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informace

Názory radního: Jan Skopeček
Vážení spoluobčané, milí Hořovičáci,
jsem velmi rád, že Hořovický Měšťan přichází s tímto formátem článků zajišťujících pravidelnou komunikaci mezi občany a představiteli
města. Až příliš často se totiž stává, že tolik potřebná diskuze mezi občany a politiky se realizuje
jen v době předvolebních kampaní. Případně se
na Vás politici usmívají z fotografií ve chvíli, kdy
stříhají pásky vystavěných, či rekonstruovaných
silnic, škol, hřišť a chlubí se tak něčím, co jste
zaplatili Vy sami prostřednictvím daní. Jinými
prostředky než Vašimi daněmi, totiž stát, kraj,
město a tedy i politici (včetně hořovických radních) nedisponují.
Jelikož od posledních komunálních voleb
ještě příliš času neuběhlo, dovolte mi ještě jednou touto cestou poděkovat za hlasy, které jste
hořovické kandidátce ODS ve velkém množství

odevzdali. Velmi si vážím i velkého počtu preferenčních hlasů, které jste adresovali mně, takový vzkaz je pro politika povzbuzující a pro mě
osobně i velmi zavazující. Vaše silná podpora
ODS spolu s vysokým koaličním potenciálem
naší strany umožnila z našich řad nominovat
nového starostu a mít tak na komunální politiku
v Hořovicích zásadní vliv. Jsem přesvědčen, že
v osobě Ondřeje Vaculíka získaly Hořovice starostu velmi slušného, majícího o reáliích Hořovic
hlubokou znalost a schopného svým založením
překlenovat často rozdílné názory a pozice ostatních zastupitelů a radních. I to je naší obrovskou
výhodou.
Hořovická ODS před volbami, ale i v průběhu volebního období, velmi důkladně diskutuje
programové otázky a priority, kterými chceme
Hořovice zkrášlovat, vylepšovat a posunovat dopředu. Vzhledem k rozsahu článku je není možné rozebírat všechny a podrobně, ale alespoň
uvedu, že naši zastupitelé a radní se budou zasazovat o účelné a efektivní nakládání s prostředky
města (už jen z toho důvodu, že pocházejí z daní,
tedy z Vašich kapes). Nechceme přivést Hořovice
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do situace bankrotujících měst, které se musejí
zbavovat i toho základního městského majetku.
Víme, že je pro hořovické občany prioritou
bezpečnost. Cestu, jak ji zvyšovat, vidíme především ve větší koordinaci s Policií ČR. Budu iniciovat setkání Rady města s představitelem obvodního oddělení Policie ČR v Hořovicích, abychom
dokázali nalézt cestu, jak zvýšit přítomnost policistů v hořovických ulicích, a to především v nejproblematičtějších pátečních a sobotních večerech
a nocích. ODS je rovněž stranou, která preferuje
co možná nejnižší daňové zatížení. Jsme přesvědčeni, že občané si se svými penězi umějí naložit
lépe, než by to za ně udělal jakýkoliv politik. Město má přímý vliv na daň z nemovitostí a zástupci
ODS proto budou prosazovat její co možná nejnižší výši. Není možné daněmi trestat ty, kteří jsou
zodpovědní a investují do svého bydlení. Stejně
tak si uvědomujeme potřebu nadále investovat
do hořovické podfinancované infrastruktury.
V minulém volebním období jsme v tomto směru
udělali první významné kroky a jistého viditelného zlepšení jsme dle mého názoru dosáhli. Stále
ale ještě existuje řada komunikací, které se v dobrém stavu nenacházejí a kvalitní infrastruktura je
společně se školstvím naší prioritou i v tomto volebním období.
Mám tu výhodu, že v předchozím čísle Měšťana publikoval svůj článek kolega Jiří Peřina a já
tak mohu na některé jeho názory reagovat. Nepochybuji o dobrých úmyslech kolegů ze sociální demokracie a dosavadní spolupráce si mezi
našimi stranami velmi vážím, a to i z důvodu,
že respektují priority ODS. Uzavřením koaliční
smlouvy jsme však završili komunální kampaň
a zvolením nové rady a starosty jsme doslova
na palubě jedné lodi. Úspěchy i případné neúspěchy jsou společným dílem nás všech. Pokud
bychom totiž chtěli jmenovat konkrétní projekty
a stranický podíl na nich, museli bychom korektně dojít k tomu závěru, že např. řada krajských
investic se v Hořovicích zrealizovala za předchozího vedení kraje občanskými demokraty a řada
těch dnes aktuálních byla iniciována již předchozím hejtmanem Petrem Bendlem (např. i práce
na projektové dokumentaci obchvatu, plánované středisko záchranné služby před nemocnicí
a mnohé další). Buďme tedy v tomto ohledu
korektní, nebo ještě lépe pracujme bez ohledu
na stranické tričko ve prospěch Hořovic všichni.
Hořovickým sociálním demokratům nevyčítám ani jejich petiční aktivitu proti vládním
reformám. Jen si dovolím pro oživení paměti
takový malý kvíz. Víte, kdo zvýšil věk odchodu
do důchodu po vyhraných volbách, ve kterých
sliboval jeho snížení? Sociálně demokratická
vláda Miloše Zemana. A víte, kdo v roce 2004
zařídil přesun řady služeb ze snížené DPH do její
vyšší základní služby a tedy jejich podstatné
zdražení? Tehdejší ministr financí Bohuslav Sobotka a dnešní hlavní bojovník proti vládním reformám, které záplatují díry v rozpočtu, které tu
v době rekordního hospodářského růstu sociální
demokraté zanechali.

Vždy jsem skutečnou komunikaci a kontakt
s veřejností považoval za nedílnou součást práce
politika na jakékoliv úrovni a nejinak tomu bude
i v mé roli radního Hořovic. Proto mě neváhejte
v případě jakéhokoliv dotazu, námětu, žádosti
o osobní setkání, ale i kritiky kdykoliv kontaktovat. Možností, jak tak učinit, je celá řada. Dovolím si proto uvést i svůj osobní e-mail, který má
podobu skopecek@post.cz. Kdo moderním komunikačním prostředkům nefandí, může mi napsat standardní poštou adresovanou na Městský
úřad, či na sekretariátu pana starosty nechat kontakt svůj a já dotyčného zájemce oslovím sám.
Dobrou tradicí, na kterou mě přivedl zmíněný
autor v předchozím čísle, by mohl být závěrečný
citát. Já si pro tuto příležitost zvolím rovněž citát
prezidenta Spojených států, a to A. Lincolna: „Nepomůžeme chudým likvidací bohatých. Nepomůžeme slabým oslabením silných. Nezvýšíme příjmy
snížením zisků. Bratrství neposílíme skrze třídní
nenávist. Morálku, charakter a odvahu neposílíme,
když lidem vezmeme iniciativu a nezávislost.“
Přeji všem čtenářům pěkné léto.
Jan Skopeček,
radní města Hořovice za ODS

Hořovické maminky darovaly
přes 350 kg oblečení!
Občanské sdružení Hořovické maminky
během června uspořádalo další úspěšnou akci
s názvem DARUJTE OBLEČENÍ ! Cílem akce
bylo pomoci dětem z Dětského domova a Mateřské školy speciální Beroun.
„Akce odstartovala prvním červnovým
dnem a ještě před spuštěním kampaně se
na nás obrátili místní obchodníci, že by také
rádi pomohli, jen nevědí jak. Dohodli jsme se
tedy, že se jejich obchody stanou sběrným místem, a tak i díky této pomoci se vybralo přes 23
pytlů s oblečením pro miminka i pro dospělé
klienty Dětského domova a MŠ,“ upřesnila Lucie Menclová, předsedkyně sdružení.
Lidé darovali nejen oblečení pro děti a dospělé, ale i hračky, obuv, knížky, peřinky a třeba i mantinely do postýlek. Dnes proběhlo
předání vybraného oblečení a to nejen v Dětském domově, ale již během akce sdružení
kontaktovalo místní oddělení sociálních věcí
s dotazem na pomoc pro sociálně slabé rodiny
s dětmi v Hořovicích a nyní jim předalo čtyři
pytle dětského oblečení.
„Jsem ráda, že jsme mohli pomoci a překvapená ochotou pomoci od tolika lidí, nejen z Hořovic, ale i dalekého okolí. Zároveň bych jim
všem tímto chtěla velice poděkovat a poděkovat i partnerským obchodům - Káva v zámku,
Barnabáš, Second hand U Zoe, obchůdek U Barunky, ale také Domečku Hořovice za pomoc
s tiskem letáků. Více fotografií z akce je k vidění
na webových stránkách www.horovickemaminky.cz, zde najdete i přehled dalších akcí občanského sdružení Hořovické maminky.

www.mesto-horovice.cz
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Policejní ohlédnutí do Hořovic a okolí
Vážení občané, v této rubrice pravidelně pohlížíme na závažné i zajímavé
případy, které řeší Policie ČR v Hořovicích i jejich okolí.
n V Hořovicích se opět vloupali
do vozidel
Již téměř klasicky v našem policejním nahlédnutí upozorňujeme na vloupání do vozidel. K jednomu došlo během deseti minut
dopoledne v ulici Komenského, kde pachatel
vnikl do vozidla Citroen Jumper. Odnesly to řidičovy doklady v tašce, platební karta a drobná
hotovost. Další pachatel si dovolil krást dokonce před Městský úřadem na Palackého náměstí,
kde přes noc vnikl do Citroenu ZX, kde majitel
nejvíce smutnil po rybářském vybavení. Další
případy jsou trochu kuriózní z našeho okolí.
n Za nehodu mohl
zřejmě prověšený kabel
Řidič traktoru Zetor se zapřaženým nahrnovačem sena si to šinul od Hvozdec na Kleštěnici a tady zachytil o kabel telefonního vedení,
což mělo za následek řetězovou reakci od vytržení kabele přes zlomení dřevěného sloupu až
po poškození omítky domu, k němuž byl kabel
připevněn. „Provedeným ohledáním traktoru

s nahrnovačem byla zjištěna jeho výška 3,6 m,
přičemž vedení telefonního kabelu by mělo být
umístěno ve výšce 5,85 m nad zemí. S největší
pravděpodobností byl tedy kabel telefonního
vedení prověšený a nenacházel se v předepsané výšce a v důsledku toho došlo k dopravní
nehodě,“ uvedla tisková mluvčí PČR nprap.
Marcela Pučelíková.
n Z Mrtníku zmizel pohřební vůz
Pachatel si vybral za svůj cíl stodolu v Mrtníku, kam vnikl a odcizil z ní starožitný pohřební vůz z roku cca 1930, který byl upraven
na tažení koňmi. „Pachatel dále vypáčil vstupní dveře do bývalé fary, která v současné době
slouží k rekreačním účelům, kde odcizil dětské
piano. Škoda odcizením byla předběžně vyčíslena na 500 tisíc korun,“ sdělila nprap. Lenka
Uriánková.
n Na České hrady vyrazili i pobertové
Mnoho z vás jistě vyrazilo na festival České hrady do Točníka, bohužel se tam vydali i
pobertové, kteří okradli dívku ve stanu, která
tak přišla o mobil a peníze. Dalšími poškozenými byli majitelé vozidel, tentokráte ve třech
případech, kdy zmizely navigace, autorádia,
fotoaparát, stan a další věci.
n Neviděli jste odcizené vozidlo?
Přehled odcizených vozidel, v případě, že
jste je viděli, volejte prosíme na linku 158 nebo
na tel. 974 872 455 nebo 974 872 453: Audi A6,
stříbrné barvy, RZ 1AU 1325, Peugeot 206,
barvy černé, RZ 3P8 0205, Škoda Octavia RS,
modré barvy, RZ 9S7 8084.
-jb-

Pozvánka na slavnostní otevření ku
příležitosti úspěšného završení projektu „Rekonstrukce MŠ v Hořovicích“.
Slavnostní otevření proběhne v úterý
6. září ve 13:00 hodin v budově MŠ
v Hořovicích.

