věci výběru dodavatele rekonstrukce tamního sociálního

zařízení. Za realizaci akce včetně
řádného výběru dodavatele je zodpovědný ředitel školy Mgr. Radek
Šumera.
n Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit poskytnutí individuální
účelové dotace pro Zimní stadion
Hořovice s.r.o. ve výši 450.000,–
Kč, a to za účelem spolufinancování provozu zimního stadionu
v zimní sezóně 2022 až 2023.
n Rada města Hořovice schvaluje
příspěvkové organizaci Městské
kulturní centrum Hořovice bezplatný zábor veřejného prostranství 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 komunikace od odbočky z ulice 9. května
k ředitelství COOP, včetně parkoviště, a místní komunikace v úseku
od Komerční banky ke křižovatce
u prodejny COOP před výjezdem
na ulici Valdeckou, včetně parkoviště. Důvodem záboru je pořádání
poutě Porcinkule ve spolupráci se
spolkem Horovize.
n Informace o vypsaných dotačních výzvách.
n Rada města Hořovice nesouhlasí 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 důvod, proč v ulici dopravní značení
upravovat. V případě, že dojde ke
zvýšení intenzity dopravy ve Sládkově ulici, lze o požadavku obyvatel znovu začít jednat.
n Rada města Hořovice projednala
návrh odboru technického a dopravního ohledně umístění svislé
dopravní značky B 5 „Zákaz vjezdu
autobusů“ před most u Společenského domu a souhlasí s její instalací. Objednat zhotovení dopravního
značení. Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 1
n Rada města souhlasí s textem
dohody, podle které bude prodloužena účinnost Smlouvy o poskytnutí Technického zařízení
a instalaci Sytému pro zpracování
digitalizovaných fotografií a podpisů, se společností CENDIS, s. p.
o čtyři roky, tj. do 30. 06. 2026.
n Rada města Hořovice nesouhlasí 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 neupotřebitelného majetku viz příloha.
n Rada města Hořovice schvaluje
příspěvkové organizaci Domov
Na Výsluní Hořovice navýšení
peněžních prostředků poskytovaných z rozpočtu zřizovatele ve
výši 750.000,– Kč, a to za účelem
úhrady nákladů spojených se skokovým nárůstem spotřeby elektřiny a zvýšením cen energií, které
nejsou dostatečně pokryty příjmy
organizace. Uvedené navýšení
prostředků bude realizováno po
schválení příslušného rozpočtového opatření.
n Rada města Hořovice souhlasí
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu SK ze Středočeského
Humanitárního fondu, č. žádosti
HUF/PSSI/046917/2022. Předmětem smlouvy je nákup mobilního
zvedáku s váhou. Domovu bude
poskytnuta dotace ve výši 62 000,–
Kč. Poskytovatelem dotace je Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150
21 Praha 5.
n Rada města Hořovice souhlasí
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2021 pro poskytování dotací z rozpočtu SK ze Středočeského
Humanitárního fondu, č. žádosti
HUF/SOC/044212/2021. Předmětem smlouvy je nákup osobního
automobilu pro potřeby pečovatelské služby. Domovu bude poskytnuta dotace ve výši 300 000,– Kč.
Poskytovatelem dotace je Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150
21 Praha 5.
n Rada města Hořovice souhlasí
s uzavřením dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku na poskytování sociální
služby, tedy činnosti nebo souboru
činností podle zákona č. 108/2006
Sb., zajišťujících pomoc a podporu
osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního
vyloučení, na rok 2022 č.S-0367/
SOC/2022/2 se Středočeskýn krajem, Zborovská 11,150 21 Praha 5.
Rada města Hořovice bere na vědomí informaci ředitele 1. základní
školy Hořovice o naplnění celkové
kapacity školy.

