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informace

Město Hořovice Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých
informací o dění ve městě. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili na
základě Vašeho zájmu provoz SMS InfoKanálu, který umožňuje zasílání důležitých informací
na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).
Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:
•
uzavírkách místních komunikací?
•
agendách úřadu (např. termínech mimořádných svozů odpadu)?
•
termínech konání zasedání zastupitelstva města?
•
nejvýznamnějších kulturních a sportovních událostech
•
případných krizových situacích, např. ohrožení povodní
a další užitečné informace spojené se životem ve Vašem městě?
Ve spolupráci se společností Vodovody a kanalizace Beroun a.s. Vám zajistíme informace o:
•
plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení.

Tyto informace si zajistíte zasláním jedné registrační SMS, která bude zpoplatněna dle tarifu Vašeho operátora, nebo se můžete
zaregistrovat na webových stránkách města pomocí webového formuláře.
Tento systém je pro Vás zcela zdarma, veškeré náklady hradí město.
Jak se zaregistrovat pomocí SMS?
SMS ve tvaru:
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraHOROVICEmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE
odešlete na číslo SMS InfoKanálu:

311 545 301

(Pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID)

Poznámka:
Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, nepoužívejte diakritiku.

Jak se odregistrovat pomocí SMS?
SMS ve tvaru:
ODREGISTRUJ
odešlete na číslo SMS InfoKanálu:

311 545 301

SMS Podatelna – komunikace s úřadem pomocí SMS zpráv:
Neodpovídejte na SMS, které od nás dostanete, nemůžeme zaručit jejich přečtení, pokud chcete s námi komunikovat, využijte
prosím, SMS Podatelny:
SMS ve tvaru: PmezeraTEXTZPRAVY odešlete na číslo SMS InfoKanálu:

311 545 301

Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, umožníme doručení SMS také na pevnou linku
v hlasové podobě. Pro registraci pevného čísla prosím volejte: 311 545 301 nebo zašlete e-mail se žádostí o
registraci na: info@infokanal.cz. V žádosti uveďte stejné údaje, které jsou vyžadovány v registračních SMS.
Další informace:
Databáze telefonních čísel nebude poskytována dalším stranám. Službu provozuje společnost KONZULTA BRNO, a.s., která je
řádně registrovaná u Úřadu pro ochranu osobních údajů! S veškerými dotazy ohledně služby SMS InfoKanál se, prosím,
obracejte na úřad města.
Další informace získáte rovněž na webových stránkách www.infokanal.cz a http://www.mesto-horovice.eu.
Zavedením SMS InfoKanálu se snažíme zlepšit služby ve městě. Věříme, že budete se službou spokojeni.
Ondřej Vaculík, starosta
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ze zasedání zastupitelstva a rady města

Z usnesení Zastupitelstva
města Hořovice
ze dne 5. června 2013
n schvaluje závěrečný účet města Hořovice
za rok 2012 a zároveň schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012
bez výhrad, neboť již byla přijata nápravná opatření u zjištěných nedostatků - podle § 84, odst. 2,
písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
n schvaluje 2. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2013 - dle § 85 písm. a) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích
n schvaluje
a) Prodej nemovitostí  
1)   části pozemkové parcely 797/2 o výměře
cca 120 m2 v k.ú. Hořovice pí MUDr. Kataríně
Strachové, bytem Hořovice, Kosmonautů 759
a panu Mgr. Ing. Petrovi Dolenskému, MPA,
bytem Králův Dvůr, Nad Stadionem, za účelem
majetkoprávního vypořádání - zřízení zahrádky,
za kupní cenu 500 Kč/m2. Přesná výměra bude
známa po vyhotovení geometrického plánu po
oddělení pozemku.
2) části pozemkové parcely 72/2 o výměře cca
18 m2 v k.ú. Velká Víska vlastníkům bytových
jednotek v domě č. p. 1198 za účelem majetkoprávního vypořádání za kupní cenu 500 Kč/m2.
Přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu pro oddělení pozemku.
3) části pozemkové parcely 1857/1 o výměře
cca 6 m2 v k.ú. Hořovice pí Ing. Miloslavě Tinkové, bytem Hořovice, Západní 673/3 za účelem
majetkoprávního vypořádání za kupní cenu 500
Kč/m2. Přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu pro oddělení pozemku.
b)  Prodej movitých věcí
Speciálního vozidla s hydraulickou vysokozdvižnou plošinou, typ AVIA 31K, SUB, MP
13-2. Protože v termínu nepřišla žádná nabídka
na prodej obálkovou metodou, Zastupitelstvo
ukládá realizovat prodej prostřednictvím autobazaru - dle § 84 odst. 2 písm. h)
n schvaluje
1) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (viz příloha
originálu zápisu)
2) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o místních poplatcích (viz příloha originálu zápisu) dle § 84 odst.2 písm. d)
n schvaluje
aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové
organizace Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice včetně přílohy č. 1 (viz
příloha originálu zápisu) - začlenění areálu
Starého zámku do hlavní činnosti příspěvkové
organizace

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 19. června 2013
n Rada projednala postup jednotlivých činností
vlastníků vodních děl na Žákovu náhonu smě-
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řující k získání povolení odběru povrchových
vod pro celý Žákův náhon tak, jak navrhl odbor
VaŽP. Radní souhlasí s navrženým způsobem
rozdělení vzniklých nákladů na údržbu Žákova
náhonu vždy rovným dílem na každého ze sedmi vlastníků vodních děl. Po vypracování manipulačních řádů každého vodního díla na Žákovu
náhonu požádá jeho vlastník vodoprávní úřad
o povolení odběru vody. Zajistit vypracování
manipulačního řádu, žádosti o povolení odběru vody a všech dalších souvisejících úkonů
za město Hořovice.
n Rada ukládá tajemníkovi připravit optimalizaci organizační struktury úřadu ve smyslu závěrů personálního auditu.
n Rada souhlasí s přidělením sociálních bytů
žadatelkám dle pořadí v příloze originálu zápisu.
U žadatelky první v pořadí pak uzavřít nájemní
smlouvu na dobu určitou do 28. 2. 2014 a u žadatelky druhé v pořadí uzavřít nájemní smlouvu
také na dobu určitou, ale pouze na tři měsíce.
Důvodem je prověření schopnosti žadatelky dostát svým závazkům a omezit možnost vzniku
dluhů vůči městu.
n Rada souhlasí s přidělením uvolněného
sociálního bytu žadateli dle přílohy originálu
zápisu. Dále souhlasí s prodloužením nájemní
smlouvy na sociální byt obyvatelce, také dle
přílohy zápisu, a to z důvodu vyrovnání dlužných závazků vůči městu.
n Rada ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu provést prořezání cesty od nemocnice k Bažantnici.
n Na základě stanoviska komise Životního prostředí rada souhlasí s pokácením 1 stromu (bříza)
v ulici Palachova u domu č. p. 732, s pokácením
4 stromů (oliva, smrk) v ulici Na Radosti u č.p.
821 - 822, s pokácením 2 stromů (vrba, bříza)
u Lázeňského rybníka v blízkosti autoopravny
a s odstraněním 19 kusů planých ovocných stromů na území města. Dle stanoviska komise Životního prostředí jsou tyto stromy svým náklonem
nebezpečné, nevhodné či zasahují do přilehlých
nemovitostí. Rada dále souhlasí, aby tyto stromy
byly pokáceny formou samotěžby a to panem
Jiřím Abelem, Letenská 335 Hořovice, kdy bude
městu odvedena částka 50 Kč za jeden prostorový
metr vytěženého dřeva.
n Navrhnout dopravní značení pro zásobování
prodejny Jednoty na Palackého náměstí, avšak
s časovým omezením, aby nebyla zbytečně snižována parkovací kapacita.
n Prověřit možnost pronájmu mobilního WC
v areálu hřbitova.
n Rada děkuje firmě Saint-Gobain Sekurit ČR,
spol. s r. o., za letošní příspěvek 130 tis. Kč a souhlasí s jeho využitím na pořízení a instalaci radaru na měření rychlosti (cca 70 tis. Kč) a na obnovu a doplnění dětského hřiště v Anýžově ulici
(cca 60 tis.).
n Rada nesouhlasí s textem smlouvy o dílo,
podle které provede pan Jan Fejfar, za celkovou
cenu 659.656 Kč vč. 21% DPH opravu střechy
objektu městského kina.
n Rada schvaluje členy komise k otevírání obálek a hodnotící komise a jejího náhradníka pro
veřejnou zakázku dle zákona č.137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění, na „Zateplení - Základní škola Svatopluka Čecha 455“
a jmenuje je v tomto složení: Členové komise
k otevírání obálek a hodnotící komise: Ing. Milan Šnajdr, Mgr. Jiří Vavřička, Ing. Jan Blecha.
Náhradník: Ing. David Grunt.