Paní Marie Holmanová, klientka Domova Na Výsluní, oslavila 25. června
75té narozeniny. Gratulujeme!

Tento projekt byl spolufinancován
z Regionálního operačního programu
Střední Čechy.

Hasičské informace
Zásahy Hasičského Záchranného
Sboru Středočeského kraje, územního odboru Beroun, požární stanice
Hořovice (HZS SKSH).
n Od 15. 6. do 15. 7. hasiči ze stanice Hořovice vyjížděli ke 23 událostem, z toho k 5
požárům, k 9 technickým událostem typu
otevření bytu, odstranění padlých stromů,
vytažení vozidel mimo komunikaci a úniků
látek. Dále Hořovičtí hasiči zasahovali u 7
dopravních nehod, jedenkrát vyjeli na planý
poplach a jednou zasahovali u záchrany osoby po pádu.
n Dne 19. 6. ve 13:50 hodin byla jednotka
HZS Středočeského kraje stanice Hořovice
vyslána ke srážce dvou pracovních vlaků
do nově vybudovaného železničního tunelu mezi Osekem a Újezdem. Po příjezdu
na místo události bylo průzkumem zjištěno,
že čtyři zraněné osoby byly již transportovány ZZS do nemocnice do Hořovic. Jednotka
provedla zajištění místa nehody a vyčkala
na příjezd hasičů SŽDC (Správa železniční
dopravní cesty).
n Dne 22. 6. v 15:05 hodin byla jednotka
HZS Středočeského kraje stanice Hořovice
vyslána k dopravní nehodě na výjezdu z Hořovic směrem na Felbabku, kde se střetla tři
osobní vozidla. Po příjezdu na místo nehody
bylo průzkumem zjištěno, že jedno z vozidel
porazilo sloup veřejného osvětlení, a že je
potřeba zajistit přípojku el. energie, a proto na místo bylo povolána technická správa
města.
n Dne 29. 6. v 15:50 byla jednotka HZS Středočeského kraje stanice Hořovice společně
s JSDHO Komárov a JSDHO Žebrák vyslána
na požár lesa nad obcí Chaloupky směrem
na Malou Vísku.Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o požár o rozloze
10x20 metrů, který byl uhašen.
n Dne 6. 7. 21:45 hodin byla jednotka HZS
Středočeského kraje stanice Hořovice a lezecká skupina ze stanice Beroun vyslána
na záchranu osoby z koryta přepadu na Záskalské přehradě. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že zraněná
osoba leží v korytě, které pro ZZS není přístupné. Jednotka tedy pomocí nastavovacích
žebříků a nosítek Spencer osobu ze dna koryta vyzvedla a předala záchranné službě
k transportu do nemocnice.

Veřejný požární útvar Memoriálu zasloužilých hasičů v Radouši
Dne 25. června se jednotka HZS Středočeského kraje - stanice Hořovice zúčastnila jako Veřejný požární útvar Memoriálu zasloužilých hasičů v Radouši. Jednotka tento memoriál pojala netradičním
způsobem, a to v dobových uniformách a s historickou technikou
CAS 24 ZIL-131. Tyto vozy byly vyráběny v letech 1967 - 1991
a tento unikát byl zapůjčen z muzea železniční a silniční historické
techniky Výtopna Zdice. Soutěž se skládala ze štafety, kde soutěžní
družstva měla za úkol po zdolání bariéry nabrat vodu z kádě do plátěných věder, proběhnout slalom a za použití džberové stříkačky
naplnit barel vody. Další soutěžní disciplínou byl požární útok z vozidla a úkolem bylo naplnit káď v co nejkratším čase.
nstržm. Pavel Zálešák

www.mesto-horovice.cz
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z usnesení rady a zastupitelstva města

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 21. června 2011
n Rada ukládá tajemníkovi řadit podání úřadu podle dispozic pana radního Dr. Peřiny.
n Rada ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu vypracovat analýzu nákladů
na provoz fotbalového stadionu.
n Posoudit nutnost výměny či opravy dvou
původních oken v prostorách fitness centra
v krytém plaveckém bazénu za nová plastová.
n Rada souhlasí s provedením zatravněného pásu v ulici Pod Nádražím, mezi vjezdem
do areálu společnosti KODEX a vjezdem k objektu společnosti Cymedica Holding, s. r. o.,
v rozsahu vyznačeném v přiloženém projektu.
Společnost provede úpravu na vlastní náklady.
n Rada souhlasí s úpravou krajnice v ulici
Podlužská v délce cca 50 m dle dispozic pana
starosty.
n Rada souhlasí s výměnou kotevních šroubů
v zábradlí umístěného na schodišti a v propojovacím pavilonu MŠ ve Větrné ulici za bezpečnější za předpokladu, že výměnu provede
společnost Chládek a Tintěra Pardubice, a. s.,
zdarma.
n Rada ukládá prověřit možnosti opravy
nebo údržby povrchu ulice Polní. Rozšířit
o vyřešení terénních úprav v souvislosti se
vstupem do bytových domů v ulici U Školky.
n Zařadit rekonstrukci ulice Dlouhé do seznamu komunikací k opravě. Předložit náklady pro úpravu zámkovou dlažbou včetně
odvodnění.
n Připravit ve spolupráci s živnostenským
odborem usnesení rady o zrušení Nařízení
města Hořovice č. 1/2008 (tržní řád). V případě nalezení pádného důvodu pro existenci tržního řádu, připravit jeho aktualizaci
na současné podmínky.
n Rada respektuje výsledky výběrového řízení projektu „Hořovice - rekonstrukce pomníku obětem 1. a 2. světové války“, souhlasí
s výběrem nejvhodnější nabídky firmy Bohuslav Man - kamenictví, která provede dílo
za 1.494.600 Kč bez DPH a zároveň souhlasí
se zněním smlouvy. Projekt je spolufinancován Ministerstvem obrany. Celkové náklady na projekt „Hořovice - rekonstrukce
pomníku obětem 1. a 2. světové války“ činí
1.986.000 Kč, dotace je ve výši 1.375.000 Kč.
n Rada souhlasí se zněním darovací smlouvy, podle které ALBIXON, a. s., daruje městu Hořovice sochu slévače z ušlechtilé slitiny
s tím, že město sochu instaluje na veřejném
prostranství v katastru města.
n Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy
na užívání čtyř parkovacích míst u domu čp.
709, podle které město pronajme Společenství
vlastníků domů čp. 709 - 712, zastoupených
paní Světlanou Popovičovou, část pozemku
1112/41 v k. ú. Hořovice. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou za roční nájemné 630 Kč
plus základní sazba DPH kompenzované
údržbou pronajatého pozemku.
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n Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo,
podle které provede firma pana Jiřího Čápa
za cenu 830.748,30 Kč vč. 20 % DPH a v termínu mezi 1. 7. 2011 a 30. 8. 2011 opravu
střechy tělocvičny v areálu 1. ZŠ Hořovice.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu
nebytových prostor, podle které město pronajme Evě Laxové - Plavecké škole KAPKA
nebytový prostor v suterénu plaveckého bazénu pro příruční sklad. Smlouva se uzavírá
na dobu určitou do 31. 10. 2011 za nájemné
175 Kč měsíčně včetně základní sazby DPH.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy s firmou
PNO Consultants, s. r. o., která zajistí odbornou přípravu a zpracování projektové žádosti
o dotaci z ROP NUTS II. Střední Čechy akce
„Oprava a přístavba sportovní haly Hořovice“
za cenu 100.000 Kč bez DPH a provizi při získání dotace 60.000 Kč bez DPH.
n Rada ukládá právnímu odboru vypracovat
návrh smlouvy mezi FK Hořovicko a městem
na areál fotbalového stadionu a zároveň návrh vypořádání stávajícího smluvního vztahu
mezi Městskou správou bytového a nebytového fondu a FK Hořovicko.
n Rada pověřuje ředitele Domova Na Výsluní výkonem terénní pečovatelské služby od 1.
7. 2011. Příspěvek města je plánován ve výši
250.000 Kč na půl roku. Skutečné náklady budou vyúčtovány podle odvedených výkonů.
n Rada nesouhlasí s materiálem předloženým technickým odborem, považuje ho
za nedostatečný a ukládá starostovi města
projednat další postup kultivace sálu a přísálí
radnice s architektem Pavlem Hniličkou.
n Rada pověřuje pana starostu jednáním
s Vojenskými lesy a statky o odkladu rozhodnutí koupě areálu Starého zámku.
n Rada souhlasí se sníženou nabídkou výroby měsíčníku Hořovický měšťan Reklamním
studiem Dalmat na za 3.600 výtisků za cenu
26.100 Kč
n Rada na základě podkladů v originále zápisu souhlasí s navýšením rozpočtu městské mateřské školy o 300 tis. Kč s tím, že se
k možnému dorovnání nákladů na vybavení
nových pavilonů vrátí až po posouzení výsledků hospodaření MMŠ za 1. pololetí tr.
n Rada na základě podkladů v originále zápisu souhlasí s příspěvkem na 8. ročník turistického pochodu Za Brdským Fabiánem ve výši
2 tis. Kč. S poskytnutím dotace Občanskému
sdružení Tři nesouhlasí.
n Rada schválila poskytnutí zálohy FK Hořovicko ve výši 200 tis. Kč na další sportovní činnost.
n Rada souhlasí s tím, aby přezkoumání hospodaření města Hořovice za rok 2011 provedl Odbor finanční kontroly Krajského úřadu
Středočeského kraje.