Z Rady města
Hořovice
ze dne 8. června 2022
n Rada města Hořovice schvaluje
program jednání uvedený na pozvánce.
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z usnesení rady města
n Rada města Hořovice projednala problematiku týkající se počtu
členů zastupitelstva pro nadcházející volební období a doporučuje
Zastupitelstvu města Hořovice stanovit 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 doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice 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 nedoporučuje Zastupitelstvu města Hořovice 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 výměře 57,56 m2, umístěné v budově
tvořené č. p. 713, 714, 715 a 716,
a to včetně spoluvlastnického podílu 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 doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice
revokovat usnesení dle ustanovení
§ 85 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb. zákon o obcích (obecní zřízení), 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 – Kotopeky včetně lávky přes Červený potok“ 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 důvodu, že město obdrželo písemné
podání spočívající v závazku následného odkupu tohoto majetku
paní Jiřinou Kostkovou za cenu ve
výši 10.000,– Kč.
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n Rada města Hořovice souhlasí
s Kritérii pro přidělování sociálních bytů a prodloužení nájemní
smlouvy v nemovitosti č. p. 585 ve
vlastnictví města Hořovice.
n Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6030897, Hořovice,
Obránců míru, č. parc. 1112/34,
pro společnost ČEZ Distribuce,
a. s., spočívající ve stavbě zařízení
distribuční soustavy na pozemcích parc. č. 1112/29 a parc. č.
1112/50 v k.ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene
bude cca 55 bm za jednorázovou
náhradu ve výši 4.634,– Kč včetně
DPH. K podpisu smlouvy je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí se
zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-126025094 Hořovice, č. parc. 323/1,
uzavírané se společností ČEZ Distribuce, a.s., spočívající v právu na
dobu neurčitou umístit a provozovat zařízení distribuční soustavy na
pozemcích parc. č. 693/1 a 693/3
v k.ú. Hořovice v rozsahu předloženého geometrického plánu, a to
za cenu ve výši 39.325,– Kč včetně
DPH. K podpisu smlouvy je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí
se zněním Smlouvy na kontaktní
místo Hořovice mezi Integrovanou dopravou Středočeského
kraje, příspěvkovou organizací,
IČ: 05792291, a městem Hořovice,
týkající se vymezení práv a povinností v rámci služeb Kontaktního
místa na autobusovém nádraží
Hořovice. K podpisu smlouvy je
pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit dle ustanovení § 85
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
zákon o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a společném zadávání, a to se
Správou železnic, státní organizace, IČO: 70994234, ve věci veřejné
zakázky s názvem „Prodloužení
podchodu v ŽST Hořovice“, resp.
výstavby nového parkoviště a příjezdové 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 rozpočtu města Hořovice na rok 2022
ve znění rozpočtového opatření č.
1, a s doporučením jej schválit ho
předkládá Zastupitelstvu města

Hořovice k projednání na základě § 84 odst. 2, písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění.
n Rada města Hořovice souhlasí
se zpracováním Studie proveditelnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti města Hořovice v rámci
dotačního projektu IROP, jejíž
vyhotovení zajistí společnost AJL,
s.r.o., Markova 1965/6, 594 01 Velké Meziříčí, a to za cenu ve výši
199.000,– Kč bez DPH.
n Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Modernizace jazykové a ICT učebny
a rekonstrukce konektivity v budovách 2. základní školy Hořovice“ projednala závěry hodnotící
komise a rozhodla o výběru nabídky uchazeče MERIT GROUP
a.s., Březinova 136/7, 779 00 Olomouc, IČ: 64609995, jehož tímto
vybírá jako dodavatele, a souhlasí
s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele. Celková nabídková cena činí 6.558.257,36 Kč bez
DPH, tj. 7.935.491,40 Kč včetně
DPH. Rada města Hořovice pověřuje pana starostu města podpisem příslušné smlouvy.
n Rada rozhodla, že prázdninový
režim schůzí rady bude 20. 7. 2022
a 17. 8. 2022. Od 31. 8. 2022 se budou konat schůze rady v obvyklém režimu.
n Rada města Hořovice schvaluje
příspěvkové organizaci Městská
správa bytového a nebytového
fondu Hořovice navýšení peněžních prostředků poskytovaných
z rozpočtu zřizovatele ve výši
1.000.000,– Kč, a to za účelem
úhrady nákladů spojených se skokovým nárůstem cen energií a navýšení cen za likvidaci odpadů
v rámci sběrného dvora. Uvedené
navýšení prostředků bude realizováno po schválení příslušného
rozpočtového opatření. Pro: 6
Proti: 0 Zdržel se: 1
n Rada města Hořovice souhlasí
s textem dodatku č. 1 k závěrkovému listu, podle kterého dodá
Pražská plynárenská, a.s. zemní
plyn do objektů v majetku města
v období od června 2022 do konce roku 2022 v ceně 478,70 Kč bez
DPH za MWh. Zajistit podpisy
smluvních stran.
n Rada města Hořovice souhlasí s úpravou dopravního značení
před vjezdem do areálu SVČ Domeček na adrese Hořovice, Vrbnovská 1138 v podobě zákazu zastavení s podmínkou, že k návrhu
dopravního značení vydá kladné
stanovisko i KŘP Středočeského
kraje, Dopravní inspektorát Policie ČR, Územní odbor Beroun.

