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n Pohádková trasa vedla celým parkem zámku Hořovice.
n V zámeckém parku na děti čekaly pohádkové úkoly i kouzelné sochy.

n Zábavné odpoledne k ukončení školního roku připravili zástupci Střediska volného času Domeček Hořovice.

n Jeden z úkolů zněl: „Zlatovlásce se roztrhly korále. Děti, pomozte jí je
rychle posbírat a odnosit do obručí podle barev.“ 4x foto: var

Akce Domečku Hořovice přilákala do parku stovky návštěvníků
Princové a princezny, kam se podíváš. Tak
vypadal poslední červnový den v hořovickém
zámeckém parku, kam zástupci Střediska volného času Domeček Hořovice pozvali chlapce
a dívky na zábavné odpoledne plné pohádko-

vých úkolů, kouzelných soch a nechyběli ani
královna s králem.
Akce se těšila vysoké návštěvnosti, pořadatelé přivítali několik stovek dětí a jejich rodičů.
Děti se pak se svým doprovodem vydaly na

cestu parkem, kde sbíraly Zlatovlásčiny korále,
podle obrázků poznávaly princezny z různých
pohádek nebo skládaly puzzle. Po splnění všech
úkolů se chlapci a děvčata zastavili u krále
a královny, kde na ně čekala odměna. (var)

Hradozámecká noc na Starém zámku 27. srpna
Tradiční večerní program Hradozámecké noci a noční prohlídky
muzejní expozice se uskuteční na konci letních prázdnin, tedy v sobotu
27. srpna. Úderem 18 hodiny se přesuneme do 14. století, středověký
program zajišťuje spolek Hrad Valdek a představí zajímavé historické
osobnosti, královnu Richenzu (Rejčku) i postavu šlechtice Plichty ze
Žerotína, od jehož smrti v září uplyne 700 let. Padl v bitvě u Mühldorfu
(r. 1322) kde bojoval po boku krále Jana Lucemburského. Hudební doprovod středověkých písní uslyšíte v podání souboru Villanella, v němž
vystupují žáci ZUŠ Praha pod uměleckým vedením Jitky Sochové.
Navštívit lze i sezónní výstavu přibližující svět středověkých her,
kdy oblíbenou kratochvílí šlechty byly zejména dvorské tance a hony.
Vystaveny jsou rovněž jedinečné archeologické nálezy zapůjčené Muzeem v Rakovníku a vyzkoušet si můžete i žoldnéřskou hru „šťastné
prasátko“. Program končí ve 22 hodin a probíhá na nádvoří Starého
zámku Hořovice. Prohlídku můžete spojit i s noční procházkou No-

2

vým zámkem, akce je každoročně vyhlašována Národním památkovým ústavem.

n Vystaveny jsou rovněž jedinečné archeologické nálezy zapůjčené Muzeem v Rakovníku.

www.mesto-horovice.eu
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Jiří Konrád: Být skautem je životní styl
Hořovičtí hodlají od září obnovit skautský oddíl mladších členů. Jakou podobu budou mít jejích schůzky? Co vše se na nich
chlapci a děvčata naučí? A kde své znalosti a dovednosti každoročně zúročí? Na otázky redakce Hořovického Měšťana odpovídal správce skautské klubovny v Hořovicích Jiří Konrád.
V září hodláte se svými přáteli
v Hořovicích obnovit skautský
oddíl. Kdo se do nich může přihlásit?
Jako členy oddílů bychom rádi
přivítali děti ve věku od 7 do 11
let. Dále zájemce starší 16 let na
pomoc s vedením oddílů. Přihlásit se mohou i dospělí se zájmem
o skauting. Zahajovací schůzka
je naplánovaná na středu 7. září
v klubovně na adrese Malá 930,
Hořovice. Zájemci nás mohou
kontaktovat na telefonním čísle
774 280 360 nebo na emailu skautihorovice@gmail.com.
Na co se mohou děti na skautských schůzkách těšit?
Budeme se věnovat mnoha
dovednostem, přírodě, vzdělávání i historii skautingu. Děti čeká
mnoho nových věcí – budeme se
učit uzly, druhy květin a stromů,
základy první pomoci, šifrování
a vše, co má správný skaut znát
a umět. Také budeme hrát hry
a zpívat. Schůzky v klubovně se
budou konat jednou týdně a jednou za měsíc se vydáme na výpravu.
Říká se, že vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit
se šance žít naplno, být aktivní
a najít vlastní místo ve světě.
Jak a s kým je toho možné dosáhnout?
S partou lidí, kteří se snaží dělat dobro a vychovávat k tomu
i děti. Snaží se, aby se chovali dobře k přírodě, ale aby v ní dokázali
i přežít. Aby si dokázali poradit
v situacích, kdy se budou muset
spolehnout jen sami na sebe. Také
aby posílili své psychické i fyzické
schopnosti. K tomu všemu jsou
děti vedené během celého roku

a vyvrcholením činnosti je letní
tábor. Co se během roku naučí,
to na táboře praktikují. Tábory
jsou velké dobrodružství i s nočními hlídkami i táborovou hrou.
Jeho součástí je plnění odborných
zkoušek i poznávání okolí tábora.
Od kdy se věnujete skautingu?
Od roku 1968, od svých 14let,
kdy jsem v Hořovicích pomáhal
vést družinu. Poté jsem byl krátce
vedoucí oddílu Vlčat, pak nás ale
zakázali. Ještě chvíli jsem působil
v turistickém oddíle v Praskolesích, kde byli kluci mého věku.
Netrvalo dlouho a skončil i tento
oddíl. Skauti mohli svoji činnost
obnovit po roce 1989. Stalo se tak
i v Hořovicích, kdy zde několik let
působily tři silné oddíly. Dětí bylo
stále hodně, ale vedoucí odcházeli.
Jak stárli, odešli na střední a vysoké školy a zakládali rodiny. Nakonec jsme museli činnost střediska
ukončit, protože podle stanov
musíme mít alespoň dva oddíly,
z toho jeden mladších členů.
Činnost skautů v Hořovicích
úplně nezanikla. Jakou podobu má nyní?
V Hořovicích nyní působí oddíl starších, členům je třicet let
a výše. Staráme se o klubovnu, děláme jednodenní výpravy, někdy
dvoudenní. Navíc zde organizujeme v rámci Brdské lesní školy čekatelské a vůdcovské kurzy s možností zkoušek. Organizujeme také
zdravotní kurzy. Brdská lesní škola
byla obnovena se záměrem působit v rámci Středočeského kraje,
hlásí se ale i lidé z dalších míst
republiky. Z Brna, Ostravy, Plzně
nebo z jižních Čech. Podporují
nás město Hořovice i místní gymnázium, kde se přednáší i přespá-

n Na pravidelných skautských schůzkách děti nacházejí nové kamarády, vytvářejí si vztah k přírodě, učí se spolupracovat s ostatními. Vše pak
zúročí na letních táborech. Foto: archiv Skauti Hořovice
vá. Část programu se odehrává
i v naší klubovně.

ny. Při té příležitosti se připravuje
s tímto názvem své 20. narozenizium Václava Hraběte Hořovice
Letos v květnu oslaví Gymná-

2002, 2004 a 2006 se bude lišit tím,
předchozích, které vyšly v letech
Letošní ročník je specifický. Od tří
další vydání Jarního Almanachu.

Kdo stojí za myšlenkou obnovit
skautský oddíl v Hořovicích?
Je to společná myšlenka. Myslíme, že na ni nyní dozrála doba.

ZAKLÁDÁME
SKAUTSKÝ
ODDÍL
KDY:

KDE:

n Jiří Konrád
Hořovický rodák Jiří Konrád je ženatý, má tři
děti. Navštěvoval základní školu v Hořovicích,
dopravní průmyslovou školu vystudoval v Plzni
a Vysokou dopravní školu v Žilině. Skautem se
stal ve svých 14 letech. Jeho životní motto: Jednou
skautem, navždy skautem. K tomu dodává, že být
skautem je životní styl. Nyní zastává pozici správce hořovické skautské klubovny a v rámci Brdské
lesní školy je vedoucím kurzu a předseda zkušební
komise.

www.mesto-horovice.eu

Vzhledem k tomu, že nás hořovičtí
občané i lidé žijící v blízkém okolí
často oslovují, že by rádi dali své děti
do skauta, řekli jsme si, že bychom
to mohli zkusit znovu. Těšíme na
všechny, kteří mezi nás přijdou!
(var) Foto: archiv Skauti Hořovice

Od září 2022

Hořovice,

Klubovna Malá 930

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená
chopit se šance žít naplno.
Být aktivní a najít vlastní místo ve světě.

RÁDI BYCHOM
UVÍTALI:
DĚTI VE
VĚKU 7-11 LET
Jako členy oddílu

ZÁJEMCE
VĚKU 16+ LET

Na pomoc s vedením
oddílu i pro prožití
roverského programu

DOSPĚLÉ SE
ZÁJMEM
O SKAUTING

Je nás pár a chceme
vytvořit soudržnou partu,
kde bude mít každý práce
tak akorát, aby byla
zároveň radostí.

NEVÁHEJTE NÁS
KONTAKTOVAT!
E-mail:

skautihorovice@gmail.com

Telefon:
774 280 360

WWW.SKAUTI-HOROVICE.WEBNODE.CZ
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n Tři otázky pro…

ředitele příspěvkových organizací města Hořovice
V letošním roce představujeme příspěvkové organizace města Hořovice, a to prostřednictvím ředitelů těchto organizací. Na dotazy
nyní odpovídá ředitel Městského sportovního centra Jaroslav Sedlák.
Jak dlouho Městské sportovní
centrum v Hořovicích působí
a co je jeho hlavním úkolem?
Městské sportovní centrum Hořovice (dále jen MSC) je nejmladší příspěvková organizace města,
vznikla 1. 7. 2017. Hlavním úkolem
MSC je provoz, údržba a správa
městských sportovišť. MSC není
organizátorem jednotlivých sportů
nebo sportovních klubů. Svěřené
pozemky a budovy MSC spravuje
buď přímo se svými zaměstnanci,
nebo ve spolupráci s podnájemcem,
jako například zimní stadion. Pod
MSC patří školní hřiště u 1. ZŠ, zimní stadion, fotbalový areál, sportovní hala, tenisové a volejbalové kurty,
sauna, plavecký bazén a Aquapark.
MSC dále nabízí pomoc jednotlivým klubům s žádostmi o dotace,
sleduje jednotlivé dotační tituly a ve
spolupráci s městem se je snaží využít na zkvalitnění stávajících nebo
vybudování nových sportovišť. Na
internetových stránkách www.horovicesport.cz jsou základní informace o MSC. Je zde také možnost
rychlého vyhledávání sportu, jednotlivých sportovních oddílů, jejich
aktivit a kontaktů.
Co vše organizace nabízí, čemu
se věnuje?
Za krátkou dobu existence MSC
se již podařilo opravit a vylepšit
některá sportoviště. V roce 2019
proběhla rekonstrukce horní části
školního hřiště. Řadu let řešíme ve
spolupráci s městskou policií problémy s jedinci, kteří se na školním
hřišti chovají nevhodně. V celém
areálu, jako ostatně všude na sportovištích, je zakázáno kouření a popí-

n Sportovní areál.