n Rada schvaluje členy komise k otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky pro
veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění, na „Zateplení objektu 1. základní školy v Hořovicích
včetně výměny oken - pavilon 3“ a jmenuje je
v tomto složení: Členové komise k otevírání
obálek a hodnotící komise: Ing. Milan Šnajdr, Ing. Jan Blecha, Ondřej Vaculík, Ing. David Grunt, Mgr. Eva Krištufová. Náhradníci:
Mgr. Jiří Vavřička, Alena Gebriánová, Mgr. Petr
Bakule, Ing. Ladislav Kazda, Mgr. Radek Šumera.
n Rada souhlasí s přednostním provedením
opravy střechy budovy úřadu včetně elektroinstalace v nejvyšším patře a se zamalováním
skvrn po prosakující vodě za předběžně odhadnuté náklady ve výši cca 500 tisíc Kč. Z důvodu poruchy, která se projevila v povodňových
dnech, urychleně zajistit nabídky na odstranění
havarijního stavu.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje projektant Ing. Libor Klus za cenu 60.000 Kč
vč. DPH dokumentaci pro stavební povolení
na akci „Rekonstrukce komunikace - ulice Strmá“.
n Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze
dne 17. 6. 2013 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
n Rada souhlasí s textem nájemní smlouvy, podle které Povodí Vltavy, s. p., pronajímá na dobu
stavby mostu přes Červený potok u Společenského domu, za cenu 6.800 Kč/rok, část pozemku a to za účelem realizace stavby. Rada se zároveň usnesla, že zahájení stavby proběhne na jaře
roku 2014 a ukládá odboru technickému a dopravnímu informovat o této skutečnosti všechny
zainteresované společnosti.
n Rada souhlasí s umístěním stojanu na kola
na chodníku vedle vchodu do místní pobočky Komerční banky za předpokladu, že žadatel
provede dodávku a montáž stojanu na vlastní
náklady.
n Rada ukládá technickému odboru zajistit posudek na statické zajištění svahu a cyklostezky
nad Červeným potokem.
n Rada vyhodnotila pronájem objektu o ploše
2162 m2 ve Fügnerově ulici od firmy Reali, s. r.
o., pro zřízení sběrného dvora za cenu 1,80 Kč/
m2/den jako nepřijatelný z finančního hlediska
a ukládá komisi živorního prostředí vytipovat
další možné lokality pro sběrný dvůr (např. areál
bývalého školního statku) dle dispozic místostarosty.
n Rada na základě žádosti občanů souhlasí
s prodejem pozemkové parcely 676/7 v k. ú.
Hořovice o výměře 23 m2 a zároveň souhlasí
se zněním smlouvy o budoucí kupní smlouvě
na prodej této parcely. Zveřejnit záměr prodeje
a následně připravit pro jednání zastupitelstva.
n Rada na základě žádosti společnosti INSAT,
spol s r. o., souhlasí se zněním smlouvy o zřízení
věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat zařízení distribuční elektrizační
soustavy přes pozemkové parcely 92/8 a 678/1
v k.ú. Velká Víska pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., v rozsahu zaměření geometrickým
plánem č. 776-5/2013 vyhotoveným INSAT,
spol s r. o., který je nedílnou součástí smlouvy
o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá
na dobu existence zařízení distribuční elektrizační soustavy za jednorázovou úhradu 5.445 Kč
včetně základní sazby DPH.
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ze zasedání rady města
n Rada souhlasí s provedením zateplení bytového domu č. p. 1210 - 1217, které zvýší objem domu o max. 140 mm na jedné stěně a tím
zasáhne do pozemků p. č. 938/1 a 942/1 v k. ú.
Velká Víska, jež jsou majetkem města Hořovice.
Rada zároveň nesouhlasí s prodejem částí těchto
parcel.
n Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost ELROM, v. o. s.,
za cenu 168.602 Kč vč. DPH, stavbu veřejného
osvětlení v ulici Slunečná a to vč. kabelového
přívodu v Podlužské ulici.
n Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost PETLAH, s. r. o.,
za cenu 199.953 Kč vč. DPH, repasi 31 špaletových oken v objektu Mateřské školy v Jiráskově
ulici. Práce budou probíhat v období od 1. 7.
2013 nejpozději do 31. 8. 2013. Rada vítěze vybrala ze čtyř doručených nabídek. O vítězi rozhodla nejnižší nabídková cena.
n Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1
ke smlouvě o účasti na PROGRAMU 129 120
„Podpora prevence před povodněmi II“ : „Hořovice - Červený potok - ř. km 12,9 - 13,3 - Ochrana proti vybřežování velkých vod“ ze dne 1. 7.
2011, podle kterého město Hořovice převezme
protipovodňové opatření po uplynutí deseti let
do svého vlastnictví a státní podnik Povodí Vltavy si vypůjčí dotčené pozemky po dobu 10 let
po dokončení stavby.
n Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme paní Dagmar
Fryšové část pozemkové parcely 6 v k. ú. Velká
Víska o výměře cca 135 m2 za účelem zřízení zahrádky. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
za nájemné 20 Kč/m2/rok.
n Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy,
podle které město pronajme paní Levé část pozemkové parcely 5 v k. ú. Velká Víska o výměře
cca 40 m2 za účelem zřízení zahrádky. Smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné 800 Kč
ročně (20 Kč/m2/rok).
n Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy,
podle které město pronajme paní Voříškové část
pozemkové parcely 1112/49 v k. ú. Hořovice
o výměře cca 20 m2 za účelem udržování veřejné
zeleně. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
za nájemné 200 Kč/rok.
n Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy,
podle které město pronajme panu Havlíčkovi a panu Gruntovi části pozemkových parcel
693/3 a 693/5 v k. ú. Hořovice o celkové výměře
cca 15 m2 za účelem vybudování dřevěného přístřešku pro dva automobily. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou za nájemné 908 Kč/rok včetně základní sazby DPH.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu
bytu, podle které město pronajme panu T. Chramosilovi byt 2+1 v 1. NP objektu č. p. 27 (Starý
zámek) v Hořovicích k bydlení. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 7. 2013 za nájemné
ve výši 2.879 Kč měsíčně. Po uplynutí sjednané
lhůty bude uzavřena nová smlouva s MSBNF
Hořovice.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu
bytu, podle které město pronajme paní Jitce Veselé byt 2+1 v suterénu objektu č. p. 27 (Starý
zámek) v Hořovicích k bydlení. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 7. 2013 za nájemné
ve výši 3.196 Kč měsíčně. Po uplynutí sjednané
lhůty bude uzavřena nová smlouva s MSBNF
Hořovice.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě
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budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat podzemní
komunikační vedení přes pozemkové parcely
91/3 a 678/1 v k. ú. Velká Víska v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem, který bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení
věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu
existence komunikačního vedení za jednorázovou úhradu 181,50 Kč/bm včetně 21% DPH.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat vodovodní přípojku přes pozemkové parcely 1837/1
a 1866/4 v k.ú. Hořovice v rozsahu budoucího
zaměření geometrickým plánem k p. č. 1865/2
v ulici Pod Nádražím, který bude nedílnou
součástí smlouvy o zřízení věcného břemene.
Smlouva se uzavírá na dobu existence vodovodní přípojky za jednorázovou úhradu 181 Kč/bm
včetně základní sazby DPH.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce, a.
s., o zřízení věcného břemene spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení
NN – kNN na pozemkových parcelách 2112/1,
2112/17 v k. ú. Hořovice a 923/1, 926/5, 927/7,
927/23 a 927/24 v k .ú. Velká Víska v rozsahu
budoucího zaměření geometrickým plánem pro „Hořovice - kNN pro parc. č. 927/16, 18“.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 181 Kč/bm (cca 230 bm) včetně základní sazby DPH.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném
zadávání pro zakázku na odběr telekomunikačních služeb mezi městem Hořovice a všemi jeho
příspěvkovými organizacemi (1. základní škola
Hořovice, 2. základní škola Hořovice, Městská
mateřská škola Hořovice, Středisko volného času
- DOMEČEK HOŘOVICE, Městské kulturní
centrum Hořovice, Domov Na Výsluní Hořovice
a Městská správa bytového a nebytového fondu
Hořovice). Touto smlouvou zmocňují jednotlivé
příspěvkové organizace město Hořovice, aby je
zastupovalo v zadávacím řízení na výběr poskytovatele telekomunikačních služeb. Smlouva se
uzavírá na dobu určitou, a to do doby dosažení
účelu, pro který byla uzavřena, tj. do doby uzavření smluv s vybraným dodavatelem.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném
zadávání pro zakázky na odběr elektrické energie a zemního plynu mezi městem Hořovice
a všemi jeho příspěvkovými organizacemi (1.
základní škola Hořovice, 2. základní škola Hořovice, Městská mateřská škola Hořovice, Středisko volného času - DOMEČEK HOŘOVICE,
Městské kulturní centrum Hořovice, Domov
Na Výsluní Hořovice a Městská správa bytového
a nebytového fondu Hořovice). Touto smlouvou
zmocňují jednotlivé příspěvkové organizace
město Hořovice, aby je zastupovalo v zadávacím
řízení na výběr poskytovatele el. energie a zemního plynu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou,
a to do doby dosažení účelu, pro který byla uzavřena, tj. do doby uzavření smluv s vybranými
dodavateli.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení
věcného břemene spočívajícího v oprávnění
zřídit a provozovat komunikační zařízení přes
pozemkové parcely 1867/1 a 1869/1 v k.ú. Hořovice pro společnost Telefónica Czech Republic, a. s. v rozsahu zaměření geometrickým plá-

nem č. 1710-350/2012 vyhotoveným GK Václav
Heppner, který je nedílnou součástí smlouvy
o zřízení věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence komunikačního zařízení
za jednorázovou úhradu 3.267 Kč včetně základní sazby DPH.
n Rada města provedla kontrolu a posouzení splnění podmínky prokazatelného neplnění
sjednaných prací dodavatelem údržby městské
zeleně.
n Rada souhlasí s bezúplatným umístěním reklamní tabule před benefiční obchod Charity
ŠOP v ulici Nerudova 113, který byl otevřen
v návaznosti na komunitní plánování.
n Rada rozhodla o udělení odměny ve výši
jednoho měsíčního platu (včetně pohyblivých
složek) ředitelce 1. základní školy za úspěšné
završení dvouletého projektu „Evropská unie peníze školám“.
n Rada souhlasí s oplocením školní zahrady u 1.
základní školy Hořovice, která je majetkem města. (Drátěné oplocení v délce ca 40 m.)
n Rada se seznámila s nabídkou p. Hasmana
na spolupráci ve Společenském domě a tuto nabídku rada vítá.
n Rada upřesnila své usnesení ze dne 22. 5. 2013
a rozhodla pořídit dva válcové nosiče plakátovacích ploch a dvě tabulové plakátovací plochy
včetně montáže za cca 73 tisíc Kč bez DPH. Náklady na přízení a montáž uhradí město a majetek bude svěřen do hospodaření příspěvkové
organizace Městské kulturní centrum.
n Rada souhlasí s pronájmem části Palackého
náměstí dne 27. 6. 2013 na promo akci firmě
PPM FACTUM. Firma zajistí úklid po akci.
n Rada souhlasí s tím, aby dotace, která byla původně schválena Česko - Ruské společnosti, byla
poskytnuta Univerzitě alternativního vzdělávání
jako podpora tělesně postižených autorů kolekcí
blahopřání. Česko - Ruská společnost, dle sdělení předsedkyně, dotaci nevyužije.
n Rada souhlasí s tím, aby přezkoumání hospodaření města Hořovice za rok 2013 provedl
odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje.
n Rada vzala na vědomí informaci o prezentaci
firmy Pemak, s. r. o. týkající se oprav komunikací
asfaltovou směsí za studena.