n Rada města Hořovice se seznámila s návrhem úprav dopravního
značení v Dlouhé ulici, zpracované
jedním z obyvatel této ulice a souhlasí se zjednosměrněním této ulice ve směru od ulice Jungmannova
k náměstí Svobody. Ohledně ostatních navržených úprav dopravního značení v ulici se rada podřídí
stanovisku vydanému KŘP Stř.
kraje, DI Policie ČR, územním odborem Beroun. Oznámit usnesení
rady žadatelům.
n Rada města Hořovice souhlasí s bezplatným pronájmem
sálu radnice MěÚ Hořovice ke
konání koncertů dechového orchestru 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 písemnou informaci o výsledcích
finančních kontrol u příspěvkových organizací města Hořovic,
které byly provedeny ve II. čtvrtletí 2022
n Rada města Hořovice schvaluje příspěvkové organizaci 1. ZŠ
Hořovice záměr podání žádosti
o podporu z připravované výzvy
pro základní školy z Integrovaného regionálního operačního
programu, s předfinancováním
projektu v době realizace a s financováním spoluúčasti ve výši
10 % a dále souhlasí s provedením technického zhodnocení
majetku dotčeného realizací projektu a udržení výstupu projektu
minimálně po dobu udržitelnosti,
tj. po dobu 5 let od finančního vypořádání 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 pečovatelskou službou

Upozornění
Z technických důvodů BUDE
ZCELA UZAVŘEN PROVOZ PRACOVIŠTĚ OBČANEK A CESTOVNÍCH DOKLADŮ (tzn.: nebude možné
podat žádost ani převzít vyhotovený občanský průkaz ani
cestovní pas). Všechny prosíme, aby si předem ověřili dostupnost služby.
Toto omezení platí v termínu
od 1. 7. 2022 do 7. 7. 2022.
MěÚ Hořovice
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kultura

n Pěvci ze ZUŠ Hořovice s představitelem Vodníka, předním českým barytonistou, Martinem Vodrážkou v parku zámečku Vysoká u Příbramě.
3x foto: archiv ZUŠ Hořovice

n ZUŠ Hořovice ve Valdštejnské zahradě.

Z Hořovic až na Valdek
Zpěvácký spolek hořovický
přijal jméno SLAVÍK.
Emanuel Antonín Meliš, Dalibor, 1. září 1862
Zpěvácké spolky, amatérská sborová sdružení, z počátku výhradně mužská, byla na
našem území tvořena a činná
podle platných ustanovení a zákona už za Rakouska. Příznivé
podmínky k zakládání českých
zpěváckých spolků dalo uvolnění politického života po vydání
Říjnového diplomu 20. 10. 1860.
Také v Hořovicích byl už v první polovině roku 1862, tedy před
160 lety, prozatímně ustanoven
zpěvácký spolek, který zorganizoval již 3. srpna 1862 výlet
na tehdy populární blízký hrad
Valdek. Na pět set účastníků vesměs v národních krojích tehdy
vybralo 28 zlatých 58 krejcarů ve
prospěch zraněných Černohorců. Podobný, ještě slavnější výlet,
uspořádali hořovičtí také o rok
později, 21. června 1863, za účasti
okolních spolků a kapel, početného obecenstva, a také poslanců
Českého zemského sněmu Josefa
Stanislava Práchenského, Emanuela Tonnera či Antonína Otakara
Zeithammera. Na ustavující schůzi 27. července 1863 byl předsedou spolku, jejž téměř od počátku
zdobí jméno houslového virtuosa
Josefa Slavíka (1806-1833), zvolen Jan Macháček, bratr poslance
Josefa Macháčka, ředitelem zpěvu
učitel Josef Kulhavý, jeho náměstkem Jan Novák a tajemníkem
spolku Václav Kokeš.
Okázalá slavnost svěcení praporu se uskutečnila 18. července 1868 a v sedmdesátých 19. století byl jedním z nejpřednějších
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českých zpěváckých spolků; jeho
jméno se objevuje v programech
četných slavností, akademií, koncertů, divadelních představení, je
členem Jednoty pěveckých spolků a později Podbrdské Zvonařovy župy. V závěru 19. století jeho
činnost poněkud stagnuje, rozvíjí
se však spolupráce s hořovickými
ženskými spolky Libuše a Vlasta,
s divadelními ochotníky i sousedními zpěváckými spolky.
V roce 1892 hořovičtí významně participovali při oslavách
odhalení pamětní desky svého
patrona Josefa Slavíka na obecné
škole v Jincích. Významně spolek Slavík účinkoval při otevření
nové hořovické radnice v červenci 1905, při Slavíkovských oslavách 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 Josef Kulhavý, Karel Stanislav, hudební skladatel a právník Eugen
Miroslav Rutte, hudební skladatel
a pozdější dirigent Příbramské
filharmonie František Forst, František Chodura, Jan Schneeweiss,
Jiří Troup či Kliment Matějka.
V padesátých letech jeho činnost umlká. K obnovení činnosti 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 Destinnové, Po stopách Marie Gärtnerové, v cyklech duchovních
koncertů, zámeckých nokturn,
divadelních představení i běžných koncertů uskutečnil téměř