4

jení alkoholických nápojů. Na letošní rok se nám podařilo sehnat nové
správce. Oba bydlí v těsné blízkosti
školního hřiště. Věříme, že s jejich
častou přítomností spolu s městskou policií dojdeme k vysněnému
cíli, aby školní hřiště sloužilo pouze
a jedině ke sportu. Sportovat zde
mohou oddíly dle rozvrhu. Dále je

nos a zlepšení služeb. Troufám si
tvrdit, že hlavně v plaveckém bazénu a Aquaparku se udělala spousta
práce. Co návštěvníci nevidí, ale
rozhodně pocítí v kvalitě a čistotě
vody, je nová UV lampa a chemické
dávkování v suterénu budovy, nová
pokladna, šatny, dlažba ve sprchách,
zprovoznění občerstvení uvnitř ba-

vody v plaveckém areálu stojí ročně
více než 200 tisíc korun. Nemalou
položku pak tvoří nezbytné opravy
pro udržení chodu hlavně plaveckého bazénu a Aquaparku.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem podnájemcům, kteří se
starají o sportoviště. Tato spojení
jsou pro chod uvedených areálů

n Plavecký areál. Foto: 3x archiv MSC Hořovice
otevřeno i pro sportující dětskou
veřejnost. Informace o otevírací
době jsou na vstupní bráně z parkoviště u Unimarketu.
Nejvíce nákladným objektem
z hlediska provozu a údržby je plavecký areál. Budova plaveckého bazénu má svá léta, druhá etapa rekonstrukce je ale vzhledem k časovému
odklonu od první rekonstrukce
a cenám ve stavebnictví zřejmě nereálná. Nákladná je i údržba Aquaparku i jeho každoroční opravy
před uvedením do provozu. Celý
plavecký areál bereme jako službu
pro občany, a tak se snažíme, aby
každým rokem byl vidět určitý pří-

zénu nebo občerstvení Aquaparku.
To jsou naopak pro oko návštěvníka viditelné změny.
Jak organizace využívá příspěvek města?
Příspěvek města je podstatnou
částí rozpočtu MSC. Jeho výše přesto nepokryje základní provozní
náklady, jako jsou energie a mzdy
zaměstnanců. K pokrytí dalších výdajů využíváme příjmy ze vstupného. Tyto finance jsou používány na
běžný provoz, opravy, revize, úklid,
hygienické potřeby, svoz odpadu,
kancelář atd. Jen pro zajímavost,
například povinné revize a rozbory

neodmyslitelná: David Jícha - zimní stadion, SK Hořovice - fotbalový
areál, TJ Spartak Hořovice- tenisové
a volejbalové kurty.
Dále bych rád poděkoval všem
zaměstnancům MSC za jejich práci,
zajištění provozu hlavně plaveckého
areálu stojí nemalé úsilí. Poděkování patří také početné skupině externích zaměstnanců.
Závěrem bych chtěl pozvat
občany všech věkových kategorií
na městská sportoviště a vyzvat je
k pravidelnému pohybu. Nechť si
každý najde svůj sport. Důležité
je, aby pohyb přinášel dobrý pocit
a pohodu do života. (var)

n Školní hřiště
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n Herci Divadla Na Holou uvedli hru Krvák nejprve v Praze, Hořovicích a Chrudimi. V červenci mířili i do Hronova. 2x foto: Helena Janků

S Krvákem se Divadlo Na Holou řadí mezi nejlepší soubory
Premiéra nové hry hořovického
Divadla Na Holou s názvem Krvák se uskutečnila letos v březnu
na přehlídce Pražský tajtrlík. První uvedení, první úspěch. Porota
ji zde nominovala na Loutkářskou
Chrudim a ocenila režijně výtvarnou koncepci. Další úspěchy na
sebe nenechaly dlouho čekat, hra
na diváky zapůsobila i při květnových hořovických představeních,
která se konala v místním klubu
Labe a Krvák bodoval i na zmíněné

červencové přehlídce v Chrudimi.
Důkazem je cena za scénografii
a postup na mezinárodní festival
amatérského divadla Jiráskův Hronov. Představení Krvák bylo naplánované na první den festivalu, na
sobotu 30. července, což bylo až po
uzávěrce tohoto vydání.
Jak uvedl Ludvík „Říha“ Řeřicha
v červnovém rozhovoru, zkoušky
hry se odehrávaly ve složité covidové době. Kvůli nemocem a karanténám se stále posouvaly. Letošní

Scénické čtení Divadla Na Vísce
Hořovická knihovna Ivana Slavíka je čtenářům o letních prázdninách otevřená v úterý a ve čtvrtek,
vždy po celý den. Do knihovny
mohli lidé přijít i v pátek 22. července, kdy se zde v podvečerních
hodinách konalo inscenované čtení
v podání herců Divadla Na Vísce.
„Hru, kterou dnes uslyšíte, napsal
v roce 1979 Američan John Peilmeier pod názvem Agnes of God,“
uvedla k inscenovanému čtení
Slávka Hozová, která původní hru
upravila a zároveň ztělesnila jednu
ze tří postav. Dalšími účinkujícími
byly Katka Hasmanová a Lenka
Korejčíková. Červencové inscenované čtení diváky velmi potěšilo,

ocenili zpracování i výkon všech tří
představitelek.
Představení Agnes se uskutečnilo v rámci 6. ročníku Kulturního
léta, které pořádá Městské kulturní
centrum Hořovice. (var)

n V knihovně Ivana Slavíka uvedlo Divadlo Na Vísce scénické čtení
hry Agnes. Na snímku zleva Lenka
Korejčíková a Slávka Hozová.

n Předlohou byla hra Johna Pielmeiera s názvem Agnes of God, pro Divadlo Na Vísce upravila Slávka Hozová. Na snímku zleva Slávka Hozová
a Katka Hasmanová. 2x foto:ov
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účasti na přehlídkách Pražský tajtrlík a Loutkářská Chrudim a postup
na Jiráskův Hronov ale přinesly
hercům pocit zadostiučinění, že věnovat hře tolik času a energie mělo
smysl. Na Loutkářské Chrudimi se
v hlavním programu představilo 14
souborů z celé republiky, 4 z nich
postoupily na Jiráskův Hronov.
A Hořovičtí byli mezi nimi. Před
Hronovem zkoušeli dál, protože
přes všechna ocenění viděli prostor
na další posun hry. Vedly je k tomu

zkušenosti především z účasti na
Loutkářské Chrudimi, kde se setkali s jiným typem diváků, novými
názory na hru, ale i s technickými
problémy.
Na Jiráskův Hronov chtěli herci
z Hořovic odjet s tím, že jsou připraveni na všechno. O tom, jak vše
dopadlo, budeme informovat v zářijovém vydání Hořovického Měšťana. Nyní už ale můžeme prozradit, že další hořovická představení
se plánují na září až říjen. (var)

Návštěvníky rockového koncertu
okouzlila atmosféra nádvoří
Beat Sisters a Pražský Výtěr. Rockové kapely s těmito názvy
vystoupily v sobotu 23. července na nádvoří hořovického
Starého zámku. Návštěvníci tak měli možnost zhlédnout
další koncert 6. ročníku Hořovického kulturního léta.
Hudební vystoupení si užili
místní, ale i ti,
kteří do našeho
regionu přijeli na
dovolenou. „Pro
mne je nádvoří
hořovického Starého zámku úžasným místem, kam
Beat Sisters
se ráda vracím. Je
to krásný prostor
na koncerty a má
srdeční záležitost.
V loňském roce
jsme zde byli na
kapele Alkehol,
to byl také nezapomenutelný zážitek,“ prohlásila
při červencové
akci Andrea ŠtajPražský Výtěr
fová z Tanvaldu.
Letní festival pokračuje i v srpnu. Děti se mohou těšit na pohádku Čert a Káča, na své si přijdou milovníci swingu a jazzu a na programu je i festival heligónkářů. Nebude chybět letní kino a součástí
je i výstava v Galerii Starý zámek. Podrobnosti najdete na www.
mkc-horovice.cz. (var)
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Zpráva předsedy kontrolního výboru zastupitelstva
Ustavující jednání zastupitelstva
města Hořovice po volbách v roce
2018 mne pověřilo vedením svého
kontrolního výboru. Kromě mne
jako předsedy výboru v něm zasedají pánové Ing. Petr Karban, jako
místopředseda a Miloš Koželuh,
RVDr. Miloš Urban a Ing. František
Mraček, jako členové. Výbor se za
celé volební období sešel celkem 20x,
tedy patří mezi ty orgány města, které
byly velmi aktivní. Výbor se zabýval
podněty občanů, pravidelně projednával všechny body blížících se zasedání zastupitelstva, předkládal mu
své návrhy. Chtěl bych všem členům
výboru poděkovat za jejich aktivitu
a zapojení se do práce.
Posledním problémem, který
bude kontrolní výbor řešit je úkol,
kterým jej pověřilo zastupitelstvo na
svém zasedání dne 22. 6. 2022 a jenž
byl vymezen takto: „Zastupitelstvo
města pověřuje kontrolní výbor posouzením právního stavu věci, ve
věci majetkové dispozice s budovou
č. 699 v Hořovicích, včetně právní závaznosti Smlouvy o uzavření
budoucí kupní smlouvy schválené
zastupitelstvem města Hořovice dne
16. 7. 2002. Výsledek tohoto posouzení oznámí předseda kontrolního
výboru na následujícím jednání zastupitelstva města“. Jde stručně řečeno o to, jak naložit s budovou čp. 699
v ulici 1. Máje, kde je 25 sociálních bytových jednotek a nebytový prostor je
využíván k provozu restaurace.
K objasnění celé věci je však nutno se vrátit do minulosti. V roce 2001
uzavřelo město Hořovice s podílovými spoluvlastníky nemovitostí, pány
Ing. K. Š., Ing. P. M. a Dr. J. CH. kupní
smlouvu o koupi pozemku parc. č.
1121 o výměře 598 m2 a domu čp.
699 v Hořovicích, za cenu 9.000.000,
- Kč s úročením ve výši 7,5 % p. a.
Mezi stranami byl sjednán splátkový
kalendář ke kupní ceně a byly přijaty
smluvní dodatky. Město Hořovice,
jako nový vlastník nemovitostí získalo od Ministerstva pro místní rozvoj
ČR státní dotaci ve výši 7.280.000,
- Kč na rekonstrukci domu čp. 699
(dotace byl zajištěna zástavním právem na dobu 20 let a to ve prospěch
českého státu se závazkem města nepřevést po tuto dobu na jinou osobu
nemovitost), čímž vzniklo celkem 25
nájemních bytových jednotek a nebytové prostory byly užívány jako
restaurace. Dne 29. 8. 2002 však uzavřelo město Hořovice další smlouvu
a to smlouvu o uzavření budoucí
kupní smlouvy dle § 50a občanského zákoníku kde město Hořovice
figuruje jako „budoucí prodávající“
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a pánové Ing. K. Š., Ing. P. M. a Dr. J.
CH. (původní vlastníci nemovitostí)
jsou uvedeni jako „budoucí kupující“.
Podle této smlouvy o budoucí koupi,
se město zavázalo uzavřít s „budoucími kupujícími“ kupní smlouvu k nemovitostem spojenými s domem čp.
699 a to nejpozději do 28. 12. 2022 za
smluvní kupní cenu „ve výši 10.000, Kč“ s tím, že pokud zaviněním města
Hořovice nedojde k uzavření vlastní
kupní smlouvy ve stanoveném termínu, uhradí město Hořovice „budoucím kupujícím“ smluvní pokutu
„ve výši 17.000.000, - Kč. Tedy nemovitost, kterou před 20 roky zakoupilo
město Hořovice za částku 9.000.000,
- Kč má nyní, v tomto roce prodat za
částku ve výši 10.000, - Kč. Ano, čtete
vážený čtenáři správně tato čísla.
Z majetkových kroků účastněných stran, tedy města Hořovice
a tří soukromých osob je zřejmá jejich účelovost. Klíčovou otázkou ale
je, zda smlouva o uzavření budoucí
kupní smlouvy je platná, či neplatná. Zastupitelstvo města Hořovice,
na svém jednání dne 10. 7. 2002
totiž ve svém usnesení rozhodlo
o úplatném převodu domu čp. 699
v termínu do 31. 12. 2022 za „pořizovací cenu“ a uložilo tehdejšímu

