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Společná výstava otce a syna potrvá do konce srpna
Otec a syn. To je název první společné výstavy Václava Šestáka a Matěje Antonína Šestáka,
která začala ve čtvrtek 21. června v hořovické Galerii Starý zámek. První část vernisáže se konala
ve venkovních prostorách Starého zámku. Ředitel
Městského kulturního centra Hořovice Přemysl
Landa přivítal nejen zmíněné autory, ale i starostu Hořovic Jiřího Peřinu, další zástupce města
a Martina Langa, kurátora výstavy a dlouholetého
spolupracovníka Václava Šestáka.
Výstavu zahájil starosta Jiří Peřina, který všem
návštěvníkům popřál krásný kulturní zážitek
a vystavujícím úspěch.
Než se přítomní vypravili do výstavních místností Galerie Starý zámek, která letos slaví pět let
od svého otevření, na nádvoří zahrála skupina
Gutta a Přemysl Landa zde představil autory.
O Václavu Šestákovi z Hořovic kromě jiného
uvedl, že se narodil v roce 1953 v Teplicích. Dětství
už měl ale spojené s nedalekými Zdicemi. Také
s malováním, které ho bavilo už jako kluka. Za svůj
život vystřídal několik profesí, než se v roce 2006
k malování opět vrátil. Na výstavě návštěvníci uvidí
jeho výjevy z Hořovic, lesní zákoutí, květinová zátiší nebo díla s tématikou ženská krása. Nechybí ani
obrazy z Hořovicka a jeho okolí.
Patnáctiletý Matěj Antonín Šesták se věnuje
detailům a portrétům. Pracuje s obyčejnou tužkou i pastelkami. V Galerii mohou návštěvníci
spatřit i jeho olejomalby a kombinovanou techniku. Zatímco základní a uměleckou školu navštěvoval v Hořovicích, které jsou i jeho domovem,
soukromou uměleckoprůmyslovou školu bude
od září studovat v Plzni.
Ve druhé části vernisáže se všichni přesunuli
do výstavních místností, kde opět hrála živá hudba. Výstavě a galerii požehnal kněz Stefan Wojdyla. Výstava Otec a syn trvá až do 26. srpna. Zájemci ji mohou navštívit v pátek, sobotu a neděli
v době od 10:00 do 17:00 hodin. (rak)

n Vernisáž výstavy Otec a syn navštívily desítky lidí. Foto: 4x Radka Kočová

n O hudební doprovod se postarala hudební skupina Gutta.

Václav Šesták: Jsem rád,
že se naše společná výstava uskutečnila

Matěj Šesták: Táta má svůj
jedinečný a přitom tradiční styl

Co pro vás znamená, že vystavujete se svým synem?
Celkem hodně. Původně, když jsem mu to navrhnul, se vyděsil. Hned si uvědomil, co obnáší velká společnost. Nakonec jsem syna zpracoval a jsem rád, že
se naše společná výstava uskutečnila. Jsem přesvědčen, že syn je nakonec také
rád, že se přidal.
Co vás nejvíce zaujalo na díle vašeho syna?
Je toho více. Je perfekcionista, vše musí být podle jeho představ. Pokud to tak
není, chodí za mnou a chce o tom mluvit. Rozebrat celou záležitost do detailů. I když mu povím, že je to výborné, je na pochybách. Myslím,
že by si potřeboval více věřit, potřeboval by více
sebejistoty.
Co bylo na přípravě výstavy nejnáročnější? Co
vás na ni nejvíce těší?
Náročná byla konečná fáze, kam patřily i dokončovací práce na obrazech a jejich rámů. Pochopitelně náročná byla i jejich následná instalace.
Skutečně není legrace zaplnit tolik místností. Těší
mne, že jsem se mohl do galerie po pěti letech
Václav Šesták
vrátit a nabídnout spolupráci mému synovi.

Co pro tebe znamená, že vystavuješ se svým otcem?
Je to má velká premiéra. Při přípravách jsem byl velice nervózní, asi jako tatínek. Nervozita k tomu ale asi patří. Že vystavuji se svým otcem, mne samozřejmě velice těší. Je to čest, táta je
velice známý a talentovaný.
Co tě nejvíce zaujalo na díle tvého otce?
Táta má svůj jedinečný a přitom tradiční styl. Nejvíc se mi líbí
velké obrazy lesních zákoutí.
Co bylo na přípravě nejnáročnější? Co tě na výstavě nejvíce
těší?
Závěrečné přípravy provázely
velký tlak i spěch. Bylo toho třeba hodně zajistit a v posledních
dnech jsme si mysleli, že to nemůžeme stihnout. Nakonec jsme
vše včas zvládli, za to jsem moc
rád. Jak už jsem ale řekl, nejvíc
mě těší, že s tatínkem mohu vyMatěj Antonín Šesták
stavovat.
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Hořovické gymnázium
slavilo významné jubileum

n V Muzeu Hořovicka přednášel památkář Jan Žižka, svému oboru se věnuje téměř čtyři desítky let. Foto: Radka Kočová

Dobové fotografie, videonahrávky z maturitních plesů, školních akademií nebo divadelních
představení. K tomu Almanach, upomínkové
předměty s logem školy, občerstvení a v neposlední řadě setkávání s bývalými spolužáky či učiteli.
To vše a mnohé další čekalo v budově Gymnázia
Václava Hraběte Hořovice na návštěvníky oslav
sedmdesátého výročí založení školy. V přízemí

je vítali žáci Zuzana a Tadeáš ze sekundy. Pestrý program se pod taktovkou učitelského sboru
i současných studentů se odehrával v prvním
i druhém patře školy.
Slavnost se konala v pátek a sobotu 8. a 9. června. Na jejím konci se v místním klubu Labe uskutečnila zábava, na které zahrály kapely složené
z absolventů hořovického gymnázia. (rak)

V Muzeu Hořovicka
přednášel Jan Žižka
Hospodářské dvory tvořily podstatu
bývalých panství. Šlechtické rody, kláštery,
někdy i města jim věnovaly velkou pozornost a na jejich výstavbu povolávali přední
architekty a stavitele. To vše mnohé další
se lidé dozvěděli na červnové přednášce
Muzea Hořovicka, která nesla název Hospodářské dvory na Hořovicku. Přednášel
ředitel územního odborného pracoviště
středních Čech Národního památkového
ústavu Jan Žižka. Ten představil hospodářské dvory z několika bývalých velkostatků
rozkládajících se na území Hořovicka. Návštěvníci tak získali zajímavé informace
o stavbách, které jsou nedílnou součástí jejich kraje. Společně s Janem Žižkou si připomněli hospodářské dvory, velkostatky
i jednotlivé hospodářské budovy Hořovic,
Osova, Skřiple, Všeradic a mnohých dalších míst našeho regionu. (rak)

n Slavnost k významnému jubileu Gymnázia Václava Hraběte Hořovice se uskutečnila v pátek
a sobotu 8. a 9. června. Akci si nenechalo ujít téměř pět stovek návštěvníků. Foto: Radka Kočová

Festivalem se nesou tóny dechové hudby, swingu a jazzu
Úvodní akcí Hořovického kulturního léta, které
se až do konce srpna koná na nádvoří Starého zámku a v zahradě Společenského domu, byl červnový
koncert základních uměleckých škol z Hořovic, Berouna, Příbrami a Rakovníka. Žáci nabídli skladby
různých žánrů, a v takovém duchu se odvíjí celý
festival.
Už v neděli 24. června bylo na programu vystoupení Hořovické muziky, kvůli nepříznivému počasí
ale dechová hudba zněla v klubu Labe. V neděli 15.
července vystřídají dechovku rytmy funku, kdy se
na nádvoří Starého zámku od 18:00 hodin představí
skupina La Fanka s hostem. V neděli 29. července
festival pokračuje swingovými a jazzovými skladbami z celého světa, zahraje je Hrádecký Big Band.
Srpen přinese folkové a lidové písně. Součástí
festivalu je i tradiční Motorkářský cvoček, v zahradě
Společenského domu se koná v sobotu 28. července.
Nechybí ani divadelní představení.
Podrobný program festivalu Hořovické kulturní
léto najdete na stranách 14 a 15. (rak) (rak)
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n Hořovické kulturní léto 2018 zahájil koncert základních uměleckých škol. Představily
se tělesa z Hořovic, Berouna, Příbrami i Rakovníka. Foto: Yvetta Hájková
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Pasování prvňáčků na rytíře řádu čtenářského
V pátek 15. června usedlo do lavic kaple hořovického zámku několik desítek malých školáků. V dopoledních hodinách zde
Knihovna Ivana Slavíka Hořovice pořádala
tradiční akci pasování prvňáčků na rytíře
řádu čtenářského. „Slavnostního setkání se
zúčastnily čtyři základní školy. Pozvání přijaly 1. i 2. základní škola Hořovice, ZŠ Tlustice a ZŠ Zaječov,“ vyjmenovala vedoucí hořovické knihovny Martina Stelšovská.
A co musely děti splnit, než je knihovnice
Eva Kocourková v roli královny do řádu čtenářského pasovala? Princeznám Kláře, Zuzce
a Kačence přečetly krátký úryvek a dvorní
dáma Marcela Labská prověřila jejich bystrost hádankami. Ze zámecké kaple školáčci
odcházeli s oranžovou šerpou a drobnými
dárky, které poskytly místní pobočka Coop
a knihovna. Všechny pasované děti navíc získaly registraci v knihovně zdarma.
Zástupci Knihovny Ivana Slavíka Hořovice děkují za možnost uspořádat slavnost
v kapli zámku Hořovice. (rak)

n Už jsem čtenářem! To si mohou říci všechny děti, které na zámku Hořovice královna pasovala
na rytíře řádu čtenářského. Foto: Radka Kočová

Cesta za pokladem a historická vozidla
Víkend otevřených zahrad vznikl ve Velké Británii, postupně se
stal oblíbeným po celé Evropě. I české zahrady a parky nabízejí druhý
červnový víkend zajímavé programy pro celé rodiny. Výjimkou není

n Cestu hořovického zámeckého parku lemovaly legendární vozy, nechyběla ani Škoda Felicia. Foto: rak

ani zámek Hořovice, jehož park přilákal v sobotu a neděli 9. a 10. června
řadu návštěvníků.
Malý i velcí se zde
mohli vydat na cestu za pokladem. Při
procházce parkem
plnili
jednotlivé
úkoly a prohlédli si všechna jeho
zákoutí.
Dalším
zpestřením
byly
komentované pron Cesta za pokladem přilákala do zámku
hlídky, které nabídHořovice malé i velké návštěvníky. Foto: rak
ly zajímavosti z historie parku nebo podrobnosti o současném plánu na jeho obnovu.
O týden později měl v hořovickém zámeckém parku zastávku
2. ročník Veteran rallye, který pořádal spolek Historická technika
Kladno. I tato akce se těšila velké návštěvnosti. (rak)