n Filip Strejc na Pražském jaru v kostele sv. Šimona a Judy v Praze.
300 pořadů, je znám také svou
bohatou a úspěšnou soutěžní činností. Vyrovnal se s generačními
problémy i s nucenou covidovou
pauzou. V březnu 2022 jej diváci
mohli slyšet na benefičním koncertu 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 vystoupení na slavnostním koncertě
absolventů prestižní Stipendijní
Akademie MenART v Rytířském
sále Senátu Parlamentu České
republiky pod záštitou předsedy
Senátu Parlamentu České republiky 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 pedagogů z desítek základních uměleckých škol z různých koutů republiky. V závěru v jejich podání
zazněla Missa brevis Jiřího Pavlici
a skladba Modlitba pro budoucnost 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. června 2022 ve schodišťové hale zámku Hořovice a v závěru června
participoval ve čtyřech vyprodaných unikátních představeních
Dvořákovy opery RUSALKA,
kterou uvedlo OPERA STUDIO
PRAHA ve Vysoké u Příbramě.
Dirigoval švýcarský dirigent Sébastien Thomas Bagnoud.
Děkujeme všem divákům
a posluchačům a přejeme krásné
prázdniny.
Květuše Ernestová
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hasiči - městská policie - informace

Městská policie Hořovice
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 hlasitého 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 veřejném prostranství. Strážníci se dostavili na místo,
přítomné osoby poučili o znění OZV a požádali je
o opuštění místa. Při odchodu jeden z mužů záměrně před strážníky požil alkoholický nápoj, čímž
porušil vyhlášku města Hořovice. Muže strážníci
vyzvali k prokázání totožnosti, což on odmítl a pokusil se odejít. Při odchodu jednoho strážníka odstrčil. Strážník použil donucovací prostředky hmaty
a chvaty. Oplátkou se muž snažil strážníkovi obtočit
ruku kolem krku a chytil ho do tzv. kravaty. Druhého strážníka (ženu) při použít hmatů a chvatů na
odstranění útočníka napadl druhý muž. Z tohoto
důvodu byl strážníky použit na oba muže slzotvorný 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 operačního důstojníka PČR žádost o prověření oznámení
v ulici Tyršova, kde mělo dojít k vloupání do rodinného domu. Na místo se dostavila hlídka MP
Hořovice jako první, ale zde se již nikdo nenacházel. 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-

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166
ných a psychotropních látek na veřejném prostranství. 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 podnapilém muži u prodejny potravin na Nám. Boženy Němcové. Hlídka MP na místě zjistila spícího
muže, který měl u sebe plechovku od piva a skleněnou 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 předána správnímu orgánu k dalšímu opatření.
8 24. 5. v 21:54 byli strážníci MP požádáni o součinnost s PČR na Palackého náměstí, v Hořovicích, kde mělo dojít k fyzickému napadení ženy
jejím bývalým přítelem. Strážníci se na místě spojili s napadenou ženou, které následně přivolali
RZS a tato ženu převezla k ošetření do nemocnice. 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 strážníkům sdělil, že mu není dobře a potřebuje lékařské
ošetření. Byla přivolána RZS, která osobu převezla do nemocnice k ošetření.