Z usnesení Zastupitelstva
města Hořovice
ze dne 28. června 2011
n ZM schvaluje 2. rozpočtové opatření města
Hořovice na rok 2011.

n ZM rozhoduje o majetkoprávních úkonech
takto:
1) Prodej nemovitostí
a) Pozemkové parcely č. 1443 o výměře 1080
m2 v k.ú. Hořovice společnosti PCM, s.r.o.,
Praha za účelem vyrovnání vzájemných pohledávek. Prodej za kupní cenu 1.000,- Kč
b) Bytové jednotky č. 754/4 v domě čp. 754
v ul. 1. Máje v Hořovicích (byt 2+1 s přísl., 2
kategorie) o výměře 51,80 m2 . Jedná se o prodej obálkovou metodou za účelem bydlení.
Prodej nejvyšší nabídce panu Davidu Schovánkovi za kupní cenu 736.000,- Kč + úhradu
nákladů spojených s prodejem, při splnění
následující podmínky: úhrada kupní ceny
včetně nákladů spojených s prodejem nejpozději do 90-ti dnů od podpisu kupní smlouvy.
V případě jeho nezájmu prodej zájemci druhému v pořadí, tedy paní Ladislavě Volfové
za kupní cenu 710.000,- Kč + úhradu nákladů
spojených s prodejem, při splnění následující
podmínky: úhrada kupní ceny včetně nákladů spojených s prodejem nejpozději do 90-ti
dnů od podpisu kupní smlouvy.
c) Bytové jednotky č. 758/5 v domě čp. 758
v ul. Kosmonautů v Hořovicích (byt 1+1
s přísl., 2. kategorie) o výměře 31,80 m2. Jedná se o prodej obálkovou metodou za účelem
bydlení.
Prodej nejvyšší nabídce panu Davidu Schovánkovi za kupní cenu 553.000,- Kč + úhradu
nákladů spojených s prodejem, při splnění
následující podmínky: úhrada kupní ceny
včetně nákladů spojených s prodejem nejpozději do 90-ti dnů od podpisu kupní smlouvy.
V případě jeho nezájmu prodej zájemci druhému v pořadí, tedy panu Josefu Hladkému
za kupní cenu 541.000,- Kč + úhradu nákladů
spojených s prodejem, při splnění následující
podmínky: úhrada kupní ceny včetně nákladů spojených s prodejem nejpozději do 90-ti
dnů od podpisu kupní smlouvy.
2) Nabytí nemovitostí
Úplatný převod pozemků v k.ú. Hořovice
z vlastnictví následujících subjektů do vlastnictví města Hořovice z důvodu získání
dotace na vybudování staveb týkajících se
ochrany proti vybřežování velkých vod v Červeném potoce.
Jedná se o:
a) p. p. 1390 / 9 o výměře 16 m2 a p. p. 1390/10
o výměře 1 m2 v ceně 400,- Kč/m2 ve vlastnictví firmy Zetun a.s. se sídlem Zbraslavská
47/24, Praha - Velká Chuchle - Malá Chuchle, 159 00 Praha 59. Dne 17. 1. 2011 již byla
uzavřena smlouva o uzavření budoucí kupní
smlouvy.
b) p. p. 1393 / 10 o výměře 3 m2 v ceně 400,Kč/m2 v podílovém spoluvlastnictví paní
Zuzany Jimenézové, bytem 407 47 Varnsdorf
1, Na Náspu 2085, paní Jitky Jindáčkové,
bytem 101 00 Praha 10, Vršovice, Tolstého
1062/19, pana Ing. Vladimíra Pospíšila, bytem 252 63 Roztoky u Prahy, Husova 1429
a paní Milady Šmejkalové, bytem 268 01 Hořovice, Palachova 726/11. Dne 7.2. 2011 již
byla uzavřena smlouva o uzavření budoucí
kupní smlouvy. Za účelem získání dotace je
potřeba předmětné části pozemků vlastnit,
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z usnesení rady a zastupitelstva města
nebo mít uzavřeny smlouvy o zřízení věcného břemene stavby na pozemku.
Zastupitelstvo souhlasí s úplatným převodem
pozemků č. 1390/9, 1390/10 a 1393/10 v k. ú.
Hořovice, potřebných k vybudování staveb
dle projektu pro realizaci akce „Ochrana proti
vybřežování velkých vod v Červeném potoce“,
za kupní cenu 400,- Kč/m2 + úhradu nákladů
spojených s převodem pozemků do vlastnictví
města Hořovice.
Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Hořovice z vlastnictví ÚZSVM do vlastnictví města
Hořovice
c) p. p. 1506/12 o výměře 139 m2 ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových Praha . Jedná se o část chodníku
v ul. Masarykově.
Zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem pozemku č. 1506/12 (chodníku v ulici
Masarykové) v k. ú. Hořovice od ÚZSVM
Praha do vlastnictví města Hořovice.
n ZM rozhoduje o názvech ulic v Hořovicích
1) Nově vzniklá ulice v lokalitě Sklenářka Kapitána Matouška
2) Lokalita směr Hvozdec, kde vzniká nová
zástavba rodinných domů.
a) Ke Krejcárku, b) Pod Homolí, c) Myslivecká, d) Pod Šibencem
n ZM schvaluje měsíční odměnu neuvolněného člena Zastupitelstva města Hořovice,
s účinností od 1. července 2011.
n ZM pověřuje starostu města Ondřeje Vaculíka a místostarostu Mgr. Petra Bakuleho jednáním o změně finančních podmínek kupní
smlouvy na areál Starého zámku.

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 7. června 2011
n Rada pověřuje stavební komisi účastí při
předávání staveb města a při zadávání zakázek v předpokládané výši od 200.000 Kč
a účastí svého člena ve výběrových komisích,
pokud takovouto komisí není přímo rada.
n Dohodnout s personálním a organizačním
odborem městského úřadu organizaci parkování zaměstnanců města a radních. V tomto
smyslu doplnit připravované nařízení města,
přitom vzít v úvahu připomínky v příloze originálu zápisu.
n Ve spolupráci odborem s technickým, právním a personálním připravit návrhy smluv,
zajišťujících novou organizaci správy obřadní
síně na městském hřbitově podle podkladů
pana místostarosty v příloze originálu zápisu.
n Na základě podkladů komise cestovního
ruchu v příloze originálu zápisu zadat firmě
Inform provedení navržených změn informačního systému ve městě.
n Oslovit Policií ČR a Českou poštou se žádostí o odstranění stávajících dvou dopravních značek vymezujících vyhrazená stání
pro vozidla Policie ČR a České pošty, umístěné na krajské komunikaci v Pražské ulici
proti objektu, ve kterém obě organizace sídlí.
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n Poptat tři projekční firmy na zpracování cenových nabídek projektu rekonstrukce
a zastřešení ledové plochy včetně souvisejících sportovišť podle dispozic pana místostarosty.
n Rada rozhodla o výběru varianty II řešení
bezbariérového přístupu k bankomatu umístěném v západní fasádě budovy městského
úřadu čp. 640 vč. úpravy podloubí.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., za celkovou cenu 166.800 Kč
vč. 20% DPH, opravy a nátěr zábradlí na nábřeží Červeného potoku v ulicích Tyršova
a U Potoka (vč. zábradlí na mostě ke Společenskému domu), v úseku mezi mosty. Rada
vybírala ze dvou nabídek, když osloveny byly
tři společnosti, z čehož jedna nabídku nedodala.
n Rada souhlasí s návrhy likvidační komise
ze dne 18. 7. 2011 a uložila nepotřebné předměty navrženými způsoby zlikvidovat.
n Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci
z Regionálního operačního programu Střední
Čechy na projekt „Cyklostezka Červený potok, v úseku k. ú. Osek u Hořovic a Hořovice“.
Aktuálně odhadované náklady na realizaci
jsou 6.800.000 Kč bez DPH, dotace činí 80%
z celkových způsobilých výdajů. Spoluúčast
města tedy bude kolem 1.400.000 Kč. Rada
zároveň souhlasí s objednáním podrobného
rozpočtu a výkazu výměr na úrovni dokumentace pro výběr zhotovitele u společnosti Projekce dopravní Filip, s. r. o., za cenu
25.000 Kč bez DPH.
n Rada souhlasí s výměnou jednoho okna
v prostorách fitness centra v krytém plaveckém bazénu.
n Rada souhlasí s vyhrazením parkovacího
místa pro Ing. Antonína Šenfelda na parkovišti pod kostelem proti č.p. 204 na Palackého
náměstí vedle již dvou stávajících vyhrazených parkovacích míst.
n Rada souhlasí s vyznačením vodorovného
dopravního značení V 12c „Zákaz zastavení“
- žlutá čára před výjezdem z garáže č. p. 46
v ulici Komenského.
n Rada ukládá technickému odboru provést
opravu komunikace Na Tržišti v havarijní
části vozovky.
n Rada ukládá technickému odboru provést
soupis uloženého stavebního materiálu města
u firmy Škvára a zařídit uložení tohoto materiálu v areálu společenského domu.
n Rada ukládá technickému odboru zařadit
rekonstrukci Strmé ulice do aktuálního seznamu obnovovaných komunikací podle již
vypracovaného projektu.
n Rada žádá zvážit realizaci přechodu pro
chodce v Masarykově ulici v úseku za pekárnami a v Tyršově ulici v úseku u STK podle
dispozic paní místostarostky.
n Ve spolupráci s panem starostou posoudit
návrh Ing. Mareše, jednatele Městské akciové,
a. s., vybudovat v první proluce řady garáží
v Polní ulici (p.p.č. 2282/95 v k.ú. Hořovice)
schodiště, umožňující přístup k bytovým domům čp. 1514 a 1467 a to včetně kočárků.
n Rada žádá komisi životního prostředí, aby