Oranžový dětský den
V sobotu 9. června louka u hořovického
Lázeňského rybníka ožila hudbou i dětským smíchem. V odpoledních hodinách se
zde konal Oranžový dětský den. Akci pořádala místní organizace ČSSD, její zástupci
pro děti připravili pestrý program. Diskžokej nabídl hudební doprovod a hry pro děti.
Atrakcí byl skákací hrad a mezi další zážitky
rozhodně patřila jízda na koních. Nechyběla ani sladká odměna. (rak)
n Oranžový den dětí si chlapci a děvčata užili
u hořovického Lázeňského rybníka. Foto: rak
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K partnerství s Gau-Algesheim se připojí další škola
Ve dnech 22. – 25. 5. se uskutečnila tradiční
návštěva partnerského města Gau-Algesheim,
která byla druhým rokem spolufinancovaná
česko-německým fondem budoucnosti. Akce
se zúčastnily tři desítky žáků z 1. a 2. základní
školy Hořovice. V doprovodu tří vyučujících se
školáci zúčastnili vyučování, sportovních aktiv
a rukodělných činností v Christian Erbach – Realschule plus. V rámci česko-německého kvízu
měli možnost navzájem si ověřit vědomosti o reáliích obou zemí. Zejména pro fotbalisty byla vel-

Ateliér dětské kresby
ve Tvořivém ráji
Děti z Ateliéru dětské kresby se každý
rok účastní prestižních výtvarných soutěží. Napjatě jsme čekali i letos na výsledky
první ze soutěží, kterou vyhlašují Lesy
České republiky s. p., Jihočeská vědecká
knihovna v Českých Budějovicích, Ústav
pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs
nad Labem, Jihočeská zoologická zahrada
Hluboká nad Vltavou, Stezka korunami
stromů Lipno a A.W. Faber-Castell Česká
republika spol. s r.o. S velkou radostí jsme
přijali hned čtyři krásné diplomy za vítězné práce v jednotlivých kategoriích,
ve kterých děti soutěžily. Součástí ocenění byla odměna od organizátorů. Největší
radost z ní měla naše nejmenší účastnice
Nelinka Chaloupecká, která se moc těší,
až si bude pastelky, tužky a sešity, které
k diplomu obdržela, vzít do první třídy.
Dalšími oceněnými talenty byly Ema Stoličná, Ema Stloukalová a Eliška Rusová,
která již v minulých letech získala ocenění v MdvvLidice.
I v současné chvíli vznikají v Ateliéru
dětské tvorby dílka, která těší nejenom
samotné autory. Je v nich odrazjejich cítění, energie promítající se do vnímání
emocí, a také odkaz technik pod vedením
zkušených lektorů, díky nimž se z našich
účastníků kurzů stávají osobnosti, připravené pro další studium uměleckých škol.
Výtvarné kurzy navštěvují děti všech
věkových kategorií až po dospělé. Každý
dostane možnost objevit v čem je nejlepší, která technika mu sedí a tyto schopnosti zdokonalovat.
Víme, že největší poctou je, když žák
svým talentem předčí svého učitele, vystoupí z jeho stínu, a k tomu se nechá stále vést k zdokonalování svého osobitého
a již charakteristického stylu. Naší studentce Lilianě Niklové se to podařilo!Navštěvuje Ateliér dětské tvorby již šest let
a její tvorba zažívá úspěchy na mnoha
soutěžích. Společně se s ní těšíme a děkujeme jí za dlouhodobou přízeň a také
za to, že je vzorem pro naše začínající
výtvarníky.
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n Hořovičtí žáci navštívili Gau-Algesheim. Foto: Friedel Jouaux
kým zážitkem návštěva Opel Areny v Mainzu.
Následovala prohlídka starého města. Druhý
den dopoledne si žáci užili plavbu po řece Rýn
a cestu lanovkou k pomníku Germánia. Po návratu do Gau-Algesheim navštívili muzeum
jízdních kol, kde si jednotlivé exponáty mohli
sami vyzkoušet. Následovala návštěva římských
vykopávek a aquaparku. Cestou domů se žáci
zastavili v místním vinařství, kde jim majitel
vysvětlil, co práce ve vinařství obnáší. Žáci byli
s programem spokojeni. Přivezli si spoustu nových a zajímavých zážitků. Nejvíce se jim líbila
návštěva školy se společnými sportovními aktivitami. Příští rok pojedeme zas.
Mgr. Tereza Štěpničková a Mgr. Lenka Eklová

Brdy i Pražský hrad
O týden později se němečtí partneři vypravili do Hořovic. Pětičlenná výprava z GauAlgesheim se nejprve vydala na setkání do 1.
základní školy. Tím navazují na již zavedenou
a fungující spolupráci 2. základní školy. „Při

večerním jednání jsme zhodnotili, co se nám
povedlo, co ještě ne, a na čem bychom rádi spolupracovali v budoucnu,“ konstatoval starosta
města Hořovice Jiří Peřina. Ten připomněl, že
dlouholetou koncepci mohou ovlivnit podzimní komunální volby. „Proto jsme se zaměřili
především na letní měsíce, kdy nás navštíví hasiči z Gau-Algesheim. Mimo jiné jim Komárovští předvedou novou techniku i budovu,“ prozradil podobu další návštěvy starosta Hořovic
Jiří Peřina.
K tomu ještě doplnil podrobnosti k té červnové, kdy sobotní program začal procházkou po Hořovicích se zastávkou ve sportovním areálu včetně
nové haly a pokračoval kytarovým koncertem
v Domečku Hořovice. Následovala Galerie Starý
zámek, Muzeum Hořovicka nebo Infocentrum.
Odpoledne část hostů přijala pozvání na cyklovýlet do brdských lesů, část se těšila z Pražského
hradu a pražského setkání k dvacátému výročí
česko-německého fondu budoucnosti. Průvodcem v Brdech byl radní Jiří Vavřička, po Praze
hosty provázel starosta Jiří Peřina. (rak)

Na Palackého náměstí Hořovičtí přivítali žlutý peloton
Ve čtvrtek 7. června dominovala na hořovickém Palackého žlutá barva, a také odhodlání pomoci onkologicky nemocným dětem. V odpoledních hodinách v centru města zastavil
peloton Nadačního fondu Josefa Zimovčáka Na kole dětem, který se snaží rozšířit možnosti
solidarity a tolik potřebné finanční pomoci a podpory dětí v boji proti zákeřnému onemocnění. A právě cyklotour,
na kterou se cyklisté
ve žlutých trikotech už
po deváté vydali, takovou podporou je. V letošním roce se k ní přidali i žáci 1. a 2. základní
školy v Hořovicích.
Na náměstí je přivítal
starosta Hořovic Jiří Peřina společně s ředitelem
Městského kulturního
centra Přemyslem Landou. Akci svou přítomností podpořili i obyvatelé města a v neposlední
n Starosta Hořovic Jiří Peřina společně s ředitelem Městského kulturřadě i olympionik Petr
ního centra Přemyslem Landou a Josefem Zimovčákem. Foto: rak
Koukal. (rak)
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Stovkám dárců krve v Hořovicích zazpíval Miro Žbirka
Stovky dárců krve zaplnily Společenský dům v Hořovicích, kde se konal koncert na jejich počest. Hostem hudebního večera
byl známý zpěvák Miro Žbirka. Pozvaným jubilejním dárcům krve poděkovala Jana Šrámková, vedoucí sestra transfúzní stanice v Hořovicích, Jiří Peřina, starosta města Hořovice a Sotirios Zavalianis, majitel hořovické a berounské nemocnice.
Tuto akci iniciovala hořovická nemocnice
při příležitosti Světového dne dárců krve, který se tradičně slaví 14. června a byl vyhlášený
Světovou zdravotnickou organizací v roce 2003.
„Dárcovství krve je často jedinou možností, která
rozhodne o záchraně člověka. Cílem této každoroční kampaně je zvýšit povědomí o potřebě bezpečných krevních derivátů a platí především jako
poděkování všem dárcům krve za jejich činnostzachraňující životy,“ zdůrazňuje Jana Šrámková,
vedoucí sestra hořovické transfúzní stanice.
Koncert se konal v pátek 15. června a byl primárně určen pro jubilejní dárce krve a jejich příbuzné. Cílem akce bylo popularizovat dárcovství
krve a získat nové dárce, především z řad mladých
obyvatel Hořovic i Berounska. Pozvané hosty pozdravil Ing. Sotirios Zavalianis, majitel Nemocnice
Hořovice, který jim veřejně poděkoval za dárcovství krve, jež pomáhá těm, kteří jsou v ohrožení
života. Transfúzní oddělení hořovické nemocnice
eviduje přes jedenáct tisíc dárců a představuje největší odběrové místo v celém Středočeském kraji.
Velký podíl na tomto úspěchu má řada profesních
a zájmových sdružení a nepochybně právě i jubilejní dárci.
Mezi čestnými hosty pateční akce se zařadil
i Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta města Hořovic, který
též pozdravil všechny přítomné. Hořovický starosta patří mezi jubilejní dárce a může se pochlubit přibližně stovkou odběrů. Před zahájením
koncertu se konala tombola, jejímž výhercem se
stal pan Jaroslav Rybka (56) z Komárova, dárce se
75 odběry, který vyhrál dovolenou v Řecku pro
dvě osoby za 50 000 Kč.
Paní Šrámková, zdravotnice a místostarostka
Hořovic v jedné osobě, nám sdělila, že jen v roce
2017 přišlo poprvé darovat krev 518 dárců, o sto
více než v předchozím roce. „Nejvíce si vážím
těch, kteří dárcovství kladně propagují dál a přivedou do Hořovic nové dárce z rodiny nebo z okruhu svých kamarádů, kolegů či sousedů,“ řekla
vrchní sestra Šrámková.
Zbytek večera patřil Miro Žbirkovi s kapelou,
který se svými hity dokázal nadchnout všechny
přítomné a vytvořit neopakovatelnou atmosféru.

Zájezd na Vysočinu
Organizace Svazu tělesně postižených
pořádá zájezd do čtyřhvězdičkového hotelu v zákoutí kraje Vysočina na pomezí
Žďárských vrchů ,,Skalský Dvůr“ u Nového Města na Moravě. Pojeďte s námi
strávit týdenní pobyt a nechte se hýčkat
ve Wellness centru se snídaní formou bufetu, večeří s nabídnutým výběrem ze čtyř
různých menu o 3 chodech. Budeme se
těšit na výlety na Macochu, klášter Zelená
hora, královské město Polička aj. Termín
pobytu 12. - 17. 8. 2018.
Informace podá předsedkyně Jarmila
Gruntová, tel. č. 605 503 281.
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n Dárcům krve zazpíval v Hořovicích legendární Miro Žbirka. Foto: archiv NH