starostovi a radě dopracovat a uzavřít
smlouvu o smlouvě budoucí kupní
do 29. 10. 2002. Tato smlouvy byla
nakonec uzavřena v srpnu 2002. Ale
její text, ono „staré“ zastupitelstvo neznalo, nebylo s ní podle předložených
podkladů ani seznámeno, stejné platí
i o sjednání smluvní pokuty ve výši
17.000.000, - Kč. Před kontrolní výbor tak byla nyní postavena otázka,
jak má město dále jednat. Obrazně
řečeno, má se město Hořovice „zastřelit“ (tedy prodat nemovitost za
kupní cenu 10.000, - Kč), či „oběsit“
(tedy zaplatit smluvní pokutu ve výši
17.000.000, - Kč). Spolu s místopředsedou kontrolního výboru Ing. Petrem Karbanem máme na věc svůj
názor. Ten předložíme kontrolnímu
výboru a dne 22. 9. 2022 i zastupitelstvu. Překvapující ale není jen onen
výběr možností, které dává uzavřená
smlouva zastupitelstvu, ale i to, že celých dvacet let zde „pod povrchem“
doutnala „časovaná bomba“. Na
svých místech se vystřídali postupně 4 starostové, prošlo defilé místostarostů a teprve, když přišla dne
25. 5. 2022 do podatelny města výzva
k uzavření kupní smlouvy od oněch
tří zájemců, byl osloven kontrolní výbor, aby se tím zabýval.

Při listování oněmi smutnými
dokumenty, starými dvacet let, jsem
si říkal, že před minulostí utéci nejde, dostihne Vás vždy. Horší ale je,
že způsob hospodaření s městským
majetkem Hořovic připomíná onen
pověstný Kocourkov.
JUDr. Jaroslav Ortman, zastupitel
a předseda kontrolního výboru

n Dovětek

A

utor článku opomněl čtenáře
informovat, že ve volebním
období 1998 až 2002 byl nejen zastupitelem města, ale i členem rady,
tedy přímého vedení města. To byl
také jeden z důvodů, proč právě
jím řízenému kontrolnímu výboru
zastupitelstvo uložilo problém řešit.
I přes jeho nesouhlas s uvedenou
aktivitou města se mu nepodařilo
zabránit, aby byla vedením města
schválena. Záležitost byla na základě trestního oznámení neznámým
oznamovatelem prošetřena Policií
ČR, která již na počátku neshledala
důvod k zahájení trestního stíhání.
Za redakční radu
Dr. Ing. Jiří Peřina
a Ondřej Vaculík

Mít na háčku velrybu
MO ČRS Hořovice uspořádala pro děti z rybářského kroužku letní
prázdninové soustředění na rybníku Nohavice. Okolí rybníka se nachází
v krásném prostředí blízko Hořovic a je přímo stvořené pro pořádání podobných akcí. Samotný rybník je znám velmi kvalitním zarybněním, a především osádkou opravdu velkých kaprů a jeseterů. Po každém záseku následovalo urputné zdolávání a děti se někdy doslova chvěly vyčerpáním. O to
větší byla jejich radost, když podebraný kapr či jeseter putoval v podběráku
na speciální podložku, kde následovalo měření, vážení a především focení
s úspěšným rybářem. Po zdokumentování byla ryba velmi šetrně vrácena
zpět do jejího vodního světa. Paradoxně jsem ty nejmenší ryby 62 až 68 cm
nachytal já, jako vedoucí tábora. U dětí nebyl problém ulovit kapry 70, 80, ale
i 90 cm. Toho největšího 92 cm a 14 kg ulovil Jakub Podzimek. Na prvním
místě se s celkovým počtem 589 cm umístil Radek Mackovič, druhé místo s celkovým počtem 559 cm obsadil
jeho bratr Pavel Mackovič a na třetím místě s celkovým součtem 520 cm ulovených ryb skončil Samuel Pastucha.
Souboj o první tři místa byl tedy opravdu těsný a poslední ryby byly vyloveny jen několik minut před ukončením
závodů. Pro některé děti to byly doslova životní úlovky a pro ty ostatní velmi dobrý start v jejich rybářské kariéře.
Náplní našeho soustředění však nebylo jen rybaření, ukázku policejní techniky a vybavení přijeli dětem v rámci
prevence představit policisté ČR a dovednosti v rybolovné technice předvedl jeden z nejlepších závodníků ČR Tomáš Spáčil. O své zkušenosti se přijeli podělit i kolegové z kaprařského týmu TB Baits, kteří dětem ukázali veškeré
taje při chytání velkých kaprů včetně zakrmování kobrou, používání správného vybavení a práce s echolotem. Za
svou pozornost dostaly děti spoustu kvalitního krmení a různých přísad, které okamžitě úspěšně vyzkoušely při
chytání na Nohavici.Vlídné na nás bylo i počasí, a tak jsme s dětmi mohli prožít opravdu nádherný týden plný
zážitků a dobrodružství. A jako vždy je potřeba na závěr poděkovat všem těm, kteří nám pomáhají podobné akce
uspořádat. Děkujeme Českému rybářskému spolku, který nám realizaci tábora na rybníku Nohavice umožnil, dále
MUDr Jarmile Holmanové a Modré lékárně s.r.o. za vybavení zdravotní brašny. Děkujeme policii ČR, Tomáši Spáčilovi a kolegům z kaprařského týmu TB Baits. Děkujeme panu Koželuhovi za zajištění stravování v době prázdnin,
a to i pro děti s bezlepkovou dietou. Dále společnosti VAK Hořovice za zajištění cisterny s pitnou vodou, MO ČRS
Hořovice a jeho nadřízenému orgánu SÚS ČRS. No a to největší poděkování patří městu Hořovice, které naši činnost s dětmi již dlouhodobě podporuje.
Jan Rogos, jednatel MO ČRS Hořovice

www.mesto-horovice.eu
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Hořovická teplárenská se chystá snížit závislost
na plynu a přinést městu úspory energií
Hořovická teplárenská (HT) je převážně městská společnost zajišťující výrobu a distribuci tepla ve městě. Dodává teplo jak do
městských objektů, tak i většiny bytových domů. Bohužel i na ni doléhají extrémně vysoké ceny plynu. Nyní však jako jedna
z prvních v republice připravuje ambiciózní projekt tzv. komunitní energetiky, jehož cílem bude částečný odklon od drahého
plynu a zároveň zajištění významných úspor energií pro město.
Současná tržní cena plynu
vzrostla oproti cenám v roce 2021
zhruba 10x (tj. o téměř 1 000%)
a další vývoj je s ohledem na kroky Ruska jen těžko predikovatelný. Vzhledem k tomu, že Rusko
omezuje dodávky do Evropy
a Japonska a na světovém trhu
se přiostřuje boj o LNG, však bohužel nelze očekávat výraznější
pokles. Dle analytiků spol. Innogy tak „energie v nadcházejících
měsících a topné sezóně 20222023 s největší pravděpodobností budou velmi drahé, růstu cen
energií může zabránit jedině ekonomická recese nebo další vlna
COVID-19…“.
Hořovická teplárenská si díky
strategii postupných nákupů dokázala pro rok 2022 zajistit část
plynu za výrazně nižší než tržní cenu (za méně než 50% tržní
ceny), přesto však je tato cena
plynu několikanásobně vyšší, než

v roce 2021 a proto byla nucena
toto navýšení částečně promítnout do ceny tepla.
Nyní se Hořovická teplárenská
připravuje na situaci, kdy současná energetická krize se bude
nadále přiostřovat. Jak říká nový
ředitel společnosti Roman Jusko:
„Musíme bohužel počítat se situací, že ceny plynu i elektřiny budou nadále růst a že bude státem
regulována spotřeba plynu. To se
sice výroby tepla přímo týkat nebude, nicméně to bude mít zcela
dramatický dopad na ceny plynu
a elektřiny.V Hořovické teplárenské proto ve spolupráci s vedením
města již od března intenzivně
pracujeme na projektu diverzifikace zdrojů tepla s využitím energie z obnovitelných zdrojů, s cílem snížit co nejvíce závislost na
zemním plynu a stabilizovat cenu
tepla. Součástí projektu je zároveň i zajištění významných úspor

nákladů na energie pro městské
organizace, jako jsou 1.ZŠ, 2.ZŠ,
nebo např. městský plavecký bazén. Jde o koncepci tzv. komunitní energetiky, která je v ČR zatím
unikátní. Pokud vše půjde dobře,

budeme na příští topnou sezónou
připraveni. Celý projektbychom
veřejnosti rádi představili v září“.
Roman Jusko
Hořovická teplárenská, s.r.o.
ředitel společnosti