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 3. července 2013
n Rada schvaluje koncept spolupráce s partnerským městem Gau-Algesheim a pověřuje
radního Dr. Peřinu zaslat k připomínkování
tento materiál německému partnerovi.
n Rada v souladu s vůlí tajemníka rozhodla
provést změnu organizační struktury úřadu,
vedoucí k úspoře jednoho vedoucího úředníka převedením činností odboru personálního
a organizačního do odboru obecní živnostenský úřad.
n Rada souhlasí s přidělením sociálních bytů
žadatelkám dle pořadí v příloze originálu zápisu. U žadatelky první v pořadí pak uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou do 28. 2. 2014
a u žadatelky druhé v pořadí uzavřít nájemní
smlouvu také na dobu určitou, ale pouze na tři
měsíce. Důvodem je prověření schopnosti ža-
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ze zasedání rady města - informace
datelky dostát svým závazkům a omezit možnost vzniku dluhů vůči městu.
n Na základě žádosti vedoucí Úřadu práce v Hořovicích rada souhlasí s vymezením
a označením jednoho parkovacího místa
na parkovišti před budovou kina jako stání pro
osoby se zdravotním postižením - klienty úřadu práce s omezením po dobu úředních hodin
tohoto úřadu.
n Prověřit možnost pronájmu mobilního WC
v areálu hřbitova.
n Rada děkuje firmě Saint-Gobain Sekurit
ČR, spol. s r. o., za letošní příspěvek 130 tis. Kč
a souhlasí s jeho využitím na pořízení a instalaci radaru na měření rychlosti (cca 70 tis. Kč)
a na obnovu a doplnění dětského hřiště v Anýžově ulici (cca 60 tis.).
n Rada na základě výběrového řízení v rámci
projektu „Zateplení - Základní škola Hořovice
Svatopluka Čecha 455“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky uchazeče Fortel Beroun s. r. o., U Ovčína 21, 266 01 Beroun – Závodí za 1.476.362 Kč
bez DPH, tj. 1.786.398 Kč vč. 21% DPH.
n Rada na základě výběrového řízení v rámci
projektu „Zateplení objektu 1. základní školy
v Hořovicích včetně výměny oken – pavilon
3“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Chlumecká průmyslová s. r. o., Ke Koble
1100, 289 11 Pečky za 3.866.325 Kč bez DPH, tj.
4.678.253 Kč vč. 21% DPH.
n Rada souhlasí s návrhem ředitelky Základní
školy Hořovice, Svatopluka Čecha, zřídit v půdních prostorách prkennou podlahu na dřevěný
hranolový rošt, tak aby mohl být půdní prostor využíván i poté, co zde budou položeny
zateplovací rohože. Avšak vzhledem k dalším
nákladům spojeným s realizací zateplení nemá
možnost tuto úpravu financovat z městského
rozpočtu.
n Rada prozatím nesouhlasí s objednáním
projektové dokumentace, řešící rekonstrukci
komunikace a inženýrské sítě ve Cvočkařské
ulici. Nutno dořešit obnovu inženýrských sítí
v celé oblasti Žižkova v souladu s investičními
možnostmi města.
n Rada souhlasí s provedením okapních chodníků podél vnějších jižních zdí pavilonů B a C
mateřské školy, tak aby bylo zabráněno pronikání vlhkosti do vnitřních prostor těchto pavilonů,
s provedením silničních obrub na vjezdu z komunikace vedoucí po jižní straně areálu, tak aby
se zabránilo vtékání dešťové vody tímto vjezdem
do zahrady školky, a s provedením nové střechy
na nerekonstruovaném pavilonu E. Minimalizovat náklady na nezbytně nutné práce.
n Rada ukládá technickému odboru zajistit posudek na statické zajištění svahu a cyklostezky
nad Červeným potokem.
n Rada vzala na vědomí text dopisu, odeslaného
panu Petru Machálkovi, ve věci neplnění sjednaných prací dodavatelem údržby městské zeleně.
n Zajistit provedení dopravního značení pro
zásobování prodejny Jednoty na Palackého náměstí na náklady žadatele.
n Za aktivní práci komisí rady v roce 2012
rada uděluje odměnu ve výši 1.300 Kč na člena
komise a ukládá komisím dopravní, kulturní
a školské a cestovního ruchu vypracovat návrh
na rozdělení odměn aktivně pracujících členů
(komise stavební a životního prostředí návrh
již předložily).
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n Připravit pro radu přípravu smlouvy o převodu vlastnictví budovy městské mateřské školy včetně táborové základny ve Zbiroze a prezentovat okolnosti na příští schůzi rady.
n Rada souhlasí s koupí pozemkových parcel
678/3 a 831/23 v k. ú. Velká Víska o výměře 192
m2 od Sdružení pro přípravu výstavby Velká
Víska a pozemkové parcely 92/15 od manželů Jedličkových a zároveň souhlasí se zněním
smluv o budoucích kupních smlouvách na koupi těchto parcel. Připravit pro jednání zastupitelstva.
n Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost MapKart, s. r. o.,
za cenu 81.900 Kč bez DPH, tj. 99.099 Kč vč.
21% DPH, v termínu od 8. 7. 2013 do 30. 9.
2013 geodetické zaměření stavby objektu MěÚ
č. p. 640/34.
n Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy,
podle které město pronajme paní Levé část pozemkové parcely 5 v k. ú. Velká Víska o výměře
cca 40 m2 za účelem zřízení zahrádky. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné
800 Kč ročně (20 Kč/ m2/rok).
n Rada souhlasí se zněním obecně závazné
vyhlášky města Hořovice č. 3/2013 o zřízení
městské police. Připravit pro jednání zastupitelstva. Výsledek hlasování: 6 pro, 1 se zdržel.
n Rada ukládá ve spolupráci s technickým
odborem vypracovat darovací smlouvu, podle
níž Saint-Gobain Sekurit ČR s. r. o., přispěje
v roce 2013 městu Hořovice celkovou částkou
130.000 Kč na pořízení radaru na měření rychlosti pro ulici Lochovickou a obnovu a doplnění dětského hřiště v Anýžově ulici.
n Vzhledem k daným smluvním podmínkám
rada souhlasí s žádostí příspěvkových organizací Domov na Výsluní a Městská mateřská škola
nezúčastnit se společného postupu zadavatelů
na dodávky telekomunikačních služeb a energie.
n Rada se seznámila s nabídkou p. Hasmana
na spolupráci ve Společenském domě a tuto
nabídku rada vítá.
n Rada ukládá Městskému kulturnímu centru připravit nabídku propagačních a dárkových
předmětů města v osvědčeném sortimentu a rozsahu v celkové ceně do 70.000 Kč včetně DPH.

n Rada upřesnila své usnesení ze dne 22. 5.
2013 a rozhodla pořídit dva válcové nosiče
plakátovacích ploch a dvě tabulové plakátovací plochy včetně montáže za cca 73 tisíc Kč
bez DPH. Náklady na přízení a montáž uhradí
město a majetek bude svěřen do hospodaření
příspěvkové organizace Městské kulturní centrum.
n Na návrh pracovní skupiny pro zajištění
bezpečnosti ve městě rada souhlasí se zřízením
městské policie v Hořovicích v počtu pěti strážníků včetně velitele a ukládá starostovi připravit podklady pro jednání zastupitelstva, které
budou obsahovat zdůvodnění vzniku městské
policie, bezpečnostní analýzu, finanční náklady na vznik, provozní opatření včetně nákladů
a návrh na financování v rámci rozpočtu města. Výsledek hlasování: 6 pro, 1 se zdržel.
n Rada rozhodla o jednání zastupitelstva dne
5. 9. v Klubu Labe od 18 hod.
n Zopakovat výzvu občanům k přihlášení se
do systému služby „SMS InfoKanál“ v „Měšťanovi“, popularizovat tento záměr i v dalších
sdělovacích prostředcích a zajistit uzavření
nové závazné objednávky po uplynutí 12 měsíců provozu. Jednáním s dodavatelem služby
uvedenou službu zkvalitnit a zatraktivnit pro
občany města ve spolupráci s příspěvkovými
organizacemi města, zejména s MKC.
n Rada souhlasí s poskytnutím dotace ve výši
2 tis. Kč na 10. ročník turistického pochodu
„Za brdským Fabianem“.
n Rada vzala na vědomí informaci o stavu střechy na budově městského úřadu. Rada ukládá
odboru finančnímu a školství zahrnout náklady celkovou rekonstrukci střechy a stavebních konstrukcí nad střechou ve výši 2 mil. Kč
do rozpočtu na rok 2014.
n Rada bere na vědomí informaci ředitelky
Městské mateřské školy o výši úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2013/2014
a o prázdninách. Zároveň bere na vědomí
informaci o zvýšení stravného od 2. 9. 2013
a o přerušení provozu školky od 22. 7. do 9. 8.
2013.
n Rada rozhodla, že její další schůze bude 31.
7. 2013 a poté 28. 8. 2013.