Hořovická heligónka 2018
Městské kulturní centrum Hořovice pořádá v sobotu 18. srpna 2018 ve Společenském domě v Hořovicích tradiční setkání heligónkářů, které probíhá ve spolupráci s firmou Delicia accordions s.r.o. Hořovice a pod záštitou starosty města Hořovice Dr. Ing. Jiřího Peřiny.
V letošním roce se můžeme těšit již na 41.
ročník oblíbeného heligónkářského festivalu.
Pravidelně se zde setkávají hráči na heligónku z celé republiky i ze Slovenska s početnými
příznivci tohoto lidového hudebního nástroje. Jsme rádi, že se k nám vracejí dlouholetí
účastníci i zástupci mladé generace, kteří dokazují, že popularita heligónky rozhodně není
na ústupu.
Letošní festival bude opět obohacen o prodejní stánky regionálních výrobků a potravin.
Dále bude možné shlédnout jedinečnou výstavu historických modelů starých heligónek
a akordeonů, ale také nové současné modely
firmy Delicia accordions s.r.o.
Pro heligónkáře je připraveno občerstvení,
suvenýr s logem Hořovické heligónky a účastnický list. Vítězové soutěže o Cenu diváka (1.
- 3. místo) pak získají dárkový poukaz na sortiment firmy Delicia accordions s.r.o.
Heligónkáři, kteří by chtěli na přehlídce
vystoupit, se mohou přihlásit do 31. 7. 2018
na adrese MKC Hořovice, Vrbnovská 30/1,
268 01 Hořovice, na tel. číslech 603 199 304,
311 512 564, nebo na e-mailu mkc@mkc-horovice.cz.
Setkání se může zúčastnit pouze hráč
na klasickou neupravenou heligónku, přihlásit
se mohou i dua a tria, případně větší heligónkářské skupiny, přičemž dominantní nástroj

musí být vždy heligónka. Hráči na jiný nástroj
než heligónka nebudou do soutěže přijati.
Přihlášení hráči se mohou prezentovat
v rámci sobotního programu nejpozději do 12
hodin. Každý účastník si připraví 3 skladby.
Hráč může skladbu i zazpívat nebo zpěváka
doprovodit. Max. délka vystoupení – 10 minut.
Program přehlídky:
10:00

Zahájení přehlídky, přivítání
účastníků a diváků starostou
města

10:00 – 12:00 1. část přehlídky heligónkářů
12:00 – 13:00 KLADENSKÁ HELIGÓNKA
Stanislava Waise
od 13:00

2. část přehlídky heligónkářů

na závěr
přehlídky

LIBEREČTÍ HARMONIKÁŘI a vyhlášení výsledků soutěže o CENU DIVÁKA

Další informace na tel. číslech: 311 512 564,
603 199 304 (MKC Hořovice), 732 512 821
(Informační centrum) a na www.mkc-horovice.cz
Akce se koná za podpory města Hořovice
a Středočeského kraje.
Mediální partneři: Podbrdské noviny, Berounský deník a Český rozhlas Region.

www.mesto-horovice.cz

výběrové řízení - zprávy

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

samostatný odborný referent/ka odboru výstavby
a životního prostředí – úřad územního plánování
Více informací na www.mesto-horovice.eu

Cítí se děti
ve městě bezpečně?
Bezpečné město. To je název projektu
města Hořovice, jehož součástí byla soutěž
místních škol. V ní mohli žáci vyslovit názor
na své město. Mohli říci, co se jim líbí, co se
jim naopak nelíbí, jak a co by ve městě změnili. Školáci vypracovali prezentace, se kterými přišli na akci s názvem Představme se! Ta
se konala v závěru května na nádvoří Starého
zámku.
Do soutěže se zapojily 1. i 2. základní škola,
Gymnázium Václava Hraběte Hořovice a Základní škola Svatopluka Čecha. Žáci z posledně jmenované školy všechny překvapili. „Všem
vyrazili dech. Natočili o městě film, který
zaujal i režisérku Lucii Groene, která usedla
do poroty soutěže Bezpečné město,“ konstatovala vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Hořovice Olga Kebrlová s tím, že
součástí prezentací byly i trojrozměrné makety města nebo i písnička. „Vůbec by mne nenapadlo, že jsou děti tak vnímavé a kreativní.
Navíc vidí věci, které dospělým unikají. Zjistili
jsme, kde se dětem líbí a kam vůbec nepůjdou.
Také to, že by rády po městě jezdily bezpečně
na kole,“ doplnila Olga Kebrlová.
Hořovičtí vyhlásili soutěž Bezpečné město na začátku roku, vítězové byli vyhlášení
na zmíněném setkání Představme se! Tím, že

n Vyhlášení voleb

oložka se na podzim vypraví do škol, které se
soutěže zúčastnily. „Se skupinkami dětí by se
v rámci takzvaných mentálních map snažila
získat ještě více informací o jejich pocitu bezpečí ve městě. Následné analýzy by mohly být
jedním z podkladů pro zpracovávání komunitního plánu sociálních služeb. Výstupy by se
také mohly stát podkladem při zpracovávání
Strategie prevence kriminality města Hořovice,“ uzavřela Alena Ratajová. (rak)
Seznam výherců:
n V soutěži Bezpečné město bodovali žáci ZŠ
Svatopluka Čecha Hořovice. Foto: (rak)

I. kategorie:

školáci předvedli své projekty, soutěž rozhodně nekončí. Už nyní jsou jejich práce vystavené ve vestibulu budovy městského úřadu č.p.
640. „Názory dětí chceme předložit radě jako
návrh na to, co by se mohlo zlepšit,“ sdělila
koordinátorka odboru sociálních věcí a zdravotnictví Alena Ratajová s tím, že projekty
dětí budou navazovat i na další akce. Hořovický sociální odbor spolupracuje s Centrem
pro komunitní práci střední Čechy. Jeho soci-

2. místo: 1. ZŠ Hořovice

1. místo: 2. ZŠ Hořovice
3. místo: ZŠ Svatopluka Čecha
II. kategorie:
1. místo: ZŠ Svatopluka Čecha
2. místo: 1. ZŠ Hořovice
3. místo: 2. ZŠ Hořovice
3. místo: Gymnázium Václava Hraběte
Hořovice

Beseda městské policie na základních školách
V rámci prevence kriminality strážníci MP Hořovice pořádají besedy na základních školách.
Dne 25. dubna navštívili ZŠ Komárov, kde děti seznámili se správným chováním v silničním provozu, s tím, jaká je povinná výbava kola, jak přecházet silnici, co jsou dopravní značky a kde se s nimi
mohou setkat. Na závěr besedy děti vyplnily test z dopravní výchovy, který strážníci vyhodnotili
a děti odměnili drobnými předměty s logem Městské policie.
Světla Dardová, zastupující velitel Městské policie Hořovice

Vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu ČR, zastupitelstev obcí a zastupitelstev
městských obvodů a městských částí ve statutárních městech. Prezident republiky vyhlásil volby do Senátu Parlamentu ČR, zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských
obvodů a městských částí ve statutárních
městech a stanovil dny jejich konání na pátek 5. října a sobotu 6. října 2018. Rozhodnutí Prezidenta republiky vyšlo ve Sbírce
zákonů č. 85/2018, která byla rozeslána dne
31. května 2018. Za den vyhlášení voleb se
považuje 31. květen 2018.
Více informací na http://www.mestohorovice.eu/mestsky-urad/volby/

www.mesto-horovice.cz
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Z Rady města
Hořovice
ze dne 16. května 2018
n Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč
pro 1. a 2. ZŠ Hořovice, který bude
použit na úhradu nákladů spojených se společným vycestováním
žáků obou škol do německého partnerského města Gau-Algesheim.
n Rada souhlasí s finanční spoluúčastí ve výši 180 000 Kč na pořízení územní studie v lokalitě Západní sídliště – nové zastavitelné plochy,
a to z důvodu, aby město mohlo
ovlivnit výslednou podobu této studie, a tudíž tak řešení celé lokality
včetně urbanistické koncepce.
n Rada bere na vědomí stanovený
termín kontrolní prohlídky stavby:
,,Skládka Hořovice – etapa III“, a to
dne 31. 5. 2018 od 9:00. Stavební
úřad přizval k provedení kontrolního zaměření výškového povrchu
skládky společnost Václav Heppner
– geodetická kancelář.
n Rada souhlasí s bezplatným
pronájmem sálu radnice Základní
umělecké škole Hořovice k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení, a to v termínu 18. 5. a 6. 6.
2018 od 16 do 19 hodin a 15. 6. 2018
od 15 do 19.30 hodin.
n Rada souhlasí s textem smlouvy
o provozování hostingových služeb,
podle které bude město Hořovice,
pro software používaný úřadem pro
zpracování mezd, za částku 2.900 Kč
bez DPH ročně, využívat služeb datového centra společnosti ALIS s.r.o.
n Rada se seznámila s předkládací
zprávou, týkající se pokácení 4 ks
smrků, rostoucích na pozemcích
ve vlastnictví Města Hořovice, p. č.
1229/1, 1112/1, 1112/51 a 1112/33
v k. ú. Hořovice, které překážejí
zamýšleným výkopům (stavba –
HOŘOVICE – obnova NN z TS
BE_3582, souběžná rekonstrukce
VO). Rada souhlasí s pokácením
4 ks těchto smrků.
n Rada souhlasí s trasou po které by
měla být přiváděna splašková voda
z Komárova a okolí do čistírny odpadních vod v Hořovicích. Splašková kanalizace je navržena, kromě jiných, i na pozemcích města 2286/1,
2286/5, 2287/1, 2290/4, 2291/3,
2291/4, 2307/1, 2307/4 a 2313 v k.
ú. Hořovice.
n Rada souhlasí se zněním výzvy
k podání nabídek a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na stavební práce
zadávanou dle vnitřního předpisu
č. 3/2016, zásad pro zadávání ve-
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řejných zakázek malého rozsahu
pro veřejného zadavatele, v platném
znění, na VZ „Oprava mostu před
vstupem do 1. ZŠ Hořovice“. Zároveň souhlasí se složením komise
pro otevírání obálek, komise pro
posouzení kvalifikace a hodnotící
komise a jejich náhradníky v tomto
složení: členové – Bc. Michal Hasman, MPA, Mgr. Radek Šumera,
Ing. Petr Karban, Monika Božková, Karel Pelikán, náhradníci – 1.
náhradník Ondřej Vaculík, 2. náhradník Mgr. Kateřina Abrhámová,
3. náhradník Ing. Milan Šnajdr, 4.
náhradník Mgr. Helena Plecitá, 5.
náhradník Mgr. Jiří Vavřička. Komisi se ukládá zahájit činnost dne
28.05.2018 od 08:30 hod.
n Rada města bere na vědomí předloženou studií proveditelnosti k projektu registrační číslo: CZ.03.4.74/0
.0./0.0/16_033/0002916, název projektu: „Strategie kvality komunikace
a řízení veřejných služeb na městském úřadě Hořovice, v rámci klíčové aktivity č. 1: Korporátní řízení
veřejných služeb - Studie proveditelnosti, nazvaná „ Využití Referenčního modelu integrovaného systému řízení veřejnoprávní korporace
Město Hořovice, ze dne 19.3.2018“,
která zahrnuje návrhy variant systému strategického řízení a kontroly
komplexního řízení veřejných služeb ve městě, včetně modelu vrstvy
veřejných služeb města (tzv. byznys
architektura).
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy o dílo na akci nazvanou „Bytový
dům – Velká Víska – sociální bydlení“ se společností Ing. Miroslav
Klíma – PROKON Atelier, spočívajících ve zpracování projektové
dokumentace pro spojené územní
a stavební řízení, vč. položkového
rozpočtu a výkazu výměr, a inženýrské činnosti za účelem získání stavebního povolení, ve výši
588.000 Kč bez DPH, tj. 711.480 Kč
vč. 21 % DPH.
n Rada souhlasí se zněním veřejnoprávní smlouvy mezi městem Hořovice a obcí Osek, podle které budou
strážníci městské policie města Hořovice na území obce Osek vykonávat dle § 2 zákona o obecní policii
úkoly na úseku zajišťování místních
záležitostí veřejného pořádku
v rozsahu vymezeném zákonem
č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za úhradu vzniklých nákladů.
n Rada bere na vědomí žádost
spoluvlastníků pozemku parcelní
č. 684/1 v k. ú. Hořovice o vyklizení tohoto pozemku a pověřuje
Mgr. Davida Navrátila jednáním se
spoluvlastníky pozemku a přísluš-

ným peněžním ústavem o možném
odkoupení pozemku.
n Rada města projednala návrh
občana pana Karla Hasmana a doporučuje zastupitelstvu města tento
návrh vyřídit.
n Rada nesouhlasí s prodloužením
nájemní smlouvy na sociální byt
žadatelce, dle přílohy k zápisu, a trvá
na svém předchozím rozhodnutí
uvedeném v Usnesení č. 6, ze dne
21. 2. 2018 – kdy odsouhlasila prodloužení nájemní smlouvy pouze
do 31. 05. 2018. Zároveň schvaluje
poskytnout bydlení v jedné místnosti v holobytech. Po uplynutí lhůty k vystěhování, tj. 15 dní ode dne
ukončení nájemní smlouvy, ukládá
Rada města Městské správě bytového a nebytového fondu zahájit úkony vedoucí k vystěhování.
n Rada schvaluje upravené Zásady pro přidělování sociálních
bytů a eventuální prodloužení
nájemní smlouvy a zároveň ruší
zásady č. 1/2011 ze dne 8. 2. 2011.