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 přidělili číslo. Naše třída měla čtyřku,
od které jsme vyšli k celkem šesti
stanovištím. U čísla 4 na nás čekalo měření výšky, průměru stromu
a vzdálenost od stromu ke stromu.
K měření jsme potřebovali průměrku 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 strakapouda nebo sovu z kartonu. Za
odměnu jsme dostali pytlíček bonbonů. U jedničky jsme se učili sázet
stromky, u dvojky se o ně starali,
když rostou a u trojky jsme poznávali 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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8 11. 6. ve 21:20 strážník MP Hořovice, který nebyl 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. Tyršova. Řidiče vyzvali k prokázání totožnosti a předložení 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. Jelikož se jednalo o cizího státního příslušníka s podezřením na spáchání TČ, byla na místo přivolána PČ.
8 Městská policie Hořovice v rámci prevence
kriminality v letošním roce navštívila několik tříd základních a mateřských škol. Dále se
v příštím školním roce bude podílet na návazném programu REVOLUTION TRAIN - Revoluční projekt v oblasti primární protidrogové
prevence.
Městská policie Hořovice

Hasiči Hořovice
Zásahy Hasičského záchranného Sboru Středočeského kraje,
územního odboru Beroun, požární 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 událostem typu únik nebezpečných látek a 4x k záchraně osob. Ve dvou
případech se jednalo o planý poplach, poruchu EPS či neohlášené
pálení. Při událostech spolupracovali se zdravotnickou záchrannou
službou, policií ČR a ostatními
složkami IZS. Při událostech došlo
ke zranění 12 osob, 5 osob bylo
přímo zachráněno a 5 osob evakuováno.
8 19. 5. 2022 v 13:25 byla jednotka
HZS Středočeského kraje ze stanice Hořovice vyslána k požáru

osobní automobilu po dopravní
nehodě na dálnici D 5 38 km. Po
příjezdu na místo zjištěna dopravní nehoda bez požáru se zraněním
dvou osob. Hasiči ve spolupráci se
ZZS provedli ošetření a transport
raněných, protipožární opatření,
zabezpečení úniku provozních náplní a likvidaci DN.
8 28. 5. 2022 v 23:30 byla jednotka
HZS Středočeského kraje ze stanice 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 likvidaci požáru a ochranu okolních
objektů. Následně bylo prováděno
rozebírání konstrukcí z výškové
techniky. Vodní zdroj byl zřízen na
místním potoce.
Hasiči Hořovice
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kulturní servis
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 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 Hořovice.

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

n Od 1. 7. do 15. 7. 2022 - knihovna uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené.
n SOUTĚŽ
Knihovna Ivana Slavíka v Hořovicích vyhlašuje 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: knihovna1@mkc-horovice.cz nebo přineste na flashdisku do knihovny
- minimální rozlišení fotografie 1200x1600 px

n Společenský dům
Nádražní 606, Hořovice
tel.: 732 512 821

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

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

PŘIPRAVUJEME:
n 13. 8. od 10:00
HOŘOVICKÁ HELIGÓNKA
45. ročník setkání heligónkářů z celé republin Informační centrum
ky. Pestrý program po celý den.
n 20. 9. 2022 od 19:00
Vrbnovská 30 / 1 (areál Starého zámku)
KAFE u OSMANYHO
www.mkc-horovice.cz
n 9. 10. 2022 od 16:00
tel. 732 512 821, 321 338 230
KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
e-mail: ic@mkc-horovice.cz
n 22. 10. 2022 od 15:30
BYLO, NEBYLO… Štístko a Poupěnka
AKTUÁLNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST
n 23. 11. 2022 od 19:00
Po – Pá 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
4 TENOŘI
So, Ne, St. svátky 9:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
n 4. 12. 2022 od 19:00
VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI:
JANEK LEDECKÝ
4 KAFE U OSMANYHO
Letos po pětadvacáté se Janek Ledecký
20. 9. 2022 od 19:00, SD, cena místenky: 350 Kč
s kapelou vydá na turné, v jehož rámci přehraje
4 KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
veškeré skladby ze zásadní desky Sliby se maj
9. 10. 2022 od 16:00, SD, cena místenky: 150 Kč
plnit o Vánocích i své největší hity. K sváteční
4 BYLO, NEBYLO… Štístko a Poupěnka
atmosféře přispěje i M. Nostitz Quartet a dopo22. 10. 2022 od 15:30, SD, cena vstupenky 300
sud největší světelný park, s jakým kdy zpěvák
Kč, pouze na TICKETPORTAL.
na koncerty vyrazil.
Již prodané vstupenky platí i v novém termínu.
n 29. 3. 2023 od 19:00
Pokud se Vám nový termín nehodí, vrátíme
Srdečně
ŠEST
V TOM zveme na třetí ročník
peníze.