Vyhodnocení první aktivity projektu
REVOLUTION TRAIN v Hořovicích
V pondělí 23. května 2022 měli
díky finanční podpoře města Hořovice žáci a studenti hořovických základních a středních škol možnost
navštívit interaktivní expozici protidrogového vlaku. Vlak byl po celý
den přistaven ve vlakové stanici
v Hořovicích. V odpoledních hodinách byla jeho expozice s průvodcem otevřena také pro veřejnost.
Součástí projektu není jen interaktivní prohlídka vlaku s průvodcem, ale také další návazné aktivity.
Jednou z nich je vyplnění evaluačního dotazníku, který žáci, studenti,
pedagogové a další odborníci vyplnili přímo ve vlaku. Tento dotazník
zjišťoval, jak program mladé lidi zaujal, zda může být impulzem k pozitivní změně jejich chování, postojů a hodnot, zda by pedagogové
a odborníci doporučili program
svým kolegům, zda pedagogové
využijí podněty z programu ve své
výuce, například v třídnických hodinách, či zda je podle nich založen
na zastrašování mládeže a přehánění následků užívání drog.
Dotazník vyplnilo osmnáct
pedagogů, školních metodiků
prevence a dalších odborníků. Ve-

směs se shodli na tom, že žáky program zaujal a aktivně se ho účastnili, také si myslí, že by mohl být
impulzem ke změně jejich postojů, hodnot či chování v pozitivním
slova smyslu. Většina by program
doporučila svým kolegům a také
by podněty z programu využila
ve třídnických hodinách. Polovina
dotázaných uvedla, že dle jejich
názoru není program založen na
zastrašování, zakazování, přehánění následků drog a moralizování. Třicet tři procent se k tomuto
názoru přiklonilo s vyjádřením,
že to tak spíše není. Osmdesát devět procent respondentů uvedlo,
že by měli zájem o návazný program „To je zákon, kámo“. Tento
program proběhne na školách na
podzim letošního roku a bude na
jaře následován hrou pro jednotlivce i celé rodiny s názvem „Policejní pátračka“.
Bližší informace z evaluačního
dotazníku najdete na webu města
Hořovice zde: https://www.mesto-horovice.eu/mesto/prevence-kriminality-1/protidrogova-prevence/.
Alena Ratajová

Obnova školní zahrady
1. základní škola Hořovice se již
před několika lety rozhodla pustit
do obnovy školní zahrady. Cílem
bylo, aby zahrada sloužila dětem
nejen pro hraní, ale i pro výuku. Byl
vytvořen projekt „Přírodní zahrada“ a začalo se s obnovou. V úterý
14. června se s pomocí rodičů a žáků
školy dokončila závěrečná část letošní etapy. Všichni přiložili ruce k dílu,
tatínkové prosili vybagrovanou zeminu, srovnali nerovnosti terénu,
usadili sluneční hodiny a do vyvýše-
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ných truhlíků navozili zeminu, kterou nám daroval pan Křikava. Tímto
bychom panu Křikavovi za dar rádi
poděkovali. Maminky s dětmi se postaraly o osázení truhlíků bylinkami,
zasázení letniček a úpravu stávající
zeleně. Nejmenší děti se s nadšením
ujaly zalévání. Bylo vidět, že nás práce bavila a těšila. Společně strávené
odpoledne jsme si všichni moc užili.
Rádi bychom poděkovali všem rodičům a dětem za pomoc.
Nikola Škroudová, 1. ZŠ
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z usnesení rady a zastupitelstva města

Z Rady města
Hořovice
ze dne 22. června 2022
n Rada města Hořovice schvaluje
program jednání uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice bere na vědomí vzdání se funkce ředitele PO
MSBNF viz. Příloha č.1. Rada města pověřuje starostu Dr. Ing. Jiřího
Peřinu vypsáním výběrového řízení
na pozici ředitele MSBNF. Výběrová
komise bude složena ze členů rady
města.
n Rada města Hořovice podle § 102
odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, stanovuje celkový počet
zaměstnanců městského úřadu
Hořovice z 89 na 90 s účinností od
01. 07. 2022. Pro: 6 Proti: 0 Zdržel
se: 1
n Rada města Hořovice ukládá
odboru finančnímu zadat zpracování a vyhlášení výzvy na veřejnou
zakázku s názvem „Oprava komunikace Dr. Holého“, a to způsobem
příslušným podle předpokládané
hodnoty souvisejícího plnění dle
projektu, a to včetně jmenování členů hodnotící komise.
n Rada města Hořovice ukládá
odboru finančnímu zadat zpracování a vyhlášení výzvy na veřejnou
zakázku malého rozsahu s názvem
„Oprava parkoviště nad budovou č.
p. 640“, a to včetně jmenování členů
hodnotící komise.
n Rada města Hořovice souhlasí
s umístěním sídla spolku – FbC Red
Dragons Hořovice, z. s. v prostorách
sportovní haly na adrese č. p. 1385
v Hořovicích. K podpisu Souhlasu
vlastníka objektu s umístěním sídla
je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu
nemovité věci v budově Státního
zámku Hořovice, a to za účelem
zřízení volební místnosti pro konání voleb do zastupitelstev obcí
a Senátu Parlamentu ČR ve dnech
23. a 24. září 2022 a 30. září a 1. října 2022. Smlouva se uzavírá na
stanovenou dobu určitou za nájemné ve výši 1.815,– Kč včetně DPH.
Rada pověřuje starostu k podpisu
této smlouvy.
n Rada města Hořovice schvaluje
nový Domovní řád domu v ulici
Podlužská, č. p. 585 v Hořovicích.
n Rada města Hořovice souhlasí se zněním Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohody o umístění stavby č. Hořovice-přel. VN parc. č. 892/12, 877/3,
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IZ-12-6002392/VB/3, pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v přeložení části stávajícího
venkovního vedení VN 22kV na pozemcích parc. č. 893/2 a 893/3 v k.ú.
Velká Víska. Předpokládaný rozsah
věcného břemene bude cca 28 bm
za jednorázovou náhradu ve výši
15.307,– Kč včetně DPH. K podpisu
smlouvy je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice schvaluje
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřizování služebností se
společností HOŘOVICKÁ TEPLÁRENSKÁ, S.R.O., IČ: 25793187, a to
ve věci úprav podmínek budoucího
využití nemovitostí města pro umístění technologií k výrobě elektrické
a tepelné energie. K podpisu smlouvy je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice bere na
vědomí podání žádosti o dotaci na
umístění fotovoltaické elektrárny
na střechy budov v majetku města,
kterou z programu Národní plán
obnovy podá společnost HOŘOVICKÁ TEPLÁRENSKÁ, S.R.O.,
IČ: 25793187 a dále souhlasí s umístěním FVE na střechy budov v majetku města.
n Rada města Hořovice se seznámila s předkládací zprávou a odborným znaleckým posudkem, týkající
se žádosti o pokácení 1 ks smrku,
rostoucího na pozemku ve vlastnictví Města Hořovice, p. č. 441/1 v k.
ú. Hořovice, na Palackého náměstí.
Rada souhlasí s pokácením 2 ks
smrků - druhého v blízkosti budovy čp. 640 z důvodu bezpečnosti, na
základě zpracovaného odborného
znaleckého posudku.
n Rada města Hořovice souhlasí s nabídkou, podle které dodá
a kompletně namontuje společnost JD ROZHLASY s.r.o., za cenu
207.584,– Kč vč. DPH, univerzální
solární stanici ve variantě TOP na
Palackého náměstí.
n Rada města Hořovice souhlasí
s textem smlouvy o realizaci přeložek distribučního zařízení určeného
k dodávce el. energie, podle které
společnost ČEZ Distribuce a.s. zajistí, za předpokládané výše investičních nákladů 1.462.336,– Kč, přeložky kNN v ulicích Dlouhé a Žižkově.
Zajistit podpisy smluvních stran.
n Rada města Hořovice se seznámila s návrhem pojistné smlouvy
na pojištění budovy „Mohykán“,
Sídliště K. Sezimy 903/11, Hořovice a souhlasí s uzavření pojistné
smlouvy s Kooperativa pojišťovnou,
a.s., a to v celkové roční výši pojistného 3.776,00 Kč.
n Rada města Hořovice se seznámila s návrhem na navýšení pojistných
hodnot budov a staveb v majetku města o 20 % z důvodu inflace

a souhlasí s uzavřením Dodatku č.
15 k pojistné smlouvě č. 7720500921
s Kooperativa pojišťovnou, a.s.,
a to v celkové roční výši pojistného
352.260,00 Kč.
n Rada souhlasí s povolením uzavírky ulice Slavíkova za účelem
instalace balkonu k bytu v domě č.
p. 1158/7 ve dni 4. července 2022
v dopoledních hodinách. Oznámit
usnesení rady žadatelce.
n Rada města Hořovice doporučuje zastupitelstvu schválit spolupráci
s městem Beroun při finančním zajištění pobytového tábora pro děti ze
socio-kulturně znevýhodněných rodin a Smlouvu o spolupráci s městem Beroun. Finanční prostředky
na zajištění tábora pro děti z ORP
Hořovice půjdou z rozpočtu města
Hořovice, z kapitoly sociální věci
a zdravotnictví – prevence kriminality v poměrné výši 55.333,– Kč. Rodiče dětí z Hořovic uhradí 3.000,–
Kč. Celkové finanční náklady na
zajištění tábora činí 175.000,– Kč.
n Rada města Hořovice neschvaluje žádost příspěvkové organizace
Městská mateřská škola Hořovice
o zřízení vyhrazeného parkoviště
pro potřeby zařízení.
n Rada města Hořovice souhlasí
s výjimkou z vnitřního předpisu
3/2016 – Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
a to ve věci zadání úpravy projektové dokumentace na akci „Rozšíření
pavilonu domova se zvláštním režimem“. Rada zároveň souhlasí s objednáním této úpravy u projektanta
Jana Vlčka za nabídkou cenu ve výši
245.000,– Kč bez DPH.
n Rada města Hořovice uděluje
souhlas příspěvkové organizaci Domov Na Výsluní Hořovice
s uzavřením darovací smlouvy se
společností Kostal Kontakt Systeme GmbH, organizační složka, a to
ve věci poskytnutí finančního daru
v celkové hodnotě 30.000,– Kč na
úhradu provozních nákladů v souvislosti s poskytováním sociálních
a zdravotních služeb.
n Rada města Hořovice souhlasí
se zněním Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Lochovice v roce 2022 (viz příloha)
v celkové hodnotě 3.000,– Kč ve
prospěch Domova Na Výsluní, Hořovice.
n Rada města Hořovice nesouhlasí
s příspěvkem ve výši 4.000,00 Kč
včetně DPH na podporu projektu
vydání publikace pro děti s názvem
Abeceda první pomoci, který realizuje společnost Stopa bezpečí, s.r.o.
n Rada města schvaluje příspěvkové
organizaci 1. základní škola Hořovice přesun z provozních prostředků na fond investic v celkové výši

168.999,49 Kč. Finanční prostředky
budou použity na nákup interaktivní tabule s pylonovým pojezdem
a datovým projektorem.

