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Hořovická Porcinkule nabídla bohatý program
V neděli 7. srpna ožilo hořovické Palackého náměstí slavností Porcinkule
Třetí ročník obnovené tradice
přilákal stovky návštěvníků, pestrý program potěšil děti i dospělé. Hned v úvodu programu byla
připomenuta historie Porcinkule,

pak už se na náměstí rozezněla dechová hudba v podání Hořovické
osmy. Tuto kapelu v průběhu dne
vystřídala nejen country skupina
Srubaři. O moderování se postara-

li Marcela Flídrová a Karel Vydra.
Hudební program měl na akci
mnoho podob, tou další bylo vystoupení středověké skupiny Gutta
v kostele Nejsvětější trojice. Kromě
kostela se mohli lidé podívat i do
Lorety nebo Evangelického kostela
ve Valdecké ulici.
Pořadatelé mysleli i na nejmenší.
Chlapce a děvčata potěšily Popletené pohádky v podání Zdeňka Zajíčka nebo maňáskové divadlo Milana
Horvátha. V neposlední řadě musíme zmínit stánky s řemeslnickými
výrobky a různými pochutinami,
velmi žádané byly rychlokvašky.
Slavnost Porcinkule v Hořovicích před dvěma lety obnovila Marcela Flídrová se spolkem Horovize.

Při letošní akci uvedla, že jí velmi
záleží na tom, aby se na slavnosti
prezentovali především regionální
řemeslníci a výrobci pochutin. „To
se zatím úplně nedaří, ale je jich víc,
než na prvním ročníku,“ uvedla
Marcela Flídrová s tím, že Porcinkuli 2022 pořádal spolek Horovize ve
spolupráci s MKC Hořovice a s finančním přispěním města Hořovice. „Na akci se podílela také Městská správa bytového a nebytového
fondu Hořovice, Radka Pražáková,
Karel Hrdlička, pan Dvořák, Eva
Kaufmanová, Yvona Liprtová a řada
jednotlivců bez nároku na honorář.
Všem patří velké poděkování,“ uzavřela hlavní pořadatelka Marcela
Flídrová. (var)

Obnova vozovky s parkovištěm
n Slavnost Porcinkule doprovázel bohatý program. Na Palackého náměstí
zahrála Hořovická osma. Foto: var

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.

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK HOŘOVICE
- ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA

V srpnu proběhla celková obnova vozovky s parkovištěm v horní
části Palackého náměstí, tedy nad budovou Městského úřadu čp. 640.
Součástí prací bylo i vybudování nové vodovodní přípojky právě pro
tuto budovu. Důvodem byl nízký tlak vody v požárních hydrantech,
tedy „zarostlé“, zanešené potrubí původní přípojky. Práce na přípojce,
uložené v hloubce cca 150 cm, provedla firma BAGGER BS s. r. o., za
celkovou cenu cca 227 tisíc korun, vč. stabilizace podloží pro vozovku.
Obnovu samotné vozovky provedla firma Jiří Pergl – Asfalt za cca milion dvě stě tisíc korun (cena s DPH) včetně úseku před hotelem Zelený
strom. Finální prací je vodorovné dopravní značení. Obnova vnějšího
pláště funkcionalistické budovy Městského úřadu má být podle smlouvy dokončena do konce října 2022. (ov)

Pro nejmenší děti od 5 do 10 let opět
možnost rybářského kroužku. Zahajovací
schůzka ve čtvrtek 13. 10. od 15:00 v budově ČRS - Anýžova ulice.
Informace: David Grunt - tel. 724 816 437

Seznam změn autobusových linek PID od 1. září 2022
na linkách PID v oblasti Hořovicka a Rokycanska
545 Hořovice – Zaječov - Strašice
Pracovní den

1. Spoj v 7:15 z Olešné do Zaječova pojede přes zastávky Cheznovice, ObÚ a Těně, vynechá
zastávku Zaječov, u hřbitova a pojede v 7:05
2. Spoj v 12:53 z Tění bude výchozí již z Olešné a obslouží také Cheznovice, ObÚ s odjezdem
z Olešné již v 12:45.
3. Spoj v 11:35 z Hořovic do Tění bude prodloužen přes Cheznovice,ObÚ do Olešné.

546 Hořovice - Rokycany
Pracovní den

4. Spoj v 6:54 z Hořovic do Olešné pojede v 6:44 kvůli změnám na lince 545
5. Spoj v 6:30 z Rokycan do Hořovic pojede v 6:35 pro zajištění návaznosti od vlaku z Plzně
Jízdní řády naleznete na webu www.pid.cz.

2

Poděkování za spolupráci
Rádi bychom poděkovali panu Ondřeji Vaculíkovi za dlouholetou spolupráci s našimi odbory, kdy jsme při investičních záměrech a koncepčních
dokumentech vždy našli odbornou shodu nad řešením a problémy jsme
vždy věcně diskutovali. V rámci jeho působení ve vedení města přistupoval k úřadu vždy s úctou, a to tak, aby bylo možno řádně realizovat
spoustu pozitivních věcí pro rozvoj města.
Vedoucí odborů Městského úřadu Hořovice:
Ing. David Grunt, Ing. Milan Šnajdr, Bc. Aleš Trojan, MPA

www.mesto-horovice.eu
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n 1. místo - Anežka Strážnická

n 2. místo - Veselé heligónky

n 3. místo - František Lejsek

45. ročník festivalu Hořovická
heligónka se těšil velké účasti
Letošní ročník tradičního festivalu Hořovická Heligónka zahájil starosta města Hořovice Jiří Peřina a ředitel Městského kulturního centra Hořovice Přemysl Landa.
Ta slepička kropenatá. To byl
název první písně, která zazněla
v sobotu 13. srpna v hořovickém
Společenském domě na 45. ročníku Hořovické Heligónky. Zahrál
ji a zazpíval Kamil Rabyňák. Po
něm se na pódiu vystřídala celá
řada dalších účinkujících. Někteří
na tradičním festivalu vystoupili
poprvé, někteří třeba i po čtyřicáté. Všech sedmatřicet interpretů
ve čtyřiadvaceti vystoupeních na
podium uvedl a diváků předsta-

vil moderátor Karel Vydra. A byli
to právě diváci, kteří mohli svým
hlasem ocenit hráče, který se jim
líbil nejvíce. V soutěži O cenu diváka první místo získala dvanáctiletá Anežka Strážnická, která tak
obhájila prvenství z předchozích
let. Druhé místo patří hudební
dvojici Bohumil Šmejkal a Jaroslava Basíková, kteří vystupují
pod názvem Veselé Heligonky.
Třetí příčku obsadil František
Lejsek.

Hosty festivalu byly kapely
Heligónky Aleše Rusňáka a Liberečtí harmonikáři. Akci zpestřila
výstava historických i nových
modelů heligónek a akordeonů
společnosti DELICIA accordions

zde bylo občerstvení i stánky s regionálními výrobky.
Za zmínku také stojí, že oproti
loňskému ročníku se počet účastníků přehlídky zvýšil přibližně
o třetinu. Akci pořádalo Městské

Pohádku si děti ve Společenském domě užily
Součástí srpnového programu Hořovického kulturního léta byl
kromě festivalu Hořovická heligónka i koncert jazzové a swingové
hudby a divadelní pohádka pro děti. Poslední dvě jmenované akce
se měly uskutečnit v sobotu 20. srpna na nádvoří hořovického Starého zámku. Plánovaný program ale ovlivnilo nepříznivé počasí. Kvůli
dešti byl koncert orchestru Prague Rhytm Kings a kapely Bee Band
přeložený na léto příštího roku. O pohádku Čert a Káča děti ale nepřišly, se svými rodiči si ji užily ve Společenském domě. (var)
n Program 45. ročníku festivalu Hořovická heligónka se odehrával v sále
Společenského domu i přilehlé zahradě. Foto: 4x var

n Srpnová pohádka Čert a Káča byla kvůli nepříznivému počasí přesunuta z nádvoří Starého zámku do Společenského domu. Foto: var

www.mesto-horovice.eu

s.r.o. Její zástupci se po celý den
věnovali návštěvníkům, kteří si
mohli nástroje vyzkoušet i prohlédnout. Společnost DELICIA
accoridons s.r.o. kromě toho podpořila soutěž O cenu diváka poukazy, které mohli výherci proměnit za různé doplňky k hudebním
nástrojům, nebo je mohli použít
na servis svého nástroje.
Program festivalu se odehrával i v zahradě Společenského
domu, divákům zde zahráli účastníci přehlídky i hosté. K dispozici

kulturní centrum Hořovice, jeho
ředitel Přemysl Landa v závěru
akce pozval přítomné na další
ročník. Uskuteční se v sobotu
12. srpna 2023.
SOUTĚŽ O CENU DIVÁKA
1. Anežka STRÁŽNICKÁ
– 23 hlasů
2. VESELÉ HELIGONKY
– Bohumil ŠMEJKAL a Jaroslava BASIKOVÁ – 18 hlasů
3. František LEJSEK – 17 hlasů
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Mezinárodní den Alzheimerovy
nemoci v Kavárně Včera
Navštivte ve středu 21. září hořovickou Kavárnu Včera. Získáte zde mnoho informaci a můžete si zde nechat otestovat paměť.
Každý z nás slyšel o Alzheimerově nemoci a většina lidí ji
má spojenou se zapomínáním.
Ale co se vlastně při „Alzheimeru“ děje? Nemocným ubývají mozkové buňky a dochází ke ztrátě tzv. kognitivních
schopností – paměti, myšlení,
řeči, sebenáhledu, slovní zásoby a podobně. Rovněž jde
o jednu z nejčastějších příčin
demence, v důsledku které se
stává nemocný závislým na
péči druhé osoby.
Mezinárodní den Alzheimerovy nemoci připadá na
středu 21. září.A proč je důležité si alespoň jednou ročně
tuto chorobu připomenout?
I přes pokroky v medicíně se
zatím bohužel jedná o nemoc,
kterou nejsme schopni vyléčit.
Správná medikace však dokáže prodloužit dobu, kdy je

n Krvák Divadla Na Holou zhlédli diváci na mnoha místech republiky. Další představení se konají na podzim, úspěšnou hru znovu uvidíte
i v Hořovicích. Foto: archiv Divadla Na Holou

Při Krváku se lidé nesmírně baví
Herci Divadla Na Holou zažívají výjimečnou sezonu
V sobotu 30. července byl
zahájený 92. ročník celostátní
přehlídky amatérského divadla
Jiráskův Hronov. Hned první den
se na festivalu představili herci
hořovického Divadla Na Holou se
svým Krvákem. Představení mělo
velmi kladný ohlas. Kromě pozitivních reakcí diváků to dokládají
i slova divadelní publicistky Jany
Soprové, která o dva dny později ve vysílání Českého rozhlasu
uvedla: „Druhá věc, která mě zaujala, byl Krvák Divadla Na Holou
z Hořovic, což je loutkové divadlo
a pokaždé, když ho vidím, tak mě
to vyloženě potěší, protože si dokážou vymýšlet úžasné gagy. Hrají s klasickými loutkami, ale vždy
je tam něco navíc. Tentokrát si
vzali na mušku Váchalův Krvavý
román a je to opravdu velká mordýrna, ale lidi se při tom nesmírně
baví,“ prohlásila divadelní publicistka Jana Soprová.
Nadšení neskrývá ani Ludvík „Říha“ Řeřicha z Divadla Na
Holou. „Takovou sezonu jsem
ještě nezažil, budu z toho dlouho
žít,“ prohlásil principál souboru,
který je autorem scénáře a ujal
se i režie. Navíc vyrobil všechny
loutky a kulisy. „Je nás v souboru
pět a jen dva jsme Jiráskův Hronov zažili. Jsem moc rád, že teď
mají tuto zkušenost i ostatní,“
doplnil Ludvík „Říha“ Řeřicha
a představil ostatní členy divadla
Na Holou: „Hanuš „Hany“ Tylich
je podle Jany Soprové „vtělením
Váchala“, Jan „Prochor“ Procházka – autor hudby a herec výrazných postav příběhu, Štěpán
Slavík – herec jak v mužské, tak
i ženské roli a nakonec nový člen
souboru Dušan Kejmar jako Smrťák. Jinak všichni zmiňovaní hrají
několik postav, zpívají a během
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představení pracují s množstvím
rekvizit. Na Hronově se divadelní
kritik Michal Zahálka podivoval,
že na děkovačku vystoupili jen
čtyři herci.“
Hořovičtí si z Hronova odvezli spoustu zážitků a pozitivní
energie. Také obdrželi nabídku na
další představení. Jejich podzimní
turné zahájí na „Přeletu nad loutkářským hnízdem“, což je oborová přehlídka nejinspirativnějších
inscenací amatérských i profesionálních souborů v daném roce.
Dále Krvák hodlají uvést nejen
v Hořovicích, ale i v Praze, Chýni
u Rudné a v Bělé pod Bezdězem.
V příštím roce je domluveno
představení přímo v Litomyšli,
kde sám autor Krvavého románu vymaloval interiér Portmonea
a nyní se zde nachází muzeum Josefa Váchala.
Jiráskův Hronov je mezidruhový festival, na kterém mohou
diváci zhlédnout inscenace činoherního, loutkového, pohybového
i experimentálního divadla. Součástí jsou i různé semináře i diskuzní kluby. Letos se v hlavním
programu představilo přibližně
24 souborů, nechybělo ani několik inspirativních představení.
A jak festival zapůsobil na samotného Ludvíka Říhu Řeřichu?
„O tomto festivalu se říká, že je to
„Mekka“ všech amatérských divadelníků. Je znát, že sem jezdí divadelní fajnšmekři a v diskuzích
vystupují fundovaní odborníci.
Bohužel jsme tu mohli zůstat jen
dva dny, a tak se člověk festivalového života jen dotkne. Ideální je
prožít festival jako účastník nějakého semináře a zažít tak Hronov
v celé kráse. Jako už to léta zažívám na Loutkářské Chrudimi,“
uzavře principál souboru. (var)

nemocný soběstačný. A jaká
je prevence Alzheimerovy nemoci? Jaké jsou první příznaky? Jak postupovat, když mám
podezření, že já nebo někdo
blízký trpí touto nemocí? To
vše vám sdělí odborníci v oblasti demence z organizace Dementia ve středu 21. září 2022
v Kavárně Včerana adrese:
9. května 244/8, Hořovice od
10 hodin do 17 hodin, kdy si
kromě spolehlivých informací
můžete vychutnat výbornou
kávu, kterou dostanou zdarma
všichni, kdo si nechají otestovat paměť. Zároveň se můžete
v rámci Dne otevřených dveří
podívat k nám do Podpůrného centra pro pečující a zjistit,
jak centrum funguje a co vše se
u nás děje.
Těšíme se na vás!
Ondřej Frühbauer