Z Rady města
Hořovice
ze dne 30. května 2018
n Rada stanovuje datum konání veřejného zasedání zastupitelstva města na středu 20. 6. 2018 od 16. hodin
v sále radnice.
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.
2017.
n Rada města Hořovice doporučuje schválit Zastupitelstvu města
Hořovice podle § 84 odst. 2, písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet města
Hořovice za rok 2017, a to bez výhrad.
n Rada města Hořovice bere
na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 5 ke schválenému
rozpočtu města Hořovice na rok
2018 ve znění rozpočtového
opatření č. 4, 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 nesouhlasí
s uvolněním finančních prostředků na vybudování samostatného
vchodu pro prodejnu Květinářství
v Pražské ulici č. p. 366, neboť se

nejedná o majetek města, ale majetek Společenství vlastníků jednotek
Pražská 366 v Hořovicích, a investice do tohoto majetku by tak měly
čerpány právě z prostředků tohoto
sdružení, jehož je město také součástí.
n Rada města Hořovice schvaluje
poskytnutí dotací z rozpočtu města Hořovice v roce 2018 v rámci
Programu prevence kriminality“.
Dotace jsou poskytovány jako výhra v soutěži „Bezpečné město“,
a to konkrétně pro 1. základní školu Hořovice ve výši 18.000,- Kč, 2.
základní školu ve výši 19.000,- Kč,
Základní školu Svatopluka Čecha
ve výši 19.000,- Kč a Gymnázium
Václava Hraběte Hořovice ve výši
5.000,- Kč. Rada města Hořovice
v této souvislosti zároveň schvaluje
znění příslušných veřejnoprávních
smluv o poskytnutí těchto dotací.
n Rada města Hořovice bere na vědomí a zároveň souhlasí se zněním
MAP ORP Hořovice, registrační
číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/1
5_005/0000489, jehož realizátorem
je MAS Karlštejnsko, z. ú., a partnerem je město Hořovice.
n Rada se seznámila s ustanovením
§67 a §68 zákona č. 128/2000Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a navrhuje zastupitelstvu města stanovit počet
členů Zastupitelstva města Hořovice pro volební období 2018 – 2022
na 21 členů.
n Rada doporučuje zastupitelstvu
schválit změnu zřizovací listiny
MSBNF, spočívající v rozšíření hlavní činnosti: Provozování zařízení
k podnikání v oblasti s nakládáním
s nebezpečnými odpady, tj. shromažďování, soustřeďování, sběr,
třídění, přeprava, skladování, využívání a odstraňování nebezpečných
odpadů.
n Město Hořovice schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci ze
Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt „Cyklostezka Hořovice-Kotopeky“. Objednat zpracování žádosti u firmy Accon za cenu
45.000 Kč bez DPH.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle
které zpracuje Ing. Klíma, za cenu
175.450 Kč vč. 21% DPH, realizační
dokumentaci stavby akce, nazvané
„Sportovní areál - rekonstrukce tribuny a zázemí u fotbalového hřiště
- Hořovice“.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje společnost SPF
Group, za cenu 190.000 Kč bez
DPH, tj. 229.000 Kč vč. 21 % DPH,
žádost o dotaci včetně studie proveditelnosti k projektu Sociální bydlení Hořovice.
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z usnesení RM
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zpracování osobních údajů se
společností QCM, s.r.o., Bellova
370/40, 623 00 Brno – Kohoutovice,
spočívající v implementaci modulu
GDPR v systému E-ZAK ve výši
22.000,- Kč bez DPH, tj. 26.620,- Kč
vč. 21 % DPH.
n Rada města Hořovice souhlasí se
zněním Dodatku ke smlouvě o dílo
s firmou O.K. Garden, s.r.o., Sládkovičova 1233/21, Praha 4 na Projekt
obnovy sídelní zeleně ve městě Hořovice – etapa I. Višňovka, kterým
se mění konečný termín dokončení
díla.
n Rada města Hořovice se zavazuje
k zabezpečení povinné výše spoluúčasti při financování projektu 2. ZŠ
Hořovice – Vestavba do půdy hlavní
budovy v minimální výši 30 % z celkových nákladů akce.
n Rada souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh
včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou
zakázku na dodávky zadávanou dle
vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad
pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění, na VZ
„Pořízení židlí pro MKC Hořovice“.
Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek, komise
pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky
v tomto složení: členové – Bc. Michal Hasman MPA, Mgr. Přemysl
Landa, Ing. Petr Karban, náhradníci – 1. náhradník Ondřej Vaculík,
2. náhradník Marcela Labská, 3.
náhradník Ing. Milan Šnajdr. Dále
rada města ukládá hodnotící komisi
zahájit činnost nejdříve 11. 6. 2018
od 08:00 hod.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle
které zpracuje, za cenu 24.200 Kč
vč. 21 % DPH, společnost pk.servin, s.r.o. plán BOZP pro stavbu
nazvanou „2. ZŠ a GVH – vestavba
do půdy hlavní budovy“. Rada zároveň souhlasí s nabídkou, podle které bude stejná společnost, po dobu
stavby, za cenu 7.865 Kč vč. 21 %
DPH měsíčně, vykonávat činnost
koordinátora BOZP.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle které společnost STRABAG a.s.,
za navýšenou cenu o 272.133 Kč
vč. 21 % DPH na celkových
1.663.416 Kč vč. 21 % DPH, provede povrchovou úpravu komunikace v Dlážděné ulici zadlážděním
z betonové dlažby BEST-URIKO II
místo původně uvažovaného asfaltu
(ABS).
n Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit umístění stavby na části pozemku p. č. 31/17
o výměře 69 m2 v k. ú. Hořovice
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a uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o bezúplatném převodu části
pozemku p. č. 31/17 o výměře 69
m2 v k. ú. Hořovice v rámci akce
„Přechod pro chodce, lokalita Nám.
Svobody, Hořovice“, za účelem vybudování přechodu pro chodce přes
ulici 9. května.
n Rada města na základě výběrového řízení „Oprava mostu před vstupem do 1. ZŠ Hořovice“ projednala
závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče BM Construction, spol.
s.r.o., U Klubu 1741/5, 143 00 Praha
4 - Modřany, IČ: 284 98 771, jehož
tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele. Společnost BM
Construction, spol. s.r.o. požaduje
za opravu mostu před vstupem do 1.
ZŠ v Hořovicích 2.386.513,52 Kč bez
DPH, tj. 2.887.681,36 Kč vč. 21 %
DPH.
n Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o roznášce
informačních/propagačních materiálů, kterým se prodlužuje platnost
smlouvy do 30. 6. 2021.
n Rada souhlasí se zněním veřejnoprávních smluv, podle kterých budou orgány města Hořovice (komise
k projednávání přestupků) vykonávat za konkrétní obce ve správním
obvodu Hořovic přenesenou působnost, a to projednávání přestupků
proti pořádku ve státní správě, proti
pořádku v územní samosprávě,
proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku.
Smlouvy se uzavírají na dobu neurčitou a to s obcemi: Běštín, Březová,
Bzová, Cerhovice, Drozdov, Felbabka, Hostomice, Hředle, Hvozdec,
Chaloupky, Chlustina, Jivina, Komárov, Kotopeky, Lhotka, Libomyšl,
Lochovice, Malá Víska, Neumětely,
Olešná, Osek, Osov, Otmíče, Podluhy, Praskolesy, Rpety, Skřipel, Tlustice, Točník, Újezd, Velký Chlumec,
Vižina, Zaječov, Záluží.
n Rada nesouhlasí se zněním
Smlouvy o nájmu pozemku, podle
které město pronajímá Společenství vlastníků pro dům Palachova
756-757, Hořovice část pozemku
parcelní č. 1112/32 v k. ú. Hořovice
o výměře cca 100 m2 za účelem parkování osobních vozidel.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti a práva stavby spočívající ve vybudování nové plynovodní
přípojky pro dům č. p. 1026 v ul.
Vrchlického, Hořovice, na budoucím služebném pozemku parcelní
č. 359/7 v k. ú. Velká Víska za cenu
500,- Kč/bm + DPH dle platných
předpisů.

n Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí nemovitostí – id. ? pozemků parcelní č. 1966/3 a č. 1966/21 v k. ú.
Hořovice z vlastnictví pana Zdeňka
Fajrajzla do vlastnictví města za účelem majetkoprávního vypořádání
za kupní cenu 500,- Kč/m2.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zpracování osobních údajů
se společností Edenred CZ s.r.o.,
která se uzavírá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími obecně závaznými předpisy.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zpracování osobních údajů
se společností DYNATECH s.r.o.,
která se uzavírá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími obecně závaznými předpisy. Předmětem
této smlouvy je úprava vzájemných
práv a povinností smluvních stran
při zpracování osobních údajů, které
společnost DYNATECH s.r.o. získá
v souvislosti s poskytováním svých
služeb městu.
n Rada doporučuje zastupitelstvu
města schválit nabytí nemovitosti
– pozemku parcelní č. 684/1 v k. ú.
Hořovice ze spoluvlastnictví pánů
Sergeje Mochalina st., Sergeje Mochalina ml. a Tomáše Starce do vlastnictví města za účelem majetkoprávního vypořádání za kupní cenu dle
znaleckého posudku.
n Rada souhlasí s prominutím
dluhu vůči městu Hořovice ve výši
9.349 Kč u opatrovance dle přílohy
zápisu, kterému bylo Město Hořovice ustanoveno veřejným opatrovníkem.
n Rada souhlasí, s přidělením uvolněného sociálního bytu č. 10 (o vel.
63 m2) žadatelce, dle přílohy zápisu.
Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou, a to do 28. 2. 2019.
n Rada města Hořovice schvaluje
uspořádání výstavy projektů, které
byly zpracovány žáky základních škol
v Hořovicích a studenty Gymnázia
V. Hraběte v rámci soutěže Bezpečné město, která je součástí Programu
prevence kriminality města Hořovice
na r. 2018. Výstava bude realizována
ve vestibulu – v 1. patře budovy č.p.