ve spolupráci s odborem výstavby a životního
prostředí navrhla vhodné místo na vytvoření
sběrného dvora.
n Navrhnout postup zřízení městské policie
a prověřit možnost spolupráce s městskou
policií okolních obcí.
n Prověřit majetkoprávní vztahy tzv. zahrádek na sídlišti Sklenářka a navrhnout řešení v návaznosti na údržbu těchto pozemků,
např. pronájem.
n Rada města v souladu s § 11 a § 102 odst.
2 písm. d) zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích,
vydává Nařízení města Hořovice č. 2/2011,
kterým se ruší Nařízení města Hořovice č.
1/2008, kterým se vydává tržní řád. Zveřejnit
na úřední desce a na internetu.
n Rada souhlasí s prodejem části pozemku
1112/50 o výměře cca 16 m2 na Západním
sídlišti na garáž.
n Rada souhlasí s prodejem pozemkové
parcely 434/3 o výměře 7 m2 v k.ú. Hořovice
spotřebnímu družstvu Jednota za kupní cenu
1000 Kč/m2.
n Rada souhlasí s upraveným zněním zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské
správy bytového a nebytového fondu Hořovice včetně přílohy č. 1 - seznamu svěřeného
nemovitého majetku, se kterým příspěvková
organizace hospodaří. Prokonzultovat změnu
zřizovací listiny a následné změny nájemních
smluv v návaznosti na daň z přidané hodnoty
s firmou AJM Beroun. Vzít v úvahu i rozhodnutí rady o smlouvě s FK Hořovicko.
n Rada souhlasí se zněním darovací smlouvy, podle které ALBIXON, a. s., daruje městu Hořovice sochu slévače z ušlechtilé slitiny
s tím, že město sochu instaluje na veřejném
prostranství v katastru města.
n Rada souhlasí se zněním darovací smlouvy,
podle které společnost Saint-Gobain Sekurit ČR, s. r. o., daruje městu finanční částku
200.000 Kč na vybudování přechodu pro
chodce v Tyršově ulici v Hořovicích.
n Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy,
podle které město pronajme Janu Vlachovi
pozemkovou parcelu 2112/17 a část pozemkové parcely 2112/1 v k.ú. Hořovice o celkové
výměře cca 3.750 m2 pro účely zásobování,
přístupu k restauraci a pro venkovní provozování restaurace. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou od 1. 8. 2011 do 31. 12. 2011 za nájemné 3.000 Kč.
n Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy,
podle které město pronajme obyvatelce domu
čp. 741 v Hořovicích část pozemku 1112/52
o výměře cca 30 m2 na zahrádku. Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou za roční nájemné
270 Kč a to kompenzací za údržbu pozemku.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení nízkého napětí na pozemkových
parcelách 307 a 286/3 v k.ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem - pro stavbu „Hořovice - ul. Cvočkařská
čp. 273, ul. Jungmannova čp. 309“. Smlouva
se uzavírá na dobu existence stavby za jednorázovou náhradu 150 Kč/bm (cca 8 bm) plus
základní sazba DPH.
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n Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuci,
a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení nízkého napětí přes
pozemkovou parcelu 1514/2 ( u pekáren)
v k.ú. Hořovice v rozsahu 9,6 bm za jednorázovou úhradu 922 Kč včetně DPH a zdržet
se po dobu trvání věcného břemene těch činností, které by ohrozily bezpečnost provozu
zařízení.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene pro Telefónicu Czech
Republic, a. s., spočívajícího v oprávnění
zřídit a provozovat kabelové vedení veřejné
komunikační sítě přes pozemkovou parcelu 2282/19 (v ul. U Školky) v k.ú. Hořovice
v rozsahu zaměření geometrickým plánem.
Smlouva se uzavírá za jednorázovou úhradu
1.245 Kč plus základní sazba DPH.
n Rada souhlasí se zněním veřejnoprávní
smlouvy, podle které budou orgány města
Hořovice vykonávat za obec Lhotka přenesenou působnost podle § 53 odst. 1 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném
znění. Příspěvek obce se smluvně stanovuje

MKC Hořovice
nabízí
pracovní místo
8 uklízečka
do klubu Labe na VPP
Výkon převážně Pá, So nebo
Po a dále dle potřeby. Vhodné i pro
zdatné seniory - seniorky. Vážní zájemci mohou dodat přihlášku se svými
kontaktními údaji (hlavně tel. č. a adresa) do Městské knihovny v Hořovicích
nebo do Informačního centra na radnici (v kanceláři podatelny). Uzávěrka
přihlášek do 20. srpna 2011.

8 obsluha baru v klubu
Labe pro zájemce/-kyně
s praxí na VPP.
Vážní zájemci se mohou hlásit
na e-mailových adresách info@klublabe.cz nebo salena@mkc-horovice.
cz. Uzávěrka přihlášek do 20. srpna
2011. Přijetí předchází osobní jednání
s ředitelem organizace a oboustranné
podání doplňujících informací.

na 1.000 Kč za jedno dokončené přestupkové
řízení. Smlouva se uzavírá na dobu jednoho
roku ode dne právní moci udělení souhlasu
Krajského úřadu Středočeského kraje. Zajistit
podpisy smluvních stran, zveřejnit uzavřenou
smlouvu na úřední desce a poslat ji Krajskému úřadu Středočeského kraje ke schválení.
Podmínkou je však nezměněný počet příslušných zaměstnanců města a nenavyšování požadavků na platy.
n Rada ukládá právnímu odboru vypracovat
návrh smlouvy mezi FK Hořovicko a městem
na areál fotbalového stadionu a zároveň návrh vypořádání stávajícího smluvního vztahu
mezi Městskou správou bytového a nebytového fondu a FK Hořovicko.
n Rada souhlasí se zakoupením užitkového
motorového vozidla pro potřebu terénní pečovatelské služby za maximální cenu 200.000 Kč
a s převodem finančních prostředků ve výši
odpovídající ceně vozidla z rezervního do investičního fondu organizace.
n Projednat další postup kultivace sálu a přísálí radnice s architektem Pavlem Hniličkou.
n Rada rozhodla, že její příští schůze bude

dne 9. 8. 2011 od 14 hodin a další pak 30. 8.
2011 od 14 hodin.
n Rada na základě podkladu v příloze originálu zápisu nesouhlasí s poskytnutím dotace
na provoz protialkoholní záchytné stanice,
kterou provozuje město Příbram.
n Rada nesouhlasí s odpuštěním nájmu
za pronájem objektu restaurace na koupališti za období od 1. 6. do 31. 8., ale souhlasí
s proplacením investic nad rámec uzavřeného
smluvního vztahu ve výši 42.660 Kč vč. DPH.
Rada souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku pro klienta zařízení Koniklec Suchomasty, dle přílohy originálu zápisu, ve výši
2.000 Kč.
n Rada souhlasí s příspěvkem 15.000 Kč
na pořádání fotbalového turnaje Podbrdský
pohár starosty Hořovic a s pořízením tří reklam do výše 20 tisíc Kč včetně DPH: 1. Město Hořovivce se znakem. 2. Město Hořovice
podporuje sport. 3. www.mesto-horovice.cz.
n Rada souhlasí s úhradou částky 25.000 Kč
vč. DPH za opravu měřících elektrod a tlakového potrubí na kontrole chemického hospodářství v Aquaparku.

Městský úřad Hořovice
přijme zaměstnance-údržbáře veřejného osvětlení
do pracovního poměru na dobu určitou
(do doby převedení správy veřejného osvětlení odborné firmě)
Požadavky:
l střední vzdělání s výučním listem v oboru elektrikář (silnoproud)
l řidičský průkaz skupiny C
l průkaz obsluhovatele pohyblivé zvedací pracovní plošiny výhodou
Platové zařazení:
l 6. platová třída dle nař. vl. 564/2006 Sb., v platném znění
Charakteristika vykonávané práce:
l údržba veřejného osvětlení
K přihlášce uchazeč připojí:
l profesní životopis
l ověřenou fotokopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
l výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
Termín předpokládaného nástupu: 1. září 2011
Přihlášky s požadovanými údaji je nutno doručit nejpozději do 15. srpna 2011 na adresu:
Městský úřad, Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice.
Obálku je nutné označit heslem „VO - údržbář“ - neotvírat a musí být opatřena adresou
uchazeče.

Hledám žijící potomky z rodiny Riklových i Sekyrkových:
Karel Rikl a Anna Riklová (rozená Sekyrková), oba Hořovice, jejich syn: Antonín Rikl, nar. 26. 3. 1867 Hořovice a Jana Riklová, nar.
20.12.1869 (rozená Černá) z Kladna, jejich spol. sňatek 22.1.1891 v Kladně. Jsem příbuzná z rod. Riklů, taktéž z rod. Sekyrků,
zpracovávám rod. genealogii, prosím, příbuzní, ozvěte se co nejdříve. Kontakt v MIC Hořovice.
Miluše Dvořáková (Riklová)
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informace

Svaz tělesně
postižených informuje
n Rekondiční pobyt seniorů v jižních Čechách
Rekondiční pobyt pro seniory a členy STP Hořovice se konal v městečku Borovany, kde jsme byli
ubytováni. Během pobytu jsme vyjížděli na výlety
po okolí. Navštívili jsme obec Holašovice, která je na seznamu světového kulturního dědictví
Unesco. V této obci je dochovaný středověký
systém obytných domů. K unikátům patří Selský
dvůr, který jsme samozřejmě navštívili a poseděli jsme v blízkosti Dvora v jihočeské hospůdce
„Špejchar u Vojty“. Po výtečném občerstvení jsme
se vydali k megalitickému kruhu vybudovanému
z obřích kamenů, který byl vzdálen od hospůdky
400 metrů.
Borovansko je krajinou poutních a tajemných
míst, nachází se zde mnoho uměleckých a historických památek. Jsou zde místa opředená mnoha
starobylými bájemi. Navštívili jsme borovanský
klášter, ve kterém je umístěno klášterní muzeum.
Ranní rozcvička nás vždy probudila do krásných
slunečných dnů a po návratu z výletů nás čekala
příjemná masáž, cvičení v bazénu, plavání a vydatná večeře. Na závěr pro nás kolektiv hotelu
zajistil rozlučkový večer „Senior show“.
Děkuji všem zúčastněným za krásné chvíle a zážitky, které jsem se členy prožila během celotýdenního pobytu. Budu se opět těšit na další pobyty v roce 2012 (již pět). Nechte se překvapit!
n Pobyt Podhájska - Slovensko
V měsíci srpnu pořádá naše organizace pobyt
do termálních lázní „PODHÁJSKÁ“ Slovensko,
22. -28. 8. Program zájezdu: Odjezd z náměstí
Boženy Němcové 22. 8. v 6 hodin. Na 11. hodinu navštívíme městečko Bučovice na Moravě
a prohlédneme si tamní zámek, dále bučovické
muzeum a nádhernou zámeckou zahradu. Pobyt
zahrnuje ubytování v penzionu Quatro, polopenzi snídaně formou rautu, vydatná večeře, ovocné
mísy, zeleninové mísy, pečené prasátko, ochutnávka vína. Během pobytu navštívíme arboretum
Tesárské Mlyňany, zájezd do Komárna, kde se nachází Nádvoří Evropy.
Je zajištěna pro každého člena 20-ti minutová
klasická masáž. (cena pobytu 1 200 Kč doprava,
120 EUR na místě pro členy STP) MÁME JEŠTĚ
VOLNÁ MÍSTA PŘIDEJTE SE K NÁM !!
n Prosím pozorně čtěte!!
ZÁJEZD ZDÍKOV ŠUMAVA SE RUŠÍ !! 11. -18.
9. 2011 Náhradní pobyt Hotel pod Hořicí na Šumavě 24. -30. 9. 2011
n Půjčovna kompenzačních pomůcek v měsíci
srpnu provoz nezměněn po 9-16 h; st 9-11 h 1416 h; čt 11-16 h, www.stp.mypage.cz
n PROJEKT „Operační program - Lidské
zdroje a zaměstnanost“
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením“
Regionální koordinátor - Jarmila Gruntová tel.:
605 503 281 (již se nám podařilo pracovní uplatnění u dvou klientů). Úřední dny po-pá 11-14
hodin
n Další informace k výše uvedeným akcím
podá předsedkyně Jarmila Gruntová, telefon:
313 101 138, 605 503 281 a nebo v úřední dny
Po - Pá od 11 do 14 hod.
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Našim cílem je vaše spokojenost
Pod názvem Domov Na Výsluní, Hořovice,
si většina lidí představí budovu, ve které se poskytují služby sociální péče pouze lidem v ní
žijícím. Tato představa však není zcela přesná
a úplná. Domov Na Výsluní, Hořovice je název
příspěvkové organizace zřízené městem Hořovice, která poskytuje sociální pobytové a ambulantní služby v objektu Domova, spravuje
dům s pečovatelskou službou, ale rovněž také
poskytuje terénní pečovatelskou službu osobám, které si ji objednají.
Oproti ostatním poskytovatelům terénních
služeb má tu výhodu, že může využít nejen kvalifikovaný personál, kterým disponuje, ale i zázemí
a služby domova pro seniory, který je součástí
organizace. Máme vlastní kuchyni se zkušenostmi s přípravou dietní stravy, kterou jsme schopni
dodávat v případě potřeby i do domácností klientů. To samozřejmě nevylučuje dovoz obědů
i od jiného výrobce. Provozujeme rovněž prádelnu a jsme schopni každému klientovi případně
i vyprat a vyžehlit. Umíme poskytnout klientovi
a jeho rodině komplexní péči počínaje terénní
a ambulantní pečovatelskou službou, zahrnující
i zdravotní ošetřovatelskou a rehabilitační péči,
odlehčovací pobytovou službu umožňující odpočinek pečujících osob a v neposlední řadě služby
domova pro seniory, aniž by klient musel měnit