ŠLÁPNI NA TO!!!

názorný příklad. Všichni si přejeme čisté Hořovice!
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ZAKLÁDÁME
SKAUTSKÝ
ODDÍL
KDY:

Od září 2022
Zahajovací schůzka 7.9.2022 v 16:00 hod
Další schůzky každou středu od16.00 hod

KDE:

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

www.mesto-horovice.eu

zprávy
n Tři otázky pro…

ředitele příspěvkových organizací města Hořovice
Na stránkách Hořovického Měšťana se v letošním roce se postupně představily příspěvkové organizace města Hořovice. Nyní přinášíme závěrečnou část této rubriky, kdy na otázky odpovídá Vladimíra Šlosarová, ředitelka Střediska volného času Domeček Hořovice.
Domeček Hořovice je mezi
dětmi a jejich rodiči velmi
oblíbený. Kdy tato příspěvková organizace města vznikla
a čím se při přípravě programu pro děti řídí?
Jako příspěvková organizace
města Hořovice jsme byli zřízeni
v roce 2006. Jsme školské zařízení, které se musí řídit Školským
zákonem. Proto třeba máme jiná
pravidla při organizování akcí pro
širokou veřejnost. Formy činností
nám určuje Vyhláška o zájmovém
vzdělávání. Během školního roku
funguje na našich pracovištích
více než 100 zájmových kroužků,
pořádáme výtvarné, vzdělávací
a sportovní semináře pro dospělé
a seniory. Již pátým rokem u nás
probíhá Virtuální Univerzita třetího věku pro seniory ve spolupráci se Zemědělskou univerzitouv
Praze, čtvrtým rokem běží výuka
českého jazyka pro cizince ve spolupráci s CPIC Příbram. Spolupracujeme se základními školami
v Hořovicích i širokém okolí, organizujeme pro žáky okresu Beroun
vědomostní olympiády i sportovní
postupové soutěže. Nemalou částí
našich aktivit jsou letní příměstské
a pobytové tábory, o které je stále
velký zájem. O těchto prázdninách
organizujeme 22 příměstských
a sedm pobytových táborů.
Jaké jsou další aktivity Domečku Hořovice?
Díky Strategii rozvoje organizace jsme připraveni na nové

výzvy, které se občas jeví jako neuskutečnitelné. Procházíme změnami, které souvisí s prostory, novými trendy ve vzdělávání i zájmem
rodičů i dospělých o nabízené
aktivity. Stále se snažíme zlepšovat
a modernizovat naše akce. Jsme

projekt MPSV Lék na nudu, běží
adaptační skupina a výuka českého jazyka pro děti migrantů.
Zapojení do projektů je hodně
administrativně náročné, ale dává
nám možnost modernizovat pomůcky a vybavení pro jednotlivé

n Velký zájem je o pobytové (na snímku) i o příměstské tábory.
flexibilní, hledáme nové možnosti
rozvoje, dokonce se těšíme na nové
výzvy. Nechceme s nikým soutěžit,
nejsme výběrová organizace, nepotřebujeme sportovní nebo hudební výkony, naším úkolem je zapojit všechny, co mají chuť rozvíjet
své zájmy a strávit třeba hodinu
týdně ve skupině, kde si rozumí,
spolupracují, pomáhají si, a přitom
se vzájemně učí. Není hezčí pocit,
než vidět spokojené děti, které se
nebojí vyjádřit svůj názor a těší se
na další schůzku.

n Středisko volného času Domeček Hořovice má několik odloučených pracovišť. Jedno z nich se nachází v Komárově.
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Jak organizace využívá příspěvek města?
Jsme financováni z více zdrojů. Platy zaměstnanců a veškeré
zákonné odvody hradí Ministerstvo školství prostřednictvím
Krajského úřadu Středočeské-

ho kraje. Příspěvek města částečně pokrývá náklady spojené
s běžným provozem organizace a úhradou energií na novém
pracovišti ve Starém zámku.
Dalším zdrojem jsou poplatky
za kroužky nebo akce od rodičů
a účastníků. Naučili jsme se být
soběstační, hledáme nové možnosti finančních zdrojů. Umíme
administrovat dotační tituly. Jsme
zapojeni do projektu MŠMT Šablony II,chystáme Šablony pro MŠ
a ZŠ I, druhým rokem probíhá

činnosti, pokrýt nečekané náklady spojené se zdražováním nebo
uzavřením pracoviště a vymýšlet
nové a moderní akce, které jsou
finančně náročné.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám fandí,
chodí na akce, posílají děti na
kroužky, pomáhají s organizací
jednotlivých táborů nebo akcí.
Bez nich bychom neměli takový
rozsah činnosti. Jedna z našich
vizí je naplněna – být organizací
pro všechny. (var)

n Domeček Hořovice v hořovické Vrbnovské ulici.
3x foto: archiv SVČ Domeček Hořovice
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Město by měli vést lidé,
kterým záleží na jeho rozvoji
ROZHOVOR SE STAROSTOU MĚSTA HOŘOVICE JIŘÍM PEŘINOU
Pane starosto, město vedete druhé volební
období. Jak jsou na tom Hořovice?
Hořovice na tom rozhodně nejsou špatně,
například v loňském roce vykázal rozpočet města přebytek přes 20 miliónů korun, které se nám
velice hodí k pokrytí nárůstu cen energií a vůbec
problémů spojených s vysokou inflací. Většina
veřejných rozpočtů se v současnosti potýká spíše
se schodky. V minulých 2 volebních obdobích
jsme proinvestovali 360 miliónů korun. Na dotacích jsme získali 160 miliónů korun. A tyto
investice jsou mnohde vidět. Bohužel ztráty způsobené hospodařením zejména v 90. letech se
dohánějí pomalu. Na kandidátkách v letošních
komunálních volbách lidé najdou celou řadu komunálních politiků, kteří tehdy ve vedení města
působili.
Mluvíte o kladném hospodaření města, což
velmi pozitivní. Nejsou ale peníze na účtu
zbytečný luxus?
Inflaci po covidu jsme předpokládali. Právě proto jsme připraveni na zvyšující se ceny
energií, které rostly ještě před válkou na Ukrajině. Jako ekonom vím jak hospodařit a osobně
bych si nedokázal představit, že budu případně
předávat městskou kasu ve špatné kondici. Volby
mohou dopadnout jakkoliv, a protože v Hořovicích žiji, tak nemám potřebu, aby mi lidé říkali, že
město je zadlužené.
Město je většinovým vlastníkem Hořovické
teplárenské. Dodává teplo do škol, městských objektů a také domácnostem. Existují nějaké plány na úspory energií?
Nejsou to jenom plány. Máme vypracovanou
ucelenou koncepci, kterou představíme zastupitelům. Bude se jednat o kombinaci instalace tepelných čerpadel a solárních panelů. Hořovická
teplárenská by měla vedle tepla dodávat i elektrickou energii za nižší garantované ceny. Jsme
průkopníky tzv. komunitní energetiky.
Hořovice se začaly v posledních letech výrazně rychle rozrůstat. S tím jsou spojené
vyšší nároky na infrastrukturu. Jde výstavbě zabránit nebo získat pro město mimořádný příspěvek od developerů?
V březnu jsme předložili zastupitelům ke
schválení Zásady pro výstavbu na území města
Hořovice. Jejich smyslem bylo získat finanční
příspěvky od developerů za každý postavený
m2. Důležitý byl návrh na platbu 1000 Kč/m2 od
developerů za zasíťované plochy určené pro výstavbu. Přestože zásady měla opozice možnost
předem prostudovat, návrh svými hlasy nepodpořila. Následně jsme s opozicí jednali, za
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jakých podmínek Zásady podpoří. Jejich návrh
snížit developerům výše uvedenou částku 1000
Kč na 100 Kč byl pro nás nepřijatelný a došli
jsme ke kompromisu 500 Kč. Přijali jsme jejich
návrh na využití financí výhradně na obnovu
a rozvoj veřejné infrastruktury města Hořovice.

S přibýváním obyvatel porostou požadavky
na kapacity škol. Jak jste na toto připraveni?
Máme zpracovanou demografickou studii. Připravujeme výstavbu nového objektu
Městské mateřské školy v lokalitě nad bývalým školním statkem. Objekt školky na
Větrné bude ještě letos převeden do majetku
města a bude tedy možnost do něj z městského rozpočtu investovat a čerpat na jeho
zvelebení dotace. Kapacita základních škol
bude řešena rozšířením v rámci stávajících
objektů, počítá se zvýšením počtu nadzemních podlaží u 1. základní školy a s půdní vestavbou v objektu 2. ZŠ Na Vísce.
Ve městě je poměrně silná sportovní základna a je zde hodně kvalitních sportovišť.
Proč jste investovali do sportu?
Ano, v Hořovicích se hodně sportuje a je
určitě kde. V uplynulých dvou volebních obdobích jsme zrekonstruovali sportovní halu,
fotbalisté mají nové hřiště s umělým povrchem,
tenisté mají novou klubovnu s kompletním zázemím. Průběžně zkvalitňujeme fungování plaveckého bazénu a akvaparku. Jak se říká, pohyb
je život a my chceme, aby se v Hořovicích žilo.
Nesmíme zapomenout, že na sportovištích také
cvičí naše školy. Mládež musíme podle mě ke
sportu vést. Nebudou potom vyhledávat jinou
zábavu v podobě různých dýchánků podpořených alkoholem nebo nedej bože drogami.

Je v tomto směru v Hořovicích ještě něco,
co zde chybí?
Chceme podpořit výstavbu nové ubytovny ve sportovním areálu, která by například
sloužila ubytování sportovních týmů z vyšších
soutěží pro tréninkové účely nebo pro pořádání
různých turnajů. Nedávno jsem takový názor
slyšel od našich florbalistů. Rekonstrukci by si
zasloužila sauna, která je oblíbená v širokém
okolí našeho města.
Hodně skloňovaný je východní obchvat
města, který s přibýváním obyvatel získá
ještě na významu. V jakém je aktuálně stavu?
Východní obchvat města je investicí Středočeského kraje. Jeho výstavba byla oficiálně přislíbena naposledy v říjnu loňského roku při návštěvě
hejtmanky Petry Peckové zejména ústy současného ministra dopravy Martina Kupky. Na výstavbě
obchvatu má zájem nejen město Hořovice, ale
také vlastník hořovické nemocnice, který výrazně
svým vlivem přispívá k realizaci stavby. Za agendu
dopravy na kraji dnes odpovídá radní Karel Bendl
(ODS). Očekávám tedy, že místní sdružení ODS
také vyvine v této věci zásadní tlak, třeba i ústy
svého člena Jana Skopečka, místopředsedy Poslanecké sněmovny. Stavba východního obchvatu
může být zahájena, jakmile kraj doloží souhlasy
vlastníků dotčených pozemků se stavbou.
Je za vámi hodně práce a máte pro Hořovice i hodně plánů. Pokud budete ve
volbách úspěšný i letos, v jakém složení si
dovedete představit vedení Hořovic?
Rád bych, aby ve vedení města usedli lidé,
kteří mají zájem o jeho rozvoj a jejich osobní
zájmy nebyly nad těmi obecními. S představiteli současné koalice se mi spolupracovalo velmi
dobře, ale cením si i počinů některých opozičních zastupitelů. Rád bych vzpomněl třeba novou lávku přes Červený potok, dnes již tradiční
Porcinkuli nebo zájem o veřejnou zeleň a vánoční výzdobu.
Město nabízí bohatý kulturní program.
Jaké představení jste naposledy navštívil?
Městské kulturní centrum odvádí opravdu dobrou práci. Já jsem naposledy zahajoval
tradiční Hořovickou heligónku. Příjemně mě
překvapil nejen počet diváků, ale hlavně počet
účinkujících, který byl letos ve srovnání s posledními ročníky rekordní. Určitě bych pozval
všechny na oslavy výročí 700 let založení našeho města, které proběhne 24. a 25. 9. 2022
Děkuji za rozhovor.
Jiří Holub
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Reakce na zprávu předsedy kontrolního výboru zastupitelstva
Po přečtení článku pana JUDr.
Jaroslava Ortmana uvedeného
v č.8/2022 Hořovického měšťana
bychom rádi poradili s řešením
v textu postavené otázky, tj. má se
město ve věci majetkové dispozice s budovou č.p. 699 „oběsit“
nebo „zastřelit“?
Pokud budou správně pojaty
veškeré souvislosti spojené s budovou č.p. 699, může město od
sebevražedných úmyslů s klidným svědomím odstoupit, a celou
záležitost vyhodnotit jako velmi
výhodný tah vedení města v letech
2001 a 2002, kdy město Hořovice
získalo s pomocí původních vlastníků nemovitosti (dále jen PVN)
25 sociálních bytů na dobu 20 let,
a to beze své jakékoliv vstupní finanční investice.
Panem JUDr. Ortmanem zmiňované smlouvy nebyly nikdy
řešeny odděleně, ale byly součástí
vzájemné dohody města a PVN,
jejichž cílem byl vznik sociálního
bydlení s využitím možností města (tj. přijetí dotace) a možností
PVN (vlastnictví budov a možnost
investic nad rámec poskytnuté dotace). Jelikož splnění dotačních
podmínek, vyžadovalo mimo jiné
převést budovu do majetku města Hořovice na dobu 20 let, byla
tato podmínka splněna dohodou
města a PVN jednak o uzavření
kupní smlouvy, kterou město získá
na dobu 20 let budovu do svého
vlastnictví, a zároveň dohodou
o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí kupní, kterou město převede budovu po 20 letech PVN
zpět. Kupní cena uvedená v kupní
smlouvě nebyla městem hrazena
v okamžiku koupě, ale měla být
hrazena z výnosu nájmů sociálních bytů, tedy bez nutnosti vlastních prostředků. Jelikož budova
č.p. 699 měla v době převodu obyvatelná 2. podlaží, byla kupní cena
pro PVN náhradou jednak za ušlé
nájemné PVN z původních prostor budovy, a jednak za investice
PVN do budovy. Aby město nezhodnocovalo majetek pro PVN,
bylo součástí Smlouvy o smlouvě
budoucí kupní, že opravy budovy
budou v průběhu zmíněných 20
let hradit PVN, což se také stalo.
Bohužel je v této věci nutno
konstatovat, že zatímco PVN, veškeré svoje povinnosti vyplývající
z výše uvedených dohod a smluv
splnili, tzn. převedli budovu na
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město a platili její opravy, město, které dosud neuhradilo kupní
cenu a průběžně porušovalo podmínky smluv, se zabývá hledáním
argumentů ke zpochybnění zpětného převodu nemovitosti, přestože by si mělo spíše uvědomit, že
pokud by s PVN neuzavřelo výše
uvedené smlouvy, stalo by se tím
následující:
a) město by nemělo 25 sociálních
bytů bez nulových investic a bez
nákladů za opravy
b) PVN by měli příjem ze stávajícího ubytování, sice z nižšího
počtu ubytovaných, ale za vyšší
nájem a měli by v majetku budovu
č.p. 699
Dále by nemělo město zapomínat, že vznik celého smluvního
vztahu nevznikl jednorázově, ale
v dlouhodobém procesu, ve kte-