Ze Zastupitelstva
města Hořovice
ze dne 8. června 2022
n USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města Hořovice
schvaluje program zasedání zastupitelstva města Hořovice.
Výsledek hlasování:
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo města Hořovice po
projednání podle § 84 odst. 2, písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje účetní závěrku
města Hořovice sestavenou ke dni
31. 12. 2021.
Výsledek hlasování:
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo města Hořovice po
projednání podle § 84 odst. 2, písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje Závěrečný účet
města Hořovice za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo města Hořovice po
projednání na základě zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění podle § 84
odst. 2, písm. b) schvaluje rozpočtové
opatření č. 2 ke schválenému rozpočtu města Hořovice na rok 2022
ve znění rozpočtového opatření č. 1.
Výsledek hlasování:
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo města Hořovice
schvaluje dle ustanovení § 85 písm.
c) zákona č. 128/2000 Sb., zákon
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí
individuální účelové dotace pro
Zimní stadion Hořovice s.r.o. ve
výši 450.000 Kč, a to za účelem spolufinancování provozu zimního stadionu v zimní sezóně 2022 až 2023.
Podpisem smlouvy je pověřen starosta města.
Výsledek hlasování:
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno
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z usnesení zastupitelstva města
n USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo města Hořovice
v souladu s § 84, odst. 4 a v kontextu
§ 85, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje Zásady pro výstavbu na území města
Hořovice. Inkaso souvisejících finančních příjmů bude použito výhradně na obnovu a rozvoj dopravní
infrastruktury města Hořovice.
Výsledek hlasování:
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. 6 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo města Hořovice schvaluje dle ustanovení § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o spolupráci a společném zadávání,
a to se Správou železnic, státní organizace, IČO: 70994234, ve věci veřejné
zakázky s názvem „Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice“, resp. výstavby nového parkoviště a příjezdové
komunikace. Podstatou dodatku je
zejména stanovení ceny plnění ze
strany města ve výši 6.685.725,27 Kč
bez DPH. K podpisu smlouvy je pověřen starosta města.
Výsledek hlasování:
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo města Hořovice
schvaluje spolupráci s městem Beroun při finančním zajištění pobytového tábora pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin
a Smlouvu o spolupráci s městem
Beroun. Finanční prostředky na
zajištění tábora pro děti z ORP Hořovice půjdou z rozpočtu města Hořovice, z kapitoly sociální věci a zdravotnictví – prevence kriminality
v poměrné výši 55.333,– Kč. Rodiče
dětí z Hořovic zaplatí 3.000,– Kč.
Celkové finanční náklady na zajištění tábora činí 175.000,– Kč.
Výsledek hlasování:
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 9
Zastupitelstvo města Hořovice
schvaluje dle ustanovení § 85 písm.
a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon
o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, prodej části
pozemku parc. č. 497 k.ú. Hořovice,
o výměře 5 m2, ve vlastnictví města
Hořovice, manželům Hasmanovým,
a to za účelem obnovy zeleně. Kupní cena je stanovena dle znaleckého
posudku ve výši 1.500 Kč. K podpisu
příslušné smlouvy je pověřen starosta města.
Výsledek hlasování:
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno
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n USNESENÍ č. 10
Zastupitelstvo města Hořovice
schvaluje dle ustanovení § 85 písm.
a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon
o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, prodej části pozemku parc. č. 165 k.ú. Velká Víska,
o výměře 23 m2, ve vlastnictví města
Hořovice, panu Otakaru Slaměníkovi, a to za účelem rozšíření majetku.
Kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku ve výši 13.800 Kč.
K podpisu příslušné smlouvy je pověřen starosta města.
Výsledek hlasování:
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 11
Zastupitelstvo města Hořovice
schvaluje dle ustanovení § 85 písm.
a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon
o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, prodej části pozemku parc. č. 165 k.ú. Velká Víska,
o výměře 23 m2, ve vlastnictví města
Hořovice, panu Václavu Veselému,
a to účelem rozšíření majetku. Kupní
cena je stanovena dle znaleckého posudku ve výši 13.800 Kč. K podpisu
příslušné smlouvy je pověřen starosta města.
Výsledek hlasování:
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 12
Zastupitelstvo města Hořovice
schvaluje dle ustanovení § 85 písm.
a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon
o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, prodej pozemku parc. č. 1539/1 o výměře 221 m2
a pozemku parc. č. 1539/4 o výměře
184 m2 v k.ú. Hořovice, ve vlastnictví města Hořovice, a to paní Andree
Zýkové za účelem sjednocení majetku. Kupní cena je stanovena dle
znaleckého posudku ve výši 486.000
Kč. K podpisu příslušné smlouvy
je pověřen starosta města. Výsledek
hlasování:
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 13
Zastupitelstvo města Hořovice
schvaluje dle ustanovení § 85 písm.
a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon
o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, prodej části
pozemku parc. č. 847 o výměře 115
m2 a pozemku parc. č. 861 o výměře
1008 m2 v k.ú. Kotopeky, ve vlastnictví města Hořovice, Českému rybářskému svazu, z.s., MO Hořovice, za
účelem výstavby dřevostavby u sádek v areálu rybníka Valcverk, s podmínkou provedení rekonstrukce
a zajištění legalizace tamních sádek
do 5 ti let ode dne podpisu smlouvy.
Kupní cena je stanovena dle znaleckého posudku ve výši 21.370 Kč.

K podpisu příslušné smlouvy je pověřen starosta města.
Výsledek hlasování:
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 14
Zastupitelstvo města Hořovice neschvaluje dle ustanovení § 85 písm.
a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon
o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, prodej části
pozemku parc. č. 444 v k.ú. Hořovice
společnosti SC Gastrocompany s.r.o.
Výsledek hlasování:
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 15
Zastupitelstvo města Hořovice neschvaluje dle ustanovení § 85 písm.
a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon
o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, prodej pozemku parc. č. 2282/103 o výměře cca
20 m2 v k.ú. Hořovice žadateli panu
Ladislavu Türingovi.
Výsledek hlasování:
PRO: 17 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. 15 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 16
Zastupitelstvo města Hořovice neschvaluje dle ustanovení § 85 písm.
a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon
o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, prodej bytové
jednotky č. 715/5 o výměře 57,56
m2, umístěné v budově tvořené č.
p. 713, 714, 715 a 716, a to včetně
spoluvlastnického podílu na společných částech tohoto domu a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/24
na pozemku parc. č. 1158, žadatelce
paní Andree Dostálové, a to za jí navrhovanou cenu ve výši 686.706 Kč.
Výsledek hlasování:
PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 3
Usnesení č. 16 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 17
Zastupitelstvo města Hořovice
schvaluje dle ustanovení § 85 písm.
a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon
o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, bezúplatné převzetí nepatrného majetku po zemřelém Jiřím Hodačovi, konkrétně 1/18
pozemku parc. č. 696/9, zahrada,
v obci Chlumec nad Cidlinou, k.ú.,
kdy následně za odkup této části pozemku nabízí vlastník ostatních částí
pozemku plnění ve výši 10.000 Kč
Výsledek hlasování:
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 18
Zastupitelstvo města Hořovice
schvaluje v souladu s § 85, písm.
a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších,
přijetí daru v podobě lávky přes Červený potok, a to od spolku HOROVIZE, z.s., v ceně 295.000 Kč. K pod-

pisu příslušné darovací smlouvy je
pověřen starosta města.
PRO: 18 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 18 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 19
Zastupitelstvo města Hořovice revokuje své usnesení dle ustanovení
§ 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
zákon o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, ze dne
22. 09. 2021, ve věci kupní smlouvy na odkup části pozemku parc. č.
912/8 dotčeného stavbou „Cyklostezka Hořovice – Kotopeky včetně
lávky přes Červený potok“ mezi Povodím Vltavy, IČO: 70889953 a městem Hořovice, a to za cenu v celkové
výši 5.000 Kč, s tím, že nově se jedná o odkup části pozemku parc. č.
958/11 s nově vzniklým pozemkem
parc. č. 958/67 vše v k.ú. Velká Víska,
za jinak stejných podmínek.
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 19 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 20
Zastupitelstvo města Hořovice
v souladu s § 118, odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
pověřuje kontrolní výbor posouzením právního stavu věci ve věci
budoucí majetkové dispozice s budovou č. p. 699 v Hořovicích včetně vyhodnocení právní závaznosti
Smlouvy o uzavření budoucí kupní
smlouvy schválené Zastupitelstvem
města Hořovice dne 16. 07. 2002.
Výsledek tohoto posouzení oznámí
předseda kontrolního výboru na
následujícím jednání zastupitelstva
města.
Výsledek hlasování:
HLASOVÁNÍ: PRO 19 (*Ing. Jiří
Auterský, Ing. Petr Karban, Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh, JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján Rogos, Věra
Veverková, Ing. et Ing. Jan Skopeček)
PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 20 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 21
Zastupitelstvo města Hořovice
v souladu s § 118, odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
pověřuje kontrolní výbor předložením návrhů na úpravu Obecně
závazné vyhlášky města Hořovice
týkající se místního poplatku za užívání veřejného prostranství. Návrhy
předloží předseda kontrolního výboru na následujícím jednání zastupitelstva města.
Výsledek hlasování:
HLASOVÁNÍ: PRO 11 PROTI 8
(*Ing. Jiří Auterský, Ing. Petr Karban,
Eva Kaufmanová, Miloš Koželuh,
JUDr. Jaroslav Ortman, CSc., Ján
Rogos, Věra Veverková, Ing. et Ing.
Jan Skopeček) ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 21 bylo schváleno
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usnesení rady města - informace