640 na drátěných panelech a třech
stolech v době od 11. 6. 2018
do 28. 6. 2018.
n Rada souhlasí s výkonem opatrovnictví u klienta s bydlištěm
mimo náš správní obvod dle přílohy
k zápisu, a zároveň ukládá odboru
vnitřních věcí a správnímu ve spolupráci s odborem sociálních věcí
a zdravotnictví připravit veřejnoprávní smlouvu.

Z Rady města
Hořovice
ze dne 8. června 2018
n Rada souhlasí s průjezdem
do jezdeckého areálu Ranch po cyklostezce vedoucí do Rpet v termínu
8. 6. 2018 - 10. 6. 2018, tedy v době
konání závodů v jezdeckém areálu.
Průjezd bude povolen pouze za účelem přivezení a odvezení závodních
koní z nebo do areálu. Žadatel zajistí, aby se vozidla po cyklostezce
pohybovala rychlostí max. 20 km
/ hod. Veškeré náklady na opravu
případných škod na tělese komunikace (např. utržené okraje povrchu
silnice, vyjeté koleje) způsobených
povoleným provozem budou opravovány majitelem, ale hrazeny žadatelem.

Z Rady města
Hořovice
ze dne 13. června 2018
n Rada souhlasí s nabídkou, podle které společnost STRABAG a.s.,
za navýšenou cenu o 272.133 Kč
vč. 21 % DPH na celkových
1.663.416 Kč vč. 21 % DPH, provede povrchovou úpravu komunikace v Dlážděné ulici zadlážděním
z betonové dlažby BEST-URIKO II
místo původně uvažovaného asfaltu
(ABS).
n Rada města Hořovice nesouhlasí s navrácením jistiny k veřejné
zakázce „Výstavba sběrného dvora
odpadů města Hořovice“ ve výši
100.000,- Kč společnosti StawoProfi
s.r.o., a to z důvodu, že tato společnost, jakožto první vítěz této veřejné
zakázky, následně sama odstoupila
z realizace předmětné veřejné zakázky a městu Hořovice tak způsobila další administrativní a zejména
časové komplikace při stanovení
finálního dodavatele.
n Rada rozhodla, že prázdninový
režim schůzí bude 25. 7. 2018 a 22.
8. 2018. Od 5. 9. 2018 se budou konat schůze rady v obvyklém režimu,
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tedy vždy ve středu sudého týdne.
n Rada bere na vědomí výsledek
výškového zaměření tělesa skládky
Hořovice - III. etapa, a to při probíhajícím navážení odpadu, kdy nejvyšší změřená výšková kóta činí cca
431 m.n.m., což je o 2 m více než dle
vydaného povolení. Rada zároveň
nesouhlasí s navyšováním skládky
nad rámec vydaných povolení.
n Rada souhlasí s navýšením pracovního místa podle § 102 odst.
2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovila s účinností od 1. 7.
2018 celkový počet zaměstnanců
města, zařazených do městského
úřadu na 87.
n Rada souhlasí s bezplatným
pronájmem sálu radnice Základní
umělecké škole Hořovice k pořádání
koncertů a jiných veřejných vystoupení, a to v termínu 22. 6. a 27. 6.
2018 od 16 do 20 hodin.
n Rada města ukládá provedení
úpravy vsaku před sportovní halou
(odstranit zeminu a nahradit štěrkem).
n Rada souhlasí s nabídkou, podle
které dodá a nainstaluje Ing. Ivan
Douša, za cenu max. 45 375 Kč
vč. DPH, v prostorách knihovny
v areálu Starého zámku, systém
elektronického plošného vysoušení
a trvalé izolace zdiva postiženého kapilární zemní vlhkostí DryPol.
n Rada souhlasí se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh

včetně Smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku na dodávky zadávané
dle vnitřního předpisu č. 3/2016,
zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro veřejného
zadavatele, v platném znění, na VZ
„Výstavba sběrného dvora odpadů
města Hořovice – dodávka vybavení“. Zároveň souhlasí se složením
komise pro otevírání obálek, komise
pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise a jejich náhradníky
v tomto složení: členové – Ing. Jaroslav Pelán, Ondřej Vaculík, Ing. Petr
Karban, Mgr. Helena Plecitá, Karel
Pelikán, náhradníci – 1. náhradník Ing. David Grunt, 2. náhradník
Ing. Milan Šnajdr, 3. náhradník
Miloslav Jelínek, 4. náhradník Monika Božková, 5. náhradník Zdeněk
Vlasák.
n Rada souhlasí s průjezdem do jezdeckého areálu Ranch po cyklostezce, vedoucí do Rpet v termínech 4.
7. 2018 - 8. 7. 2018, tedy v dobách
konání závodů v jezdeckém areálu.
Průjezd bude povolen pouze za účelem přivezení a odvezení závodních
koní z nebo do areálu. Žadatel zajistí, aby se vozidla po cyklostezce
pohybovala rychlostí max. 20 km
/ hod. Veškeré náklady na opravu
případných škod na tělese komunikace (např. utržené okraje povrchu
silnice, vyjeté koleje) způsobených
povoleným provozem budou opravovány majitelem, ale hrazeny žadatelem.

n Rada města na základě výběrového řízení „Vytvoření nového rezervačního informačního systému
pro CD, OP a ŘP“ v rámci projektu „Rozvoj informačních systémů
města Hořovice“ projednala závěry
hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Kadlec – elektronika, s. r. o.,
Hviezdoslavova 1335/55e, jehož
tímto vybírá jako dodavatele. Celková cena plnění veřejné zakázky bez
DPH činí 229.820 Kč, tj. 278.082 Kč
vč. 21 % DPH.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle
které bude vykonávat společnost
MCT-RR spol. s r.o., ve zbytku roku
2018 a v roce 2019, za maximální
cenu 187.853 Kč vč. DPH, autorský
dozor na stavbě nazvané „Vestavba
do půdy hlavní budovy, 2. ZŠ Hořovice“.
n Rada města na základě výběrového řízení „Pořízení židlí pro MKC
Hořovice“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky uchazeče AK
služby s.r.o., Netolice 9, 267 51 Lochovice, IČ: 03930360, jehož tímto
vybírá jako dodavatele a souhlasí
s podpisem Rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky. Společnost
AK služby s.r.o. požaduje za pořízení 500 ks židlí 582.250 Kč bez DPH,
tj. 704.522,50 Kč vč. 21 % DPH.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy
o nájmu pozemku, podle které město pronajme paní Martině K. část

pozemku parcelní č. 1112/32 v k. ú.
Hořovice o výměře cca 9 m2 za účelem zřízení venkovního posezení.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou
od 15.6.2018 do 30.9.2018 za jednorázové nájemné ve výši 300,- Kč.
n Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku
viz příloha.
n Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 k obchodní smlouvě, podle
kterého město při zajišťování závodního stravování zaměstnanců městského úřadu nebude společnosti
Edenred CZ s.r.o. poskytovat žádnou provizi za poskytnuté služby.
n Rada města ruší své usnesení č. 10
ze dne 12. 5. 2010.
n Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením
dohody o narovnání s panem Otto
S., jejímž předmětem bude převod pozemků v k. ú. Hořovice č.
2331/19, 2330/5 2331/32, 2331/57,
2331/58 do vlastnictví města
na straně jedné, a závazek města
zaplatit panu Otto S. celkové vyrovnání ve výši 4.840.804,- Kč z čehož
616.000,- Kč připadá na kupní cenu
pozemků, a zbylá část na vypořádání všech jeho zbývajících nároků
ve výši 4.224.804,- Kč.
n Rada doporučuje zastupitelstvu
města vydat Obecně závaznou vyhlášku Města Hořovice č. 1/ 2018,
kterou se stanovuje úhrada vodného
a stočného ve dvousložkové formě.

Město Hořovice recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevilo životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 32 683,76 kilogramů starých spotřebičů
Snaha obyvatel města recyklovat staré
a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše město obdrželo certifikát
vypovídající o přínosech třídění a recyklace
elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní
přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy,
uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém
Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili
produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií
neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho
města v loňském roce vyřadili 32 683,76 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali
k recyklaci, jsme uspořili 493,04 MWh elektřiny,
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28 624,72 litrů ropy, 2 128,49 m3 vody a 16,76
tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 100,94 tun CO2 ekv.,
a produkci nebezpečných odpadů o 440,67 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších,
má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní
prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické
energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří
přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.
Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je,
že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří
spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří
tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím
sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více

než 16 000 sběrných míst. To je pětkrát více než
například v ekologicky vyspělém Rakousku.
Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci.
Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny
o červené kontejnery na drobné elektro. Každý
kdo má zájem třídit vysloužilé elektro si může
najít nejbližší sběrné místo na www.sbernedvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku
finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených
spotřebičů do nového produktu. Pro každou
frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody
a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla
pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně
pozitivně, a to ve všech aspektech.
Zdroj: ASEKOL
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V Hořovicích získali další sociální automobil zdarma
Již druhý automobil obdržel Domov Na Výsluní v Hořovicích, zařízení provozující domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, pečovatelskou a odlehčovací službou. Slavnostní předání nového vozu proběhlo v pondělí 28. května v areálu domova. Vůz ředitelce Drahomíře Boubínové předal zástupce poděbradské reklamní agentury Kompakt, která tento projekt zaštiťuje. Přítomen byl
také starosta města Hořovice, Jiří Peřina, zástupci sponzorujících firem, zřizovatele a místní občané.
Město Hořovice na Berounsku dostalo zdarma celkem již tři sociální
automobily. Jeden z vozů byl věnován do pečovatelské služby Digitus o.
s. Hořovice, Domov Na Výsluní v Hořovicích si nyní přebírá druhý vůz.
Projekt s totožným názvem„Sociální automobil“ funguje po vzoru
evropských měst již 20 let, za tu dobu Kompakt předal v rámci České re-