Bezplatná právní poradna v Hořovicích
Vzhledem k nárůstu počtu občanů,
kteří jsou v tíživé životní situaci a mají zájem o právní poradenství, se v Hořovicích
od dubna 2013 uskutečňuje pravidelná
právní poradna. Navštěvuje nás právnička
Poradny pro občanství, občanská a lidská
práva z Berouna, Mgr. Michaela Baranová.
Kdy? každé druhé pondělí v měsíci
V kolik? od 9:30 do 15:00 hodin
Kde? Na Městském úřadě (býv. zemědělská škola) v přízemí, č. dveří 112
S jakými problémy se na nás můžete obrátit?
n cizinecké právo (např. povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu, získání
pracovního povolení, nabývání českého
státního občanství)

n pracovně-právní vztahy a zaměstnanost
(např. práva a povinnosti zaměstnanců
a zaměstnavatelů, pracovní smlouvy nebo
dohody, ukončení pracovního poměru)
n dluhy (např. exekuce, splátkový kalendář, oddlužení)
n bydlení (např. práva a povinnosti spojené s nájmem bytu)
n lidská práva a diskriminace
n sociální dávky (dávky nemocenského
pojištění, dávky státní sociální podpory,
dávky hmotné nouze)
n majetko-právní vztahy (nabývání vlastnictví, dědění, darování)

Veškeré sociální služby jsou
poskytovány zdarma!
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Smutné loučení s radostným očekáváním
Během června proběhlo loučení s 65 předškoláčky z naší školky nejen formou besídek s rodiči,
ale například i pasováním na školáky přímo ve škole. Paní učitelky vyrobily šerpy, pamětní listy
a připravily knižní dárky. V rámci spolupráce navštívila paní učitelka Nedvědová se svými Delfínky 1. třídu základní školy, kde děti plnily různé úkoly, vyzkoušely školní lavice a odešly s příjemným očekáváním velkých změn. Kolektiv zaměstnanců Městské mateřské školy Hořovice
přeje dětem i rodičům
nejen
dobrý
start
do tohoto důležitého období, ale i pevné
zdraví a velkou
míru lásky a tolerance.
Helena
Nesnídalová,
ředitelka MMŠ
Hořovice,
foto: Hana
Nedvědová

Hřiště pro hořovické sviště se rozrůstá o další partnery a akce!

Hasičské informace
Zásahy Hasičského Záchranného
Sboru Středočeského kraje, územního odboru Beroun, požární stanice
Hořovice (HZS SKSH).
n Od 15. 6. do 15. 7. hasiči ze stanice Hořovice vyjížděli ke 18 událostem, z toho k 3
požárům, 8 technickým událostem typu
otevření bytu, padlý strom, 5x k dopravním
nehodám, 1 k úniku nebezpečných látek
a 1 k planému poplachu.
n V sobotu 15. 6. v 14:25 byli hasiči ze stanice Hořovice společně s HZS Armády ČR
povoláni k dopravní nehodě osobního automobilu a vlaku na železničním přejezdu
v Jincích. Vlak vlekl vozidlo cca 200 metrů a řidič v něm zaklíněný byl v kritickém
stavu. Hasiči jej za asistence ZZS vyprostili, ale bohužel svým zraněním podlehl
na místě. U nehody také zasahoval vrtulník
ZZS a drážní hasiči.
n Dne 23. 6. v 17:57 hasiči vyjeli odstranit
padlý strom v obci Stašov. Strom spadl přes
vozovku a strhl vedení VN 22kW.
n V pondělí 1. 7.dopoledne zasahovali hasiči ze stanice Hořovice, Beroun a JSDHO
Žebrák u požáru autogenní soupravy v areálu SÚK Žebrák.
n Dne 15. 7. ve 21:55 došlo k požáru elektrické lokomotivy v prostoru strojovny
na nádraží v Hořovicích. Požár byl hořovickými hasiči lokalizován pomocí přenosného hasicího přístroje a poškozený stykač,
který byl příčinou požáru, byl vymontován
a vynesen ven. Na místo se následně dostavila jednotka SŽDC Plzeň.

Projekt občanského sdružení Hořovické maminky a veřejnosti se rozjel ve velkém stylu.
Má za sebou jen měsíc od svého oficiálního začátku a na transparentním účtu je již více jak
153.000,-Kč. Navíc se k projektu přidávají další partneři z řad místních podnikatelů a velkých
společností. Děkujeme všem partnerům, kteří se k projektu realizace hřiště přidali! Od začátku
akce finančně i materiálně podpořilo projekt více jak 10 společností. „Jsme rovněž velmi rádi, že
náš projekt uspěl ve své žádosti na Fórum dárců. Komise fóra uznala projekt prospěšným a tak
nyní může veřejnost podpořit projekt i formou DMS. Což je v projektu úplná novinka!
Darovat peníze je možné posláním sms ve tvaru: DMSmezeraHRISTEPROSVISTE
na 87 777. Cena dms je 30,-Kč. Projekt obdrží 27,-Kč.
Sdružení se snaží uspět i v dalších nadačních řízeních a to konkrétně u Nadace VIA a programu „Místo, kde žijeme“, ve kterém žádáme o 150.000,-Kč. Výsledek bude znám nejpozději v pátek 13. září 2013. Projekt dostal garanci od významných osobností, jako je hejtman StředočeskéPodle přehledu nprap. Zdeňka Laubeho
ho kraje MVDr. Josef Řihák, senátor Jiří Oberfalzer, jehož nadační fond Letorosty je generálním
zpracovala Yvetta Hájková
partnerem akce Zahradní slavnost a také poslankyně Mgr. Helena Langšádlová.
Díky partnerství s dalšími organizacemi přicházejí peníze na realizaci hřiště i z dalších aktivit.
Například sdružení Duellanti
uspořádalo Pirátské odpoledne, na které přišlo více jak 150
ce Pražská v obci Hořovice ve směru k náměstí, nenávštěvníků a na hřiště se zde
dbal zvýšené opatrnosti a při vzájemném se míjení
vybralo více jak 500,-Kč.
s autobusem tovární značky SOR řidiče/1968/ před
Krádeže
Další novinkou je podpozúžením vozovky (z důvodu výkopu na vozovce)
n Dne 7. 7. odcizil pachatel z dílny v Cerhovicích
ra ze strany festivalu ČESKÉ
poškodil levou stranu autobusu. Oba řidiči z místa
úhlovou brusku Narex 150, gola nářadí, nabíječku badopravní nehody odjeli, aniž by si navzájem prokáHRADY, který se konal 12.-13.
terií, sekačku na trávu Gardena, 5 litrů benzínu Natuzali svojí totožnost a sepsali záznam o dopravní ne7. 2013 na hradě Točník. Neral v kanystru, svářečku. Odcizením vznikla majiteli
hodě pro pojišťovnu tak, jak jim ukládá zákon. Dojen, že pomohli s medializací
škoda
ve
výši
22
400
Kč,
poškozením
ve
výši
1
100
Kč.
pravní nehodu nahlásil řidič autobusu dodatečně.
projektu, ale poskytli v rámci
n Na vlakovém nádraží v obci Lochovice ve dnech
Způsobená škoda činí 20 000 Kč. Dopravní nehoda
areálu prostor pro prodejní stá4. - 8. 7. ukradl pachatel 107 litrů motorové nafty ze
je v šetření policistů SDN Beroun.
nek. Zde si návštěvníci mohli
speciálního hnacího vozidla.
n Dne 11. 7. vycouvávala dvaadvacetiletá řidičzakoupit nejen trička s logem
n V době od 6. do 8. 7. odcizil pachatel z návěsů náka s osobním motorovým vozidlem Škoda Felicia
projektu. Za pomoc děkujekladních vozidel na Sklenářce disky s pneumatikami
z parkoviště u ul. Fügnerova v Hořovicích. Při coume. Realizační tým a občanské
a povalil část oplocení areálu. Krádeží vznikla škoda
vání najela na chodník a narazila do obvodové zdi
sdružení Hořovické maminky
ve výši 73 500 Kč, poškozením 1000 Kč.
domu, čímž poškodila omítku. Provedený orientačpřipravují další akce na podn 15. 7. odpoledne odcizil pachatel z vozidla na parní test na návykové látky měl u řidičky K.W. pozitivporu projektu. Těšit se můžete
kovišti pod hradem v obci Točník přenosnou lednici
ní výsledek. Dále bylo zjištěno, že řidička nevlastní
na Zahradní slavnost 31. 8.,
s potravinami v hodnotě 1 800 Kč, 2x batoh s oblečeřidičské oprávnění a v registru řidičů je vedena jako
ním a hygienickými pomůckami v hodnotě 3 950 Kč,
Zumbu v zahradě 15. 9., Cha„neřidič“. Vlastník vozidla byl ve vozidle jako spo2x bundu v hodnotě 2 400 Kč a přepravku s povinnou
ritativní bazar 12.-13. 10. ale
lujedoucí a svěřil řízení osobě, o níž věděl, že není
výbavou v hodnotě 1 100 Kč. Majiteli vozidla vznikla
i na přestavení NA STOJÁKA!,
vlastníkem řidičského oprávnění. Uvedené přestupcelková škoda ve výši 19 250 Kč.
či loutkové přestavení pro děti.
ky s ním na místě dopravní nehody vyřešeny. Způsobená škoda činí 5 500 Kč.
Více na www.horovickeNehody
maminky.cz.
Podle přehledů tiskových mluvčí policie
n Dne 10. 7. kolem půl třetí odpoledne jel dosud
Lucie Menclová,
zpracovala Yvetta Hájková
nezjištěný řidič s nákladní soupravou po silnici uliHořovické maminky
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společnost