Z Rady města
Hořovice
ze dne 20. července 2022
n Rada města Hořovice schvaluje
program jednání uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice souhlasí
s uzavřením Smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti
se společností HABAčeK s.r.o., týkající se stavby kanalizační a vodovodní přípojky na služebném
pozemku parc. č. 1755 v k. ú. Hořovice, pro napojení do provozní
budovy společnosti HABAčeK
s.r.o., a to za cenu 2.723,– Kč včetně DPH. K podpisu smlouvy je
pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice nesouhlasí s vyhrazením trvalého parkovacího místa na části pozemku
parc. č. 219/10 v k.ú. Hořovice,
to pro účely parkování služebního vozidla společnosti Knihárna
s.r.o., IČ: 07522541.
n Rada města Hořovice předkládá Zastupitelstvu města Hořovice
ke schválení, a to v souladu s § 84
odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, toto
pojmenování nových ulic na území města Hořovice:
Navrhované názvy ulic zní: 1)
Stará cihelna, 2) K Bažantnici, 3)
U Knížecí cesty, 4) Ječná, 5) Ovesná, 6) Žitná, 7) Pšeničná, 8) Kopřivová.
n Rada města Hořovice schvaluje
prodloužení bezplatného nájemního bydlení u městských bytů
pro uprchlíky z Ukrajiny, a to po
celou dobu, kdy bude Středočeský
kraj poskytovat v této souvislosti
kompenzační příspěvek.
n Rada města Hořovice pověřuje
starostu města Hořovice k uzavírání nájemních smluv týkajících
se bytů na adrese Masarykova
1428 – Hořovice, a to vždy na
dobu určitou v trvání max. jednoho roku a na základě provedeného
sociálního šetření a doporučeních
odboru vnitřních věcí a právního.
n Rada města Hořovice souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
spolufinancování projektu Cyklostezka Hořovice – Kotopeky
včetně lávky přes Červený potok
z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského fondu cyklistické
infrastruktury na rok 2022.
n Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením smlouvy č. 1407/
C1/2022 o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního
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fondu dopravní infrastruktury
na rok 2022 na akci Cyklostezka
Hořovice – Kotopeky včetně lávky přes Červený potok – ISPROFOND 5218510058.
n Rada města Hořovice souhlasí
se zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně
Smlouvy o dílo, pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem
„Přechod pro chodce – 9. května“
zadávanou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, v platném znění. Do komise
pro otevírání obálek, komise pro
posouzení kvalifikace a hodnotící komise jsou tímto radou jmenování následující členové, resp.
i jejich náhradníci v tomto složení: členové – Ing. Milan Šnajdr,
Ondřej Vaculík, Bc. Aleš Trojan,
MPA, náhradníci – 1. náhradník
Ing. David Grunt, 2. náhradník
Ing. Petr Karban, 3. náhradník Bc.
Michal Hasman, MPA.
n Rada města Hořovice souhlasí
s uzavřením Smlouvy o spořícím
účtu s Českou spořitelnou, a.s.,
a to ve věci úročení zůstatků na
bankovních účtech města Hořovice individuální úrokovou sazbou.
K podpisu smlouvy je pověřen
starosta města.
n Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Oprava
parkoviště nad budovou č. p. 640“
projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče Jiřího
Pergla, K Dědu 1705, 266 01 Beroun, IČ: 498 38 695, jehož tímto
vybírá jako dodavatele a souhlasí
s podpisem Rozhodnutí o výběru
dodavatele. Dodavatel požaduje
za provedení díla částku ve výši
988 071,10 Kč bez DPH. Rada
města Hořovice pověřuje příspěvkovou organizaci Městská správa
bytového a nebytového fondu
Hořovice uzavřením příslušné
smlouvy o dílo a zajištěním dalších souvisejících činností.
n Informace o vypsaných dotačních výzvách - bez návrhu usnesení a příloh – pouze pro informaci
n Rada města Hořovice projednala petici nazvanou „Nesouhlas s výstavbou sídliště v ulici
Lipová“ a na základě stanoviska
odboru výstavby a životního prostředí nesouhlasí s napojováním
další zástavby na ulici Lipová,
která je v majetku města Hořovice
a to zejména z důvodu plánované
výstavby mateřské školy a snížení
bezpečnosti osob pohybujících se
po komunikaci.
Rada města Hořovice souhlasí s vyhrazením jednoho par-

kovacího místa na parkovišti ve
Fügnerově ulici ve prospěch zubní ordinace na adrese Fügnerova 389, ve které provozuje praxi
MUDr. Marcela Srpová. Žadatelka
uhradí dodávku a montáž příslušného dopravního značení.
n Rada města Hořovice souhlasí
s nabídkou, podle které společnost EQUANS zajistí, za cenu
175.159,60 Kč vč. 21 % DPH zpracování jednostupňové projektové
dokumentace na novou kioskovou trafostanici pro zimní stadion
a za zpracování dokumentace pro
odstranění staré dožívající trafostanice ze sportovního areálu,
vše vč. zajištění potřebných dokumentů od stavebního úřadu. Objednat provedení prací.
n Rada města Hořovice souhlasí
s výjimkou z vnitřního předpisu
3/2016 – Zásady pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu,
a tedy s nabídkou, podle které
zpracuje společnost Atelier PROMIKA s.r.o., za celkovou cenu ve
výši 376.310,– Kč vč. 21 % DPH
projektovou dokumentaci pro
stavební řízení a dokumentaci pro
provádění stavby na rekonstrukci chodníků v ulicích 9. května
a Valdecká. K rekonstrukci chodníků by mělo dojít v souvislosti
s kompletní rekonstrukcí silnic
II/114 (9. května) a III/1148 (Valdecká po Nám. Boženy Němcové),
kdy investorem bude Středočeský
kraj.
n Rada města Hořovice souhlasí
s nabídkou, podle které společnost
BAGGER s.r.o. vybuduje za cenu
207.236,– Kč vč. DPH novou vodovodní přípojku pro budovu městského úřadu č. p. 640/34. Důvodem
výměny za původní starou je nízký
tlak vody v hydrantech, které jsou
z požárního hlediska nefunkční.
Zajistit objednání prací.

n Rada města Hořovice souhlasí
se žádostí, podle které bude vybudována příjezdová komunikace k pozemku p. č. 111/1 v k.
ú. Velká Víska po pozemku p.
č. 117 v k. ú. Velká Víska s tím,
že proveden bude štěrkový povrch a příjezdová komunikace
naváže na komunikaci vedoucí
k Obřadní síni v ulici Květinové.
Oznámit usnesení rady žadatelům.
n Rada města Hořovice schvaluje Místnímu hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí
a měst umístění předvolebních
bannerů na Palackého náměstí,
most u Společenského domu,
plot u domu na Víseckém náměstí čp. 3 a plot u ZŠ na Náměstí B. Němcové v termínu od
17. 8. 2022 do 22. 9. 2022.
n Rada města Hořovice souhlasí s podáním žádosti z projektu
ŠABLONY 1 – OPJAK – MMŠ
HOŘOVICE na základě výzvy
č. 02_22_022 Operační program
Jan Amos Komenský, ze kterého
chce MMŠ čerpat finanční prostředky na pozici školního asistenta a na další vzdělávání pedagogických pracovníků v období
od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2024.
Rada města Hořovice souhlasí
s uzavřením dodatku č. 3 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/
příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo
souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících
pomoc a podporu osobám za
účelem sociálního začlenění
nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2022 č. S-0367/
SOC/2022/3, vč. přílohy č. 1 se
Středočeským krajem, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 a příspěvkovou organizaci Domov Na
Výsluní.

SONS – ČR Hořovice vás zve na výlet

Zámek DUB a město PÍSEK
Odjezd: 17. 9. 2022 v 8:00 od radnice
Vstupné: zámek 100 Kč; doprava pro nečleny 100 Kč
Rouška povinná!!!
Hlásit se můžete na tel.: 728 152 891 nebo 311 513 528

Vítání občánků
V sobotu 24. září 2022 se bude konat na hořovickém zámku „Vítání nových občánků města Hořovice“. Rodiče, kteří mají zájem o přivítání svého děťátka, se mohou v předstihu přihlásit u J. Šrámkové,
tel. 737 124 123 nebo u Mgr. Ulčové, tel.: 724 716 300. Přihlášení obdrží pozvánku s časovým termínem.

www.mesto-horovice.eu

hasiči - společnost - kultura

Hasiči Hořovice
Zásahy Hasičského záchranného Sboru Středočeského kraje,
územního odboru Beroun, požární stanice Hořovice.
8 Od 15. 6. 2022 do 15. 7. 2022
hasiči ze stanice Hořovice vyjížděli k 41 událostem, z toho k 9
požárům, k 12 technickým událostem typu čerpání vody, padlý
strom, k 9 dopravním nehodám,
k 5 únikům nebezpečných látek
a ke 3 záchranám osob. Ve třech
případech šlo o planý poplach,
porucha EPS či neohlášené pálení. Při událostech spolupracovali
se zdravotnickou záchrannou
službou, policií ČR a ostatními
složkami IZS. Při událostech
došlo ke zranění 10 osob, 4 osoby byly přímo zachráněny a 200
osob evakuováno. Ve dvou případech se jednalo zranění neslučitelná se životem.
8 16. 6. 2022 v 2:32 hodin byla
jednotka HZS Středočeského
kraje ze stanice Hořovice a Beroun společně s jednotkou SDH
obce Žebrák vyslána k požáru
rodinného domu do obce Žebrák. Průzkumem zjištěn požár
pergoly na terase s rozšířením
do podkroví. Na likvidaci požáru
nasazeny 2 x vysokotlaké vodní
proudy v dýchací technice. Na
místě provedeno ošetření nadýchaného majitele nemovitosti
včetně předání ZZS. Následně
bylo prováděno rozebírání konstrukcí a vyhledávání skrytých
ohnisek požáru.
8 16. 6. 2022 v 5:16 hodin byla
jednotka HZS Středočeského
kraje ze stanice Hořovice a Be-

roun společně s jednotkou SDH
obce Žebrák vyslána k požáru
trafostanice do výrobní haly Valeo Žebrák. Průzkumem zjištěn
požár vně trafostanice se zakouřením haly. Požár zlikvidován
pomocí speciálního hasiva CO2
v dýchací technice. Souběžně
proběhla evakuace 200 zaměstnanců a následné odvětrání objektu.
8 19. 6. 2022 v 19:10 hodin byla
jednotka HZS Středočeského
kraje ze stanice Hořovice společně jednotkami SDH obcí Jince,
Ohrazenice a Čenkov vyslána
k požáru lesního porostu do
CHKO Brdy k. ú. Čenkov. V terénu nepřístupném pro techniku zjištěn požár lesní hrabanky
o rozloze 30 x 30 m. Požár zlikvidován pomocí čtyř vodních
proudů a ženijního nářadí.
8 3. 7. 2022 v 9:41 hodin byla
jednotka HZS Středočeského
kraje ze stanice Hořovice a Beroun společně jednotkami SDH
obcí Žebrák, Komárov a Cerhovice vyslána k požáru kamionu
do areálu skladovací haly Lidl
Cerhovice. Průzkumem zjištěn
požár kabiny kamionu v plném
rozsahu s rozšířením do nákladového prostoru a zakouřením
skladovací haly. Požár likvidován pomocí 3 x vodního proudu
v dýchací technice. Následně byl
kamion pomocí navijáku speciálního vyprošťovacího automobilu odstraněn od nákladové
rampy a provedeno zajištění
úniku nafty. Souběžně probíhalo
odvětrávání skladovací haly.
Hasiči Hořovice

Bezpečné město Hořovice
Ve Středočeském kraji je postupně zaváděn projekt s názvem „Bezpečná obec či město“, jehož iniciátorem je Krajské ředitelství Policie ČR.
Do projektu se zapojilo i město Hořovice. Klíčovými partnery jsou Policie ČR, Město Hořovice a Městská policie Hořovice. Cílem projektu
„Bezpečné Hořovice“ je zlepšení kvality života obyvatel města a zvýšení
jejich pocitu bezpečí.
Projekt vznikl na základě dlouholetých zkušeností, z nichž vyplývá,
že do boje s kriminalitou je nutné zapojit všechny zainteresované subjekty. Jde o vytvoření podmínek pro co nejužší a nejefektivnější spolupráci mezi nimi. Výsledkem by mělo být další snížení míry i závažnosti
trestné činnosti. Více informací přineseme v dalších vydáních Hořovického Měšťana. (red)

n Josef Labor

n Hrob Josefa Labora ve Vídni.