rém byla s celým postupem podrobně seznamována rada města,
zastupitelstvo i veřejnost, ke každému kroku byly prováděny konzultace přímo s ministerstvem pro
místní rozvoj a celé prověření bylo
korunováno šetřením policie České republiky a Finančního úřadu.
Nejvíce paradoxní, a snad i doprovoditelná smutným úsměvem, je
na celé situaci skutečnost, že město, které po celou dobu využívalo
ustanovení Smlouvy o smlouvě
budoucí kupní k provádění oprav
na budově č.p. 699 z prostředků
PVN, nyní vznáší ústy několika
svých představitelů pochybnosti o její platnosti. Mělo by si však
uvědomit, že PVN uzavřeli soubor smluv v dobré víře, že město
správně splnilo veškeré formality,
které mu zákon ukládá. Pokud

město, které by zejména na svém
území, mělo být vzorem v plnění
svých povinností, nebude schopno
garantovat jím uzavřené smluvní
vztahy, potom může v budoucnu
očekávat odliv či nezájem mnoha
smluvních partnerů, které ke své
činnosti potřebuje.
Jelikož ale stále věříme, že bude
rozhodování kontrolního výboru
a následně i zastupitelů předcházet nezaujaté seznámení se všemi
okolnostmi a vyhodnocení plnění
povinností PVN a města Hořovice z výše uvedených smluvních
závazků, dojde ke zpětnému převodu nemovitosti a nebude nutné
nároky PVN a náhradu jim způsobených škod, vymáhat soudní
cestou.
Za původní vlastníky nemovitosti
č.p. 699 Ing. Karel Štochl, v.r.

Zářijové odpoledne
s Mikroregionem
KDY: sobota 10. 9. 2022 od 14 hodin
KDE: zahrada Společenského domu v Hořovicích
NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?
Kouzelník Čáry Kluk, TS Carmen Domeček Hořovice, Mažoretky TJ Spartak Hořovice,
Glaudius – Blaničtí rytíři, DIXIELAND BAND ZDICE
Skákací hrady, tvoření, navlékání korálků – Lenika beads, modelování balónků,
malování na obličej, pletené copánky, jízda na ponících, prodej tradičních
cibulových copů, občerstvení…
Celým odpolednem Vás provede DJ Pavel Novák

Největší škola taekwon-do v ČR začíná novou sezónu
Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou sezónu – přijďte si zacvičit s námi! Jsme dlouhodobě nejúspěšnější škola s nejširší nabídkou tréninků v Čechách i na Moravě.
Taekwon-do je korejské bojové umění vhodné pro všechny věkové kategorie, holky i kluky. Naučíme
vás praktickou sebeobranu, kopat i prát se. Jako tradiční bojové umění ale během tréninku klademe důraz
i na morální hodnoty jako zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání.
Školu vedeme pod dozorem korejského velmistra Hwang Ho Yonga, se kterým pravidelně trénují
všichni naši učitelé. Nově jako jediní v republice vyučujeme i další korejská bojová umění jako Taekkyon,
Gumdo a Hoppae sool.
Není potřeba nic platit – první měsíc máte zkušební zdarma! Přihlaste se nejlépe v září nebo v říjnu,
ať vám nic neunikne, přidat se ale můžete po celý rok. Jen u nás získáte zdarma zkoušky na vyšší pásek,
chrániče nebo dobok. Proto neváhejte a přijďte si s námi zacvičit do1. ZŠ v Hořovicích, Komenského
1245, nebo do hořovické Sokolovny, Tyršova 401. Bližší informace k tréninkům uvedeme již brzy na našem webu tkd.cz.
Anna Krbcová, Ge-Baek Hosin Sool
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volby - informace

Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta města Hořovice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva města Hořovice a volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají:
v pátek dne 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu dne 24. září 2022 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb jsou volební okrsky tvořené názvy ulic, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu.
Ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Městského úřadu Hořovice, Palackého náměstí čp. 2, pro ulice:
9. května, Anýžova, Cvočkařská, Dlouhá, Fügnerova, Herainova, Jungmannova, K Plevnu, Kpt. Matouška, Ke Stadionu, Klostermannova, Konečná, Kotopecká, Krátká, Kynologická, Letenská, Luční, Masarykova, Na Cintlovce, Na Hořičkách, Na Schůdkách, Na Vršku, nábřeží Hynka
Šlosara, Nádražní, náměstí Svobody, Nerudova, Nová, Nožířská, Palackého náměstí, Plzeňská, Pod Nádražím, Pod Remízkem, Potoční, Sklenářka, Sládkova, Smetanova, Spojovací, Sportovní, Svatopluka Čecha, Tenisová, Tichá, Troupova, Tyršova, U Koupaliště, U Mlýna, U Mlýnského potoka, U Nádraží, U Náhonu, U Potoka, U Svatého Jana, U Štěpánků, Úzká, V Uličce, Vítězná, Zámecká, Západní, Závodní, Žižkova.
Ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově 1. základní školy Hořovice, Komenského čp. 1245, pro ulice:
1. máje, Dolní, Horní, Husovo náměstí, Hvozdecká, Jílová, K Výrovně, Kamenná, Ke Krejcárku, Klidná, Kosmonautů, Lidická, Myslivecká, Na
Kopečku, Na Lukách, Na Radosti, Na Tržišti, náměstí Boženy Němcové, Obránců míru, Olympijská, Palachova, Pod Homolí, Pod Lesíkem,
Podlužská, Polní, Slavíkova, Slunečná, Strmá, U Cihelny, U Školky, U Vodojemu, Valdecká, Větrná, Vilová.
Ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v budově 2. základní školy Hořovice – Víska, Vísecké náměstí čp. 318, pro ulice:
Buková, Cihlářská, Dlážděná, Dr. Holého, Jabloňová, Jahodová, Jasmínová, Jeřabinová, Jiráskova, K Labi, Kalinová, Komenského, Květinová,
Lesní, Lipová, Malá, Malinová, Milinovského, Místní, Modřínová, Nad Školou, Pionýrská, Pod Dražovkou, Pod Rančem, Pražská, Příbramská,
Rpetská, Sadová, sídl. Karla Sezimy, Stará, Šeříková, Šípková, Trnková, U Rybníčka, Vísecká, Vísecké náměstí, Vrchlického.
Ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v budově Státního zámku Hořovice, Vrbnovská čp. 22, pro ulice:
Hradební, K Nemocnici, Na Okraji, U Remízku, Višňová, Vrbnovská, Východní.
3. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky do poštovních schránek. Ve dnech voleb, na žádost voliče,
vydá okrsková volební komise nové hlasovací lístky náhradou za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky.
4. Volby do zastupitelstva města: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popř.
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským
průkazem nebo cestovním pasem ČR, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
5. Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR.
6. V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se tyto uskuteční:
v pátek dne 30. září 2022 od 14:00 do 22:00 hodin a
v sobotu dne 01. října 2022 od 08:00 do 14:00 hodin.
Hlasovací lístky pro toto kolo voleb obdrží volič ve volební místnosti ve dnech voleb.

Centrum pro integraci cizinců poskytuje služby v Hořovicích
V důsledku války na Ukrajině je v současnosti ve SO ORP Hořovic ke
dni 31. 7. 2022 z celkového počtu 3426 cizinců na 1426 občanů Ukrajiny
s uděleným pobytovým oprávněním. Ještě na konci roku 2021 zde bylo
2050 legálně pobývajících cizinců. Od února roku 2022 dosud přišlo na
území České republiky přes 300 000 občanů Ukrajiny, což dle statistik
Ministerstva vnitra k 31. prosinci 2021 říká, že je nyní v ČR více než
960 849 cizinců. Tito lidé nejenže musí překonat traumata spojená s válkou a odchodem ze svého domova, ale musí vyvinout velké úsilí k překlenutí nejrůznějších bariér, než se jim podaří plnohodnotně se zapojit
do života v naší společnosti. Naučit se jazyk, získat informace o svých
právech a povinnostech, porozumět nejrůznějším pravidlům pro svůj
pobyt v české společnosti. Potřebují se také orientovat v možnostech
společenského i pracovního uplatnění, znát své povinnosti zaměstnance a stejně i zaměstnavatele. Musejí vědět, jaké jsou požadavky škol, aby
jejich děti mohly řádně plnit školní docházku, a vyznat se ve fungování
úřadů, které potřebují pro řešení nejrůznějších otázek a situací.
Centrum pro integraci cizinců o. p. s. (dále CIC), které má poradenské místo v Hořovicích v budově Městského úřadu (ve 3. patře), poskytuje cizincům sociální poradenství, a pomáhá jim tak bariéry v integraci
překonávat. Cizinci se na sociální pracovnici CIC v Hořovicích mohou
obracet v situacích, které nejsou sami schopni vyřešit například kvůli
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neznalosti právních předpisů či institucí v České republice, případně
nedostatečné znalosti českého jazyka. V rámci poradenství jsou cizincům předávány informace vedoucí k vyřešení jejich otázek či problémů, v případě potřeby jim je poskytnuta asistence při jednání s úřady
či školami.
Poradenství cizincům se např. může týkat informací k pobytu v ČR,
rodiny, zdravotní péče, hledání práce a pracovně-právní problematiky,
bydlení, vzdělávání a sociálního zabezpečení. CIC poskytuje poradenství také občanům ČR, kteří mají rodinného příslušníka-cizince.
Kontakt Centra pro integraci cizinců, o.p.s.
Sociální pracovnice:Bc. Jana Rýdlová, DiS.
Pracoviště Hořovice:Palackého náměstí 640/34, 268 01 Hořovice, 3. patro Městského úřadu
Tel. a e-mail: 605 215 649 a jana.rydlova@cicops.cz, horovice@cicops.cz
Čas pro konzultace bez předchozího objednání je vždy v pondělí od 1315 hodin.
Sídlo Centra pro integraci cizinců, o. p. s.
Pracoviště Praha: Pernerova 10/32, 186 00 Praha 8, tel.: 704 600 700
Web:www.cicops.cz
Facebook:Centrum pro integraci cizinců

www.mesto-horovice.eu

z usnesení rady města

Z Rady města
Hořovice
ze dne 17. srpna 2022
n Rada města Hořovice schvaluje program jednání uvedený na pozvánce.
n Informace o výnosech z parkovacích
automatů.
n Rada města Hořovice souhlasí se
zněním Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby č. č. 34538/IV-126030010, ul. Lesní, parc. č. 541/1, pro
společnost ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve stavbě nové přípojky kabelového vedení NN na pozemcích parc. č.
454/2, 753/1, 757/3, 757/2 a 454/4 v k.ú.
Velká Víska. Předpokládaný rozsah
věcného břemene bude cca 144 bm za
jednorázovou náhradu ve výši 17.787
Kč včetně DPH. K podpisu smlouvy je
pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi Středočeským krajem, IČ: 70891095, jako dárcem, a městem Hořovice, IČ: 00233242,
jako obdarovaným, jejímž předmětem
je darování lehátek v počtu 20 ks, spacích pytlů v počtu 50 ks a dek v počtu
50 ks v celkové hodnotě 88.644,60 Kč,
a to pro občany postižené ozbrojeným
konfliktem na Ukrajině, kterým město Hořovice poskytlo ubytování. Rada
města pověřuje starostu k podpisu
smlouvy.
n Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
na zabezpečení přípravy projektové dokumentace včetně zpracování a podání
žádosti o dotaci na projekt: „Rozšíření
MŠ ve městě Hořovice“ uzavřené dne
02. 02. 2022 mezi městem Hořovice
a společností ARTENDR s.r.o., IČ:
24190853. Předmětem dodatku je
změna týkající se termínu pro zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti, a to nově do
31. 12. 2022. K podpisu dodatku je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí se
zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-126025685/VB/1, Hořovice, Husovo náměstí 5618 – smyčka kNN, uzavírané
se společností ČEZ Distribuce, a.s.,
spočívající v právu na dobu neurčitou
umístit a provozovat zařízení distribuční soustavy na pozemku parc. č. 745/1
v k.ú. Hořovice v rozsahu předloženého geometrického plánu, a to za cenu
ve výši 3.630 Kč včetně DPH. K podpisu smlouvy je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb
Hybridní pošty se společností Česká
pošta, s. p., IČO:47114983, a to ve věci
hromadného doručování doporučených zásilek v souvislosti s řešením
přestupkové agendy městského úřadu.
K podpisu smlouvy je pověřen starosta
města.
n Rada města Hořovice souhlasí s uza-
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vřením Smlouvy o zřízení věcného
břemene k nemovité věci se společnostmi BAGGER, a.s., IČ: 25722425,
PH13 s.r.o., IČ: 05568889 a PH16 s.r.o.,
IČ: 05568889 týkající se přístupu na
služebné pozemky parc. č. 892/390,
892/392 a 892/400 v k.ú. Velká Víska.
K podpisu smlouvy je pověřen starosta
města.
n Rada města Hořovice souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného
břemene k nemovité věci se společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.,
IČ: 46356975, týkající se přístupu na
služebný pozemek parc. č. 893/3 v k.ú.
Velká Víska. K podpisu smlouvy je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice schvaluje
instalaci volebních bannerů 2x1 m
v ulicích města Hořovice pro Sdružení
nezávislých kandidátů HOROVIZE
v rámci předvolební akce do komunálních voleb, a to v období od 03. 09. 2022
do 22. 09. 2022 na oplocení Základní
školy Svatopluka Čecha, oplocení 1. Základní školy v ulici Komenského, oplocení Mateřské školy v ulici U Školky,
kamenné zdi naproti radnici na Palackého náměstí a na mostě přes Červený
potok u Společenskému domu.
n Rada města Hořovice schvaluje zábor veřejného prostranství pro Občanskou demokratickou stranu, resp. kandidáta na senátora Jiřího Oberfalzera,
v rámci předvolební akce do senátních
voleb, a to na Palackého náměstí v Hořovicích dne 07. 09. 2022 od 17:30 do
18:30 hodin. Zábor bude zpoplatněn
dle příslušné místní vyhlášky a žadatel
bude seznámen s konkrétními podmínkami záboru, jejichž dodržení bude
závazné.
n Rada města Hořovice souhlasí
s umístěním předvolebního banneru ČSSD Hořovice na pozemku p. č.
1380/1 k. ú. Hořovice - umístění na
zábradlí při napojení ulice Svatopluka
Čecha na Nábřeží Hynka Šlosara a to
v období od 18. 8. do 20. 8. 2022.
n Rada města Hořovice bere na vědomí předložené přehledy, zejména pak
rozpis plnění a čerpání schválených
rozpočtů ke dni 30. 06. 2022, a to u hospodaření jednotlivých příspěvkových
organizací, jejichž je město zřizovatelem.
n Rada města Hořovice na základě výběrového řízení „Oprava komunikace
Dr. Holého“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky od společnosti Ekotech Hořovice, s.r.o., Masarykova 161/1,
268 01 Hořovice, IČ: 27630668, jehož
tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí
s podpisem Rozhodnutí o výběru dodavatele. Společnost požaduje za provedení díla částku ve výši 4.066.199,93
Kč bez DPH, tj. 4.920.101,92 Kč včetně
DPH. Rada města Hořovice pověřuje starostu města podpisem příslušné
Smlouvy o dílo.
n Rada města Hořovice souhlasí se
zněním zadávací dokumentace a veškerých příloh včetně Smlouvy o dílo,
pro veřejnou zakázku na dodávku