Prázdninová škola hrou
Farní charita Beroun nabízí rodičům
a dětem zcela zdarma kratší vycházky spojené s poznáváním přírody, setkání a povídání o problémech doma i ve škole, na které
je nejvhodnější čas právě o prázdninách.
Programy jsou určené všem dětem, které se
nechtějí o prázdninách jen nudit, ale něco
se i naučit. Budoucí prvňáčky připravíme
na školu tak, aby je překvapila jen příjemně. Nabízíme základní přípravu na 1. třídu

poskytovatele služby. Poskytovatelem vždy je
a zůstává Domov Na Výsluní, Hořovice a jeho cílem je poskytovat kvalitní služby ke spokojenosti
všech svých klientů.
Jenom pro osvěžení paměti uvádím, že
jsme pečovatelskou službu v Hořovicích provozovali my, a že byla až v druhé polovině
roku 2007 převedena pod Digitus o.s., včetně
pracovnic, které ji zajišťovaly. Mnoho klientů
nemuselo proto z pochopitelných důvodů tuto
změnu vůbec postřehnout a považovalo a považuje proto Digitus o.s. v Hořovicích za jejího
jediného možného poskytovatele.
Kdokoliv by měl zájem o bližší informace,
může nás navštívit přímo v Domově Na Výsluní,
v Pražské ul. 932, nebo se informovat na tel. č.
311 514 705 u našich sociálních pracovnic, které
mu poskytnou podrobné informace nejen o pečovatelské službě. Podle našeho názoru nemusí
mít občané Hořovic obavy, že by v Hořovicích
nebyly terénní sociální služby zajištěny v dostatečném rozsahu. My jsme schopni pružně reagovat na poptávku a v případě potřeby zajistit i pečovatelskou službu pro všechny, kteří nebudou
mít možnost, nebo nebudou chtít, objednat si ji
od jiného poskytovatele.
Mgr. Josef Forejt
ředitel Domova Na Výsluní
- barvy, tvary, malování, logopedie. Ostříleným školákům pomůžeme, aby všechno
přes prázdniny nezapomněli a nabídneme
opakování předmětů, ve kterých děti měly
ve školním roce problémy. Program probíhá
v Komunitním centru, Bezručově ulici 928
v Berouně a můžete se přihlásit telefonicky
průběžně po celé prázdniny. Těšíme se na
setkání s Vámi!
Miroslava Skalická, terénní sociální
pracovnice, mobil: 725 118 816
Farní charita Beroun, tel: 311 516657
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Nové sportovní studium v Příbrami
První sportovně technický obor na VOŠ v širokém regionu
Od 1. září 2011 je otevřen nový sportovně - technický obor na VOŠ v Příbrami,
při SPŠ a VOŠ, Příbram II, Hrabákova 271.
Jedná se o studium sportovních, biomedicínských a technických předmětů, s cílem
připravit absolventy na práci v oblasti sportu, sportovních klubů a zařízení. Další uplatnění absolventi najdou v oblasti cestovního
ruchu, volného času, rehabilitace, regenerace i v orgánech státní správy. Je připraveno
tak, aby studenti mohli při své sportovní
přípravě pokračovat ve studiu na vyšším
typu školy. Je určeno pro absolventy všech
středních škol, od gymnázií až po maturitní
obory na učilištích a odborných školách.
Zřízení tohoto oboru je důsledek letité vysoké úspěšnosti SPŠ a VOŠ Příbram
v oblasti sportu a největšího soustředění
výkonnostních a vrcholových sportovců
na naší škole. Studijní program byl vytvořen

ve spolupráci OHK Příbram a sportovních
center 1.FK Příbram, VO Vavex Příbram
i dalšími sportovními oddíly. Výsledky absolventů řadí naší školu mezi nejúspěšnější
školy v České republice. Školou prošli např.:
Josef Csaplár, reprezentační trenér, Robert
Žák, fotbalový trenér, Stanislav Nohýnek,
František Rajtoral, Milan Mišůn, fotbalisté.
Filip Rejlek,Vojtěch Zach, Petr Havrlík, Tomáš Hýský a Michal Kriško, vše volejbalisté
nejvyšší volejbalové soutěže. Další sportovci
reprezentující sportovní odvětví v hokeji,
plavání, cyklistice, tenise, golfu apod.
Kapacita studentů je 40 do prvního ročníku a je připravováno pokračování studia
tak, aby studium bylo zakončeno bakalářskou úrovní. Bližší informace na stránkách
školy www.spspb.cz
PaedDr. Tomáš Hlaváč
ředitel SPŠ a VOŠ Příbram

Transfuzní stanice Nemocnice Hořovice přivítala
tři muže, kteří se rozhodli darovat krev posté
Zatímco některá zdravotnická zařízení
marně volají po nových dárcích krve, transfuzní stanice Nemocnice Hořovice si na jejich nedostatek nemůže stěžovat. Tento fakt potvrdila
i návštěva tří mužů, kteří se rozhodli absolvovat stý odběr krve. Vysloužili si tak nejen věcný
dar a květinu, ale také uznalý potlesk od všech
ostatních dárců.

Kontrola zdravotního stavu a dobrý pocit.
To jsou nejčastější důvody, proč lidé chodí darovat krev. Nic je to nestojí a z nemocnice odcházejí s vědomím, že jejich krev může někomu zachránit život. Jedním z těch, pro které se
dárcovství krve stalo součástí běžného života
do té míry, že v Hořovicích daroval krev už posté, je Zdeněk Kot ze Strašic, který první odběr
absolvoval na vojně. „Když bylo mojí dceři půl
roku, potřebovala transfuzi. Na to konto jsem
se rozhodl, že budu darovat krev. Postupem
času se ke mně přidávali další členové mojí rodiny, takže v současné době chodíme darovat
všichni,“ řekl s úsměvem Zdeněk Kot, který
do Hořovic jezdí i se svými přáteli. „Jsme tu už
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taková parta. Známe se se všemi sestřičkami
a už je to pro nás tradice,“ dodal.
Dárcovství krve se stalo samozřejmostí i pro
druhého muže, který v Hořovicích daroval krev
posté a kterým je Antonín Moutelík z Komárova. „Poprvé jsem daroval krev myslím v roce
1979. Tenkrát se mi moc nechtělo, ale nakonec
jsem se odhodlal a zalíbilo se mi to, takže chodím pravidelně,“ vzpomínal Antonín Moutelík,
který k dárcovství ostatní členy rodiny nepřemluvil. Přesto je odhodlaný navštěvovat transfuzní stanici i nadále pravidelně.
Před lety v Hořovicích daroval poprvé krev
třetí z ostřílených dárců, Zdeněk Sutner ze
Strašic, kterého rovněž nikdy nenapadlo, že by
krev přestal darovat. „Máme společného kamaráda, a když jeho maminka šla na operaci,
dostala velké množství krve. Celá jejich rodina
proto začala pravidelně darovat krev a my jsme
si řekli, proč bychom se také nezapojili, když
jsme zdraví. Hodláme chodit, dokud to půjde,“
slíbil za všechny tři dárce Zdeněk Sutner, kterého přišla podpořit také jeho dcera. „Jednou
se mě táta zeptal, jestli bych nechtěla jít s ním
a bylo to. Dneska jsem tady posedmé, takže smekám před jeho sty odběry. Jsem na něj
pyšná a zkusím jít v jeho stopách,“ řekla Jana
Sutnerová.
Všem třem dárcům osobně poblahopřála
také vrchní sestra transfuzní stanice Nemocnice Hořovice Jana Šrámková (viz foto), která zve
do Hořovic všechny ty, kteří o dárcovství krve
zatím jen přemýšleli.
Lucie Zemanová
tisková mluvčí Nemocnice Hořovice

Zpěváčci a Band
Žáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy Květuše
Ernestové začali zpívat s novým doprovodným
tělesem. ANNA-H-BAND složený ze žáků
a absolventů dechového oddělení ZUŠ Sezimovo Ústí pod vedením MgA. Oldřicha Hliňáka
je poprvé doprovodil na Swingovém koncertě
17. června v sále radnice v Hořovicích.
Další velký koncert se konal 23. června v restauraci U Maxima v Plané nad Lužnicí, kde
vedle ANNA - H - BANDU a naší Šárky Rottové & COMPANY vystoupil také folklórní
soubor ZUŠ Sezimovo Ústí Ráček.
Všichni se těší na další spolupráci.