Nadační fond mění postavení zdravotně postižených na trhu práce
V České republice dnes žije přibližně
jeden milion osob se zdravotním postižením, tedy 10 procent populace. Zaměstnání přitom většina shání marně. Firmy, organizace, státní správa a samospráva jsou
i v roce 2013 sevřeni předsudky vůči lidem
se zdravotním postižením a nedokáží si je
představit jako schopné kolegy. Bohužel
ani zákonná povinnost zaměstnávat 4 procenta osob se zdravotním postižení u subjektů, které mají více jak 25 zaměstnanců,
ani od roku 2012 velmi zpřísněné náhradní
plnění nepomáhá. Firmy a organizace raději odvedou do státní pokladny statisíce
na pokutách, než aby daly například kratším úvazkem šanci pracovat ženě po rakovině prsu, člověku s roztroušenou sklerózou
či Crohnovou nemocí.
Nadační fond pro podporu osob
se zdravotním postižením
Již sedmým rokem funguje v České republice Nadační fond pro podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením (NFOZP).
V jeho čele stojí Hana Potměšilová, která popisuje, čeho je zapotřebí, aby se situace zlepšila: „Potřebujeme vzdělané personalisty,
podnikatele a manažery, kteří budou dobře
znát základy legislativy. A hlavně poznají
při různých setkáních, školeních, vzdělávacích projektech příběhy lidí se zdravotním
postižením, kteří pracují na manažerských

Starosta informuje
pokračování z 1. strany
Během povodní někteří občané připomněli užitečnou úlohu INFOKANÁLU prostřednictvím zpráv sms, který město vzhledem
k malému zájmu občanů zatím neprovozuje.
A přitom prostřednictvím sms můžete získávat nejen informace o havarijních situacích –
od uzavírek komunikací, vody, výpadku elektřiny či o ohrožení živly, ale také o aktuálním
dění ve městě v oblasti samosprávy, sportu,
kultury a významných společenských akcí.
Proto, prosím, věnujte INFOKANÁLU - více
na straně 2 - náležitou pozornost.
Mnozí se tážete, co bude dále se sesutým
svahem u cyklostezky. Tuto havárii již posoudil statik a předběžně stanovil způsob zajištění svahu v rámci projektu. Na základě toho
město již žádá na opravu cyklostezky o dotaci
Ministerstvo dopravy ČR ve výši 2 miliony
korun a sleduje výzvy na žádosti o dotace
vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj
ČR. Neblahá na celé věci je další skutečnost,
že podle podmínek dotace z prostředků Regionálního operačního programu Regionální
rady regionu soudržnosti Střední Čechy, s jejíž pomocí se cyklostezka Hořovice – Osek
budovala, bychom tuto stavbu měli zkolaudovat do konce tohoto roku. Musím upozornit
na okolnost, že pokud hledáme, kdo nejvíce
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pozicích. Lépe tak pochopí, kdo to vlastně
člověk se zdravotním postižením je.“ Nadační fond má za sebou řadu úspěšných kampaní. Mezi ně patří i kampaň „No a co?!“, která
jako první upozorňovala veřejnost na kvalitní
práci osob se zdravotním postižením a s tím
související ochrannou známku „Práce postižených. Na stránkách www.pracepostizenych.cz lze nalézt řadu výrobků označených
touto známkou, které vyrobily osoby se zdravotním postižením a jejich zakoupením jsou
podpořeni i jejich zaměstnavatelé. Jedním
z velmi důležitých projektů nadačního fondu
je sekce Práce OZP a poradny na portálu
Prace.cz, které odborně zaštiťuje. V současné
době nadační fond spustil projekt „Start bez
překážek“, který se snaží řešit problémy vysokoškoláků se zdravotním postižením, kteří
kvůli svému zdravotnímu stavu těžko získávají praxi, a tedy i práci. Zapojené společnosti
nabídnou absolventům placené půlroční stáže, aby mohli potřebnou praxi získat.
Proč zaměstnat osobu
se zdravotním postižením?
Firmy s více než 25 zaměstnanci, které
nezaměstnávají OZP, musejí buď platit stotisícové odvody do státního rozpočtu za to, že
postižené osoby nezaměstnávají, nebo mohou
využít tzv. náhradního plnění (outsourcing
služeb či výrobků od firem s náhradním plněním, tedy s více než 50 procenty zaměstnanců
může za to, že cyklostezka „tak nějak“ nenaplňuje naše představy, pak za to může jak
minulé, tak současné vedení radnice (vč. mě,
který se rovněž divil výslednému povrchu
cyklostezky) - přestože všichni bezpochyby
usilovali o co nejlepší výsledek. Spíše bych
ale řekl, že jde o „neblahý souběh okolností“
završený sesutím svahu při povodni. Trasu
cyklostezky již nezměníme, její povrch ale
hodláme vylepšit.
Jedno z důležitých usnesení rady se týká
rekonstrukce mostu u Společenského domu,
k níž dojde až na jaře příštího roku, ale také
během roku 2014 by měla být dokončena.
Smyslem je stavbu lépe připravit a zkrátit
dobu rekonstrukce o zimní měsíce, které
stavbě nepřejí. V souvislosti s tím již proběhly přeložky některých inženýrských sítí,
kdy po nějaký čas (asi týden) v okolí Společenského domu a v oblasti Letné nesvítilo veřejné osvětlení. Za tyto nesnáze se občanům
omlouváme.
Zatím skrytě před veřejností probíhají
stavební úpravy na Starém zámku a příprava
prostor pro městskou galerii. První výstavou
bude představení obrazů významného regionálního výtvarníka a výrazného pedagoga
a kulturního činovníka Václava Živce, jenž
působil v Hořovicích a zemřel v Praze v roce
1982. Vernisáž se koná 13. 9. 2013 od 17 hodin v tvrzi Starého zámku.
Ondřej Vaculík

se zdravotním postižením). Zaměstnávání
osob se zdravotním postižením se tak zaměstnavateli může vyplatit i z ekonomického pohledu. Nejenom, že firma získá pracovitého
a kvalifikovaného člověka a nemusí platit
státu, ale zároveň je zde řada daňových výhod. Skutečným zaměstnáním člověka s postižením lze ušetřit až 270 000 korun. Legislativa navíc začala od loňského roku vytvářet
pro firmy pozitivní motivační nástroje např.
v podobě vyšších příspěvků na vznik místa,
na mzdu, na pracovní pomůcky apod.
O činnosti a projektech nadačního fondu, ale také současné legislativě se více dozvíte na www.nfozp.cz
Lucie Vurbsová NFOZP

Lochovické kejkle
Kdo v sobotu 22. června nedorazil do Lochovic, o moc přišel! 7. ročník festivalu Lochovické Kejkle přivítal téměř 700 návštěvníků. Louka byla zaplněna historickými stánky
a jedno vystoupení střídalo druhé. Hudebníci,
šermíři, tanečníci a dobové tržiště se spoustou

jídla utvořili krásnou domácí atmosféru. Když
akce okolo půlnoci končila, byla jasné, že letošní ročník byl nejúspěšnější ze všech.
Celou akci organizuje Farní charita Beroun. Zaměstnanci organizace se sami postavili za pípu i gril a vystupující soubory tradičně účinkovaly bez nároku na honorář. Stan
pro diváky a mobilní záchody na festival zdarma zapůjčila společnost Johnny Servis a díky
dalším drobným darům místních podnikatelů
se dosáhlo historicky nejvyššího zisku na projekty FCHB. Na dobrovolném vstupném se
vybralo rekordních 9453,- Kč, losování Štěstíčka navíc vyneslo 1577,- Kč, střelnice 950,Kč, z prodeje výrobků klientů AD Lochovice
se utržilo 575,- Kč, výrobky seniorů ze Stacionáře sv. Anežky České 950,- Kč a Šicí dílna
Farní charity Beroun si odnesla 515,- Kč.
Překvapením večera byl pan Petr Binder
se svým projektem Putování Hrocha, který
pomáhá neziskovým organizacím. Po svém
divadelním představení předal Azylovému
domu a Betlému - centru pro rodinu částku
7 300,- Kč. Výtěžek bude jako pokaždé použit
na provoz Azylového domu sv. Josefa v Lochovicích.
Jitka Kebrlová, FCH Beroun
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ZUŠ Hořovice v Hybernii

n Koncert - Láska je jako večernice - sbor, M.Hošková (klavír), B.Jelšinová (violoncello), Lucie Humlová (flétna). Foto: Annette Larsson, 2.C

Hudba na zámku v rámci oslav gymnázia
V rámci oslav 65. výročí GVH se 7. června uskutečnil koncert studentů s příznačným
názvem „Hudba na zámku“. Koncert se uskutečnil ve Velké koncertní síni hořovického
zámku za účasti náměstka hejtmana Středočeského kraje PaedDr. Milana Němce.
Koncert zahájil proslovem PhDr. Jiří Vlček, ředitel školy, a hned poté vystoupil pěvecký sbor pod vedením Mgr. Václavy Jedličkové, v jehož podání zazněla studentská
hymna „Gaudeamus igitur“. Potom se střídali
vystupující téměř ze všech tříd gymnázia, vystoupilo i několik hostů. Zazněla hudba vážná i moderní, od různých skladatelů. Jedním

z autorů, z jehož díla se vycházelo, je i „patron“ gymnázia Václav Hrabě. Skladbu „Láska
je jako večernice“ (zhudebněnou báseň Variace na renesanční téma) interpretoval pěvecký
sbor, „Báseň skoro na rozloučenou“ přednesl
Jakub Novák.
Poděkovat bychom chtěli správě zámku
za poskytnutí prostor, zvláštní poděkování si
zaslouží Kateřina Bařtipánová, která nám se
vším ochotně vycházela vstříc. Doufáme, že
se zde budou moci uskutečnit i další ročníky
za tak příjemné atmosféry, jakou letos početné publikum vytvářelo.
Lucie Humlová, septima GVH

Žáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernestové absolvovali závěrečnou část letošního ročníku Mezinárodního festivalu dětí
2013 na prknech pražského divadla Hybernia.
V pátek 21. června vystoupili Libor Eichenmann, Klára Slavíková, Tereza Vokáčová,
Vendula Hrachová, Adéla Mlejnská, Tereza Mlejnská, Jana Pommová, Eva Řezáčová,
Šárka Rottová a Pavlína Vokáčová v hlavních
rolích dětského anglického muzikálu SNĚHOVÁ KRÁLOVNA, a to hned ve dvou představeních, která byla prezentována v rámci
projektu DĚTI DĚTEM pro žáky základních
a středních škol.
V sobotní Slavnostní přehlídce vystoupil
vedle zástupců Japonské školy v Praze, Vietnamského národního svazu, ZŠ Brána jazyků, Ukrajinského gymnázia, Divadla Kuk,
Operního studia NOS a Hudební akademie
Praha smíšený třináctičlenný komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa
Slavíka Hořovice se svými sólisty Liborem Eichenmannem, Filipem Strejcem a Markétou
Růžičkovou v rockenrollovém pásmu ZMĚNÍM SE. Tradičně všichni účastníci festivalu
zazpívali s patronem MFD 2013, držitelem

Skvělý hudební zážitek v Slavíkově síni
Dne 27. června jsme s manželkou navštívili koncert žáků Schola Musica Stella Maris,
soukromé základní umělecké školy s.r.o., Králův Dvůr, pobočka Hořovice, který se konal ve
Slavíkově síni zámku v Hořovicích.

Koncert mě zaujal zejména osobností
vynikajícího pedagoga pana Františka Procházky, který i mě zasvětil do báječného světa
hudby a pod jehož obětavým vedením několika orchestrů jsem též účinkoval mnohokrát
ve Slavíkově síni. Bylo to období, na které častokrát vzpomínám.
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Zážitek z koncertů umocňuje prostředí
zámku, kde na člověka dýchne úcta k minulosti, obdivu k práci našich předků a které je
přímo předurčeno k poslechu hudby.
Na koncertě vystupovali žáci ze třídy pana
Františka
Procházky,
od začínajících žáků až
po pokročilé studenty,
kteří podali opravdu
pěkné výkony. Zároveň
jsem ocenil různorodou skladbu hudebních
nástrojů, jak dechových
tak i smyčcových. Žáky
vynikajícím způsobem
doprovázela na klavír
paní Alena Spilková.
Odcházeli jsme s vědomím pěkně stráveného podvečeru a já jsem
letmo vzpomínal na dobu, kdy mohli žáci základní umělecké školy v Hořovicích využít své
instrumentální dovednosti v orchestrech pod
vedením pana Františka Procházky, který byl
po mnoho let vůdčí silou při propagaci hudby
v Hořovicích.
Ing. František Mraček, Hořovice

Thálie, Janem Křížem slavnou píseň We are
the World. Sólisty byli i naši Adéla Mlejnská
a Libor Eichenmann. Speciálním hostem přehlídky byl zpěvák a tanečník Zbyněk Fric (Divadlo Kalich).
Projekt se uskutečnil pod záštitou Výboru pro kulturu, školství, petice a lidská práva
Senátu PČR a výtěžek z celé akce byl předán
nadaci DOBRÝ ANDĚL.
Komorní pěvecký soubor byl po loňské účasti v anglickém muzikálu Šeherezáda
a letošní účasti v projektu Sněhová královna
opět požádán o spolupráci a Jana Pommová
v hlavní roli Gerdy se stala tváří propagačního
plakátu na nový muzikál.
Dodatečné přijímací zkoušky do třídy dip.
um. Květuše Ernestové (klavír hlavní a vedlejší
obor, klasický sólový zpěv, komorní zpěv, ansámblový zpěv, sborový zpěv a muzikálový zpěv
a herectví) se konají 2. a 9. září 2013 od 15:00
hodin. Pravidelní návštěvníci koncertů třídy
Květuše Ernestové (zvláště hudebně dramatických pořadů Ženy skladatelky I. A II., Femme
fatale a Romance) se mohou těšit na pokračování destinnovského cyklu v roce 135. výročí
narození nejslavnější české pěvkyně.
Marcela Folková, ZUŠ Hořovice
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Letní výtvarné dílny zvou na hořovický zámek
Berounští výtvarníci zvou všechny děti na výtvarné dílny. Program letošních prázdnin je opravdu bohatý. Děti poznají zajímavosti z hořovického regionu, zkusí zinscenovat představení i zažijí, jak se bydlelo na zámku.
„Letošní již šestý program bude trochu jiný než v minulých letech. Připravili jsme navíc několik výletů a dalších překvapeních. Akce se
bude konat od 12. do 16. srpna v Hořovicích, sraz bude vždy v 9 hodin na nádvoří nového zámku v Hořovicích. Z těchto míst budeme vždy
pokračovat do ateliéru. Každý den se rozejdeme v 17 hodin,“ prozradila jedna z organizátorek Lenka Pukančíková.
V průběhu dílen se děti poutavou, zábavnou, ale i naučnou formou dozví o výtvarných umělcích, vyzkouší si různé výtvarné techniky,
zkusí si zinscenovat divadelní představení nebo natočí vlastní film. Již nyní můžeme prozradit, že se děti seznámí s postavami z berounských
pověstí, grafikem Antonínem Porketem, malířem Janem Schorrem nebo Jaroslavem Hněvkovským. Za hezkého počasí vyrazíme s dětmi
malovat do plenérů nebo za různými venkovními hrami. Informace o programu jednotlivých dní s možností rezervace termínu: www.muzeum-beroun.cz/poznavameumeni
Patrik Pařízek, Muzeum ČK

Výtvarný obor (nové)
Rádi kreslíte a malujete, baví vás vyrábět
něco vlastníma rukama?
Chcete se něco dozvědět o výtvarném
umění? Potom je Výtvarný obor na ZUŠ
Josefa Slavíka Hořovice to, co vás bude bavit. Ve vyučování vás povede paní učitelka
Mgr. Bc. Barbora Albrechtová s aprobací
v oboru učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké a střední školy. Společně se
svými žáky má za sebou úspěchy jako jsou
každoroční výstavy V Senátu ČR, Poslanecké
sněmovně ČR a jiné.
Výtvarný obor zahrnuje široké spektrum tvořivosti - PLOŠNÁ TVORBA (kresba, malba, grafika), PROSTOROVÁ TVORBA (modelování,
prostorové vyjadřování), OBJEKTOVÁ A AKČNÍ TVORBA (zábavné výtvarné akce, prostorové objekty), VÝTVARNÁ KULTURA (dějiny
umění a zajímavosti současného kultur. dění)
Přijďte k nám do ZUŠ v Hořovicích a přihlaste se od září do nového školního roku 2013/2014.
Více informací včetně přihlášky ke studiu
na stránkách www.zus-horovice.cz, emailu zus.
horovice@quick.cz nebo telefonu: 311 512 036.

Taneční obor
ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice přijímá zájemce do Tanečního oboru k nástupu od září
nového školního roku 2013/2014. Výuka tance je určena všem ve věku 5-14 let, studujícím
na středních a vysokých školách.
Ve vyučování se seznámíte se všemi tanečními technikami: klasický a moderní tanec, lidový
tanec, taneční gymnastika. Rozvinete celkovou
taneční zdatnost a pohybové cítění. V hodinách
napomohou dětské lidové písně, říkadla, básně,
hra s šátky, s hudebními nástroji ozvučná dřívka
atd. Seznámíte se s historií, dosavadním vývojem
tance, tanečních stylů a baletu. V průběhu roku
se žáci tanečního oboru zúčastňují vystoupení
v rámci školy, na akcích města Hořovice a Žebrák, vystoupení na Zámku v Hořovicích a jiné
kulturní akce nejen v našem regionu.
Přijďte k nám do ZUŠ v Hořovicích a přihlaste se od září do nového školního roku 2013/2014.
Více informací včetně přihlášky ke studiu
na stránkách www.zus-horovice.cz, emailu zus.
horovice@quick.cz nebo telefonu: 311 512 036.
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Hořovická heligónka 2013
PROGRAM:
Pátek 16. srpna 2013 od 19:00 hodin ve Společenském domě proběhne
NEFORMÁLNÍ VEČER
Setkání hráčů, kde zazní heligónka i akordeon v různých hudebních žánrech.
Sobota 17. srpna 2013 od 10:00 hodin v areálu Společenského domu
TRADIČNÍ PŘEHLÍDKA HELIGÓNKÁŘŮ se soutěží o cenu diváka
10:00
Zahájení přehlídky
12:00
Oficiální přivítání účastníků
V sobotním programu vystoupí hosté:
12:00 - sál Společenského domu KLA-

HISTORIE:
Hudební přehlídky hráčů na diatonickou
harmoniku (heligónku) se konají v Hořovicích
od roku 1978 pod názvem „Setkání heligónkářů“, od roku 1995 pak „Hořovická heligónka“.
U zrodu této akce byla firma Bohemia
Musico – Delicia, tehdy jediný a monopolní
výrobce harmonik v Československu, a také
Společenský klub, později Městské kulturní
centrum Hořovice. Přehlídky probíhají tradičně ve Společenském domě, a to jak v hlavním
sále, tak i v přilehlém letním areálu v měsíci
srpnu. V posledních letech začíná setkání pro
některé účastníky již v pátek, tzv. neformálním večerem.
Akce se zrodila ve 2. polovině 70. let, zprvu jako regionální přehlídka harmonikářů
a heligónkářů. Postupně vešla do podvědomí
kulturní veřejnosti a poslední dvacet let se
jí zúčastňují opakovaně i hráči ze zahraničí
(Bavorsko, Rakousko, Holandsko, Slovensko,
USA).
Jmenovaná akce prošla několika vývojovými etapami. Nejprve se konala jako nesoutěžní přehlídka hráčů - amatérů. Postupně
se jí zúčastňovali i absolventi hudebních škol