s názvem „Hořovice – Obnova MKDS
- 2022“ 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 – Mgr. Radek
Smrž, Npor. Bc. Martin Řechtáček,
Mgr. Světla Dardová, náhradníci – 1.
náhradník Bc. Pavel Nový, 2. náhradník Ing. Milan Šnajdr, 3. náhradník Bc.
Michal Hasman, MPA.
Rada města Hořovice bere na vědomí Podnět k prošetření hospodaření
Městské správy bytového a nebytového fondu Hořovice ze strany Společenství pro dům č. p. 1235, 1236 Hořovice, s tím, že si od této příspěvkové
organizace vyžádá stanovisko k dané
věci a osloví Kontrolní výbor se žádostí o předložení jeho stanoviska jakožto
podnětem dotčeného orgánu. Následně pak bude rozhodnuto o dalším postupu v této věci.
n Rada města Hořovice rozhodla o zrušení zadávacího řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem „Přechod pro chodce –
9. května“ a pověřuje starostu města
podpisem Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. Zároveň rada schvaluje
opakování této veřejné zakázky, a to za
stejných podmínek s tím, že se bude
jednat o otevřenou výzvu. Rovněž
komise pro otevírání obálek, komise
pro posouzení kvalifikace a hodnotící komise je jmenována v původním
složení.
n Rada města Hořovice projednala
petici občanů nazvanou „Zachraňme
Dražovku“ a na základě podkladů od
společnosti LESOSPOL Zbiroh s.r.o.
a odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Hořovice, souhlasí se zasláním odpovědi na jednotlivé body
požadované v petici.
n Rada města Hořovice projednala
zpracovanou dopravní studii v lokalitě
Západního sídliště a Fügnerovy ulice
a výsledky této studie schvaluje jako
závazný podklad pro povolení napojování stavebních záměrů na pozemní
komunikace, které byly předmětem
posouzení dopravní studie.
n Rada města Hořovice souhlasí
s texty smluv, jejichž seznam je uveden
v předkládací zprávě, podle kterých
bude společnost Vodovody a kanalizace Beroun a.s. dodávat pitnou vodu do
odběrných míst v majetku města Hořovice a z těchto míst odvádět splaškovou, popř. dešťovou, vodu. Zajistit
podpisy všech smluvních stran.
n Rada města Hořovice souhlasí
s textem dodatku č. 2, podle kterého
se smlouva o firemním řešení, na jejímž základě společnost T-Mobile a.s.
provozuje v MěÚ Hořovice telefonní
spojení (tzv. pevné linky), prodlužuje
o 24 měsíců od nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 2. Zajistit podpisy smluvních stran.

n Rada města Hořovice souhlasí
s textem Prohlášení podle § 30 odst.
4 a § 66 odst. 4 vyhlášky č. 357/2013
Sb. o vlastnictví budovy bez č. p. / č.
e., jejímž způsobem využití je stavba
technického vybavení a jež je umístěna na pozemku p. č. 1672/2 v k. ú.
Hořovice. Rada zároveň souhlasí s textem Plné moci, kterým zplnomocňuje
společnost ELEKTROŠTIKA s.r.o.
(IČ: 48041122) jako zmocněnce, aby
město zastupovala ve vkladovém řízení týkajícím se zápisu vlastnického
práva. Rada pověřuje pana starostu
podpisem obou dokumentů.
n Rada města Hořovice souhlasí
s textem smlouvy o dílo, podle které
zpracuje Ateliér PROMIKA s.r.o., za
celkovou cenu 308.000 Kč bez DPH, tj.
372.680 Kč vč. 21 % DPH projektovou
dokumentaci, týkající se rekonstrukce
chodníků podél ulice 9. května a Valdecká (po Nám. B. Němcové) ve stupních DSP a PDPS.
n Rada města Hořovice souhlasí s navrženým sankčním ceníkem,
v předkládací zprávě uvedeným jako
varianta č. 3 s tím, že prvotní nastavení
radarů bude provedeno dle doporučení Technického a dopravního odboru
MěÚ Hořovice.
n Rada města Hořovice nesouhlasí
s udělením souhlasu majitele pozemku p. č. 961 v k. ú. Hořovice k zápisu
nově postavené garáže do katastru
nemovitostí vedeného u Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj. Rada však
majiteli garáže nabízí jednání o odkupu celého pozemku p. č. 961 v k. ú.
Hořovice do jeho vlastnictví. Oznámit
usnesení rady žadateli.
n Rada města Hořovice souhlasí s textem Dodatek č. 7 k Rámcové smlouvě
o prodeji zboží a poskytování služeb
Vodafone OneNet č. 011025, podle
kterého se smlouva o firemním řešení,
na jejímž základě společnost Vodafone provozuje v MěÚ Hořovice primárně mobilní spojení (tzv. mobilní
telefonní linky, sledování vozidel – vozový park, DSL linky, hlasové služby
pro MP), prodlužuje o 24 měsíců od
nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 7.
Zajistit podpisy smluvních stran.
n Rada města Hořovice souhlasí
s bezplatným pronájmem sálu radnice
MěÚ Hořovice pro přípravu, konání
a vypořádání nových voleb do Národního shromáždění Bulharské republiky od soboty 1. 10. 2022 do poledne
v pondělí 3. 10. 2022 za podmínky
dodržování platných hygienických
opatření.
n Rada města Hořovice souhlasí
s provedením rekonstrukce koupelny
v bytě č. 202 v Domě s pečovatelskou
službou Hořovice. Rekonstrukce bude
provedena na náklady nájemce.
n Rada města Hořovice nesouhlasí
s poskytnutím finančního příspěvku
ve formě individuální účelové dotace
na zvýšení nákladů pohonných hmot
na rok 2022 pro organizaci: Digitus
Mise, z.s., z důvodu ukončení vypsaného dotačního řízení pro rok 2022.
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Nestraníci - volební číslo 1.
Kdo jsme? Jsme občané města Hořovice, lidé různého věku
a profesí, které spojuje jeden cíl. Město Hořovice se již dlouhou dobu propadá na pomyslném žebříčku Podbrdska za
města jiná. Střed města neexistuje. Neudržované komunikace
a chodníky jsou mementem jeho vzhledu, neexistuje koncepce
rozvoje města. Slušnost a věcnost byla v komunikaci představitelů města s občany, nahrazena arogancí a sebestředností.
Co chceme a o co usilujeme? CHCEME ZMĚNU. Změnu ve vedení
města, ve vystupování a v jednání jeho představitelů. Chceme
radnici otevřenou, ne tu, která se uzavírá před veřejností. Aroganci a namyšlenost musí vystřídat slušnost. Zájem na rozvoji
města musí být prioritou, zájem osobní nemůže stát na pomyslné misce vah. Navrhujeme vypracovat právní a ﬁnanční audit
ke stavu města. S jeho výsledky seznámit občany. Chceme zahájit kroky k vylepšení vzhledu města, zkvalitnění komunikací,
chceme ukončit devastaci parků a lesoparků. Chceme zastavit
dlouholetý pád města Hořovice a zahájit cestu k jeho vzestupu. Nezodpovědnost v zacházení s městským majetkem musí
být ukončena. Město Hořovice je pro nás pomyslnou princeznou, která svým vzhledem dnes sice připomíná pohádkovou
Popelku, ale je naší povinností je vrátit tam, kam patří.
Koho oslovujeme? VÁS. Všechny plány a všechny vize zůstanou jen nenaplněnými sny, nejsou – li podloženy podporou
lidí, voličů. Máte – li stejná přání a stejná odhodlání, podpořte svým hlasem volební seskupení Nestraníci. Volba nestraníků (číslo 1) je volba změny.
Za 21 kandidátů: JUDr. Jaroslav Ortman CSc, Mgr. Petr Bakule,
MUDr. Aleš Klán, Aleš Opatrný, MUDr. Eva Pangerlová

Zadavatel: Jistota a Budoucnost / Zpracovatel: Místní skupina JAB Hořovice

JISTOTA A BUDOUCNOST
se sportovci

Nechceme zmenu k horsímu!

ZAKŘÍŽKUJTE NAŠE HNUTÍ!
NÁŠ VOLEBNÍ PROGRAM A KANDIDÁTNÍ LISTINU NALEZNETE:

www.jistotabudoucnost.cz

ČSSD Hořovice

Komunální volby 2022

Jsme obcané
Horovic.
ˇ
ˇ
Jako Vy.
Jsme MÍSTNÍ.

3

volte

Našsˇe vize
1 Rozvoj mesta
ˇ

2 Doprava

Obnovíme život v centru.
Usměrníme novou výstavbu.
Investujeme do škol.
Neprodáme Kino ani klub Labe.

Zrenovujeme chodníky.
Zlepšíme dopravu kolem
supermarketů.
Omezíme průjezd kamionů městem.

3 Údržzˇ ba mesta
a bezpecnost
ˇ
ˇ

ˇ
4 Sport, kultura a volnyý` cas

Budeme město chránit.
Hořovice budou čisté.
Posílíme městskou policii.
Zapojíme firmy.

Umožníme sport široké veřejnosti.
Vytvoříme sportoviště na Hrádku.
Zřídíme farmářské trhy.
Starý zámek — centrum kultury.

5 ZŽˇ ivotní prostredí
ˇ

6 Instituce mesta
ˇ

Snížíme energetickou
náročnost budov.
Chceme více zeleně a lepší
hospodaření s vodou.
Posílíme hromadnou dopravu.

Zlepšíme efektivnost
a průhlednost institucí.
Otevřeme radnici občanům.
Budeme město
digitalizovat.

www.hnhrm-horovice.cz
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VOLTE
číslo. 2

Zveme Vás
ke komunálním
volbám
23. a 24. září 2022
Hořovice

Dostupné bydlení s ČSSD,
podpora výstavby městských bytů.

1. Dostupné bydlení s ČSSD, podpora výstavby městských bytů.
2. Preferujeme výstavbu nové mateřské školy Nad statkem a navýšení kapacity ZŠ.
3. Řešení parkování u aquaparku, navrhujeme výstavbu záchytného parkoviště mezi ulicí
Konečná a navrženým obchvatem.
4. Výstavba parkovacích stání na Západním sídlišti.
5. Rozvoj města navazující na východní obchvat, nepodporujeme další výstavbu
na loukách Západního sídliště.
6. Kvalitní údržba veřejné zeleně pod vedením odborníků.
Podporujeme otevření a obnovu celé Panské zahrady.

- Podpoříme výstavbu městských bytových domů
v lokalitě Nad statkem.
- Nechceme, aby se rodiny stěhovaly za dostupným
bydlením do jiných obcí.
- Dokončené byty nabídneme do vlastnictví prioritně
mladým rodinám.
- Ceny bytů bez developerských přirážek.
Nabízíme řešení pro dostupné bydlení.

Zadavatel/zpracovatel: ČSSD

❖ Preferujeme výstavbu nové mateřské školy
Nad statkem a navýšení kapacity ZŠ.
❖ Řešení parkování u aquaparku, navrhujeme
výstavbu záchytného parkoviště mezi ulicí
Konečná a navrženým obchvatem.
❖ Výstavba parkovacích stání na Západním sídlišti.
❖ Rozvoj města navazující na východní obchvat,
nepodporujeme další výstavbu na loukách
Západního sídliště.
❖ Kvalitní údržba veřejné zeleně pod vedením
odborníků.
❖ Podporujeme otevření a obnovu
celé Panské zahrady.

www.mesto-horovice.eu

komunální volby

Hořovice potřebují změnu
Naším cílem je otevřené a nezkorumpované město, vlídná
tvář radnice a jeho organizací k občanům, zdravý a udržitelný život ve městě. Věříme, že politiku dělají lidé, nikoliv strany.
Hnutí ANO se svými třemi zastupiteli bylo v končícím volebním
období výraznou součástí sjednocené opozice a i v této pozici
vždy důsledně prosazovalo na rozdíl od současných koaličních
zastupitelů zájmy občanů Hořovic. Vážení občané, pokud nám
dáte důvěru i v těchto volbách, pomůžete nám tím realizovat
naše a nepochybuji, že také vaše představy o zlepšení života
v našich krásných Hořovicích. Jednou z našich hlavních priorit
je řádně zabezpečit péči o veřejný prostor, údržbu zeleně, opravu cest a chodníků, stejně tak i budov v majetku obce. Zanedbané náměstí a jeho povrchní výzdoba musí být minulostí. Je zapotřebí maximálně využít potenciál lesoparku Dražovky a zahrad
Starého zámku. Budeme prosazovat zrušení poplatků pro trhovce a předzahrádky restaurací, aby se navrátil společenský život
do centra Hořovic. Nadměrné dopravní zatížení centra chceme
omezit zákazem transitu nákladní dopravy. V součinnosti se
soukromými podnikateli a dotačními tituly budeme řešit parkování a doposud zanedbané rozšíření kapacity škol, školek a mimoškolských aktivit. Prosadíme jasná a otevřená pravidla hospodaření města, transparentnost výběrových řízení, vyloučíme
střety zájmů radních. Při důležitých strategických záměrech se
budeme opírat o názor občanů a referend. Podpora pohybových
aktivit a zdravého životního stylu je pro nás důležitá, stejně tak
činnost místních klubů a spolků. V neposlední řadě chceme také
provézt revizi hospodaření současného vedení města s případným vyvozením odpovědnosti.
Ing. Petr Karban
lídr kandidátky Hnutí ANO s podporou Trikolory

KDU-ČSL kandidátka č. 7
HOŘOVICE – BRÁNA PODBRDSKA,
MĚSTO KDE CHCEME ŽÍT

H

ořovice jsou domovem nás všech. Mají na to, aby se
staly prestižní adresou pro spokojený život, kde se
daří všem poctivým pracovitým lidem, jejich rodinám.
Jeho obyvatelé mají možnost provozovat své volnočasové aktivity přímo v místě svého bydliště.