Červnový koncert
Slavíkova síň zámku v Hořovicích se 15.
června rozezvučela opět tóny hudby. Tentokrát zásluhou žáků soukromé hudební školy Schola musica Stella maris ze třídy pana
učitele Františka Procházky za klavírního
doprovodu paní učitelky Aleny Spilkové.
V programu se vystřídaly různé hudební
nástroje - klavír, housle, klarinet a zobcová
flétna. Dvě písně zazpíval i pěvecký kroužek
a na závěr zahrál malý instrumentální soubor Schubertovo Zastaveníčko. Žáci předvedli díla významných hudebních autorů.
Občas se sice vloudila drobná chybička,
ale to se stává i větším virtuózům a drobné
škobrtnutí může být v podání malých muzikantů dokonce milé. Je chvályhodné, že i v
dnešní uspěchané době věnuje ještě někdo
úsilí tomu, aby v dětech trpělivě rozvíjel hudební cítění a jiné než pragmatické vnímání
věcí.
Škola ještě přijímá žáky pro nový školní
rok. Bližší informace na tel. čísle 311 512 721
nebo 731 064 594.
MUDr. K. Strachová
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informace

Kulturní a společenský servis

n Sdružení Sedmikráska

n Společenský dům

Na letní prázdniny neusínáme a dále pro
Vás chystáme zajímavé akce! Sledujte
www.sedmikraska-os.cz

Nádražní 606, tel. 311 512 915
Přehlídka českých i zahraničních heligónkářů
a heligónkářských kapel HOŘOVICKÁ HELIGÓNKA - 34. setkání heligónkářů.
Pořádá Městské kulturní centrum Hořovice
a firmy DELICIA a AKORDEONSERVIS
p. Koutného. Záštitu nad festivalem přijali
senátor Jiří Oberfalzer a starosta města
Hořovice Ondřej Vaculík.
n Neformální večer ve Společ. domě
12. 8. pátek od 20:00
Neformální setkání přátel s heligónkou a zpěvem. Areál Společenského domu v Hořovicích.
n Přehlídka českých i zahraničních
heligónkářů a heligónkářských kapel
13. 8. sobota od 10:00
Přehlídka českých i zahraničních heligónkářů
a heligónkářských kapel
12:00
KLADENSKÁ HELIGÓNKA

n Knihovna Hořovice
Vrbnovská 1138, tel. 311 513 774
www.mkc-horovice.cz/mkc-knihovna.html
e-mail: pujcovna@mkc-horovice.cz
Knihy si můžete vypůjčit ve dnech:
út
9:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
st
9:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
Přístup na internet pouze v:
po, čt
8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
pátek
8:00 - 11:00
út, st
ve výpůjční době knihovny

n Zámek Hořovice
Vrbnovská 22, www.zamek-horovice.cz,
tel./fax: 311 512 479
n Otevírací doba v červenci: út až ne od 10:00
do 17:00. Zpřístupněna reinstalovaná expozice
(pokoje služebnictva, ředitelská kancelář).
n Jubilejní 20. zámecké nokturno
Unikátní cyklus nočních vokálních koncertů
v Hořovickém zámku pokračuje jubilejním 20.
nokturnem. V sobotu 6. srpna od 21 hodin
ve schodišťové hale zámku Hořovice. Zazní
v pořadí Unavocegranita (žulový hlas) arie
inspirované koloraturním hrdlem italské sopranistky FaustinyHasse-Bordoni z barokních
oper Antonia Lottiho (Alessandro Severo),
Georga Friedricha Händela (Alessandro,
Admeto, Siroe) Gem. Giacomelliho (Merope) a Johanna Adolfa Hasseho (Artaserse,
Arminio, Didone, Abbandonata). V hlavní
mluvené roli se představí Lukáš Kunst jako
anglický skladatel, cestovatel a historiograf
Charles Burny, jeho dcery Susannu a Fanny
vytvoří Kristýna Vondalová a Klára Slavíková.
Faustinu zpívá Květuše Ernestová za dopro-
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srpen 2011

4 Den otevřených dveří - srpen
4 Valná hromada - srpen
Od října připravujeme širokou nabídku kurzů, přednášek a seminářů.

n Výtvarný ráj
Pražská 376, Hořovice, www.vytvarnyraj.
cz, tel.: 777 873 947

vodu Táni Rezkové (zobcové flétny), Martina
Moudrého (cembalo) a Karla Chudého (violoncello). Dále učinkují Tereza Vokáčová, Jana
Pommová a Vendula Hráchová. Vstupné: plné
240 Kč, snížené 180 Kč (senioři od 65 let, děti
do 15 let), abonentní slevy při zakoupení
vstupenek na všechna nokturna.

Tradiční letní koncerty
HOŘOVICKÉ MUZIKY
V letošním roce se konají ve dnech
11., 18. a 25. srpna od 16:00 do 18:00
hodin na Palackého náměstí v Hořovicích. V případě nepříznivého počasí se
uskuteční v sále městské radnice. Zveme
srdečně všechny milovníky dobré lidové
a dechové hudby.
Bohumil Vojíř, kapelník

n MC Hořováček
Vrbnovská ulice 28, 268 01 Hořovice,
VLS-starý zámek, tel. 724 070 045 - Kateřina Velvarská - předsedkyně a koordinátorka MC, e-mail: horovacek@horovacek.cz, www.horovacek.cz
Prázdninový provoz - veškeré aktivity opět
od září.
4 Celodenní péče o děti 7,30 - 16 hod. - celé
prázdniny!
Vaše školka bude zavřená, babičky nejsou
poblíž, Vy musíte do práce a nevíte kam
s dětmi? Celé prázdniny nabízíme hlídání
dětí u nás v mateřském centru. Kapacita je
omezena. V případě zájmu se hlaste na tel.
724 070 045 - Kateřina Velvarská, předsedkyně
sdružení. Bližší informace též na výše uvedeném tel. čísle.
4 Břišní tance 20. 8. každou neděli od 19:00.
Lektorka: pí. Eliška Pavlíčková, tel.: 731 899 779

Prodejnu od 7. 6. 2011 najdete na Pražské
ulici č.: 376. (vedle květinky a zlatnictví).
Přímo na prodejně bude tvořivá dílna, kde
o prázdninách budou probíhat tvořivé kurzy
pro děti a dospělé. Rozpis kurzů na webu.

n Taneční kurzy
n Taneční pro mládež a pro dospělé
Radnice/Společenský dům - mládež
Začátek: pátky od 9. 9. 2011.
Mládež - začátečníci H7
18:30 - 20:30
pátky od 9. 9. Cena: 1590 Kč/os. V ceně je 15
večerů (12 lekcí, 2 prodloužené a 1 ples).
Dospělí - začátečníci H1
20:40 - 22:15
pátky od 9. 9. Cena: 1590 Kč/os. V ceně je 12
večerů. Zápis a informace: 251 614 550, 603
238 090; vasova@volny.cz
n Taneční kurzy pro pokročilé
(vč. začátečníků z loňska)
Podzimní středeční večerní taneční kurzy
budou probíhat pod vedením učitelky tance
pí Chvátalové, která vede taneční školu
v Berouně. (paní Vášová otevřela letos
v Hořovicích pouze kurzy pro začátečníky)
Protože je nutno znát alespoň přibližný
počet zájemců, přihlaste se co nejdříve na tel.
777 554 070 nebo emailem lhotakova@nemocnice-horovice.cz.

n Klub Betlém
projekt Farní charity Beroun, Lochovice
- Obecní úřad, e-mail: Klubbetlem@seznam.cz, tel.:724 219 892, 724 774 299
Rodinné centrum - Dětský koutek a posezení
pro maminky, tatínky a prarodiče...
Klub je otevřený v pondělí a ve středu od 9:00
do 18:00 hodin. Přijďte posedět a pohovořit
si s ostatními maminkami u kávy a čaje
v příjemném prostředí klubu. Na děti čeká mnoho kamarádů, her a hraček.
Poradenství a sociální služby - Bezplatná pomoc v jednání s úřady
Pomůžeme Vám vyhledat jednoduché a věcné
informace nebo adresy poskytovatelů služeb,
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denně U osamělého střelce
denně „Vstupte s námi do obrazu“
informace
denně „Divoká
východní Afrika“

celodenní ukázky střelby z kuší a luků

pod věží Huderkou

výstava všech předešlých ročníků Křivořezání

Galerie
v Purkrabství

fotograﬁe Viléma Žáka

Galerie Lednice

„Oblékáme se po staletí

Galerie Spilka
výstava desítek kostýmu dam minulých věků autorky Květuše Adámkové
denně
Rezervace vstupenek na zajecovkino@seznam.cz,
vyplnit formuláře, sestavit úřední dokumenty.
aneb Bárbí ve víru módy“
n
Křivoklát
nebo
na
čísle
OÚ
311
572 179
Poskytneme rady a doporučení, zprostředkujeme
pojatá
výstava
20 let
existence
dixielandové
skupiny
Galerie Lednice
denně „BRASS BAND NA HRAD!“ cimrmanovsky
z Rakovníka
konzultace se specialisty. Doprovodíme vás
NPÚ,
správa
státního hradu Křivoklátu Vás zve na
KŘIVOKLÁTSKÉ
na úřady a pomůžeme vám
s nimi
jednat.
n Zbiroh DIVADELNÍ SLAVNOSTI
7. obnovený ročník – pořádá DS Ty-já-tr Praha
O prázdninách kroužky neprobíhají, sleduj16. ročník řezbářského sympozia 1. 8.–6. 8. 2011
W. Shakespeare:
15.–19.8.
předvádí více jak 30 řezbářů pod širým nebem – dolní nádvoří
19,30 h
n
Letní
Kino
ZBIROH
te aktuální nabídku!
po–pá
4   3. 8. „Milovat
od 21:00
Kazatel
Program:
je snadné, dokud nevíte, co vše za láskou se skrývá“
20.8. 22,00 h
Slavnostní zahájení Křivořezání 2011
1.8.
11,00 h Výstava děl uplynulých ročníků „Vstupte s námi do obrazu“ – Václavské
so4   6. 8. PREMIÉRA
horní nádvoří
od 21:0015.8. –Zkus
mě rozesmát
4 1. 8. po 9:00 - 18:00 Sportovní den - den
po
purkrabství; hraje Třehusk – dolní nádvoří
4 10.
Hanna pohádky pro malé i velké
plný sportovních turnajů, zápasů a soutěží
12,008.
h od 21:00
20.8.
15,00 h Pohádkový den – dolní nádvoří
so
Pánská
šatna
3.8.
20,00 h
4 13. 8. od 21:00
X-Men: První třída
„Sportu zdar“. Na zahradě si tak můžete zahst
Hudební skupina, která usiluje o posílení obecného povědomí o potřebách
moderního muže – dolní nádvoří
20.–21.8.
4
17.
od
21:00
Auta
2
rát míčové hry, stolní tenis, vyzkoušet lehkou
Don
Juan
18,308.
h Moliére:
so–ne
komedie o rozmařilosti šlechticů a sukničkářů – horní nádvoří
5.8.
4
20.
8.
od
21:00
Medvídek
Pú
atletiku, badminton, pétanque či kuželky. Pití
20,00 h
pá
tradiční křivoklátský koncert folkové legendy – dolní nádvoří
4 24.
8. od 21:00
Thor
je pro děti po celý den zajištěno, vezměte si
20.–21.8.
10–17 h Sokolník a jeho dravci
v areálu státního hradu Křivoklátu, národní kulturní památky • ON-LINE PŘEDPRODEJ WWW.KRIVOKLAT.CZ A WWW.TICKETSTREAM.CZ
so–ne
6.–7.8. 10–17 h Sokolník a jeho dravci
volného létání dravců
s aktivní účastí diváků – dolní nádvoří
4 27. 8. ukázka
od 21:00
Paul
jen svačinu, dobrou náladu a sportovního duso–ne
ukázka volného létání dravců s aktivní účastí diváků – dolní nádvoří
4 31.
8. od 21:00
Ženy sobě
cha. V případě nepříznivého počasí hrajeme
26.8.
20,00 h COP
pá
tradiční koncert bluegrasové skupiny – dolní nádvoří
6.8. 10–16 h
deskové společenské hry uvnitř Rodinného
so
to nejlepší ze starých časů – dolní nádvoří
StáléBetlém.
výstavy a akce:
27–28.8. 10–17 h Sokolník a jeho dravci
centra
so–nen Žebrák
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KŘIVOKLÁTĚ
NEZMAŘI