Hasiči Hořovice
Zásahy Hasičského Záchranného Sboru Středočeského kraje,
územního odboru Beroun, požární stanice Hořovice.
8 Od 15. 5. 2018 do 15. 6. 2018
hasiči ze stanice Hořovice vyjížděli
k 45 událostem, z toho k 4 požárům, 21 technickým událostem
typu čerpání vody, padlý strom,
k 13 dopravním nehodám, ke dvěma událostem úniku látek, k 3
událostem záchrana osob a zvířat.
Ve dvou případech šlo o planý poplach, porucha EPS. Při událostech
spolupracovali se zdravotnickou
záchrannou službou, policií ČR
a ostatními složkami IZS. Při událostech došlo ke zranění 16 osob,
23 osob bylo zachráněno, 50 osob
evakuováno a 4 krát se jednalo
o zranění neslučitelná se životem.
8 Vlivem většího množství srážek
v oblasti Brd ve dnech 24. a 25. 5.
2018 došlo k zvednutí hladin potoků na ORP Hořovice. V souvislosti
s tímto přírodním jevem byly jednotky HZS Středočeského kraje ze
stanice Hořovice a Beroun společně s jednotkami SDH obcí vyslány
celkem k 36 událostem. Jednalo se
o ochranná opatření před povodněmi a následná likvidace škod,
jako čerpání vody a úklid nánosů.
Několik osob bylo nutné z jednotlivých oblastí a objektů evakuovat
do bezpečí.
8 30. 5. 2018 v 9:40 hodin byla
jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Hořovice společně
s jednotkou SDH obce Zdice a Bavoryně vyslána k požáru skládky
komunálního odpadu do obce
Stašov. Průzkumem byl zjištěn
vnitřní požár skládky. Část odpadu byla pomocí těžké techniky
odbagrována za asistence hasičů
s vodními proudy. Dále na místě
docházelo ke střídání zasahujících
hasičů z jednotek stanice HZS Beroun, SDH obcí Žebrák, Lochovice
a Chodouň. Dne 7. 6. 2018 byla
provedena likvidace požáru pomocí speciálního hasiva ONE SEVEN. Po likvidaci provedl majitel
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zhutnění tělesa skládky inertním
materiálem.
8 6. 6. 2018 byla jednotka HZS
Středočeského kraje ze stanice Hořovice a Beroun společně
s jednotkou SDH obce Králův
Dvůr vyslána na dopravní nehodu dodávkového vozidla a kamionu na dálnici D 5 Plzeň – Praha
24 km. Hasiči vyprostili těžce
zraněného řidiče pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení
a předali ho do péče lékaře ZZS,
který po nezbytných úkonech
konstatoval exitus.
8 9. 6. 2018 v 20:26 hodin byla
jednotka HZS Středočeského kraje
ze stanice Hořovice, Beroun a Rokycany vyslána k dopravní nehodě
mikrobusu na dálnici D 5 Praha
– Plzeň 49 km. Mikrobus na střeše byl mimo těleso dálnice, došlo
zde ke zranění 8 osob, 3 z nich byly
děti. Hasiči společně s ZZS provedli ošetření a transport raněných
do sanitek a vrtulníku ZZS.
8 Dne 11. 6. 2018 v 14:33 hodin
byla jednotka HZS Středočeského
kraje ze stanice Hořovice a Příbram vyslána k dopravní nehodě
na železničním přejezdu v Jincích.
Hasiči vyprostili těžce zraněného
řidiče z osobního vozidla pomocí hydraulického vyprošťovacího
zařízení a předali do péče lékaře
ZZS, který bohužel konstatoval
exitus. Z osobního vlaku bylo 21
osob evakuováno a dále přepraveny náhradní dopravou.
8 14. 6. 2018 v 19:00 hodin byla
jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Hořovice a Beroun
společně s jednotkou SDH Obce
Zdice vyslána k dopravní nehodě
do katastru obce Březová. Jednalo
se o dopravní nehodu osobního
vozidla, kde řidič zůstal uvězněn
ve vozidle. Těžce zraněného řidiče
hasiči vyprostili pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení
a předali do péče lékaře ZZS, který
po nezbytných úkonech konstatoval exitus. Dále odstranili následky
nehody.
HZS Hořovice

publiky na stovky vozidel, z toho pečovatelská služba v Hořovicích získala automobil s pořadovým číslem 723. „Ve většině sociálních zařízení
pečujících o seniory je vozový park ve velmi špatném technickém stavu
a vozidla neodpovídají standardům pro přepravu nemocných. Tato zařízení zpravidla získávají nový automobil velmi obtížně. Rozhodli jsme
se proto vzít situaci do svých rukou a pomoci těm, kteří to potřebují
nejvíce. Děkujeme podnikatelům, kteří s námi spojili své síly a přispěli na nový automobil pro hořovický domov,“ uvádí Miroslav Káninský,
jednatel společnosti Kompakt. A dále dodává, že sociální projekt se realizuje bez podpory jakýchkoliv dotací a grantů.
Do místní pečovatelské služby v Hořovicích tak v pondělí putovala
zcela nová osobní dodávka značky Dacia Dokker, která nahradila svého staršího předchůdce. Je totiž pravidlem, že zařízení v případě zájmu
dostane po 6 letech vozidlo nové. „Máme velikou radost z toho, že se
podnikatelé v našem kraji rozhodli do tohoto krásného projektu znovu
zapojit. Je vidět, že péči o seniory berou místní vážně a uvědomují si,
jak je důležitá. Ráda bych poděkovala všem štědrým dárcům, včetně reklamní agentury Kompakt, která celý projekt zorganizovala. Nové vozidlo nám bude ve službě hodně pomáhat, využijeme jej prakticky denně
na cesty k lékaři, na nákupy a pro přepravu klientů na kulturní akce,“
dodává Drahomíra Boubínová, ředitelka Domova Na Výsluní.
Tereza Pavézková

Opatření obecné povahy při nedostatku vody
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí,
jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106
odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“),
a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
správní řád), ve veřejném zájmu, a to s platností do odvolání podle
ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona a v souladu s § 115a vodního zákona zakazuje z důvodu kritické hydrologické situace odběr
povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Hořovice, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění
nádrží a bazénů.
Upozorňujeme, že příslušný úřad bude provádět pravidelné kontroly dodržování opatření obecné povahy, zejména tam, kde jsou
do vodních toků nebo nádrží umístěny odběrné objekty. Nedodržení
této vyhlášky nebo podmínek vydaných v platných povoleních bude
řešeno ve správním řízení s využitím maximálních sankcí vyplývajících ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.
Ing. David Grunt, vedoucí odboru
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Brdští kosové
jsou z Hořovic
Žáci Základní umělecké školy Josefa
Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké
třídy Květuše Ernestové ukončili letošní předprázdninový soutěžní umělecký
maraton. V sobotu 26. května se v Mníšku pod Brdy zúčastnili již 18. ročníku
populární prestižní pěvecké soutěže
pro děti a mládež BRDSKÝ KOS 2018.
Hořovice v soutěži reprezentovali Julie
Lišková, Tobias Rosenbaum, Štěpán Novotný
a Ema Procházková v kategorii I. (do 8 let),
Martin Jirák, Lucie Hagyari, Markéta Žílová
a Ferdinand Liška v kategorii II. (9 až 11 let),
Filip Rataj v kategorii III. (12 až 14 let), Erika Řechtáčková a Filip Strejc v kategorii IV.
(do 18 let) a pěvecké duo Martin Jirák a Fillip
Strejc a chlapecká sestava Změním se v kategorii pěveckých uskupení.
BRDSKÝMI KOSY 2018 se stali v I. kategorii Julie Lišková, ve II. kategorii Martin Jirák,
a v V. kategorii pěveckých skupin duo Martin
Jirák a Filip Strejc s jevištní kreací Mám malý
stan.
Porota ve složení zpěvačka Ester Mertová,
hudební manažer, dlouholetý ředitel BMG
i porotce první Superstar Milan Herman, herečka, zpěvačka a spisovatelka Zora Jandová
a Petr Digrin ocenila i Štěpána Novotného
druhou cenou, Tobiase Rosenbauma třetí cenou, a Ferdinanda Lišku Zvláštní cenou Radia Junior. Vítězové zazpívají v koncertním
programu Skalecké pouti 21. července 2018
na Náměstí F. X. Svobody v Mníšku pod Brdy.
Držitelům zlatých Brdských kosů bude umožněno nahrávat v Hudebním studiu Mníšek

n Martin Jirák a Filip Strejc zvítězili s jevištní kreací Mám malý stan.
Milana Hermana. V pěvecké soutěži BRDSKÝ
KOS získali žáci Květuše Ernestové dosud
(sedm účastí) šest zlatých Brdských kosů, osm
druhých cen, dvě třetí a dvě Zvláštní ceny Radia Junior.
Předprázdninovou soutěžní tečku udělala za letošními sedmnácti soutěžními dny 1.
června 2018 v Národním divadle v Praze Ema
Procházková ziskem třetí ceny v mezinárodní pěvecké soutěži PRAŽSKÝ PĚVEC. Sošku
Pražského pěvce vyrobenou v ART ATELIERU ak. malíře Michaela Čády podle návrhu
ak. architekta Miroslava Bochňáka převzala
na koncertě vítězů 10. června 2018 v Národním divadle. Diplom za účast v soutěži získal
i Ferdinand Liška.
Hořovickým pěvcem první poloviny roku
2018 se stal Martin Jirák, který sedmnáct sou-

těžních příležitostí proměnil v úžasných čtrnáct ocenění, včetně tří cen z celostátního kola
umělecké soutěže s mezinárodní účastí ALLEGRO 2018, 3. ceny z celostátního kola pěvecké
soutěže KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2018,
stříbrné a bronzové stuhy z celostátního kola
soutěže JARNÍ PETRKLÍČ 2018, jedenáctého
místa v mezinárodní soutěži Česko zpívá a obhajoby BRDSKÉHO KOSA.
Dalšími velmi úspěšnými pěvci jsou Filip
Strejc s třinácti starty a devíti cenami a Julie
Lišková s devíti soutěžemi, ve kterých získala
šest cen.
Někteří letos ocenění pěvci vystoupili
ve čtvrtek 14. června 2018 na koncertě nejlepších žáků. ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice v hlavním sále zámku Hořovice. Gratulujeme.
Květuše Ernestová

Jarní Školkohraní v mateřské škole
V úterý 24. 4. se již podruhé Mateřská škola v Hořovicích otevřela
rodičům, prarodičům, bývalým žákům a přátelům školky v podobě
jarního Školkohraní. Tentokrát se oslavoval Den Země a stejně jako
na podzim byla hojná účast.
,,O realizaci této akce se nepřímo zasloužili rodiče přáním zopakovat podzimní Školkohraní. Nejen, že to bylo další příjemné setkání,

ale chvíle beze spěchu, které jsou věnované jen dětem, mají vždy neopakovatelnou atmosféru a význam,“ říká ředitelka Helena Nesnídalová a dodává: „Propojování a spolupráce školy a rodiny při vzdělávání
a výchově dítěte je jedním z našich přání i strategických cílů.“
Program se odehrával na zahradě, kde byla stanoviště, na kterých
děti plnily úkoly. Skládaly motýlí puzzle, cvičily s Ferdou mravencem
na cvičišti, učily se třídit odpad, hledaly trilobity nebo si hrály na námořníky. Děti si též mohly prohlédnout a prozkoumat hasičský vůz
nebo se svézt na ponících. 			
Soňa Paleta
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Poslední absolventský koncert

Na zámek opět dorazí Teta Martha
Na sváteční červencové dny si zaměstnanci zámku připravili reprízu oblíbených divadelních prohlídek Zpátky do 20.
století aneb Jak se zbavit nechtěné příbuzné, bez ztráty krve,
prostřednictvím umění.
Příběh z období první republiky je volně inspirován dochovanou
korespondencí posledních majitelů zámku Jindřicha ze Schamburgu
a Marie Terezie Fuggerové. Na zámek zavítají hned dvě návštěvy. Ta
první je vítaná a očekávaná, druhá nemilá a přímo devastující pohodovou atmosféru letních dní na zámku. Přijďte se pobavit a objevit že i v „lepších rodinách“ mají své kostlivce ve skříni a nechtěné
příbuzné.
Mimořádné podvečerní prohlídky hořovickým zámkem se uskuteční v pátek a sobotu 6. a 7. července od 19 a 20 hodin.
Pro očekávaný velký zájem doporučujeme rezervovat vstupenky
na tel. 311 512 479 nebo e-mailem na: bartipanova.katerina@npu.cz.