POZVÁNKA

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

„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
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kulturní servis
n Muzeum Hořovicka
Starý zámek, Vrbnovská 27
Denně kromě pondělí
9:00 – 12:00; 12:30 – 17:00
O letních prázdninách je otevřeno denně kromě pondělí v čase 9 - 12 a 12:30-17 hodin. Zveme k prohlídce stálé regionální expozice o historii a řemeslech, sezónní výstava přibližuje
svět středověkých her.

n Zámek Hořovice
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 informace o dějinách zámku, dospělí jsou pouze
jako doprovod. Délka prohlídky je cca 30 minut.
Pro velký zájem a omezenou kapacitu prohlídky doporučujeme rezervaci vstupenek, nebo
on-line prodej vstupenek na portálu NPU.
On-line prodej vstupenek končí vždy 24 hodin před začátkem prohlídky. Po této době
nás prosím kontaktujte pro rezervaci termínu
emailem.
PŘIPRAVUJEME:
n 27. 8. 2022
HRADOZÁMECKÁ NOC

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 Církve
Českobratrská církev evangelická
Valdecká 408, Hořovice
horovice.evangnet.cz
4 Bohoslužby se konají každou neděli od 8:30.
Sledujte i online na https://meet.jit.si/ccedobris.
Stále běží 2 sbírky - peněžní na 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 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. Nebudou 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 Domeček Hořovice
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 našem webu www.domecekhorovice.cz od poloviny srpna 2022 a zároveň se na ně přihlašovat. Přejeme vám krásné léto!
Kolektiv pracovníků SVČ Domeček Hořovice

n Sedmikráska o.s.
Klubovna spolku Sedmikráska
Společenský dům Hořovice
Bližší informace ke všem aktivitám: Renata Babelová, 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
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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 Zbiroh
MUZEUM J. V. SLÁDKA
A MĚSTSKÉ MUZEUM ZBIROH
n OD VELIKONOC K POUTÍM
Výstava velikonočních zvyků a poutí ze sbírek
PhDr. Jiřiny Hánové otevřena do 22. 8. 2022.

n 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 svého 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 10:0018:00
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 tajemné příběhy o templářích, zednářích i významných 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 salonní 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 komedie Po čem muži touží 2 a 20. srpna rodinný animovaný 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 skupiny KABÁT WEST REVIVAL.
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Rybářské závody
Již podruhé v tomto roce se stal
Červený rybník v Komárově dějištěm dětských rybářských závodů
uspořádaných MO ČRS Hořovice. 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 začínají už večer nadcházejícího dne,
kdy si většina závodníků připravuje své vybavení a především na základě tajných receptů míchá různé
druhy krmných směsí s nejrůznějšími přísadami. Neméně důležitá
je i vhodně zvolená nástraha, velikost háčku a síla vlasce. V průběhu
závodů děti nejčastěji používaly
různé druhy foukané kukuřice,
nakládané pšenice, pařenou housku, 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 rozhodčí, rybu změřil a údaje zapsal
do registračního listu závodníka.
Následně byla ryba vrácena do jejího vodního světa. Kdo měl chuť
na něco sladkého, mohl ochutnat
domácí buchty, které upekly maminky
á dětí a manželky pořadatelů a další občerstvení, zejména
chladné pití. Po přestávce pokračovaly děti v rybářském klání. Na
1. místě se s celkovým součtem
488 cm nachytaných ryb se umístil 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 pořadatelů pamětní medaile, poháry

vítězů a hodnotné ceny. Petr Zpěvák, kterému uteklo vítězství jen
o 6 cm, navíc obdržel ještě ocenění
v kategorii největší ulovená ryba,
za kapra 43 cm. Smutní však neodcházeli ani ostatní účastníci závodů, 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 patří členům MS Komárov za součinnost 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 prázdninách přejeme hodně krásných
zážitků u vody a především Petrův
zdar.
Jan Rogos
jednatel MO ČRS Hořovice