S R P E N

so, ne
denně

Křivoklátská katovna
Přízraky Křivoklátska

2 ŠVEJKBAND
0 1 1
VYSMÁTO

dolnídivadlo
nádvoří
kat a jeho
aktivní ukázky katovského řemesla
6.8.„dílna“,10–17
loutkové
h
so
Pohádky: O červené karkulce, Zvířátka a loupežníci, Šašek a Čert – dolní
předhradí, sklepy
děsivá podívaná v podzemínádvoří
bývalých sklepů pivovaru

ukázka volného létání dravců s aktivní účastí diváků – dolní nádvoří

27.8.

Narozeniny Českého rozhlasu Region

10–17 h Pohodový den Samson-Lenkem, Petrou Černockou, Karlem Kahovcem. Mnoho her
Kulturní
klub
pro děti. Hradem provází „nesmlouvavá“ Kateřina Caithamlová“. – dolní nádvoří
6.8. 10–17 h Křivoklátský ﬂašinetář
tel.
311
533 438
pod věží Huderkou
celodenní
soukázky střelby z kuší a luků
21,00 h Magistr Kelley ožívá...
denně
27.8. 22,00 h
hra ﬂašinetová, povídání o kouzelné bedýnce – dolní nádvoří
son Disko
s tajemnou postavou hradu (rezervace nutná) –
programem
23,00 h nočnísprohlídky
Galerie
všech předešlých ročníků Křivořezání
prostory hradu
denně „Vstupte s námi do obrazu“ výstava6.8.
v Purkrabství
20,00 h
soboty
od
21:00
so
ON-LINE PŘEDPRODEJ NA WWW.KRIVOKLAT.CZ,
denně „Divoká východní Afrika“ fotograﬁe Viléma Žáka sourozenecké trio poprvé na Křivoklátě – dolní nádvoříGalerie Lednice
HvězdárnaA VŽebrák
WWW.TICKETSTREAM.CZ
MNOHA
6.8.
ohňostroj nad hradem
22,00 h
so
Velký
ohňostroj
– dolní
nádvoří
„Oblékáme
se
po
staletí
n Astronomie
STREDOČESKÝCH
MĚSTECHstředověku
A V PRAZE
Galerie
Spilka
výstava
desítek
kostýmu
dam
minulých
věků
autorky
Květuše
Adámkové
denně
aneb Bárbí ve víru módy“
na zřícenině hradu Žebrák
21,00 h Příběh lásky Filipíny a Ferdinanda
12.–13.8.pojatá
20 let existence dixielandové skupiny
22,00výstava
h noční
Galerie– Lednice
prohlídky se skutečným příběhem z doby renesance
denně „BRASS BAND NA HRAD!“ cimrmanovsky
pá–so
z Rakovníka
23,00 h (rezervace nutná) – prostory hradu
19. 8. pátek od 20:00
Zveme Vás na unikátní pozorování oblohy
Většina
produkce probíhá v exteriérech
pod širýmSLAVNOSTI
nebem. Změna
KŘIVOKLÁTSKÉ
DIVADELNÍ
programu7.vyhrazena.
na Křivoklátě
NPÚ, správa
obnovenýLéto
ročník
– pořádápořádá
DS Ty-já-tr
Praha státního
přenosnými dalekohledy z věže zříceniny hradu
s jednotlivými uměleckými agenturami.
16. ročník řezbářského sympozia 1. 8.–6. 8. 2011 hradu Křivoklátu ve spolupráci
W. Shakespeare:
Žebrák. Pozorování bude doplněno středověkým
15.–19.8. 19,30 h
předvádí více jak 30 řezbářů pod širým nebem – dolní nádvoří
po–pá
Podrobnější
informace na plakátech, a na www.krivoklat.cz. vyprávěním o astronomii, souhvězdích a ves20.8. 22,00 h „Milovat je snadné, dokud nevíte, co vše za láskou se skrývá“
Slavnostní zahájení Křivořezání 2011
1.8.
míru. Navazujeme tak na mimořádně úspěšnou
11,00 h Výstava děl uplynulých ročníků „Vstupte s námi do obrazu“ – Václavské
so
PREMIÉRA 15.8. – horní nádvoří
po
purkrabství; hraje Třehusk – dolní nádvoří
akci na Točníku. Akce se koná za předpokladu
20.8. 12,00 h
pro malé i velké
15,00 h Pohádkový
so
den pohádky
– dolní nádvoří
Hlavní
Dalšími
Mediálnímia příznivého počasí.
jasné oblohy
Pánská
šatna
3.8.
20,00 h
partner:
partnery
partnery
st
Hudební skupina, která usiluje o posílení obecného povědomí o potřebách
jsou:
jsou:
moderního
muže
–
dolní
nádvoří
Azylový dům pro matky/otce v tísni
20.–21.8. 18,30 h Moliére: Don Juan
so–ne
komedie o rozmařilosti šlechticů a sukničkářů – horní nádvoří
v 5.8.
Lochovicích
nabízí možnost svezení
20,00 h
pá
n Církve
tradiční okolo
křivoklátský koncert
folkové legendy – dolní nádvoří
na poníkovi
Rodinného
cent20.–21.8. 10–17 h Sokolník a jeho dravci
so–ne
ra6.–7.8.
Betlém
v Azylovém domě. Přijďte
ukázka volného létání dravců s aktivní účastí diváků – dolní nádvoří
10–17 h Sokolník a jeho dravci
so–ne
n ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
volného létání dravců s aktivní účastí diváků – dolní nádvoří
se projet veukázka
dnech
10.8., 17.8. a 27.8.,
26.8. 20,00 h COP
BOHOSLUŽBY v SRPNU se konají v kospá
tradiční koncert bluegrasové skupiny – dolní nádvoří
vždy
čase
9:00-10:00 a 16:00-18:00
6.8. v10–16
h
so
tele sv. Jiljí na Vísce, kromě poslední neděle
to
nejlepší
ze
starých
časů
–
dolní
nádvoří
a za příznivého počasí po dohodě
27–28.8. 10–17 h Sokolník a jeho dravci
so–ne
v měsíci, kdy je sloužena Mše sv. na Palackéukázka volného létání dravců s aktivní účastí diváků – dolní nádvoří
i v6.8.
jiný čas.
loutkové divadlo
10–17 h
ho náměstí u Nejsvětější Trojice.
so
Pohádky: O červené karkulce, Zvířátka a loupežníci, Šašek a Čert – dolní
27.8. 10–17 h Narozeniny Českého rozhlasu Region
nádvoří
Pohodový den Samson-Lenkem, Petrou Černockou, Karlem Kahovcem. Mnoho her
so
Ve všední dny jsou Mše sv. ve čtvrtek a v pápro děti. Hradem provází „nesmlouvavá“ Kateřina Caithamlová“. – dolní nádvoří
6.8. 10–17 h Křivoklátský ﬂašinetář
tek vždy v 17 hod. Před každou Mší sv. je
so
21,00 h Magistr Kelley ožívá...
27.8. 22,00 h
n Berounhra ﬂašinetová, povídání o kouzelné bedýnce – dolní nádvoří
so
noční
prohlídky
s
tajemnou
postavou
hradu
(rezervace
nutná)
–
možnost přistoupit ke Svátosti smíření.
23,00 h
prostory hradu
6.8.
20,00 h
4 1. 8. pondělí, Mše sv. Domov na Výsluní v 8:30
so
ON-LINE PŘEDPRODEJ NA WWW.KRIVOKLAT.CZ,
n Crazygolfový
den
s Olivií
Prokopovou
sourozenecké
trio poprvé
na Křivoklátě
– dolní nádvoří
4 7. 8. neděle, Mše sv. v 10 hod na Vísce
WWW.TICKETSTREAM.CZ
A
V
MNOHA
nad hradem
6.6.8.
8. sobota
od 10:00
22,00 h
n Točník
so
Velký
ohňostroj ohňostroj
– dolní nádvoří
a - v 17:00 PORCIUNKULE - na Palackého
STREDOČESKÝCH
MĚSTECH A V PRAZE
Ve sportovním centru EDEN se uskuteční od
náměstí . Poutní Mše sv. k Andělské Pan21,00 h Příběh lásky Filipíny a Ferdinanda
10 12.–13.8.
do
19 22,00
hodin
den seplný
crazy golfu s mish noční prohlídky
skutečným příběhem z doby renesance –
pá–so
Hrad Točník
23,00 h (rezervace nutná) – prostory hradu
ně Marii Loretánské v obnovené LORETĚ
tryní světa Olivií Prokopovou. Od 11:00
n Old Punx Fest - festival
a františkánském kostele Nejsvětější Trojice.
Většina
produkce
probíhá
v
exteriérech
pod
širým
nebem.
Změna
každé
dvě hodiny exhibice Olivie Prokopové.
6. 8. sobota od 12:00
programu vyhrazena. Léto na Křivoklátě pořádá NPÚ, správa státního
4 14. 8. neděle, Mše sv. v 10:00
Pohradu
celýKřivoklátu
den autogramiáda
a možnost
si zahrát
ve spolupráci s jednotlivými
uměleckými
agenturami. Louka pod hradem Žebrák. Vystoupí: Volant,
4 21. 8. neděle, Mše sv. v 10:00
s mistryní
světa.
V případě
příchodu
v poPodrobnější
informace
na plakátech,
a na www.krivoklat.cz.
V.T.Marvin, Karpina (SK), N.V.Ú., Slobodná
4 28. 8. neděle, Mše sv. v 10:00 v kostele Nejhádkovém převleku vstup zdarma. Možnost
Európa (SK), S.P.S., Plexis, Zóna A (SK), Visvětější Trojice na Palackého náměstí, prosba
vyzkoušet si lukostřelbu.
sací Zámek, *zahraniční překvapení*, E!E,
za školáky do nového školního roku.
n
Michalův salát
P.S., Slut. Předprodej
vstupenek v IC Hořovice.
Hlavní
Dalšími
Mediálními
n ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV
partner:
partnery
partnery
28. 8. neděle od 15:00 jsou:
n Konina jsou:
aneb svět očima koní
EVANGELICKÁ
Premiéra pořadu Michala Nesvadby v letním
6. - 7. 8. so a ne od 9:00 do 17:00
Valdecká 408, Hořovice. Tel.: 311 510 731
kině.
Dva dny plné koní a jejich neobvyklých vys4 O prázdninách budou každou nedětoupení.
li od 9:30 pravidelné bohoslužby (2. neděli
v měsíci jsou bohoslužby s Večeří Páně)
n Karlštejn
Úřední hodiny o prázdninách nebudou. Možn Zaječov
n Světáci
ná individuální domluva na tel.: 311 510 731
n KINO
26. 8. pátek od 20:00
nebo emailem horovice@evangnet.cz
4   7. 8. od 19.30
Westernstory
Známá filmová hudební komedie v divan Církev českoslov. husitská
4 17. 8. od 18:00
Čertova nevěsta
delní úpravě a v režii Lumíra Olšovského
Husův sbor v Žebráku.
4 21. 8. od 18:00
Medvídek Pú
se na jevišti alternují stálice Divadelní
4 Bohoslužby se konají v neděli 7., 14., 21.
4 28. 8. od 19:30
Lidice
společnosti Háta, ale i nové populární tváře.
a 28. 8. ve 14:00.