Studentky z klavírní a pěvecké
třídy Květuše Ernestové VERONIKA SLAVÍKOVÁ a KLÁRA
SLAVÍKOVÁ – ŠTOCHLOVÁ
spolu s TEREZOU VOKÁČOVOU v závěru letošního června
uzavřely své studium na ZUŠ Josefa Slavíka v Hořovicích.
Sestry Slavíkovy se začaly studiu hudby věnovat v přípravné
třídě již v září roku 1994 a jejich
prvním veřejným vystoupením
byl koncert POCTA MOZARTOVI v prosinci 1996. Ačkoliv
nejsou příbuznými patrona školy,
houslového virtuosa Josefa Slavíka, jehož 185. výročí úmrtí si letos
umělecký svět připomněl, jejich
první krůčky do hudební školy
i na koncerty doprovázel dědeček, básník, překladatel, znalec
předkolumbovských amerických

Státní zámek Hořovice otevírá návštěvníkům
od 30. června 2018 nový prohlídkový okruh
Rozšířená trasa doplněná o nové instalace a dobové předměty
představuje stavebníky zámku a nejvýznamnější majitele.
Rekonstrukce
zámeckých
střech, která omezila provoz
na čtyři roky a prakticky dovolovala zpřístupnit jen třetinu expozic, skončila v prosinci
2017. O vytvoření prohlídkového okruhu, který by se zaměřil
na nejdůležitější a nejzajímavější
majitele zámku, se uvažovalo již
dlouho, ale právě omezení provozu kvůli rekonstrukci se stalo
potřebným impulsem k tomu, začít tyto úvahy pomalu realizovat.
Uvést do chodu novou zámeckou
trasu není totiž vůbec jednoduché. Cesta od prvotního nápadu
k prvním návštěvníkům vede
přes malování, tapetování, čištění
podlah, lakýrnické práce, vybírání vhodného zařízení a obrazů,
jejich restaurování, čalounění,
čištění, šití závěsů, přehozů až
ke konečnému dolaďování detailů, jako jsou flakonky od voňavek
na toaletním stolku, rozepsané
dopisy na psacím stole nebo napůl vypitá karafa s vínem nenápadně schovaná v knihovně.

www.mesto-horovice.cz

Nová návštěvnická trasa
je koncipována chronologicky jako vývojová expozice.
Ve třech místnostech se připomenou stavebníci zámku, páni
z Vrbna a Bruntálu, kteří zámek
v roce 1852 prodali kurfiřtovi
Friedrichu Wilhelmovi, knížeti
z Hanau. Ten zámek koupil jako
dar pro svou měšťanskou manželku Gertrudu. Jeho zajímavý
rodinný život a osudy jejich devíti dětí pak představí další část
expozice. V apartmánech kurfiřta a jeho manželky se návštěvníkům představí osobní předměty
reprezentativní povahy, rozsáhlý
soubor portrétních fotografií
knížecí rodiny a dobové vybavení. Prohlídka bude končit
v Hlavním sále.
Okruh Reprezentační prostory bude pro návštěvníky otevřen
od prvního prázdninového víkendu, tedy od soboty 30. června 2018 v rámci běžné otevírací
doby zámku, tedy od 10 do 17
hodin.

n Sestry Slavíkovy

leské, a studium dovršily letos
v květnu posledním absolventským koncertem k poctě jubilující české pěvecké legendy EMY
DESTINNOVÉ ve Stráži nad
Nežárkou… K nejúspěšnějším
rolím Veroniky Slavíkové patří
postava české zpěvačky Kateřiny
Kometové – Podhorské, ve které
okouzluje brilantní češtinou první poloviny 19. století, úžasná je
její vévodkyně Zaháňská nebo
skladatelka Florentina Mallá,
doprovázející Emu Destinnovou
na klavír. Významnými rolemi
Kláry Slavíkové jsou hraběka
Clara Maffei ve Verdiovských
pořadech, Constanze Mozartová,
a především Ema Destinnová –
žena.
V roce prvního veřejného
vystoupení sester Slavíkových
se narodila TEREZA
VOKÁČOVÁ,
která poprvé veřejně
vystoupila již v roce
2000. Vedle klavírních
a pěveckých vystoupení exceluje v roli
prostořeké komtesy
Elise v představeních
o Giacomu Casanovovi a její stěžejní
postavou je slavná
mezzosopranistka
Klementýna Kalašová. Také pro ni byl letošní absolventský koncert posledním…
Čtrnáctiletá PAVLÍNA VOKÁČOVÁ, která již v útlém dětství zpívala v dětských anglických
muzikálech v Divadle Hybernia,
absolvovala letos poprvé, tedy
první stupeň studia. Všechny
absolventky reprezentovaly Ho-

kultur, pedagog, držitel Zahradníčkovy ceny a Cyrilometodějského řádu, Ivan Slavík. Za téměř
čtvrtstoletí nastudovaly Veronika
s Klárou více než sto padesát koncertních programů, tedy stovky
klavírních skladeb a vokálních
kompozic a desítky scénářů hudebně dramatických pořadů.
První cyklus studia
na základní umělecké škole uzavřely
již v roce 2006, druhý cyklus vyvrcholil velkým Bachovským programem
DYNASTIE v roce
2010, kde virtuosní trumpetové
party přednesl 1.
trumpetista trun Sestry Vokáčovy
bačů prezidenta
ČR František Svejkovský. První
řovice na soutěžích doma i v začást studia pro dospělé dokončily
hraničí. Závěrečná vysvědčení
v roce 2014 provedením hudebně
a květinové a věcné dary byly
dramatického pořadu PARTHEabsolventkám předány 27. června
NIA, který evokoval život slavné
2018 na koncertě žáků Květuše
berounské rodačky Tekly PodErnestové JAZZ PICCOLO.
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kulturní servis
n Galerie Nádraží
n Výstava fotografií
Městské kulturní centrum, Město Hořovice
a Fotoklub Hořovice vás srdečně zvou na výstavu fotografií. Výstava je otevřena denně během
otevírací doby čekárny.

n Galerie Starý zámek
Vrbnovská 30 / 1
n Výstava OTEC & SYN
do 26. 8. 2018
Společná výstava malíře Václava Šestáka a jeho
syna Matěje Šestáka. Pá, So, Ne od 10:00 do 18:00.

n Společenský dům
Nádražní 606
n MOTORKÁŘSKÝ CVOČEK
Hořovice 2018
27. 7. pátek až 29. 7. neděle
5. ročník akce – nabitý program – hudba, jízda,
show… Více na straně 15.
LETNÍ KINO NA KOLEČKÁCH
n Dvě nevěsty a jedna svatba
2. 8. čtvrtek od 21:30
Filmová produkce pod nebem v zahradě.

n Muzeum Hořovicka

n Klub Labe

Vrbnovská 27 - Starý zámek
www.muzeum-beroun.cz
Email: horovice@muzeum-beroun.cz

Vísecké nám. 198, www.klublabe.cz
e-mail: prochor@klublabe.cz
Vary ve vašem kině
n Studená válka
10. 7. úterý od 19:30

n Informační centrum
Vrbnovská 30 / 1 (areál Starého zámku)
www.mkc-horovice.cz
tel. 732 512 821, 321 338 230
email: ic@mkc-horovice.cz

n TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
11. 7. středa od 19:30

n Hodiny pro veřejnost
Po – Pá:
8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
So+Ne, státní svátky: 9:00 – 11:00 12:00 – 17:00
n Aktuální předprodej:
4 TŘI SESTRY RADEGAST TOUR
11. 8.2 od 19:00, TOČNÍK fotbalové hřiště,
Cena vstupenky: 350 Kč
4 Petra Janů a skupina AMSTERDAM, 25. 10.
od 19:00 (SD) Cena místenky 490 (450) Kč, 390 Kč.

n MAMA BRASIL
12. 7. čtvrtek od 19:30

n Knihovna Ivana Slavíka

Vrbnovská 30 / 1
Hořovické kulturní léto 2018
n LA FANKA + HOST
15. 7. neděle od 18:00
Hudební podvečer v rytmu funky, lehkého
rocku a beatu.
n HRÁDECKÝ BIG BAND
29. 7. neděle od 18:00
Swing a jazz z celého světa.
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Muzeum Hořovicka ve Starém zámku je
v červenci i srpnu otevřeno denně kromě
pondělí 9-12 a 12:30 -17 hodin.
Vidět můžete nejen stálou expozici z historie zdejšího regionu, ale také si prohlédnout
panelovou fotografickou výstavu „Hořovice
a Velká válka 1914-1918“.
Mimo uvedené otevírací hodiny je možné prostory muzea navštívit i o přestávce koncertů
Hořovického kulturního léta.

n Taneční kurzy
Podzim 2018 (14. sezóna)
n Spol. dům – mládež, dospělí pátky od 7. 9.
2018
Mládež – začátečníci H7 - 18:30 – 20:30
Dospělí – více pokročilí H4 - 20:40 – 22:15
n Spol. dům – dospělí pondělí od 1. 10. 2018
Dospělí – středně pokročilí H33 - 18:30 – 20:30
Dospělí – mírně pokročilí H2 - 19:00 – 20:30
Dospělí – začátečníci H1 - 20:40 – 22:10
Blanka Vášová, www.tanecni.net

n Točník
4 Janek Ledecký – Vánoční turné 2018, 22. 12.
od 19:00 (SD)
4 Mandrage Tour 2018 - part II. 24. 11. (SD)
Předprodej probíhá na Ticketstream.cz

n Starý zámek - nádvoří

n Soboty pro veřejnost:
14. a 28. července 2018
n VZPOURA STRAŠIDEL
16. 7. pondělí od 9:30
4. Společné prázdninové čtení z knihy VZPOURA STRAŠIDEL. Sraz před knihovnou v Hořovicích. Na nikoho se nečeká. Zveme všechny
bez rozdílu věku! Společný odchod na místo
čtení (překvapení). S sebou podložku na sezení, rezervace na knihovna1@mkc-horovice.cz,
tel.: 603 199 304.
n Letní fotografická soutěž
Do 23. 9. 2018 Knihovna Ivana Slavíka vyhlašuje letní fotografickou soutěž. Prostřednictvím fotoaparátu zachyťte letní Hořovice.