Ožívající génius
Letošní červen přinesl
180. výročí narození slepého
geniálního klavíristy a varhaníka, Josefa Paula Labora
(1842-1924).
Laborové se objevují ve službách majitelů hořovického panství
Vrbnů již od poloviny 18. století.
29. června 1842 se v Hořovicích narodil hraběcímu tajemníkovi Josefu Laborovi budoucí
geniální klavírista, varhaník, hudební skladatel a pedagog Josef
Paul Labor. Chlapec ve třech letech oslepl a matka se s dětmi odstěhovala do Vídně, kde chlapec
navštěvoval c. k. Slepecký výchovný ústav a Konservatorium der
Gesellschaft der Musikfreunde.
Po třech úspěšných koncertech
ve Vídni obdržel jednadvacetiletý virtuos od císaře stipendium
400 zlatých na tříletou koncertní
cestu. V letech 1863-1866 absolvoval turné velmi úspěšných
koncertů po hlavních evropských
městech, seznámil se s tehdy již
také slepým hannoverským králem Jiřím V., jenž mu svěřil výuku svých dcer a jmenoval ho
Královským dvorním klavíristou.
Posléze se Labor usadil ve Vídni,
povolání cestujícího virtuosa se
však nikdy zcela nevzdal, spolupracoval s významnými evropskými sólisty (Joseph Joachim,
Moritz Mildner), řadě z nich
věnoval své skladby (František
Simandl), a v plné síle oslavil 50.

let své koncertní činnosti velkým
koncertem ve Vídni (1913). Ke
své práci však vždy potřeboval
asistentku, která mu předehrávala nové skladby a zapisovala
jeho kompozice. Třicet let učil
na Israelisches Blindeninstitut ve
Vídni, profesorem byl jmenován
roku 1922. Ještě za skladatelova
života byl založen JOSEF LABOR
CHOR (1919) a v roce 1923 Svaz
Josefa Labora s cílem propagovat
skladatelovo dílo. Filozof Ludwig
Wittgenstein řadil Josefa Labora
vedle takových skladatelů, jako
byl Mozart, Hayden, Beethoven,
Schubert a Brahms.
Josef Paul Labor zemřel
26. dubna 1924 a je pochován
v čestném hrobě na Ústředním
vídeňském hřbitově. KOmorní
Pěvecký Soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice
připomněl život a dílo geniálního
hořovického rodáka koncertem
Hommage à Labor v červnu 2012
v kostele sv. Jiljí v Hořovicích.
Naprosto unikátní je nedávno objevená nahrávka samotného Labora pořízená u Union of Austria
kolem roku 1921. Fascinujících
pět a půl minuty, kdy volnou větu
z Beethovenovy Sonáty Dur interpretuje téměř osmdesátiletý Mistr,
jenž se narodil pouhých patnáct
let po smrti autora.
Květuše Ernestová
ZUŠ Hořovice
(redakčně zkráceno)

PROVOZNÍ DOBA AQUAPARKU HOŘOVICE V SRPNU
Pondělí až neděle 10:00 – 19:00
www.mesto-horovice.eu
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kulturní servis
n Společenský dům

n Galerie Starý zámek

n Společenský dům - zahrada

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

Nádražní 606, Hořovice
tel.: 732 512 821

n do 21. 8. 2022
RUČNÍ PRÁCE - TOMÁŠ LOUDA
Otevřeno: pá - so - ne od 10:00 do 18:00.

n 13. 8. od 10:00
HOŘOVICKÁ HELIGÓNKA
45. ročník setkání heligónkářů z celé republiky, které probíhá ve spolupráci s firmou Delicia accordions s.r.o. Hořovice a pod záštitou
n Informační centrum
starosty města Hořovice Dr. Ing. Jiřího Peřiny.
Pestrý program po celý den.
Vrbnovská 30 / 1 (areál Starého zámku)
PŘIPRAVUJEME:
www.mkc-horovice.cz
n 20. 9. 2022 od 19:00
tel. 732 512 821, 321 338 230
KAFE u OSMANYHO
e-mail: ic@mkc-horovice.cz
n 9. 10. 2022 od 16:00
KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
AKTUÁLNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST
n 22. 10. 2022 od 15:30
Po – Pá 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
BYLO, NEBYLO… Štístko a Poupěnka
So, Ne, St. svátky 9:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
n 23. 11. 2022 od 19:00
VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI:
4 TENOŘI
4 KAFE U OSMANYHO
n 4. 12. 2022 od 19:00
20. 9. 2022 od 19:00, SD, cena místenky: 350 Kč
JANEK LEDECKÝ
4 KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
Letos po pětadvacáté se Janek Ledecký
9. 10. 2022 od 16:00, SD, cena místenky: 150 Kč
s kapelou vydá na turné, v jehož rámci přehraje
4 BYLO, NEBYLO… Štístko a Poupěnka
veškeré skladby ze zásadní desky Sliby se maj
22. 10. 2022 od 15:30, SD, cena vstupenky 300
plnit o Vánocích i své největší hity. K sváteční
Kč, pouze na TICKETPORTAL.
atmosféře přispěje i M. Nostitz Quartet a dopo4 4 TENOŘI
sud největší světelný park, s jakým kdy zpěvák
23. 11. 2022 od 19:00 SD, cena místenky: 690 Kč
na koncerty vyrazil.
4 JANEK LEDECKÝ Vánoční turné
n 29. 3. 2023 od 19:00
4. 12. 2022 od 19:00 SD, cena místenky: 590 Kč.
ŠEST V TOM
Již prodané vstupenky platí i v novém termínu.
TANEČNÍ PODZIM 2022
Pokud se Vám nový termín nehodí, vrátíme peníze.
SD Hořovice
Pátky od 2. 9. 2022
n Muzeum Hořovicka
Mládež - Začátečníci (H7), 20:15 – 22:15
15 večerů (12 lekcí, 2 prodloužené a 1 ples).
Starý zámek, Vrbnovská 27
Pátky od 9. 9. 2022
Denně kromě pondělí
Dospělí - Více pokročilí (H4), 18:20 – 19:55
9:00 – 12:00; 12:30 – 17:00
Pondělky od 3. 10. 2022
V srpnu je stálá expozice otevřena od úterý do
Dospělí - Začátečníci H1, 21:10 – 22:40
neděle v čase 9-12 a 12:30-17 hodin. K návštěvě
Dospělí - Mírně pokročilí (H2), 19:35 – 21:05
zve též sezónní výstava Svět středověkých her,
Dospělí - Středně pokročilí (H3), 18:00 – 19:30
můžete se vzdělávat i si hrát. Prezentovány jsou
V ceně je 11 večerů. www.tanecni.net
Blanka
Vášová,
tel.603
238
090
Srdečně zveme na třetí ročníkrovněž dobové archeologické nálezy.

n Starý zámek - nádvoří
Vrbnovská 30/1, Hořovice
tel.: 732 512 821
n 20. 8. od 14:00
ČERT A KÁČA
Divadelní pohádka pro děti, DAP Praha
n 20. 8. od 18:00
PRAGUE RHYTHM KINGS a BEE BAND
Pohodový večer se swingem a jazzem.
PŘIPRAVUJEME:
n 4. 9. od 14:00
LOUČÍME SE S PRÁZDNINAMI
n 4. 9. od 17:00
O ČERTOVI
Divadelní pohádka pro děti, Na holou Hořovice.

n Knihovna Ivana Slavíka
Vrbnovská 30/1
tel. 603 199 304, 311 512 564
https://mkc-horovice.cz/knihovna/
e-mail: knihovna1@mkc-horovice.cz
OTEVÍRACÍ DOBA SRPEN:
PO
Zavřeno
ÚT
8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
ST
Zavřeno
ČT
8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
PÁ
Zavřeno
n SOUTĚŽ
Knihovna Ivana Slavíka vyhlásila tradiční
fotografickou soutěž na téma „Hořovice“.
Soutěž probíhá do 1. 9. 2022. Snímky, které do
soutěže zašlete, budou vystaveny v knihovně
v rámci oslav 700 let města Hořovice.

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

POZVÁNKA

„Slavnosti Porcinkule“
dne 7. srpna 2022 od 9:00 do 17:00

na Palackého náměstí v Hořovicích
Zveme Vás na prodejní stánky regionálních řemeslníků, farmářů a prodejců.
V průběhu celého dne bude probíhat kulturní program,
vystoupení hudebních skupin, umělců a tanečníků a akce pro děti.
Občerstvení je zajištěno.
Dopoledne se v kostele koná mše svatá a po ní zpívání v Loretě.
Po celou dobu poutě bude otevřen kostel Nejsvětější Trojice,
Loreta a rovněž Evangelický kostel, Valdecká čp. 408 (bývalá synagoga).
Prohlídky budou ve stanovených časech i s průvodcem.

Pořádá HOROVIZE z.s.
ve spolupráci s MKC Hořovice a dalšími spolky
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n Zámek Hořovice
Tel.: 724 331 568
e-mail: horovice@npu.cz
4 Reprezentační prostory: Út – Ne 10:00 -17:00
4 Soukromá apartmá: Út – Ne 10:00 – 16:00
4 Hry a hračky malých aristokratů:
Út – Ne 10:00 – 17:00
n 13. a 14. 8. od 10:15 a od 14:15
NÁVŠTĚVA U PRINCEZNY VERUNKY
NA ZÁMKU V HOŘOVICÍCH
Jedná se o interaktivní prohlídku pro děti ve
věku 3 až 8 let, které si mohou během prohlídky vyzkoušet královskou korunu, trůn i korunku princezny a zároveň budou dostávat drobné
úkoly a otázky. Výklad nezahrnuje odborné informace o dějinách zámku, dospělí jsou pouze
jako doprovod. Délka prohlídky je cca 30 minut. Pro velký zájem doporučujeme zakoupit
vstupenky online na našich stránkách, a nebo
rezervovat vstupenky e-mailem na horovice@
npu.cz nebo telefonicky na čísle 311 512 479.
n 27. 8. od 19:00, 20:00, 21:00
KOMORNÍCI SLEČNY CECÍLIE
O HRADOZÁMECKÉ NOCI 2022
Divadelní prohlídky zámku Hořovice. Vracet se
nenadále domů a najímat si podezřelá individua jako personál může být vražedné… Volně
na motivy divadelní hry Miroslava Horníčka.
Zveme vás na divadelní prohlídky nočním
zámkem. Pro tradičně velký zájem doporučujeme on-line prodej vstupenek.