I

v dalším volebním období chceme jednak navázat na
vše dobré a smysluplné, co bylo v Hořovicích vykonáno
a také podílet se na vedení města, jeho chodu – a přispět
na jeho prosperitě.

N

ekritizujeme za každou cenu, ale snažíme se vždy
o pozitivní a věcný přístup k řešení problémů.

Mezi naše priority zejména patří:
▼ Průhledné hospodaření města
▼ Zachování rozsahu zdravotní, sociální a školské péče
a trvalé zvyšování jejich úrovně
▼ Podpora kulturních, sportovních, společenských
organizací a spolků
▼ Zdravé životní prostředí, údržba zeleně
▼ Zvýšení bezpečnosti chodců ve městě
▼ Podpora místních podnikatelů
▼ Obnova a udržení hodnotných místních tradic, zvyků
a akcí

www.mesto-horovice.eu

Vidíme město jinak
Jan
Eschner

Marcela
Flídrová

Věra
Veverková

Drahomír
Sýkora

Věra
Eschnerová

Sdružení
nezávislých
kandidátů

J

sme Horovize a vidíme město jinak a lépe.
Víme, že jsou to jednoduché věci, které dělají z města místo příjemné k životu - spravené
chodníky i silnice, lavičky, čistý a upravený veřejný prostor, rozkvetlé záhony, bezpečná cesta do
práce i do školy, místa, kde se můžeme scházet
s přáteli. Ukázali jsme Vám, že mnohé se dá měnit snadno, uspořádali jsme jarní trhy, Masopust,
obnovili pouť Porcinkule, sázeli jsme květiny na
Starém zámku, zkrášlili prostor u lípy milénia, postavili lávku přes Červený potok. A uděláme toho
mnohem víc. Vážíme si Vaší důvěry i podpory,
a pokud ji dostaneme i ve volbách, postaráme
se o to, aby Hořovice konečně vzkvétaly.

Moji milí spoluobčané,
mé jméno je Eva Kaufmanová a v Hořovicích žiji od narození. Po
minulých volbách jsem se stala opoziční zastupitelkou a práce
pro město mě doslova nadchla. Celé čtyřleté období jsem byla
členkou komunitní skupiny sociálních služeb. Pokud ve volbách
dostanu Vaši podporu, ráda budu pokračovat.
Mým cílem je, aby byl městský úřad spolu s vedením města maximálně dostupný
a otevřený pro všechny občany. Budu pracovat na tom, aby město vzkvétalo, a to
myslím naprosto doslovně. Aby kvetlo, bylo čisté, bez odpadků, plevele
a nekalostí. Plánů na zlepšení města mám opravdu hodně, ale vše popořádku.
Milí občané, hodnocení je na vás a vaší volbě 23. a 24.9.
Vaše Eva Kaufmanová
Vážení Hořovičáci,
jmenuji se Martin Solař. Vyučuji na Gymnáziu Václava Hraběte
fyziku a chemii, a působím jako předseda školské rady. Kandiduji
do zastupitelstva, protože Hořovice potřebují jednu zásadní věc
- potřebují ZMĚNU! Změnu na radnici, kde musí být lidé, kteří mají
vizi rozvoje. Díky své profesi bych se rád v zastupitelstvu
věnoval rozvoji školství. Vedle toho se chci jako aktivní sportovec věnovat také
sportu. Jsem přesvědčen, že s naším teamem městu nabízíme nejen vizi, ale
i kompetentní lidi, kteří ji naplní. Budu rád, když nám tu ZMĚNU pomůžete
uskutečnit!
Váš Martin Solař
Milí Hořovičáci,
zřejmě mě vnímáte jako celostátního politika a slyšíte mě
hovořito státním rozpočtu a podobných tématech. Moje cesta
do vrcholové politiky ale začínala v roli krajského a poté
i hořovického zastupitele. Uvědomuji si, že největší podpora ve
volbách přichází právě z rodných Hořovic. Prostě vím, kam
patřím. Hořovice mám rád, o to více mě doslova štve, že jsou v porovnání
s podobně velkými městy podinvestované, neupravené, ospalé. Aby se město
probudilo, potřebujeme zracionalizovat objem městského majetku a do toho
potřebného investovat. Mobilizovat vlastní zdroje, ale i maximálně usilovat
o ﬁnancování z krajského rozpočtu, celostátních dotačních programů, ale nebát
se žádat i o evropské dotace. V tom vidím smysl mého působení v hořovickém
zastupitelstvu.
Přeji Vám vše dobré! Jan Skopeček
ODSHorovice
www.ods.cz/ms.ms-horovice
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zprávy

Hořovická teplárenská se připravuje na drahý plyn
V únoru tohoto roku do společnosti Hořovická teplárenská, která zajišťuje provoz tepelného hospodářství v Hořovicích, nastoupil nový ředitel společnosti Ing. Roman Jusko.
Začněme naše povídání nejprve vašim stručným představením…
V energetice a teplárenství se
pohybuji zhruba deset let. Za tu
dobu jsem působil ve vedení několika tepláren (např. teplárna v Chomutově), přičemž mým hlavním
úkolem zpravidla bylo zajištění
celkové restrukturalizace nebo
modernizace provozu. Začátkem
tohoto roku jsem od dědiců po
bývalém majiteli koupil minoritní
podíl (20 % pozn.red.) v Hořovické
teplárenské. Zároveň jsem po dohodě s městem nastoupil do jejího
vedení.
Pojďme hned k současné aktuální situaci. Jaký vliv má politická situace na Ukrajině a vývoj
ceny plynuna výrobu tepla?
Bohužel obrovský. Nákup plynu
je nejzásadnější nákladovou položkou při stanovení ceny tepla, takže
zvýšení ceny plynu se bohužel musí
v ceně tepla projevit. Nejde přitom
pouze o plyn, cena elektřiny, která
je na cenu plynu velmi úzce navá-

zána, a která cenu tepla též z části
ovlivňuje, vzrostla obdobně jako
cena plynu.
Pro představu, cena plynu se začátkem minulého roku pohybovala
na úrovni 15-20 Eur/MWh, dnešní ceny se pohybují na úrovni 230
Eur/MWh. Cena plynu tak vzrostla
až 15×! Nikdo bohužel neví, jak se
ceny budou vyvíjet během nadcházející topné sezóny. Musíme se
připravit na situaci, že v příštích
měsících cena plynu významněji
neklesne, s tím bohužel nic nenaděláme.
Jak tedy cena tepla v tomto
roce vypadat?
Co se týče ceny tepla pro rok
2022, tak v tomto případě máme
naštěstí plyn z větší části nakoupen
předem za historické ceny, takže
stávající cena tepla by se neměla zásadněji měnit.
Cenu tepla v roce 2023 je s ohledem na současnou složitou situaci
velmi těžké předvídat. V roce 2023
již budeme muset nakupovat plyn
za aktuální ceny, takže jestli se ne-

MILOSTIVÉ LÉTO 2

POSLEDNÍ ŠANCE ZATOČIT S EXEKUCEMI!
Akce „Milostivé léto“ je časově omezená. Probíhá od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022. Uhrazením jistiny
a poplatku exekutorovi vám budou odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále.
JAKÉ PODMÍNKY MUSÍTE SPLŇOVAT?
•
•
•

Exekuce byla zahájena před 28. 10. 2021.
Exekuci vymáhá soudní exekutor.
Exekuce je vedená pro dluh u veřejnoprávního subjektu, kterým může být:
zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas, ČEZ, krajské nemocnice,
městské dopravní podniky a další organizace, které vede či vlastní obec, kraj či stát
(dluh na nájmu u obce, poplatek za odvoz odpadu, pokuta za jízdu na černo apod.).

CO JE POTŘEBA UDĚLAT:
1. Od 1. 9. 2022 do 15. 11. 2022 doručte exekutorovi doporučený dopis,
ve kterém ho informujte, že využíváte Milostivé léto. V dopise požádejte
o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který zaslat peníze.
Vzor dopisu najdete na www.milostiveleto.cz.
2. Od 1. 9. do 30. 11. 2022 zaplaťte na sdělený účet dlužnou jistinu a poplatek
1 815 Kč. Do 30. 11. 2022 musí být částka na účtu exekutora.
ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ NELZE MILOSTIVÉ LÉTO VYUŽÍT?
•
•
•
•

Máte exekuci pro dluh vůči soukromoprávním věřitelům (úvěry, hypotéky, dluhy
u operátorů nebo nájmy soukromých majitelů bytů apod.). To neplatí v případě,
kdy se soukromoprávní věřitel dobrovolně k Milostivému létu připojí.
Dluhy, které odkoupil soukromoprávní subjekt – např. dluh původně u dopravních
podniků, odkoupený inkasní společností.
Dluh ještě není v exekuci nebo je v exekuci, která byla zahájena po 28. 10. 2021.
Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale např. úřad v daňovém a správním řízení.

POTŘEBUJETE PORADIT?
Na webu www.milostiveleto.cz si můžete zkontrolovat, zda se na vaši exekuci
Milostivé léto vztahuje. Najdete tam vzor dopisu pro exekutora a další doplňující
informace.
• Obrátit se můžete na dluhovou poradkyni Člověka v tísni v Hořovicích:
Petra Čížkovská, petra.cizkovska@clovekvtisni.cz; 775 871 540.
• Dotazy můžete také psát na e-mail: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz, případně
volejte na Help linku Člověka v tísni: 770 600 800 (po–pá 9:00–22:00).
•
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stane něco opravdu pozitivního, tak
cena tepla téměř jistěvzroste. Osobně nicméně předpokládám, že trh
s plynem, a možná i elektřiny, přestane v příštích měsících v podobě,
v jaké ho známe, fungovat a jeho
cena i množství dodávek budouze
strany státu či EU v nějaké podobě
regulovány.
Lze se vůbec závislosti na vysoké ceně plynu nějak bránit?
Krátkodobě jsou možnosti velmi omezené, protože jste odkázáni na stávající technologii. Zde se
proto musí jít především cestou
úspor a snižování spotřeby energií.
Na straně teplárny je to především
snižování ztrát tepla v kotelnách
a rozvodech.
Z dlouhodobého hlediska je
určitě vhodné zvážit diverzifikaci
zdroje tepla a snížit tak závislost
na zemním plynu. V praxi to znamená nahradit či doplnit stávající
plynové kotle například kotly na
biomasu či ropné plyny (tj. LPG
pozn. red.) nebo doplnění výroby tepla tepelnými čerpadly. I toto
má nicméněsvá úskalí. Jak jsem již
uvedl, elektřina zdražuje v podstatě
stejným tempem jako plyn, u biomasy je kromě rostoucí ceny navíc
problém vůbec zajistit dlouhodobé
dodávky štěpky či pelet.
Osobně pak především vidím budoucnost v systematickém
budování takzvané komunální
energetiky, tj. maximálním využití
místních zdrojů energie. V praxi to
znamená zejména využití solární
energie a místních zdrojů biomasy pro společnou výrobu elektřiny
a tepla pro město a jeho obyvatele.

fotovoltaickými panely a doplnění
některých kotelen o tepelná čerpadla. Tato opatření přinesou městu
roční úsporu na elektřině v řádu
desítek procent. Pomůže nám to
také významně snížit závislost na
plynu s tím, že pro výrobu tepla
bude částečně využitá právě elektřina z fotovoltaických panelů. Jakmile to umožní legislativa, chtěli
bychom zároveň možnost dodávek
levné elektřiny z fotovoltaických
panelůnabídnouti přímo našim zákazníkům v bytových domech.
To zní jako časově náročný projekt. Kdy počítáte s jeho realizací?
Na tomto projektu jsme začali pracovat hned v březnu tohoto
roku a podle mých informací jsme
jedním z prvních měst v Česku,
které na této koncepci v takovémto
rozsahu pracují. Navíc už jsme vyřídili většinu nutných povolení ze
strany ČEZ Distribuce a zažádali
jsme také o potřebné dotace. První
etapa tak bude realizována hned
příští rok.
Do jaké míry Hořovická teplárenská spolupracuje s městem?
Jsme v podstatě městská společnost (město vlastní 80% podíl ve
společnost pozn. red.), takže s vedením města jsme téměř v každodenním kontaktu.Společně řešíme
především výše uvedený projekt
komunální energetiky a v tomto
směru vnímám ze strany města
opravdu velkou podporu.