DENSKÁ HELIGÓNKA Stanislava Waise
13:00 - zahrada Společenského domu LIBEREČTÍ HARMONIKÁŘI
Po celý den budou probíhat doprovodné
akce firmy Akordeon Servis Koutný:
n Výstava heligónek a akordeonů - jedinečná výstava nejen historických modelů
starých akordeonů a heligónek, ale také
nových, současných modelů.
n Bezplatný servis a poradenství pro účinkující
Další informace na tel. číslech:
• 311 512 564 (MKC Hořovice)
• 311 512 915 (Společenský dům)
• 311 513 482 (Informační centrum)
a na www.mkc-horovice.cz
a ojediněle i profesionálové. Přehlídka se stala
soutěžní a soutěže byly vyhlašovány dokonce
v několika kategoriích. V posledním období se
pořadatelé vrátili k nesoutěžní přehlídce, kdy
pouze obecenstvo hlasováním určí tzv. nejlepšího (nejpozoruhodnějšího) účastníka, který
je odměňován věcnou cenou a diplomem.
Pravidelnou součástí přehlídky jsou i výstavy nových akordeonů a heligónek firmy
Akordeon Servis Koutný (www.harmoniky.
cz), která převzala část výroby a servis nástrojů po zaniklém hořovickém podniku ELPRO
– DELICIA a.s. Hořovice (dříve Bohemia Musico – Delicia a.s.). Firma vlastní i ojedinělou
sbírku historických akordeonů, kterou při této
příležitosti pravidelně prezentuje.
Přehlídek se zúčastňují převážně amatérští
hudebníci, v menší míře poloprofesionálové,
zřídka pak profihráči, případně učitelé hudby.
Do Hořovic se sjíždějí z celé naší vlasti a stejně jako v minulých letech nebudou chybět ani
hráči a posluchači ze zahraničí. O příjemné
atmosféře přehlídky svědčí i to, že řada účastníků má na svém kontě deseti či vícenásobné
vystoupení zde v Hořovicích. Hořovická heligónka neztrácí nic na svém espritu a oblíbenosti o čemž svědčí více než půl stovky přihlášených hráčů každý rok.
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Kulturní a společenský servis
36. setkání heligónkářů se bude
ve Společenském domě Hořovice konat 17. 8. 2013! V pátek
16. se nedočkaví hráči setkají na
neformálním večeru v Liďáku.
MKC	
  Hořovice	
  

36.	
  setkání	
  heligónkářů	
  ve	
  Společenském	
  domě	
  Hořovice	
  se	
  bude	
  konat	
  v	
  sobotu	
  
17.	
  8.	
  2013!	
  	
  

n Dospělí - středně a více pokročilí H3
Pátky od 6. 9. 2013, 20:40 - 22:15. V ceně je
12 večerů.

n Sedmikráska o.s.

srpen 2013

Konkrétní termíny a rozpis témat najdete
na našich stránkách. Mnohem více na www.
tvorivyraj.cz nebo v prodejně.

n Dobříš - zámek

V	
  pátek	
  16.	
  se	
  nedočkaví	
  hráči	
  setkají	
  na	
  neformálním	
  večeru	
  v	
  Liďáku.	
  

Společenský dům Hořovice
www.sedmikráska-horovice.cz
E-mail: sedmikraska-os@seznam.cz
Tel.: 728 381 971

	
  

n Knihovna Hořovice
Vrbnovská 1138, tel. 311 513 774
www.mkc-horovice.cz/mkc-knihovna.html
e-mail: knihovna@mkc-horovice.cz
Výpůjční doba v srpnu:
Úterý
9:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Středa 		
9:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
Internet pro veřejnost:
Po, st, čt 		
9:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
Úterý		
9:00 - 11:00
Pátek		
9:00 - 11:00

n Radnice - taneční podzim
Palackého nám. 2, radniční sál
www.tanecni.net, 603 238 090
n Dospělí - začátečníci H1
středy od 2. 10. 2013 19:00 - 20:30
n Dospělí - mírně pokročilí H2
středy od 2. 10. 2013 20:40 - 22:10. V ceně je
12 večerů.

n Společenský dům
Nádražní 606, tel. 311 512 915
ZAHRADA SPOLEČENSKÉHO DOMU
n Zahradní slavnost
31. 8. sobota od 13:00
Vystoupí: Šermířská společnost Duellanti,
tanečnice Mericia, Loutkové divadlo VYSMÁTO, skupina Villanella ZUŠ Dr. Lidinské, ukázky
kynologického výcviku.
Pro návštěvníky a jejich dětičky jsou připraveny
tvořivé dílničky, malování na obličej, navlékání
korálků, jízda na ponících, dětské rytířské soutěže
a mnohé další.
TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ
www.tanecni.net, 603 238 090
Podzim 2013 (9. sezóna)
n Mládež - začátečníci H7
Začátek: pátky od 6. 9. 2013, 18:30 - 20:30. V ceně
je 15 večerů (12 lekcí, 2 prodloužené a 1 ples).
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n PRÁZDNINOVÝ PROGRAM
     PRO ŠKOLNÍ DĚTI
Termíny: 5. - 9. 8. 8:00 - 12:00, 19. - 13. 8.
12:30 -16:30. Centrum Sedmikráska. Rezervace nutná - 3 dny předem! Bližší info: Renata
Babelová - tel.: 725 980 975
n CYKLOVÝLET NA TOČNÍK
Čtvrtek 8. 8. od 9:30 do 12:45. Sraz u obchodu LIDL. Bližší info: Renata Babelová - tel.:
725 980 975
n KURZ BABY MASÁŽÍ
1. lekce: 20. 8. od 9:30 do 11:30
2. lekce dle vzájemné dohody
Centrum Sedmikráska. Bližší info: Renata Babelová - tel.: 725 980 975
n MIMI KLUB
Út 6. 8. od 9:30 do 10:30
Út 13. 8. od 14:45 do 15:45
Út 27. 8. od 9:30 do 10:30
http://www.masazedeti.iprostor.cz/

n Tvořivý ráj
Pražská 376, Hořovice
tel: 777 873 947, tvorivyraj@seznam.cz,
www.tvorivyraj.cz
KURZY PRO DOSPĚLÉ:
4 13. 8. od 17:15 do 19:15; Fimo šperky zalité
speciální prykyřicí - přívěsek a náušnice si ihned odnesete domů 195,4 20. 8. od 17:15 do 19:15; Košíček z pedigu
v kombinaci s jinými materiály. 200,4 26. 8. od 16:30 do 18:00; Skleněný šperk,
kus 80,- Kč.
KURZY PRO DĚTI:
4 1. 8. od 9:30 do 10:30; Zpíváme a hrajeme
si anglicky, 50,- Kč. A dále každý čtvrtek.
4 5. 8. od 9:30 do 11:00 Kreslení s Evou, 70,Kč. A dále každé pondělí ve stejnou dobu
na jiné téma.
TVOŘÍLCI:
Opakujeme nejoblíbenější témata uplynulého
školního roku.
4 7. 8. od 9:30 do 11:00; Malujeme a zdobíme
látkovou taštičku; 85,4 14. 8. od 9:30 do 11:00; Modelujeme
kočičku nebo kocourka; 79,4 21. 8. od 9:30 do 11:00; Kapsička s klíčenkou; 95,4 28. 8. od 9:30 do 11:00; Náhrdelník z Fimo
korálků a krabička; 89,-

n „Noční prohlídky - Po stopách medvídků“, se budou na zámku Dobříš konat v srpnu
pravidelně každou středu.
Během prohlídky zámeckých komnat vás budou doprovázet medvídci a další pohádkové
bytosti. Za hezkého počasí vás čeká tajemná
procházka francouzským parkem.
Začátek prohlídek: 21:00 a 21:15. Vstupné:
150 Kč plné, 100 Kč snížené, 400 Kč rodinné.
Kapacita omezená, doporučujeme rezervaci
na tel: 318 521 240 nebo na e-mail: info@zamekdobris.cz.

n Jince
Kulturní komise Rady městyse Jince
pořádá

21. září 2013 od 15,00 hodin
na Sokolské zahradě Jince

JINECKÉ RO©KOVÁNÍ
Hrají rockové skupiny:








hlavní host: skupina


Vstupné 200 Kč

n Křivoklát - hrad
n Mé dceři řekni, že odjíždím…
7. srpna od 20:00, Galerie
Představení Divadla Na Vísce
n Nezničitelný smích
30. srpna od 19:00 - Obřadní síň
Scénické čtení – Divadlo Na Vísce.

n Lochovice
n Zámecké nokturno FEMME FATALE
k 135. výročí narození Emy Destinnové
9. srpna od 20:00 - Hlavní sál zámku
Na programu: Árie z oper Georgese Bizeta, Giuseppe Verdiho, Charles Camille Saint
Saënse, Amilcare Ponchielliho a Giacoma
Pucciniho. Účinkují: Květuše Ernestová, Přemysl Kšica, Klára a Veronika Slavíkovy, Tereza Vokáčová a Libor Eichenmann.

n Točník - hrad
n 3. - 4. 8. od 10:00 do 18:00 Konina aneb
svět očima koní”- dva dny plné koní a neobvyklých vystoupení.
n 24. 8. od 10:00 do 11:00 Poutní hradní
mše ke Sv. Bartoloměji
n 24. 8. od 19:00 do 23:00 Netopýří večírek
- každoroční přátelské posezení s netopýry.
Navazuje noční prohlídka po hradě Točníku.
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n Všeradice - zámek
n Postřižiny - sobota 3. 8. od 20:00
V původním muzikálu excelují Jan Rosák,
Pavel Vítek, Lumír Olšovský, Petr Jančařík
a s nimi Pavla Švédová, Karel Král, Jiří Petříš, Petr Říha… Postřižiny jsou původním
muzikálem autorů Miloslava Frýdla (scénář)
a Jana Martínka (hudba) vytvořeným na motivy známé předlohy Bohumila Hrabala.