n Domeček Hořovice
Vrbnovská ul. 1138, Hořovice
Radová Lenka, tel.: 725 064 881
4 DĚTSKÝ KLUB od 5. 9. v prostorách Starého
zámku. Pondělí až pátek od 12:00 do 18:00.
VÁŽENÍ RODIČE, chybí vám během pracovního týdne hlídání pro děti 1. stupně základní
školy? Nabízíme vám zdarma převod dětí na
kroužky v Hořovicích a zajištění zábavného
programu mimo vyučování v našem Dětském
klubu.
Děti nemusí využívat služeb Dětského klubu
denně. Možnost přihlášení na konkrétní dny
v týdnu. Možnost využít služeb klubu nárazově v případě, že budete potřebovat mimořádně
pohlídat.
Dětský klub je aktivitou projektu Lék na nudu,
který spolufinancuje Evropská unie. Podrobnosti o klubu a přihlašování: Lenka Petrásková – 602 649218, klub@domecekhorovice.cz.

n HOROVIZE, z.s.
n 7. 8. od 9:00 do 17:00
SLAVNOSTI PORCINKULE
Palackého náměstí v Hořovicích. V průběhu
celého dne bude probíhat kulturní program, vystoupení hudebních skupin, umělců
a tanečníků a akce pro děti. Občerstvení je
zajištěno. Dopoledne se v kostele koná mše
svatá a po ní zpívání v Loretě. Po celou dobu
poutě bude otevřen kostel Nejsvětější trojice,
Loreta a rovněž Evangelický kostel, Valdecká
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čp. 408 (bývalá synagoga). Prohlídky budou ve stanovených časech i s průvodcem.
Pořádá HOROVIZE z. s. ve spolupráci s MKC
Hořovice a dalšími spolky.

n Církve
Českobratrská církev evangelická
Valdecká 408, Hořovice
horovice.evangnet.cz
4 Bohoslužby se konají každou neděli od 8:30.
Sledujte i online na https://meet.jit.si/ccedobris.
4 7. 8. 2022 Fotografická výstava NEW YORK
+ CHICAGO. Během Porcinkule otevřeno 9-14
hod. Vstup zdarma.

n Točník - hrad
n 13. 8. od 10:00 do 18:00
OKOŘSKÁ GARDA
Vystoupení skupin historického šermu, dobové tržiště, lukostřelba, vrhání seker, ukázky
řemesel, střelba z trebuchetu, taverna.
n 19. 8. od 20:00 do 23:00
KAREL PLÍHAL NA TOČNÍKU
Písničkář, kytarista, textař a básník Karel
Plíhal, zahraje na hradě Točník s kytaristou
Petrem Fialou. Představí průřez svojí tvorbou a uvede výběr nejznámějších skladeb.
Předprodej vstupenek na muzejní pokladně
v Žebráku a v Hořovicích (cena 250 Kč).
Koncert je proložený autorskými básněmi, verše
reflektují drobnosti každodenního života. Karel
Plíhal je čtyřnásobný držitel ceny soutěžního
hudebního festivalu Porta. Za své album Vzduchoprázdniny, které vyšlo v roce 2012, získal
Cenu Anděl v kategorii Folk & Country. Online předprodej na www.goout.cz.
n 27. 8. od 19:00 do 23:45
HRADOZÁMECKÁ NOC
Večerní a noční prohlídky hradu průběžně
bez průvodce, s průvodcem ve 20:30 a 23:00.

Přijďte se podívat, jak vypadá zámek za svitu měsíce a záře hvězd. Návštěvníky čekají
tajemné příběhy o templářích, zednářích
i významných představitelích české historie,
večerní dětské prohlídky, setkání s Alfonsem
Muchou či císařem Karlem IV., tajuplná procházka po hradě a mnoho dalšího. Rezervace
nutná!
n Neděle 14. 8. od 16:00
POUTNÍ MŠE SVATÁ V HRADNÍ KAPLI
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Více informací na www.zbiroh.com.
MĚSTO ZBIROH
n ZBIROŽSKÉ KULTURNÍ LÉTO
Tradiční sobotní koncerty dechové hudby
na zbirožském náměstí pokračují a o zábavu
se další soboty postarají Berounská šestka,
Hořovická osma, Myslivecká kapela Atlas
a zakončí Hořovická muzika.
Na prázdniny je připraveno letní promítání
v muzejní zahradě. V sobotu 20. srpna rodinný animovaný film Zpívej 2.
V sobotu 6. srpna se uskuteční Rockfestík na
hřišti nad Restaurací Na Panelu a poslední
srpnový pátek v proluce na náměstí koncert
skupiny KABÁT WEST REVIVAL.

n Žebrák
KULTURNÍ KLUB ŽEBRÁK
n TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ
KK Žebrák pořádá od 2. září 2022 každý pátek
od 19:00 taneční kurzy pro mládež. Tanečními
mistry jsou Lucie Chvátalová a Antonín Najman. Přihlášky na tel. 774 428 312.

MĚSTSKÉ MUZEUM v ŽEBRÁKU
srdečně zve na výstavu

Hrajeme si od středověku
2. 7. – 2. 10. 2022

n Zbiroh
MUZEUM J. V. SLÁDKA
A MĚSTSKÉ MUZEUM ZBIROH
n OD VELIKONOC K POUTÍM
Výstava velikonočních zvyků a poutí ze sbírek
PhDr. Jiřiny Hánové otevřena do 22. 8. 2022.
n do 28. 8. 2022
VÁCLAV KAREL - ILUSTRACE
KE KNIHÁM J. V. SLÁDKA
Městské muzeum Zbiroh srdečně zve na prodejní výstavu ilustrací Václava Karla. Tuto výstavu
je možné shlédnout ve zbirožském muzeu do
28. srpna 2022 denně mimo pondělí. V prodeji
jsou nově vydané pohádky s ilustracemi od Václava Karla a zarámované originály kreseb.
ZÁMEK ZBIROH
4 Expozice otevřena denně 10:00-18:00
Tel.: 371 784 598; e-mail: info@zbiroh.com
Tel.: 606 719 629; e-mail: krcma@zbiroh.com
4 Lanové centrum otevřeno denně 10:00 -18:00
Tel.: 371 784 598; e-mail: info@zbiroh.com
n Každá prázdninová středa
NOČNÍ PROHLÍDKY
HRADU A ZÁMKU ZBIROH

otevírací doba
víkendy a svátky
9 - 12 a 12:45 - 17
* kostky, karty, domino
* dáma, šachy, mlýn
* kuželky, pétanque
Náměstí 89, Žebrák
www.muzeum-beroun.cz
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MKC Hořovice a dechový orchestr

HOŘOVICKÁ MUZIKA
zvou na

KONCERT
čtvrtek 18. srpna 2022

HOŘOVICE – SÁL RADNICE
Začátek v 17:00 hodin. Vstup volný.
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Rybářské závody
á
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sport - školství

Charitativní fotbalový turnaj v Hořovicích
O druhém červencovém víkendu uspořádal místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček
(ODS) charitativní fotbalový turnaj
v Hořovicích.
Na hřišti se sešlo 5 týmů, jejichž
hráči si nakonec odnesli poháry

i ceny, ale především svým startovným přispěli organizaci starající se
o mentálně postižené děti.
„Charitativní fotbalové turnaje
ve Středočeském kraji pořádám
během letních měsíců již několik
let. Výtěžek z nich vždy putuje do

Přírodovědný kurz u Boleveckého rybníka
V termínu 6. – 8. června se konal výběrový přírodovědný kurz šestých ročníků u Boleveckého rybníka v Plzni. Kurz byl zaměřený nejen
na rostlinnou říši, ale i na živočišnou. Prohloubili jsme si znalostio bezobratlovcích a osvojili jsme si základy týkající se obratlovců. Zařazeny
byly také aktivity, které se týkaly botanické části. V rámci kurzu jsme navštívili ZOO v Plzni a Vodní výukovou zahradu u Boleveckého rybníka.
A jak hodnotili kurz samotní účastníci? „Na kurzu se nám všem moc
líbilo. Aktivity byly zábavné a vtipné. První den jsme vyrazili do ZOO,
kde byla krásná zvířata. Mrzí nás, že jsme tam nebyli delší dobu. Ubytování se nám velmi líbilo. Chatky byly zachovalé a moc krásné. Poblíž
jsme měli i restauraci, ve které jsme se najedli. Chodili jsme na různé
procházky a neustále byli v pohybu. Poznávali jsme rostliny, zvířata
a vyplňovali různé pracovní listy a úkoly. Celkově byl kurz skvělý.“
Verča Karasová a Nela Dolejší (6.B), 1. ZŠ Hořovice

středočeských organizací sociálního
charakteru. Tentokrát jsme částku
v řádu několika tisíc korun ze startovného poslali organizaci Dobromysl, která se v Hořovicích a na Berounsku stará o mentálně postižené
děti. Víceletá zkušenost s darováním, resp. s byrokratickými a administrativními překážkami s tím souvisejícími mne také přivedla k tomu,
že se s kolegy snažíme na půdě Poslanecké sněmovny zjednodušit pořádání veřejných sbírek a oprostit je
od zbytečné byrokracie.”

Další fotbalové charitativní turnaje proběhnou 23. července v Příbrami, 6. srpna v Benešově a 3. září
v Benátkách nad Jizerou.„Tímto zvu
všechny, aby přijeli podpořit dobrou
věc, konkrétně malého bojovníka
Maxima Vaška nebo Nadační fond
Šampión a zároveň si přitom zasportovali,” doplnil Jan Skopeček.
V případě zájmu zúčastnit se
některého z fotbalových turnajů
nás neváhejte kontaktovat na skopecekj@psp.cz.
Bc. Lukáš Toman Paclt

Rozpis zápasů SK Hořovice - divize A
Sobota 6. 8. od 17:00

SK Hořovice - SK SENCO Doubravka

Sobota 13. 8. od 17:00

TJ Spartak Soběslav - SK Hořovice

Sobota 20. 8. od 17:00

SK Hořovice - FK Komárov

Neděle 28. 8. od 17:00

TJ Sokol Lom - SK Hořovice

Sobota 3. 9. od 17:00

SK Hořovice - SK Horní Bříza

Sobota 10. 9. od 10:15

SK Aritma Praha - SK Hořovice

Sobota 17. 9. od 16:30

SK Hořovice - SK Klatovy 1898

Sobota 24. 9. od 10:15

SK Tochovice - SK Hořovice

Sobota 1. 10. od 16:00

SK Hořovice - FK Slavoj Český Krumlov

Sobota 8. 10. od 16:00

FC Rokycany - SK Hořovice

Sobota 15. 10. od 15:30

SK Hořovice - FC VIKTORIA Mariánské Lázně

Sobota 22. 10. od 10:30

TJ Jiskra Domažlice B - SK Hořovice

Sobota 29. 10. od 14:30

SK Hořovice - 1. FK Příbram B

Sobota 5. 11. od 14:00

SK Hořovice - SK PETŘÍN PLZEŇ

Sobota 12. 11. od 14:00

SK OTAVA Katovice - SK Hořovice
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