Jaká z těchto opatření chystá
Hořovická teplárenská?
V první řadě urychleně pracujeme na přípravě kompletní rekonstrukcirozvodů v lokalitě Višňovka.Rekonstrukcí těchto rozvodů
ušetříme až 30% vyrobeného tepla
v této lokalitě, což se přímo odrazí
ve snížení ceny tepla až o stovky
korun za gigajoul tepla.Tato rekonstrukce by měla být dokončena do začátku příští topné sezóny
(2023/24 pozn. red.).
Ve spolupráci s vedením města pak především intenzivně pracujeme na „hořovické“ koncepci
komunální energetiky. Ta v první
etapě spočívá v osazení vybraných
střešních ploch městských objektů
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zprávy

Speciální prohlídky na zámku na téma Sladké Hořovice
Ve dnech 10.–11. 9. a 17.–18. 9. 2022
můžete opět navštívit zámek Hořovice, kde na vás čekají speciální prohlídky zaměřené na gastronomii na zámku v době počátku 20. století. Letos
s tématem SLADKÉ HOŘOVICE.
Návštěvníci se seznámí s chodem panského sídla od ranních hodin při snídani po
podávání čaje a společnou večeři. Prohlídka
je zavede kolem unikátního a dodnes funkčního jídelního výtahu přes malou jídelnu
se snídaní, knihovnu s odpoledním čajem,
ložnici se stravou pro zámeckou paní, salón
s ukázkou nápojového skla, velkou jídelnu
s bohatou slavnostní tabulí, oválnou knihovnu s ukázkou stolování v přírodě, hernu
a dále modrý salónek s ukázkou teplých

nápojů až do ložnice s prostřeným postním
stolem.
Vyvrcholením prohlídky je návštěva
zámecké kuchyně. Kuchařka Vás seznámí
s jídly, která se na zámku připravovala pro
panstvo. Kde jinde můžete čerpat inspiraci
přímo ze zámeckých jídelníčků a originálních dobových kuchařských knih? Odborný
personál prozradí dobové „fígle“, jak připravit pivní polévku, naložit kohoutí hřebínky,
řádně osladit zámecké hochy či připravit španělský vítr. V dnešní době se jistě budou hodit i dobové bezmasé recepty. Těší se na Vás
SLADKÉ HOŘOVICE 2022.
Speciální prohlídky budou začínat
v 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15 a v 15:15.
Prohlídka s odborným výkladem o stolni-

čení potrvá minimálně 90 minut. Základní
vstupné 260 Kč. Pro tradičně velký zájem
doporučujeme online prodej vstupenek na
stránkách www.zamek-horovice.cz nebo rezervaci na e-mailu horovice@npu.cz nebo na
tel.: 311 512 479 nebo 724 331 568.

Zažít radost a těšit se na příště - psychorehabilitačních pobytů
Zažít radost a těšit se na příště, tak by se dala shrnout očekávání rodičů z Berounska a Příbramska, kteří se v uplynulých několika letech účastnili psychorehabilitačních pobytů pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením.
Pobyty pro rodiny organizovalo Centrum pro komunitní práci střední Čechy (CPKP) v rámci svých projektů Pečovat a žít doma je normální. Hlavním smyslem pobytů je umožnit pečujícím rodinám si alespoň
na několik dnů odpočinout od každodenních starostí. Každý pobyt nabízel individuálně připravený program, který kombinoval odpočinkové
aktivity (relaxační techniky, arteterapie, rehabilitace apod.), a program
zaměřený na zvládání role pečujících. Programy vedli zkušení lektoři,
kteří jsou součástí externího týmu spolupracovníků projektu. V době,
kdy probíhal program pro
rodiče, probíhal současně
program pro jejich děti.
Většina pobytů se uskutečnila v Nadačním domě
Nadace Adelaida, který je
určen především pro lidi
s poruchou autistického
spektra (PAS) a jejich rodiny. Dům nadace vznikl
v citlivě zrekonstruované
barokní faře ve Chvalšinách
v jižních Čechách. Zařízení
po rekonstrukci odpovídá
potřebám bezbariérovosti
a prostorového uspořádání
pro pobyt lidí se zdravotním
postižením.
n Psychorehabilitační pobyty pro pečuV letech 2020-2022 zorjící rodiny, Chvalšiny. Foto: CPKP
ganizovalo CPKP celkem
7 pobytů, kterých se zúčastnilo 79 pečujících rodičů se svými dětmi
a partnery. Mnozí z nich se na pobyty každoročně vracejí.
A jak sami rodiče možnost účastnit se pobytu zpětně hodnotí?
Z evaluačních dotazníků, které rodiče na závěr pobytu vyplňují, jednoznačně vyplývá, že je považují pro sebe i pro celou rodinu za smysluplné a užitečné. Vítají příležitost setkat se s rodiči s podobnými životními
zkušenostmi a příležitost tyto zkušenosti sdílet. Oceňují možnost odpočinout si od každodenních starostí i pestrou nabídku aktivit během
pobytu (fyzioterapie, nácvik relaxačních technik apod.). Líbí se jim
prostory bývalé fary, kde pobyty probíhají, i přátelské prostředí. Velkou
radost pro ně představují mladí asistenti z řad studentů a skautských
vedoucích, kteří se o jejich děti starají, věnují se jim a vymýšlejí pro ně
nejrůznější hry a další aktivity. Na závěrečnou otázku, zda by se v budoucnu podobného pobytu rádi účastnili, odpovídají shodně „ano“.
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Pro nás organizátory jsou reakce rodičů skvělou zpětnou vazbou, že
se nám daří pečující rodiny podporovat skutečně tak, jak potřebují.
Za CPKP Petra Klvačová

Podpora neformálních pečovatelů
Centrum pro komunitní práci střední Čechy pokračuje i v letošním roce s realizací projektu Pečovat a žít doma je normální – podpora neformálních pečovatelů na Hořovicku.
Tentokrát s finančním přispěním města Hořovice.
Díky této finanční podpoře dojde na území města Hořovice k různým formám podpory neformálních pečovatelů, k rozvoji mezioborové
spolupráce a sdílené/komunitní pomoci tzv. homesharingu.
Podpora, dlouhodobé provázení a realizace podpůrných aktivit pro
neformálně pečující jsou pro občany Hořovicka poskytovány s krátkou
přestávkou již 7. rokem. Na kontaktním místě na adrese Městského
úřadu Hořovice, 3. patro, Palackého nám. 640, Hořovice, se pečující po
předchozím objednání mohou obrátit na koordinátorku pomoci nebo
na odborné experty a čerpat individuální poradenství každou středu od
9:00 do 16:00 hodin. Na paní Věru Kutáčovou, sociální pracovnici Odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství, se na stejné adrese mohou
pečující obrátit každý pracovní den.
Z dotace města Hořovice budeme pečujícím hradit individuální odborné konzultace s různými experty, dle jejich aktuálních potřeb a životních situací. Např. bude zajištěno poradenství speciální pedagožkou Mgr.
Jitkou Hatinovou v oblasti celkového rozvoje dítěte. Se sociální pracovnicí
Mgr. Jitkou Koutovou, DiS. můžete konzultovat např. v oblastech opatrovnictví a svéprávnosti, postupy při přidělování příspěvku na péči či invalidní důchody. Tyto konzultace jsou pro občany města Hořovice zdarma.
Neznáte nás? Nevíte kdy se na nás obrátit?
- Pokud byla Vašemu dítěti stanovena závažná diagnóza nebo pečujete o dítě či dospělého s postižením a potřebujete poradit?
- Nemusíte na to být sami.
- Nabízíme konzultace a poradenství v oblasti celkového rozvoje dítěte – psychomotoriky, smyslového vnímání, komunikace apod.
- Pomoc s výběrem vhodné školky nebo školy.
- Zprostředkování kontaktů na odborníky z oblasti školství, zdravotnictví, sociální práce, logopedie apod.
- Poradenství týkající se bezbariérových úprav bytu či kompenzačních
pomůcek.
Za CPKP Petra Štěpová, koordinátorka pomoci neformálně pečujícím
Tel.: 773 661 130, e-mail: petra.stepova@cpkp.cz
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zprávy - hasiči
Vyhrazené

Vážení spoluobčané,
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
pořádá letos

d r u h ý r o č n í k „Cibuláčku“
v pátek 30. září 2022
od 17:00 do 22:00 hod.
- hrát bude kapela Horká Jehla

Kdy?

v sobotu 1. října 2022
od 9:00 do 16:00 hod.
- dopoledne bude hrát p. Fejtek - Hořovická Osma
- odpoledne Ing. Vintr - Dixieland Band Zdice
Kde?

zahrada u Společenského domu v Hořovicích
Co na Vás čeká?

prodej cibulových copů
široký sortiment stánků
pro děti skákací hrad

Těšíme se na Vaši návštěvu, za případný příspěvek v rámci dobrovolného vstupného předem
děkujeme. Za výbor ZO ČZS Hořovice Eva Grossová.

Hasiči Hořovice
Zásahy Hasičského záchranného Sboru Středočeského
kraje, územního odboru Beroun, požární stanice Hořovice.
✘ Od 15. 7. do 15. 8. 2022 hasiči
ze stanice Hořovice vyjížděli k 42 událostem, z toho k 12
požárům, k 13 technickým
událostem typu čerpání vody,
padlý strom, k 7 dopravním
nehodám, 3x k události typu
únik nebezpečných látek a 3x
k záchraně osob. Ve čtyřech
případech šlo o planý poplach,
poruchu EPS či neohlášené
pálení. Při událostech spolupracovali se zdravotnickou
záchrannou službou, policií
ČR a ostatními složkami IZS.
Při událostech došlo ke zranění 16 osob, 9 osob bylo přímo
zachráněno. Ve dvou případech
došlo k lehkému poranění zasahujících hasičů.
✘ 25. 7. 2022 v 15:56 byla jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Hořovice společně
s jednotkou SDH obce Žebrák
a Zdice vyslána k požáru pole
do katastru obce Březová. Rozloha požáru 100 x 150 m lokalizována 2 x vodním proudem
za využití zemědělské techniky
oboráním.
✘ 26. 7. 2022 v časných ranních
hodinách byli příslušníci HZS
Středočeského kraje ze stanic
Hořovice a Beroun v rámci odřadu vysláni na výpomoc při
požáru lesního porostu do obce
Hřensko v počtu 1+5 s technikou CAS 30 velkokapacitní,
s dopravním automobilem
a speciální terénní čtyřkolkou
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s hasicím zařízením. V průběhu celého dlouhodobého zásahu probíhalo střídání příslušníků v režimu 24 hodin na místě
zásahu. Nadále dle požadavků
byli zařazováni další příslušníci
do pozic velení sektorů a úseku. Hasební práce byly prováděny dle požadavků velitele
zásahu.
✘ 26. 7. 2022 v 19:52 byla jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Hořovice společně
jednotkou SDH obce Komárov
vyslána k požáru dopravního
pásu v hale slévárny Buzuluk
Komárov. Požár byl lokalizován
zaměstnanci hasicími přístroji,
před příjezdem jednotek. Dva
zaměstnanci byli předáni do
péče ZZS z důvodu nadýchání
zplodin hoření. Likvidace požáru provedena vysokotlakým
vodním proudem v dýchací
technice. Následně byl objekt
odvětrán.
✘ 7. 8. 2022 v dopoledních
hodinách byla jednotka HZS
Středočeského kraje ze stanice
Hořovice vyslána k dopravní
nehodě do Hořovic směr Komárov. Na místě zjištěna DN 1
x osobního vozidla po nárazu
do kamionu. Tři zraněné osoby
mimo vozidlo byly v péči ZZS
a jedna osoba byla vyproštěna
pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení a následně
transportována do vrtulníku
ZZS. Nadále provedeno protipožární opatření, zajištění DN
a posyp sorbentem uniklých
provozních náplní.
HZS Středočeského kraje
ze stanice Hořovice
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kulturní servis

Rybářské závody
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Srdečně Vás zveme na setkání
s hořovickou rodačkovu.
Autorkou povídkových knih, ve kterých
vzpomíná na léta prožitá v Hořovicích.

Kdy: 22. 9. 2022 v 17:30
Kde: Knihovna Ivana Slavíka

info: knihovna1@mkc-horovice.cz
603 199 304
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kulturní servis
n Galerie Starý zámek
Vrbnovská 30/1, Hořovice
tel.: 732 512 821
n od 1. 9. do 23. 10.
Z PLENÉRU I ATELIÉRU
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 1. září v 17:00. Otevřeno: pá - so - ne od 10:00 do 18:00

n Starý zámek - nádvoří
Vrbnovská 30/1, Hořovice
tel.: 732 512 821
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 11. 9. neděle od 12:00
STŘEDOČESKÁ SKUTEČNÁ LIGA
Semifinále soutěže rockových kapel, vstup volný, sleva na prohlídku muzejní expozice.

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 ZÁŘÍ:
PO
12:00 – 17:00
ÚT
8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
ST
12:00 – 17:00
ČT
8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
PÁ
Zavřeno
Sobota pro veřejnost: 10. 9. , 24. 9. 8:00 - 11:00
n 22. 9. od 17:30
Setkání s hořovickou rodačkou Prof. MUDr.
Zdenkou Ulčovou-Gallovou, DrSc.

n Společenský dům
Nádražní 606, Hořovice
tel.: 732 512 821
n 20. 9. od 19:00
KAFE u OSMANYHO

PŘIPRAVUJEME:
n 9. 10. od 16:00
KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
n 22. 10. od 15:30
BYLO, NEBYLO… Štístko a Poupěnka
n 23. 11. od 19:00
4 TENOŘI
n 4. 12. od 19:00
JANEK LEDECKÝ
Letos po pětadvacáté se Janek Ledecký s kapelou
vydá na turné, v jehož rámci přehraje veškeré
skladby ze zásadní desky Sliby se maj plnit
o Vánocích i své největší hity. K sváteční atmosféře
přispěje i M. Nostitz Quartet a doposud největší
světelný park, s jakým kdy na koncerty vyrazil.
TANEČNÍ PODZIM 2022
SD Hořovice
Pátky od 2. 9. 2022
Mládež - Začátečníci (H7), 20:15 – 22:15
15 večerů (12 lekcí, 2 prodloužené a 1 ples).
Pátky od 9. 9. 2022
Dospělí - Více pokročilí (H4), 18:20 – 19:55
Pondělky od 3. 10. 2022
Dospělí - Začátečníci H1, 21:10 – 22:40
Dospělí - Mírně pokročilí (H2), 19:35 – 21:05
Dospělí - Středně pokročilí (H3), 18:00 – 19:30
V ceně je 11 večerů. www.tanecni.net
Blanka Vášová, tel.603 238 090

n Společenský dům - zahrada
LETNÍ KINO HOŘOVICE
n 1. 9. od 20:00
STŘÍDAVKA

n Informační centrum
Vrbnovská 30 / 1 (areál Starého zámku)
www.mkc-horovice.cz
tel. 732 512 821, 321 338 230
e-mail: ic@mkc-horovice.cz
AKTUÁLNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST
Po – Pá 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
So, Ne, St. svátky 9:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI:
4 KAFE U OSMANYHO
20. 9. 2022 od 19:00, SD, cena místenky: 350 Kč
4 HORKÝŽE SLÍŽE
30. 9. 2022 od 20:00, cena vstupenky 390 Kč.
4 PŮJDEŠ MI ZA SVĚDKA?
5. 10. 2022 od 19:00, SD, cena místenky: 430 Kč.
4 KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
9. 10. 2022 od 16:00, SD, cena místenky: 150 Kč
4 BYLO, NEBYLO… Štístko a Poupěnka
22. 10. 2022 od 15:30, SD, cena vstupenky 300
Kč, pouze na TICKETPORTAL.
4 4 TENOŘI
23. 11. 2022 od 19:00 SD, cena místenky: 690 Kč
4 JANEK LEDECKÝ Vánoční turné
4. 12. 2022 od 19:00 SD, cena místenky: 590 Kč.
Již prodané vstupenky platí i v novém termínu.
Pokud se Vám nový termín nehodí, vrátíme peníze.

n Muzeum Hořovicka
n 30. 9. od 20:00
HORKÝŽE SLÍŽE

16

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

V rámci stálé regionální expozice můžete navštívit také výstavu o formách zábavy
středověké společnosti.

n Zámek Hořovice
Tel.: 724 331 568
e-mail: horovice@npu.cz
4 Reprezentační prostory: Út – Ne 10:00 -16:00
4 Soukromá apartmá: Út – Ne 10:00 – 15:00
4 Hry a hračky malých aristokratů:
Út – Ne 10:00 – 16:00
n 10.–11. 9. a 17.–18. 9.
SLADKÉ HOŘOVICE
Více v samostatném textu na str. 13.