n Zaječov
n Kino Zaječov - jednotné vstupné 60,- Kč
4 4. 8. 19:30 - Nádherné bytosti - romantický/ fantasy)
4 11. 8. 19:30 Postradatelní 2 - Thriller – USA
4 18. 8. 18:00 O myšce a medvědovi – animovaná pohádka pro děti
4 25. 8. Záblesky chladné neděle - česká detektivka/thriller
Rezervace na zajecovkino@seznam.cz

n Zbiroh

k Panně Marii Andělské – Porcinkule, která
se bude konat v pátek 2. srpna v 18:00. v kostele Nejsvětější Trojice v Hořovicích.
Program poutí: 17:00 výstav Nejsvětější Svátostí, 17:30 modlitba růžence (kaple Panny
Marie – Loreta), v 18:00 poutní mše (kostel
Nejsvětější Trojice).
4 Slavnostní bohoslužba při příležitosti
svátku Panny Marie Čenstochovské
V neděli 25. srpna od 17:00 se uskuteční
v kapli zámku v Hořovicích slavnostní bohoslužba při příležitosti svátku Panny Marie
Čenstochovské, které byla původní kaple starého hořovického zámku zasvěcena.
4 Poutní mše při příležitosti svátku svatého
Jiljí, patrona farního kostela v Hořovicích  
Poutní mše se bude konat v neděli 1. září
od 10:00 v kostele na Víseckém náměstí.
Stefan Wojdyla, kněz

Vítání občánků
V sobotu 21. září 2013 proběhne na hořovickém zámku slavnostní vítání nových občánků města Hořovice. Zájemci,
kteří se doposud nepřihlásili a mají zájem se vítání zúčastnit se mohou přihlásit na tel. 737 124 123 (J. Šrámková)
nebo 724 716 300 (Mgr. Ulčová) a nebo
v podatelně Měst. úřadu Hořovice. Přihlášení rodiče obdrží pozvánku.
J. Šrámková

n 10. - 11. 8. MUDr. Šedivá Markéta, Beroun,
Wagn. nám.1541, 311 612 291
n 17. - 18. 8. MUDr. Šmejkalová Zdeňka, Lochovice, Nádražní 308, 311 537 796
n 24. - 25. 8. MUDr. Švábová Ladislava, Hořovice, Pod Nádražím 289, 311 513 375
n 31. 8. MUDr. Třesohlavá Magdalena, Beroun, Železniční stanice, 311 621 497
Pohotovostní služba je v době od 8:00 - 11:00.

Svaz tělesně postižených
informuje
n Místní organizace Svazu postižených Hořovice srdečně zve zájemce na
rekondiční pobyt na Šumavu do Soběšic, hotel Pod Hořicí, kam pojedeme od 31. 8. do 6. 9. 2013.
Informace na telefonu 605 503 281,
313 101 138 Jarmila Gruntová předsedkyně.
n Za Svaz tělesně postižených děkuji
všem účastníkům již uskutečněných
zájezdů na Slovensko (se zastávkou na
Velehradě) a Šumavu za krásně strávené
chvíle. J. G.

n Zubní pohotovost
n 3. - 4. 8. MUDr. Šedivá Štěpánka, Beroun,
Wagnerovo nám. 1541, 311 611 241

n Žebrák
n KULTURNÍ KLUB ŽEBRÁK
4 každou sobotu Disko s programem
od 21:00
n HRAD ŽEBRÁK
4 Výstava ve věži hradu Žebráku. Textilní
instalace a tisky Radky Kalabisové a Lucie
Slivkové-Waulinové. Do 30. 9. Vstupné hradní.
n HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK
4 V srpnu je prázdninový provoz. Zájemci
o prohlídky hvězdárny nebo pozorování
dalekohledy nechť objednávají pozorování na
telefonním čísle 602 530 515.

n Církve
n ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV
4 Porcinkule
Pozvánka pro všechny lidí dobré vůle na pouť
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Hořovická muzika zve na tradiční letní koncerty
Tradiční letní koncerty Hořovické muziky Bohumila Vojíře se v tomto roce budou konat vždy
ve čtvrtek od 16:00 15., 22. a 29. srpna v sále Městské radnice v Hořovicích. Zveme srdečně všechny milovníky lidové a dechové hudby. Na fotografii je zachycena Hořovická muzika Bohumila Vojíře v ČR Plzeň při veřejné nahrávce v pořadu „U muziky s Plzeňáky aneb O soudek Chodovaru“.
Bohumil Vojíř, kapelník
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Hořovicko nečekaně
zdolalo Bohemians
K velkému překvapení došlo v prvním kole
Českého poháru, když divizní Hořovicko
zdolalo favorizovaný druholigový tým Bohemians Praha. Hosté měli největší šanci ve 34.
minutě, kdy se do míče tvrdě opřel Petr Janda,
jehož dělovka trefila břevno! Domácí fotbalisté měli teď velké štěstí, že míč nešel o kousek
níže. Po změně stran domácí bezgólový stav
udrželi a tak došlo na penalty. V nich se stal
hrdinou domácí gólman Mojžíš, který ve třetí
sérii chytil střelu Faltuse a rozhodl o postupu.
Za domácí se trefili: Šmíd, Bezo, Pužík, Kaufman, Zítka. Za pražský klub se prosadili: Macháček, Grussman, Kuzmanovič. Ve druhém
kole čeká Hořovicko 21. srpna další druholigový tým - Ústí nad Labem.
FK Hořovicko: Mojžíš - Šmíd M., Wágner,
Rampa, Zítka (85. Hrdlička), Nademlejnský
(82. Pelikán), Hlavatý (72. Stych), Bezo, Kaufman, Zítek, Pužík
Radek Dolejš

Rozpis divizních utkání
FK Hořovicko
n Čížová - Hořovicko
10. 8. 17:00 SO
n Hořovicko - Písek
17. 8. 17:00
SO
n Rokycany - Hořovicko
23. 8. 18:00
PÁ
n Hořovicko - ZČE Plzeň
31. 8. 17:00
SO
n Nová Ves - Hořovicko
7. 9. 10:15
SO
n Hořovicko - Tachov
14. 9. 17:00
SO
n Hvězda Cheb -Hořovicko
21. 9. 16:30
SO Loko Cheb
n Hořovicko - Doubravka
28. 9. 16:30
SO
n Táborsko B - Hořovicko
5. 10. 16:00
SO
n Hořovicko - Sušice
12. 10. 16:00 SO
n Benešov - Hořovicko
20. 10. 15:30 NE
n Hořovicko - Jindřichův Hradec
26. 10. 14:30 SO
n Český Krumlov - Hořovicko
2. 11. 14:00
SO
n Hořovicko - Zličín
9. 11. 14:00
SO
n Milevsko - Hořovicko
16. 11. 13:30 SO

Plavci na letních mistrovských soutěžích
Červnový plavecký kalendář je již tradičně vyhrazen letním republikovým mistrovstvím. Na MČR 14-tiletých v Českých
Budějovicích reprezentovali plavecký oddíl
TJ Spartak Hořovice Martin Dřevínek a Jana
Procházková. V padesátimetrovém bazénu
se Martin při svých pěti startech umístil vždy
do desátého místa, nejlépe byl pátý na 200PZ
(2:27,19). Jana byla z pěti startů nejlépe 9.
na 800VZ (10:19,82). Na MČR dvanáctiletých v Kopřivnici se kvalifikovala do jediného startu na 200Z Klárka Sýkorová, byl
to však historicky první start naší plavkyně
na MČR dvanáctiletých. V chomutovském
bazénu se konal Český pohár jedenáctiletého
žactva, kde za náš oddíl závodili Petr Kareš
ve čtyřech disciplínách a Karolína Menclová v šesti disciplínách. Karolína byla třikrát
do desátého místa, nejlépe pak osmá na 50M
v čase 37,50 s. Na Letním poháru desetiletého žactva v Domažlicích nás reprezentovali
Adam Koželuh a Jan Lizec, který se umístil
třikrát do desátého místa, nejlepšími jeho
výsledky byly pak motýlkářské tratě na 50
a 100 m, kde skončil vždy sedmý. Na dorostenecké MČR v Plzni se kvalifikovali Jiří
Lizec a Karel Vavřička, vždy ve třech disciplínách.
Z letošních letních mistrovství jsme
po dlouhé době nevybojovali žádnou medaili,
ale je nutno ocenit i kvalifikování se na tyto
vrcholné soutěže, které je při stoupající úrovni
našeho žákovského plavání stále těžší. Dokladem toho jsou například úspěchy patnáctileté
Lucie Svěcené ze Žatce a dorostence Jana Micky z USK Praha na Mistrovství světa juniorů
v Poznani.

Přesto se můžeme radovat z jedné medaile, kterou si přivezl z Letní olympiády ve Zlíně
Martin Dřevínek. Polohová štafeta Středočeského kraje, do které byl Martin nominován,
vybojovala zlatou medaili. Na fotografii jsou
zleva Matěj Kučera (Čáslav), Martin Dřevínek, Tomáš Ludvík (Beroun) a David Noll
(Nymburk). V individuálních disciplínách se
pak Martin třikrát probojoval do finále, kde
doplaval nejlépe šestý na 200m prsa.
Všem úspěšným plavcům gratulujeme.
Pavel Procházka

Aquapark
V případě hezkého počasí bude otevřen o prázdninách každý den od 10
do 19 hod. Vstupné pro dospělé 80 Kč
a pro děti 50 Kč na celý den. V případě
špatného počasí bude otevřen krytý bazén od 15 do 20 hodin.
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