U osamělého střelce

so

Bratři Ebenové
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Vzpomínka na Josefa Suka - hrál také v Hořovicích
7. července zemřel velký umělec, houslový virtuos Josef Suk. Josef Suk se zařadil mezi dlouhou řadu
českých houslistů, kteří dosáhli světové proslulosti. Dostal do vínku dvě významné osobnosti české
hudby. Jeho pradědečkem byl Antonín Dvořák a dědečkem hudební skladatel Josef Suk. Byl houslistou mimořádných kvalit. Jeho hra vynikala krásným tónem, průzračnou intonací, hlubokým
proniknutím do podstaty hraných skladeb. Měl krásný postoj při hře, dokonalé držení houslí a noblesní vystupování, které zanechávalo v posluchačích nesmazatelný dojem. Jeho podání Dvořákova
houslového koncertu a moll zůstane asi dlouho nepřekonáno.
Josef Suk vystoupil také v Hořovicích. Bylo to na houslovém koncertě, které pořádal Kruh přátel
hudby v Hořovicích 20. září 1994 ve Slavíkově síni hořovického zámku. Na klavír jej doprovázel
pianista Josef Hála. O koncert byl velký zájem a kapacita Slavíkovy síně nepostačovala, takže se
mnoho zájemců muselo vrátit domů. Návštěvníci koncertu měli možnost slyšet slavné housle Stradivárky, na které Josef Suk hrál. Po koncertě následoval nadšený potlesk a Josef Suk přidával jednu
skladbu za druhou. Přidal celkem pět skladeb, což je ojedinělé, většinou umělci po koncertě přidají jednu skladbu, nejvíce dvě. Na Josefu Sukovi bylo patrné, že vůbec není unaven, a že mu hra
na housle působí mimořádné potěšení. Byl nadšen Slavíkovou síní a přislíbil další vystoupení v budoucnu. K tomu však bohužel již nikdy nedošlo.
František Procházka

Pavel Trávník vystřídal Jana Bergera
Po skončení úspěšné jarní sezóny se divizní fotbalisté FK Hořovicko rozloučili s trenérem Janem Bergerem, kterého na lavičce
vystřídal Pavel Trávník. Šestačtyřicetiletý
kouč je majitelem Profi licence UEFA, kromě
mužů trénoval i ženy, byl asistentem trenéra
Beránka ve Slavii i Brně, dělal pozorovatele
reprezentačnímu trenérovi Karlu Brücknerovi. Zažil také divizní a přeborové štace, jeho

krédem je hrát fotbal pro diváky, líbivý, zároveň však takový, kdy by chtěl pořád soupeře
napadat.
Co se týká kádru, tak k velikým změnám
nedochází, do přípravy šli všichni dorostenci,
kteří vyšli, navíc byl do ní zařazen i věkem
ještě dorostenec Pelikán. V přípravě se objevil i útočník Jiří Chrdle, který přichází z Bohemians Praha, zkouší to Příbramáci Rybák

(působil zde v žácích) a Wágner. Mužstvo je
tedy z větší části opět poskládáno z hráčů,
kteří prošli zdejší mládeží a diváci se tedy
mají nač těšit. V srpnu začne divize i ostatní
soutěže, jejich rozpis uvádíme v dolní části
této stránky a vedení FK Hořovicko věří, že si
diváci najdou cestu na zápasy všech mužstev
hájících modrobílé barvy.
-jb-

FK Hořovicko - rozpis všech mistrovských utkání - podzim 2011
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Letní mistrovské plavecké a pětibojařské
soutěže dětí z TJ Spartak Hořovice
V červnu se nejlepší žáci a žákyně oddílů
plavání a moderního pětiboje účastnili republikových mistrovských soutěží.
Českého poháru v plavání desetiletých
v Praze Podolí se účastnili Klára Sýkorová
a David Trejbal. Jedenáctiletí chlapci a děvčata
bojovali o své nejlepší časy v Domažlicích. Tam
nás reprezentovali Anna a Eliška Balínovi, Petr
Roháč a Richard Vaníček. Na těchto závodech
se našim závodníkům příliš nedařilo zlepšovat
si své nejlepší časy a často dosti výrazně zao-

nou medaili na 200 m prsa, která byla nakonec
jediným republikovým medailovým úspěchem
našich plavců. Velmi blízko, o několik setin
sekundy, byl k medaili Jiří Lizec na 100 m prsa
na mistrovství ČR staršího žactva v padesátimetrovém bazénu v Plzni, tam nás ještě reprezentoval Aleš Kára a Karel Vavřička.
O něco lépe se našim plavcům vede v soutěžích pořádaných Českým svazem moderního
pětiboje. V průběžném pořadí Českého poháru
žactva v MP jsou v trojboji plavání, běh, střel-

n Michal Novák - na 2. místě župních přeborů
mezi dospělými. Foto: Stanislav Novák

Vítězství na župě
i nominace na MČR
Stolní tenisté Sokola Hořovice završili sezónu 2010/2011 účastí na župním přeboru
okresních hráčů v Letech u Řevnic. V celkovém počtu 18 účastníků se rozhodně neztratili. Po výborných výkonech získali celkem
pět medailových umístění.
Michal Novák vyhrál kategorii žáků
a mezi dospělými byl druhý, navíc ještě
společně se svým otcem Standou dosáhli
na bronz ve čtyřhře. Dalším žákem, který
se zúčastnil i kategorie dospělých byl Tomáš Folk, který se sice mezi dospělými ještě
neprosadil, ale v žákovské kategorii obsadil
druhé místo hned za Michalem. Neméně
úspěšně si vedl i Standa Novák, který skončil
třetí v kategorii jednotlivců i čtyřhře dospělých.
Tyto výsledky jen potvrdily letošní úspěchy Hořovických žáků. V letošní sezóně vyhrál Zdeněk Nykl okresní bodovací turnaje
mladších žáků, Michal Novák ač věkem
mladší žák vyhrál okresní bodovací turnaje starších žáků. Tentýž hráč se neztratil
ani v krajských bodovacích turnajích kde
obsadil celkové 6 místo. Jeho výkony vedly
k nominaci na Mistrovství České republiky,
kde se sice neprosadil, ale získal cenné zkušenosti.
Zdá se, že obětavá práce trenérů mládeže Hanky Knoblauchové, Standy Nováka,
a Zdenka Korose začíná nést ovoce.
Tomáš Jirouch a Stanislav Novák

n Martin Dřevínek (vlevo) a jeho stříbrná medaile z Kopřivnice.
stávali. I tak je kvalifikování se na republikový
pohár malým úspěchem.
Dvanáctiletí soutěžili na celorepublikovém
mistrovství v Kopřivnici. Tam se velmi dobře
vedlo Martinu Dřevínkovi, který získal stříbr-

Šipkaři: Beaťácký den
Pravidelné páteční turnaje - Hořovická šipka
od 19:00 hodin zahřívačka - High scóre turnaj
jednotlivců - 501 D.O.(2 x K.O.) turnaj losovaných dvojic - Kalašské dvojice velmi rádi mezi
sebe přivítáme nové zájemce. Neděle - letní středočeská liga družstev (Beaťáci A,B,C a Beaťačky)
13. 8. - Beaťácký den - došipná od 11:00
hodin Srdečně zveme všechny Beaťáky kteří
hráli sezónu 2010/2011 a pravidelné návštěvníky pátečních turnajů.
Martin Hruška

ba Karolína Křenková na 5. místě, Magdalena
Křenková na 6. místě, Jiří Lizec na 4. místě a Karel Vavřička na 13. místě. V dvojboji plavání běh je Martin Dřevínek průběžně na druhém
a Jana Procházková na šestém místě. V zatím
posledním letošním závodě Malé ceně Bystřice,
který byl současně i Mistrovstvím ČR dvoučlenných družstev naši chlapci Jiří Lizec a Michael
Bláha získali stříbrné medaile a sestry Křenkovy
bronzové medaile. Na těchto závodech vybojoval Martin Dřevínek v dvojboji první místo.
V červnu proběhla v Olomouci Olympiáda
dětí a mládeže. Středočeský kraj tam reprezentovali i naši plavci Martin Dřevínek a Jiří Lizec.
Nyní čeká některé naše členy srpnové
soustředění v Krkonoších na chatě Jasanka.
Do podzimní sezony přejeme našim plavcům
dostatek vůle a motivace do tréninků, výsledky
se pak jistě zlepší.
pp
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