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.
Více informací v letáku na str. 15. Podrobnosti o klubu a přihlašování: Lenka Petrásková –
602 649218, klub@domecekhorovice.cz.
4 8. 9. VÝLET PRO SENIORY - zámek Březnice s návštěvou synagogy. Návštěva zámku
a parku v Březnici, po prohlídce se přesuneme asi
1,5 km do restaurace Šenk Špejchar a po obědě
nás čeká komentovaná prohlídka synagogy, dle
zájmu i návštěva Městského muzea a Galerie
Ludvíka Kuby. V závěru si vychutnáme kávičku
v cukrárně a pak se vydáme vlakem do Jinců
a navazujícím autobusem zpět do Hořovic. Náročnost výletu cca 4 km chůze s přestávkami.
V ceně je zahrnuto vstupné do památek a administrativní poplatek. Odjezd: autobusem z Hořovic Nám. Boženy Němcové v 8:05 do Jinců, přestup na vlak do Březnice. Návrat v odpoledních
hodinách zpět vlakem Březnice-Jince, autobusem
Jince-Hořovice. Poplatek: 100 Kč, Rezervace
nutná, počet míst omezený. Lenka Radová, tel.
725 064 881, recepce@domecekhorovice.cz.
PŘIPRAVUJEME:
4 DALŠÍ ROČNÍK
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY 3. VĚKU
Máte chuť začít studovat? Přihlaste se na kurz,
který bude probíhat v letním semestru od října
do prosince v prostorách Domečku Hořovice.
Absolvujte 6 přednášek po 1,5 hod., zakončených závěrečným testem. Získejte osvědčení
o absolvování kurzu. PROMOCE A DIPLOM
VU3V po absolvování 6 kurzů. Cena za jeden
semestr 520 Kč. Přihláška a informace: Radová
Lenka, Tel.: 725 064 881, e-mail: recepce@domecekhorovice.cz.

n Sedmikráska o.s.
Klubovna spolku Sedmikráska
Společenský dům Hořovice
KLUBOVNA SPOLKU SEDMIKRÁSKA –
SPOLEČENSKÝ DŮM HOŘOVICE
Můžete si rezervovat pro Vaši akci, setkání. Max.
8 osob, přizpůsobujeme se, aktuální informace
na webu https://www.sedmikraska-horovice.cz/
4 HOMEOPATICKÉ MINIKURZY A PO-

www.mesto-horovice.eu

kulturní servis
RADNA – schůzky nepravidelné, po telefonické
domluvě, setkání v malé skupině i jednotlivci
Naučíte se samotné homeopatické první pomoci
- jak rozeznat léky a podat ten správný, a jaká
psychosomatická příčina se k dané nemoci vztahuje. Podrobné informace na www.homeopaticka-poradna-horovice.webnode.cz
4 CVIČÍME S HELČOU
- nutná rezervace tel. 774 404 211
Kalanetika - strečinkové cvičení pro zpevnění
a tvarování postavy
Každou středu 17:15 – 18:15/18:30 – 19:30
Podrobné informace na výše uvedené kurzy na
webu https://www.cestazazivotem.cz/
4 RELAXACE S KAMČOU
– nutná rezervace na tel. 607 185 016 nebo
e-mail: info@brdskeslunce.cz
4 HRAVÉ RELAXAČNÍ KRESLENÍ
- kroužek pro děti ZŠ 1. stupeň
Kdy: liché týdny středa Čas: od 15:00 do 16:30
Vaše dítka formou hry a výtvarného vyjádření
poznávají sebe sama a své místo ve světě. Po
domluvě lze dítě vyzvednout ze školky, či družiny.
4 VÝTVARNÉ KURZY – olejomalba, malba
na plátno, kreslení pravou hemisférou. Krásně
a dobře kreslit dovede opravdu každý. Pod odborným vedením lektorky si každý vybranou
technikou namaluje obraz, který si odnese domů.
Výtvarné pomůcky, plátno jsou k dispozici. Podrobné informace a termíny na výše uvedené
kurzy na webu www.brdskeslunce.cz/
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY
4 LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
4. 9. od 14:00
Akci pořádá MKC Hořovice ve Starém zámku.
Spolek Sedmikráska pro vás chystá tvořivé dílny
a stezku s úkoly.
4 SLAVNOSTI MĚSTA HOŘOVICE
24.–25. 9. od 14:00
Akci pořádá MKC Hořovice ve Starém zámku.
Spolek Sedmikráska pro vás chystá tvořivé dílny.

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 Stále běží 2 sbírky - peněžní na pomoc Ukrajině
od Diakonie ČCE (více na diakoniespolu.cz).
Druhá sbírka je materiální pro bezdomovce
v Hořovicích, přímo v kostele přijímáme po
předchozí domluvě na tel.: 730 166 327 oblečení
větších velikostí, spacáky, boty, termosky aj.

n Tetín
n 17. 9. sobota
SVATOLUDMILSKÁ POUŤ
Koncerty - trhy - poutní mše - program pro
děti. Více na: https://www.svataludmila.cz/
akce/narodni-svatoludmilska-pout

n Točník - hrad
n 4. 9. Hrad Točník je uzavřen z důvodu
nájmu. Děkujeme za pochopení.

www.mesto-horovice.cz

n 10. – 11. 9.
INDIÁNI Z TOČNÍKU
Hrad v obležení prérijních indiánů, obydlí,
kuchyně, dílny, soutěže, hudba a tanec aj.

n Příbram - Podlesí

Liga lesní moudrosti Vás zve na akci
HRADOHRANÍ

INDIÁNI
Z TOČNÍKU
n 3. 9. sobota
od 14:00 do 17:00

FABIÁNOVO BRDSKÉ ODPOLEDNE
areál lesního divadla na Skalce
Zábavně hrad
naučné odpoledne pro dospělé i děti
Prozkoumáš
Točník a Žebrák je naše nejkrásnější souhradí. Vidět tam týpí a Indiány
věnované vládci Brd, lesnímu duchu Fabiánovi.
společně s medvědy se podaří jen jednou za rok.
Milovníci regionální historie se seznámí s bohaVyzkoušíš si něco nového
Budeš
střílet
z luku, rozdělávat
oheň, poznávat
přírodu a závodit
s ruce
tými
prameny
k tématu
a podívají
se pod
kamarády. K tomu si zatancuješ a zazpíváš společně s členy Ligy lesní
výrobci
šiškových
moudrosti.
Těšíme
se na tebe! fořtů. Děti i dospělé pobaví
interaktivní stezka se stanovišti inspirovanými
Akce
se koná o víkendu
Fabiánovým
příběhem. Vrcholem programu
18-19.9 2021.
bude divadelní představení Březnického a rožSobota
mitálského
divadelního spolku „Fabián, brd10:00
- 17:00
ských lesů pán,“ autorské hry Miloslava Pešty.
Neděle
10:00 - 14:00
Žízeň zažene pivo Fabián z hostomického pivovaru, chuťové pohárky polaská káva z BrdVstupné
cena vstupného na hrad + vstupné dítě na akci
ské pražírny ve Věšíně ve variacích Fabián
Dospělí
110 + 30 Kč
Děti
do 6 letMedulína.
zdarma + 30 Kč
nebo
Děti 6-18 let
80 + 30 Kč
Rodinné
(2
dospělí
+
1-3
děti
do
15
let)
290
+ 30 (za lesů
každé dítě)
Kč (diva15:00
–
16:00
Fabián,
brdských
pán
Senioři nad 65 let
80 + 30 Kč
Držitelé
průkazu
EYCA
80 + 30 Kč
delní
hraISIC,
BRDS)
14:00 – 17:00
• V hlavní roli Fabián – historie brdského lesního ducha v kostce
• Jak se dělá Fabián – ukázka výroby figurek
myslivců ze smrkových šišek
• Fabiánovy kousky nás nezaskočí – naučná
stezka v okolí divadla s interaktivními stanovišti na téma Fabián (Fabiánova zahrada,
Fabiánovy meteovousy, Fabiána poznám na
první pohled, Fabián se zlobí, Fabiánova trefa
a chybět nebude ani Fabiánův fotokoutek).
Akci pořádají: Březnický a rožmitálský divadelní spolek, Hornické muzeum Příbram, Městské
kulturní centrum Příbram. Vstupné dobrovolné.
Vítáni jsou malí, velcí, mladí i staří bojovníci ze všech koutů Čech a
Moravy.

n 1. – 2. 10.
TOČNICKÉ VINOBRANÍ
Víno a burčák, šerm, tanec, hudba, koně,
průvody, hry…

n Zbiroh
MUZEUM J. V. SLÁDKA
A MĚSTSKÉ MUZEUM ZBIROH
n do 30. 9. 2022
VÁCLAV KAREL - ILUSTRACE
KE KNIHÁM J. V. SLÁDKA
Malíř Václav Karel (21. 10. 1902 – 28. 12. 1969) je
znám jako ilustrátor nejkrásnějších českých pohádek klasiků Karla Jaromíra Erbena a Boženy
Němcové, krásnými obrázky ale také doplnil
oblíbené dětské knížky od Josefa Václava Sládka
a Josefa Kožíška. Starší generace v těchto ilustracích pozná obrázky svého dětství a mladší
generace se seznámí s dílem tohoto ve své
době velmi žádaného ilustrátora. Výstavu máte
možnost shlédnout ve zbirožském muzeu do
30. 9. 2022 denně mimo pondělí.
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 Neděle 18. září od 16:00
MŠE SVATÁ V HRADNÍ KAPLI
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Více informací na www.zbiroh.com.

n Žebrák
HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK
n 1. 9. 2022 od 18:00
HVĚZDÁRNA DĚTEM
Po malé pauze díky zlomenině kotníku
Vládi Slezáka, průvodce tímto programem,
pokračujeme! Už nyní si můžete rezervovat
místa na 1. 9. od 18:00 na Hvězdárně Žebrák.
30. 9. 2022 od 20:00
NOC VĚDCŮ 2022
S PODTITULEM VŠEMI SMYSLY
Všemi smysly, to je podtitul letošní Noci vědců.
V pátek 30. září proběhne mj. i na Hvězdárně
Žebrák. A na co se můžete těšit? Nechte se
překvapit… Program včas upřesníme.

Informace
ZO ČZS Hořovice
n Zahrádkáři Hořovice si Vás dovolují srdečně pozvat na zájezd do Českého
Krumlova, který se uskuteční v sobotu
3. září 2022. Odjezd od hořovické radnice v 7:30 a předpokládaný odjezd zpět
v 16:30. Individuální prohlídka města.
Cena zájezdu: 220,– Kč pro členy zahrádkářů a 270,– Kč pro ostatní. Přihlášky budou přijímány na tel. č. 607 918 109.
n I v letošním roce Vám nabízíme zajištění dodávky „račetické“ cibule. Závaznou objednávku můžete provést na
telefonním čísle 607 918 109.
Cena cibule včetně DPH: 23,– Kč/kg za
žlutou cibuli, 26,– Kč/kg za červenou
a špízovou cibuli. Dále je možno objednat tzv. „semafor“, tj. šesti kilogramové
balení, kde je po dvou kilogramech cibule bílá, červená a špízová za 156,– Kč.
Cibuli je nutné objednat nejpozději
15. září 2022.
n Připravujeme: Cibulový jarmark 2022
I letos se jarmark uskuteční v komornější rozsahu v zahradě Společenského
domu Hořovice v pátek 30. září a v sobotu 1. října!
Eva Grossová, ZO ČZS Hořovice
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Letní okénko moderních gymnastek

Z mládežnického fotbalu
SK Hořovice U15
Fotbalové mužstvo starších žáku
SK Hořovice se zúčastnilo ve dnech
22.–25. 6. 2022 oblíbeného mezinárodního turnaje „JADRAN CUP“
konaného v Chorvatsku, v přímořském městě Umag. Všechna utkání
se odehrála v krásném fotbalovém
areálu NK Umag, kde se nachází několik travnatých fotbalových hřišť.
Naším prvním soupeřem bylo
FK Těrlicko, účastník krajského
přeboru Moravskoslezského kraje.
Přes naši územní převahu se nám
nakonec branku vstřelit nepodařilo
a utkání tak skončilo bez branek.
Druhý hrací den jsme narazili na
místní NK Veli Vrh. Vyrovnané
utkání, ve kterém jsme hned na začátku přečkali pokutový kop soupeře, jsme nakonec k bodovému zisku
nedotáhli, když jsme v samotném
závěru inkasovali branku na konečných 0:1.
V sobotu se hrála utkání o konečné pořadí. V prvním z nich jsme
narazili na účastníka Slovenské žákovské ligy, FK Pohronie Žiar nad
Hronom. Hned v počátku utkání
jsme bohužel inkasovali a hra nebyla z naší strany vůbec dobrá. Postupně jsme se ale herně zvedli, což
vyústilo v naše vyrovnání, o které
se postaral David Dostál. Základní
hrací doba tak skončila 1:1 a následovaly penalty. Po vzoru „party
z Nagana“ se naši hoši chytli okolo
ramen a sledovali bitvu nervů. Ta se
zastavila až v sedmé sérii, když jsme
náš kop neproměnili, a utkání jsme
tak prohráli 7:6 po penaltách.
Čekal nás tak zápas o celkové 7.
místo s mužstvem rakouského Avita Therme. Utkání se nám vydařilo
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a po brankách Patrika Štěna, Víta
Průši a Milana Průši jsme nakonec
vyhráli 3:0 a odvezli si tak celkové 7.
místo z 15 účastníků naší kategorie.
Účastí na tomto turnaji jsme
chtěli zakončit naši úspěšnou sezónu a udělat tak radost našim
hráčům, kteří si to opravdu užili.
Příprava na tento turnaj byla dlouhá a nesla s sebou také velká úskalí, zejména, co se finanční stránky
týče, proto se sluší poděkovat sponzorům, bez kterých by se naše cesta
k Jadranu vůbec neuskutečnila. Děkujeme níže uvedeným: SK Hořovice z.s., WEBER MLÝN Hořovice,
Město Hořovice, IZOBAL TRADE
s.r.o. Hořovice, Petr ŠTOCHL,
TURTO s.r.o. Hořovice (Vít Hrdlička), Obec Praskolesy, Město Žebrák.
SK Hořovice U13
Ve stejném termínu jako starší
žáci, se i mladší žáci SK Hořovice
zúčastnili mezinárodního turnaje,
a to BUDWEIS CUPU v Českých
Budějovicích. Po pomalejším rozjezdu se kluci rozehráli k solidním
výkonům, a nakonec jim to stačilo
na slušné 10. místo. Hlavním cílem však nebylo konečné umístění
v turnaji, ale odměna pro kluky po
vydařené sezóně, ve formě poměření sil s týmy, se kterými se ve své
soutěži běžně nesetkávají, a to se
určitě podařilo.
Poděkování patří všem, kteří
nám umožnili zúčastnit se tohoto
pěkného turnaje, ať už sponzorům,
rodičům a klubu, v neposlední řadě
za skvělou reprezentaci Hořovic
všem hráčům a realizačnímu týmu.
Děkujeme!
Václav Königsmark st.