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

n Ve znamení kalicha
5. - 6. 7. sobota a neděle od 10:00 do 18:00
Skupina historického šermu Gladius - husitské slavnosti - příjezd Jana Žižky, husité a křižáci, kazatelé, odpustkové bouře, kati, hejtmané Polního vojska, kuchyně a zábava aj. Pro
vážné zájemce každý den dopoledne od 11:30
hodin Bohoslužba slova Církve československé husitské.

n Hodiny pro veřejnost
PO
zavřeno
ÚT
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00
ST
zavřeno
ČT
8:00 – 11.00
12:00 – 17:00
PÁ
zavřeno
SO
8:00 – 11:00 (vždy sudý týden)

www.mesto-horovice.cz

kulturní servis - pozvánky
n Hrady.CZ
13. - 15. 7. pátek až neděle
Na louce pod hradem Točníkem. Každoroční
hudební festival „Hrady.cz“. Program najdete
na www.hradycz.cz a www.facebook.com/
CESKEHRADY.
n Romeo A Julie
3. 8. pátek od 20:00
Hra Williama Shakespeare v nezapomenutelném provedení skupiny Old Stars na hradě
Točník.

n Zbiroh
n MUZEUM J. V. Sládka
4 KRESBY Jiří ŠLITR. Jiřího Šlitra známe především z divadla Semafor jako hudebníka, skladatele, zpěváka, pianistu a naivního herce „kamenné tváře“. Žije v povědomí současníků jako
autor stále populárních písniček. Méně známá
je dnes jeho záliba v kreslení a malování, přesto
mnozí vědí, jak vtipně a výstižně se zběhlý právník vyjadřoval tužkou a perem. Kudy chodil, tam
kreslil, vždycky měl u sebe svůj skicák, v divadle,
na cestách i na dovolené. Kresby nejen z cest jsou
shromážděny a vystaveny v muzeu do 27. 8 2018.
Výstava připomíná, že se blíží 50. výročí od jeho
úmrtí (v roce 2019).
4 Král železnic a Zbiroh - Výstava ve vestibulu
muzea – 150 let od příchodu B. H. Strousberga
n Zámek
4 Zámecká expozice otevřena denně 10-18 hod.
Tel.: 371 784 598; e-mail: info@zbiroh.com

4 Lanové centrum otevřeno o víkendech a svátcích 10-18 hod.
4 Neděle 22. července od 16:00 veřejná bohoslužba v hradní kapli Nanebevzetí Panny
Marie.
4 5. 7. bude zámek uzavřen veřejnosti.

n Zaječov
n Kino
4 8. 7. od 19:30 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
4 15. 7. od 19:30 Bikeři
4 22. 7. od 19:30 Jumanji: Vítejte v džungli
4 29. 7. od 19:30 Dvě nevěsty a jedna svatba

n Žebrák
Muzeum Žebrák
n „Na frontě i v zázemí“
1. 5. – 30. 9. víkendy a svátky
Hvězdárna

n Zubní pohotovost
n 7. 7. - 8. 7. MUDr. Josef Holman, Hořovice,
Komentského 49, tel.: 311 516 660
n 14. 7. - 15. 7. MUDr. Jan Joukl, Králův Dvůr,
Průmyslová 614, tel. 724 275 395
n 21. 7. - 22. 7. MUDr. Zdeněk Karel, Beroun,
Medicentrum, tel.: 311 746 414
n 28. 7. - 29. 7. MUDr. Karolina Kováříková,
Beroun, Hradební 152, tel.: 607 065 760
Pohotovostní služba je v době od 8:00 do 11:00

KDY: 27.7. – 29.7.2018
KDE: Hořovice, Nádražní 606, areál za Společenským domem
PROGRAM:
Pátek

17,00 - Možný nájezd motorek
19,00 – Vystoupení kapely Brzdaři
Sobota 09,00 – Zahájení akce
10,00 – Rozprava a oficiální zahájení akce starostou města
12,00 – Spanilá jízda
14,00 – 15,30 – Vystoupení předskokana SHARKS
15,30 – 16,00 – Vystoupení kaskadéra
16,00 – 19,00 – Hudební produkce kapely RAIN
20,00 – 00,00 – Hudební produkce kapely KATR
Neděle 12,00 – Ukončení celého srazu
Během celého sobotního odpoledne soutěže o hodnotné ceny.
V přestávkách mezi kapelami další vystoupení kaskadéra,
občerstvení od pátku až do neděle.
Stanování a parkování motorek v uzavřeném areálu.
V případě nepříznivého počasí bude program probíhat ve Společenském domě.
www.motorkarskycvocek.cz

www.mesto-horovice.cz

Motorkářský cvoček Hořovice
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sport

Mistrovství ČR
v rybolovné technice
Od pátku 8. 6. do 10. 6 se konalo Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice
v Bohumíně. Těchto závodů se zúčastnilo celkem 64 závodníků:
žákyň, 22 žáků, 5ČR
junioSTŘEDOČEŠI
SI Z 17
MISTROVSTVÍ
ŽÁKŮ A
rek a 20 juniorů. Za Středočeský územní svaz
JUNIORŮ Vžákyně
RYBOLOVNÉ
TECHNICE
reprezentovali:
– Zuzana Caltová
(MO
Sedlčany), PŘIVEZLI
žáci – Tobias11
Kočkár
(MO HořoviMEDAILÍ!
ce), junioři – Martin Kulhavý (MO Hořovice),
Vojtěch Burda (MO Sedlčany), Jan Linhart

Hořovický Aquapark otevřen
Aktuální informace na www.horovicesport.cz
Facebook https://www.facebook.com/aquaparkhorovice/

Úspěchy moderních gymnastek
Jarní sezóna je pro moderní gymnastky
2018 a přímý postup na mistrovství České reve znamení závodů jednotlivkyň. Na první
publiky vybojovala Zuzana Krtilová. Bronzo(MO Mladá Boleslav).Bohužel se tohoto Mizávody se dívky vydaly na pohárovou soutěž
vou medaili, taktéž s postupem na mistrovství
Od pátkustrovství
8. 6. do 10. 6 ČR
se konalo
Mistrovství
ČR žákůza juniorů
v rybolovné
technice
v RT
nemohla
důvodu
nemoci
do Tábora. Odtud si Terka Krtilová odvezla
České republiky si vybojovala Natálie Šlehofev Bohumíně. Těchto závodů se zúčastnilo celkem 64 závodníků: 17 žákyň, 22 žáků, 5 juniorek a
zúčastnit naše nejmladší závodnice Amálka
krásnou stříbrnou medaili. Na další závody
rová. Na mistrovství republiky se dívky nevy20 juniorů.
Ungrová (MO Hořovice).
se
dívky
vydaly
do
Prahy,
na
velmi
oblíbený
varovaly drobných chybiček, které rozhodovaZa	
  Středočeský	
  územní	
  svaz	
  reprezentovali:	
  žákyně	
  –	
  Zuzana	
  Caltová(MO	
  Sedlčany),	
  žáci	
  –	
  Tobias	
  Kočkár	
  (MO	
  
Po sečtení bodů za všechny disciplíny
závod malých čarodějHořovice),	
  	
  junioři	
  –	
  Martin	
  Kulhavý	
  (MO	
  Hořovice),	
  Vojtěch	
  Burda	
  (MO	
  Sedlčany),	
  Jan	
  Linhart	
  (MO	
  Mladá	
  
(458,180 bodů) obsadil Martin Kulhavý krásBoleslav).Bohužel	
  se	
  tohoto	
  Mistrovství	
  ČR	
  v	
  RT	
  nemohla	
  zúčastnit	
  naše	
  nejmladší	
  závodnice	
  Amálka	
  Ungrová	
  
nic, na který se sjely
né ztřetí
(MO	
  Hořovice)	
  
	
  důvodu	
  místo
nemoci.	
   v kategorii JUNIOŘI, bral bronzávodnice ze všech kouSoutěžit	
  se	
  zovou
začalo	
  už	
  v	
  pmedaili,
átek	
  doplňkovou	
  
D8	
  –	
  multi	
  –	
  terče	
  
	
  následně	
  
jednou	
  z	
  hlavních	
  disciplín	
  
adisciplínou	
  
tím pádem
se astal
druhým
tů republiky. Z tohoto
D4	
  –	
  zátěž	
  terče.	
  
vícemistrem ČR v rybolovné technice pro rok
maratonu
D8	
  –	
  multi	
  –	
  terče:	
  Těchto	
  bojů	
  se	
  zúčastnili	
  za	
  juniory	
  Martin	
  Kulhavý	
  a	
  za	
  žáky	
  Tobias	
  Kočkár.	
  Oba	
  dva	
  závodního
2018. Vynikajícího úspěchu dosáhl i nejmladpředvedli	
  skvělý	
  výkon	
  a	
  medailová	
  paráda	
  začala	
  hned	
  první	
  disciplínou.	
  Martin	
  Kulhavý	
  získal	
  stříbro	
  asi
	
  Tobias	
  
hořovické dívky odší člen
naší disciplínou	
  
výpravy.
Tobias
Kočkár,
dokázal
bronz.	
  Následně	
  
se	
  pokračovalo	
  
D4	
  –	
  zátěž	
  
terče	
  (Skish),	
  
kde	
  Tobias	
  vybojoval	
  
svou	
  první	
  zlatou	
  
vezly sbírku brambomedaili	
  na	
  porazit
tomto	
  mistrovství.	
  
Tento	
  den	
  ssvé
končil	
  vsoupeře
elice	
  slibně	
  ziskem	
  
ří	
  medailí.	
  
všechny
a tpo
sečtení výrových medailí (Tereza
Druhý	
  den	
  se	
  začalo	
  soutěžit	
  za	
  krásného	
  počasí	
  další	
  terčovou	
  disciplínou	
  D1	
  –	
  muška	
  terče.	
  Ani	
  v	
  této	
  
sledků (445,620 bodů) dosáhl na svůj první,
Krtilová - II. kategorie,
disciplíně	
  neodešli	
  naši	
  svěřenci	
  s	
  prázdnou.	
  Vojta	
  Burda	
  získal	
  krásnou	
  stříbrnou	
  medaili	
  a	
  Tobias	
  vybojoval	
  
nejcennější titul „Mistra ČR v rybolovné techJohanka Kováříčková
nice pro rok 2018“ v kategorii žáků. Na tomto
- I. kategorie, Verunka
Mistrovství dokázali získat 4 zlaté medaile, 2
Palková - 0. kategorie
stříbrné a 5 bronzových medailí! Všem našim
a Elis Tymonová - 0.
závodníkům bych chtěl poděkovat za vzornou
kategorie začátečnice)
reprezentaci našeho územního svazu a popřát
a jednu stříbrnou mejim mnoho úspěchů v dalších závodech. Velký
daili (Kristýna Trnková
dík patří trenérům Radku a Tomášovi Spáči- II.kategorie začátečnilovým, bez kterých by nebylo možné takových
ce). Hned další víkend
výsledků dosáhnout..
se dívky vydaly opět
Ivo Kočkár
n Spokojené gymnastky po oblastním přeboru v Praze.
do Tábora. Tentokrát se
však žádná z dívek nevyvarovala chyb, a tak
ly o jejich umístění, a tak skončily pod stupni
skončily pod stupni vítězů.
vítězů. V kategorii družstev obsadilo oblastní
Nejdůležitějším závodem byly pro dívky
družstvo Praha I. se Zuzanou Krtilovou krásné
z oddílu oblastní přebory. Všechny se na zá4. místo a družstvo Praha III. s Natálií Šlehofevody poctivě připravovaly. Konkurence byla
rovou 8. místo.
veliká, tím spíš, že náš oddíl byl opětovně přiVšem dívkám gratulujeme k úspěšné seStříbrné medaile v závodě dívčích
pojen k pražské oblasti. Žádné zázraky jsme
zoně. Přejeme jim krásné prázdniny a mnoho
štafet vybojovaly ve čtvrtek 21. 6. na jutedy neočekávali a doufali jsme v umístění
úspěchů v sezoně příští.
niorském evropském šampionátu v Barv první polovině startovního pole. Umístění
Zároveň děkujeme trenérkám za čas věnoceloně Karolína Křenková z Hořovic
našich mladších závodnic bylo v souladu s navaný tréninkům a ostatním aktivitám spojea Aranka Chalupníková. Česká dvojice
ším očekáváním. Velkého překvapení jsme se
ným s činností našeho oddílu a přejeme jim
v šermu skončila druhá a celkově se posuale dočkali v kategorii našich nejstarších záhodně spokojených a úspěšných svěřenek
nula z osmé příčky po plavání až na třetí
vodnic. A to zisk hned dvou cenných kovů.
v dalším roce.
místo, které udržela i po parkuru. (rak)
Zlatou medaili, titul Přebornice Prahy pro rok
Hana Hoffmannová

Karolína Křenková má
stříbrnou medaili z ME
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