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

Aktuality z oddílu Judo Hořovice
Judo má v Hořovicích dlouholetou tradici. Oddíl juda TJ Sokol
Hořovice již léta obětavě vede
Zdeněk Hnízdil, který se ve spolupráci s Michaelou Hnízdilovou
věnuje dětem od 5 let. Příprava
mladších dětí probíhá formou her
a klade důraz na pohybovou průpravu a všestrannost. Starší děti se
již zaměřují na techniky juda a fyzickou zdatnost.
Mezi velké opory hořovického
oddílu, které se pravidelně umisťují na stupních vítězů, patří zejména Kateřina Charvátová (kategorie
U18 - dorostenkyně), Adam Žák
a Jiří Ortman (oba U15 – starší žáci), Matouš Červený, Albert
Žák, David Kratochvil, Vít Mitáček a Liduška Ortmanová (všichni
U13 – mladší žáci/žákyně).
Po kovidové pauze se od března 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 medailí, které vozí z každého turnaje.
Zúčastnili se například: Krajského
přeboru Středních Čech v Benešově, 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 mezinárodním turnaji v Budapešti, na kterém se představilo více než 1460
judistů, a kde Adam vybojoval
krásné 5. místo.
Nyní čeká všechny naše sportovce i trenéry zasloužený odpočinek. Po letních prázdninách se
opět v plné síle setkají na pravidelných trénincích v hořovické Sokolovně, které se konají každé úterý
a čtvrtek.
Všichni nový zájemci o tento
sport, budou v září vítáni. Těšíme
se na Vás. Oddíl judo Hořovice
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n Účastnice finálového turnaje krajského přeboru. Zleva Neratovice B, Králův Dvůr, Odolena Voda a Hořovice.
Foto: Jaroslav Sedlák

Volejbalové soutěže u konce
V sobotu 11. června uzavřely
hořovické ženy volejbalovou sezónu vítězstvím ve finálovém turnaji
o umístění. Družstvo, ve kterém se
snoubí herní vyzrálost zkušenějších hráček s dravým mládím, postupně 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 ukončila svoje soutěže již dříve. Celkem
v oddílu trénuje 80 dětí v pěti družstvech pod vedením devíti trenérů.
Nejstarší parta juniorek završila
své letité úspěšné tažení krajským
přeborem bronzovými medailemi,
i když to v průběhu finálového turnaje vypadalo i na zlato. Kadetky

vlivem jednoho nepovedeného turnaje (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 žákyně 8. místo. Mohlo to být lepší,
ale konkurence v této kategorii je
opravdu vysoká. Navíc jejich trenér není u dívčího volejbalu začátečník, takže duševně je naprosto
v pohodě a šedivění vlasů probíhá konstantním tempem. Mladší
žákyně poprvé pronikaly do tajů
šestkového volejbalu. A přestože
věkově patřily k nejmladším, vedly
si velmi dobře a obsadily 7. místo

Hořovice mají krajského
tenisového šampiona
V sobotu 11. června ve
sportovním areálu Cafex Rakovník ovládl Vilém Plecitý
tenisové krajské přebory v kategorii do devíti let. Odchovanec TK Hořovice se tak kvalifikoval 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.

z 19 družstev. Nemalou zásluhou
na tom má mateřský přístup jejich
trenérek. Tady bych rád podotknul,
že maminky bývají většinou přísnější. V přípravce trénují děti od 6
do 10 let. Během sezóny se zúčastnily několika minivolejbalových
turnajů, ze kterých přivezly mnoho
medailových úspěchů. Přípravka
bude fungovat i v další sezóně, takže od září rádi přivítáme do našich
řad nové zájemkyně o hru pod vysokou sítí ve věku 6-9 let.
Na závěr sezóny bych rád poděkoval všem trenérům za čas a úsilí,
které věnují mladým hráčkám, rodičům za podporu a dopravu na
zápasy a městu Hořovice za finanční příspěvek na činnost oddílu.
Martin Komínek, TJ Spartak
Hořovice, oddíl volejbalu

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

Provozní doba aquaparku
v červenci a srpnu
Pondělí až neděle 10:00 – 19:00
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