O prázdninách nejsou závody, a tak by se mohlo zdát, že moderní gymnastky zahálí. Je pravda, že po náročné jarní sezoně
dívky odpočívají, ale rozhodně ne celé prázdniny. O prázdninách
dívky trénují nejvíce fyzičku, v čemž trenérkám velmi pomáhají aktivní tábory plné pohybových her. Koncem prázdnin se pak
dívky pravidelně vydávají
na soustředění. Stejně jako
v minulých letech vyrazily gymnastky do Všeradic,
kde se poctivě připravují na
podzimní závodní sezonu se
společnými skladbami.
Soustředění však není jen
o trénování. Je zde i prostor
pro celotýdenní hru. Ta letošní je na motivy českého
filmu Adéla ještě nevečeřela.
Dívky si soustředění
užívají a všechny již udělaly
velký kus práce. A protože
trénují skutečně poctivě večer bývají unavené, že po večerce velmi
rychle usínají.
Oddíl moderní gymnastiky v Hořovicích přijímá nové členy
Do oddílu moderní gymnastiky v Hořovicích přijímáme nové
členy. Hledáme dívky, které mají zájem o sport, který spojuje balet,
tanec, akrobacii a cvičení s náčiním, eleganci a pružnost v jeden
celek. Úvodní hodina proběhne ve středu 7. září 2022 od 16:00
v tělocvičně 1. ZŠ Hořovice.

Honza si jde do světa plnit sen
Nebojte se, nejde o pohádku,
i když… Honza Hrách je bývalým
žákem naší komárovské školy.
A není to dávno, co odtud vyšel,
to se psal rok 2021. Po škole nastoupil na SOŠ Hořovice.
Od svých dětských let pracoval Honza v kroužku plastikových modelářů, který ve spolupráci se Střediskem volného
času-DOMEČEK HOŘOVICE
provozuje naše komárovská škola. Na vedení kroužku se podílejí
pánové Martin Chramosil a Jiří
Veverka.
Honza od počátku plastikovému modelářství úplně propadl.
Věnoval mu téměř všechen volný
čas. Pomalými krůčky se zlepšoval a jeho úsilí a pečlivá přesná
práce začala nést první plody. Na
soutěžích modelářů, kam ho obětavě vozil a vozí jeho tatínek, si
začal získávat jméno. Dostavily se
i první úspěchy, vítězství na řadě
soutěží, ještě v kategorii žáků.
Dnes soutěží Honza v kategorii kadetů. A i zde dokáže ve velké
konkurenci vítězit.
Letos se stal Honza Hrách mistrem České republiky v kategorii
civilních automobilů (model viz
doprovodný obrázek). Nutno říci,

že Honza i přes své úspěchy dále
dochází do našeho kroužku, kde
nejen sám staví modely, ale pomáhá i mladším kamarádům. Pořád
je to tichý skromný kluk.
Velice dobře si pamatuji Honzovu odpověď na otázku, co je
jeho snem. Tehdy odpověděl, že
jeho snem je účastnit se mistrovství světa v plastikovém modelářství v Londýně. A stalo se. Nenápadný kluk z Komárova bude
letos hájit barvy České republiky
na mistrovství světa. Hádejte kde?
Ano, v Londýně.
Honzo, budeme držet palce.
Mgr, Jiří Veverka, vedoucí
kroužku plastikových modelářů

www.mesto-horovice.cz
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PŘEJI SI BÝT

MOŘSKOU PANNOU
Mermaiding
skupinové plavání-potápění pro děti

KURZ HOŘOVICE / PODZIM 2022
cena: 2200 Kč (10 lekcí + 1 náhradní termín od 7.10. do 23.12.)
kdy: PÁTEK 16:00-16:55 (8-11 let, 3.-5. třída)
PÁTEK 17:00-17:55 (12-15 let, 6.-9. třída)
kde: Bazén Hořovice

Hořovický judista Adam Žák
dosáhl těsně před prázdninami
skvělého úspěchu. Adam byl nominován Středočeským krajem
na Olympiádu dětí a mládeže,
která se konala v posledním
červnovém týdnu v Olomouci.
Této každoroční sportovní akce,
které byl věnován i velký mediální prostor (např. přímé přenosy
na sportovním programu České

televize ČT Sport) se zúčastňují
nejlepší mladí sportovci z celé republiky, aby poměřili síly v olympijských disciplínách. Adam ve
své kategorii starších žáků do
60kg porazil všechny své soupeře
a zaslouženě si odvezl zlatou medaili. Gratulujeme a děkujeme za
výbornou reprezentaci hořovického juda.
Oddíl judo TJ Sokol Hořovice

ČEKÁ VÁS

ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI PRO PŘIJMUTÍ

- zlepšení plaveckých dovedností
- plavání s monoploutví
- nádechové potápění
- podvodní akrobacie
- spousta zábavy a hry

kurzem vás provede Marie Kršíková

Judista Adam Žák přivezl zlato
z Olympiády mládeže v Olomouci

- zadržení dechu pod vodou min. 15 s
- splývání na zádech a břiše
- šlapat vodu po dobu 1 minutu
- uplavat 25 m

NUTNÉ VYBAVENÍ

- monoploutev (nevíte-li si rady, ozvěte se)
- plavky

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ

- maska na potápění (popřípadě brýle)

Více info na tel.: 732 587 972
Přihlášky na e-mailu: merlia.aktivnefit@gmail.com

JUDO SOKOL HOŘOVICE
POŘÁDÁ NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
Ø olympijský sport
Ø základy sebeobrany
Ø zlepšení fyzické zdatnosti
Ø účast na závodech
Ø parta kamarádů
Ø vhodné pro děvčata i chlapce od 6 let

Během měsíce září se mohou nový zájemci dostavit na trénink,
který probíhá vždy v úterý a ve čtvrtek v Sokolovně v Hořovicích.
Na trénink potřebujete teplákovou soupravu a později kimono.
tréninky vždy úterý a čtvrtek
začátečníci: od 17 do 18 hod.
pokročilí: od 18 do 19:30 hod.
kdy? začínáme v úterý 6. 9. 2022
kde? Sokolovna ul. Tyršova 401/3, Hořovice

Na všechny odvážné děti se těší trenéři Míša a Zdeněk.

www.mesto-horovice.cz
kde? Sokolovna, Tyršova 401/3, Hořovice

V sobotu 10. 9. 2022 od 10:00 do 16:00 se na sportovním
hřišti u 1. ZŠ v Hořovicích uskuteční Strongman závody.
Vstupné je dobrovolné, občerstvení pro diváky zajištěné.
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n Karolína Křenková 11. příčkou vybojovala v Egyptě nejlepší umístění v ženské soutěži na MS za posledních 15 let. Foto: archiv Spartaku Hořovice

Co se děje u plavců a pětibojařů?
Ačkoli sezóna 2022 je teprve
v polovině, jistě stojí za to
podívat se, co je v TJ Spartaku Hořovice – oddílu plavání
a moderního pětiboje – nového a jak si vede.
Pro moderní pětibojaře závodní sezóna započala 2. dubna
prvním závodem Českého poháru mládeže 2022 v Kralupech nad
Vltavou, odkud si Matěj Huml
(U17+) a Samuel Holiček (U11)
přivezli zlato, Jan Nosek (U19)
a Lea Holičková (U11) stříbro
a Viktorie Dušková (U13) s Adélou Frýbertovou (U11) bronz.
Samuel Holiček si zároveň převzal i cenu Pětibojař roku 2021v
kategoriiU11.
2. kolo Poháru hostila pražská Juliska. Dařilo se zejména
Janu Noskovi (U19), který se
mohl, stejně jako Samuel Holiček (U13), radovat z vítězství. Na
druhém místě se umístil Matěj
Huml (U17+) a Sára Holičková
(U11), třetí místo patřilo Lee Holičkové (U11).
Do Kralup se svěřenci oddílu
vypravili ještě jednou. Třetí kolo
bylo okořeněno i účastí závodníků
ze dvou německých klubů, Berlína
a Postupimi, Slovenska a Rakouska, a tak konkurence byla značná.
Ani tentokráte se však Hořovičtí
neztratili – v kategorii U13 zvítězil Samuel Holiček, stříbrnými se
staly Adéla Frýbertová (U11) a Nikola Dardová (U17), pro níž je to

zároveň skvělé 2. místo na MČR
(U17). Pro mistrovský bronzový
titul si v kategorii U19 doběhla
i dvojice Naďa Křečková a Anežka
Abrahámová.
Před prázdninami ještě pětibojaři vyrazili do Benešova, aby
potvrdili své kvality. To se povedlo Nikole Dardové (U17) a Samueli Holičkovi (U13), kteří nenašli
ve svých kategoriích přemožitele,
Lee Holičkové (2. místo v U11) či
její sestře Sáře (3. místo v U11).
Bronz si také odvezli Naďa Křečková (U19) a Matěj Huml (U17).
Aby Pohár byl kompletní, čekají závodníky ještě 4 soutěže.
Hořovice budou jedním z pořadatelů, a tak se již tvrdě pracuje
na přípravách. Závod proběhne
v sobotu 17. září 2022 a zároveň
bude mistrovstvím ČR pro kategorii U11.
Příznivcům moderního pětiboje jistě neuniklo ani červencové mistrovství světa v Alexandrii,
kde své zastoupení měli náš oddíl. Karolína Křenková, nejenže
si v Egyptě vylepšila své sezónní
a kariérní maximum (13. místo na SP v Ankaře), dokonce 11.
příčkou vybojovala nejlepší umístění v ženské soutěži na MS za
posledních 15 let.
V půli srpna odjeli pětibojaři spolu s hořovickými plavci na
soustředění na základnu Eustach
u Pelhřimova, kde pod vedením
nejen svých trenérů zdokonalova-

li techniku jednotlivých disciplín,
makali na své kondičce a co je ve
sportu rovněž důležité, utužovali
dobrou přátelskou atmosféru.
Úspěšní byli i plavci hořovického oddílu, kteří se od začátku
sezóny pravidelně účastnili nejen krajských plaveckých závodů, ale také různých velkých cen
a „cupů“. Startů bylo nespočetně,
rovněž tak i obdržených medailí.
Trenéry jistě těší řada osobních
rekordů svých svěřenců a také
vyplavaná účast na mistrovství
ČR, což svědčí o kvalitách hořovických plavců. Za zmínku jistě
stojí úspěchy Filipa Macka (1x 9.
místo a 1x 10. místo na Letním
MČR), který se také nominoval
na Olympiádu dětí a mládeže do Olomouce (7. místo 100
M, 8. místo 200 M, 9. místo 200
PZ a 12. místo 100 VZ). Samuel
Holiček na Letním poháru ČR
jedenáctiletých vystoupal 2x na
stupeň nejvyšší a 3x se umístil
druhý. Jeho klubový kolega Stanislav Bubník skončil 1x na 4. místě.V kategorii desetiletých si dobře vede Adéla Frýbertová, která
se na Letním MČR umístila na 5.
místě (200VZ), 8.místě (400VZ)
a do první desítky se vešla i v disciplíně 100 VZ. Velmi úspěšná je
štafeta mladších žaček, ve složení Pavlína Kejzlarová, Lea a Sára
Holičkovy a Aneta Chocholová,
která nemá v kraji konkurenci.
Závodnicím se daří i v individu-

álních závodech. Pavlína z posledních závodů krajského kola
přivezla ze 4 startů 4 zlata, sestry
Holičkovy celkem 3 stříbrné medaile a 4 bronzy.
Plavci, trenéři, rozhodčí – to je
stavební kámen pro uspořádání
většího závodu. Stane se tak v neděli 25. 9. , kdy plavecký oddíl TJ
Spartak Hořovice pořádá 1. ročník Hořovické kosatky. Plavecké
klání je určeno pro plavce – ročník narození 2012 a mladší.
A pokud jste dočetli až sem
a máte doma „plaváníchtivé“ děti
narozené v letech 2014–2016,
můžete s nimi zavítat na nábor
nových členů do oddílu plavání a moderního pětiboje. Ten
se bude konat v pondělí 5. 9.
od 15:30 a v pátek 9. 9. od 14:30
v hořovickém plaveckém bazénu. A co by děti měly umět? Postačí základní dovednosti jako je skok
do vody, dýchání do vody, vylovení puku ze dna bazénu a základy
libovolného plaveckého způsobu.
Je potřeba, aby se děti vody nebály a zvládly jakýmkoliv způsobem
uplavat alespoň 10 metrů. Ostatní
je už naučí naši trenéři.
Abyste byli i nadále v obraze, sledujte naše facebookové
a webové stránky: www.facebook.
com/plavanihorovice, www.plavanihorovice.cz
Držte nám palce a děkujeme
za přízeň.
Martin Štochl
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