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Snížení nákladů za plyn a elektřinu
Příležitost pro občany Hořovic vytvořená radou města a městským úřadem formou sdružení poptávek a soutěží dodavatelů v elektronické aukci.
Do poštovních schránek obdrží občané Hořovic letáky se základními informacemi:

Ne, obyvatelé nehradí žádné poplatky. Aukce je pro občany zcela zdarma.

➥ 1. krok: Na kontaktním místě podepíšete smlouvu s organizátorem aukce eCENTRE, a. s. a předáte potřebné podklady (kopii dosavadní kompletní smlouvy, kopii ročního vyúčtování s rozpisem spotřeby, číslo bankovního účtu nebo SIPA pro placení záloh).
Provoz kontaktního místa: Radnice, Palackého náměstí 2, 1. patro,
číslo kanceláře 202.
Od 6. 11. 2013 do 29. 11. 2013 každý den v době otevíracích hodin
úřadu se zaměstnancem Czech Pointu a navíc v pondělí a ve středu
od 13:00 do 17:00 hodin s kontaktní osobou eCENTRE (Linda Fialová, 739 201 267, fialova@ecentre.cz).
➥ 2. krok: Do 29. 11. 2013 eCENTRE sesbírá podklady od všech
domácností a sdruží poptávku do internetové aukční síně.
➥ 3. krok: eCENTRE osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je
k účasti v e-Aukci.
➥ 4. krok: Koncem roku 2013 budou v internetové aukční síni soutěženy nabídky dodavatelů.
➥ 5. krok: eCENTRE porovná Vaše stávající ceny s cenou vzešlou
z e-Aukce.
➥ 6. krok: Je-li cena z e-Aukce nižší, než Vaše stávající cena, eCENTRE zajistí podpis nové smlouvy mezi Vámi a vítězným dodavatelem.

Kolik domácností se musí k aukci přihlásit, aby se dosáhlo
očekávané snížení cen?
Čím větší bude počet domácností (objem poptávané energie), tím nižší
ceny je možné dosáhnout. Předběžně počítáme s účastí cca 300 domácností.

Pokud se domácnosti rozhodnou připojit se k elektronické aukci, získají od města bezplatný administrativní servis.
Pro větší pochopení předkládáme zájemcům odpovědi na dotazy,
které zpracovala společnost eCENTRE po získaných zkušenostech:
Z čeho se skládají platby domácnosti a co je možné soutěžit?
Zjednodušeně můžeme říct, že platby za energie, které hradíte, se
skládají z těchto částí:
Regulovaná složka - především cena za distribuci energie (elektřiny či
zemního plynu), která je každoročně pevně stanovena Energetickým
regulačním úřadem a nelze ji tudíž soutěžit.
Neregulovaná složka - výši této části si dodavatelé stanovují sami,
a tudíž lze soutěžit v e-Aukci.
Neregulovaná složka u elektřiny - jedná se o cenu za silovou elektřinu (tedy skutečně dodanou do Vašich zásuvek) v kWh a dále pevnou
cenu za měsíc (poplatek za činnost dodavatele, například za tvorbu
vyúčtování, evidenci, apod.). V e-Aukci soutěžíme neregulovanou
část, tedy silovou elektřinu. Tato tvoří cca 40 % z celkové platby.
Neregulovaná složka u zemního plynu - jedná se o cenu za samotnou
spotřebu zemního plynu včetně stálého měsíčního poplatku. V e-Aukci
soutěžíme neregulovanou část. Tato tvoří až 80 % z celkové platby.
Jaké podklady jsou potřebné pro zařazení do e-Aukce?
➥ Kopie smlouvy včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek (elektřina / zemní plyn)
➥ Kopie ročního vyúčtování s detailním rozpisem spotřeby (elektřina / zemní plyn)
➥ Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem
➥ Spojovací číslo SIPO, či číslo běžného bankovního účtu dle toho
jakou formou platí klient zálohy
Způsob předání podkladů
➥ Osobně na Kontaktním místě (kopie dokumentů v tištěné podobě)
➥ Případně jiným způsobem po dohodě s kontaktní osobou
Je účast v aukci pro obyvatele města nějakým způsobem zpoplatněna?
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Pokud nedojde ke snížení ceny oproti stávajícímu dodavateli,
nebo dojde ke snížení ceny pouze u jedné komodity, musí obyvatelé uzavřít smlouvy s vítěznými dodavateli?
Nikoliv, pokud by cena vysoutěžená v e-Aukci byla vyšší, než je stávající
cena klienta, klient není povinen uzavírat smlouvu s novým (vítězným)
dodavatelem. Pokud dojde ke snížení ceny pouze u jedné komodity,
může klient uzavřít jen smlouvu na danou komoditu. Smlouvy na dodávky jednotlivých komodit jsou na sobě naprosto nezávislé. Běžně
však v elektronických aukcích na dodávky komodit elektřina a zemní
plyn dosahujeme úspor v rozmezí 10-20 %. Nepředpokládáme tedy, že
by domácnosti neušetřily.
V jakém termínu bude možné začít s odběrem energií od nových dodavatelů?
Termíny zahájení odběru od vybraných dodavatelů záleží na výpovědních lhůtách smluv stávajících dodavatelů. U každé domácnosti budou
tedy různé. Standardně bývá výpovědní lhůta tři měsíce počínající prvním
dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.
V takovém případě, když bude výpověď podána do konce června, může
dodávka od nového dodavatele na základě nové smlouvy začít od října.
Bude mít město, nebo radní nějaký prospěch z této akce?
Tím, že rada poskytla možnost výběrového řízení na dodavatele energií
pro své obyvatele, nezíská žádné výhody.
Pokud má obyvatel města více míst odběru (například dvě
ve městě a jedno v přilehlé obci), bude aukce zahrnovat
všechna tato místa odběru?
Záleží jen na jeho vůli. Může do e-Aukce dát obě odběrná místa, ale
také nemusí. Logické ovšem je mít obě místa za stejnou cenu a u stejného dodavatele. Větší objem vložený do e-Aukce také zvyšuje předpoklad dosažení vyšší úspory.
Jaké podklady je třeba společnosti eCENTRE od občanů předat?
➥ Kopii smlouvy včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek (elektřina / zemní plyn)
➥ Kopii ročního vyúčtování (elektřina / zemní plyn)
➥ Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem
Mohou se obyvatelé účastnit e-Aukce, když mají uzavřenou
smlouvu na dobu určitou, např. do 11/2014?
Ano mohou. Pravidlem však je, že klientovo odběrné místo, například
se stávající smlouvou o dodávkách elektřiny s platností do 30. 11. 2014,
bude do aukce zařazeno ve chvíli, kdy doba mezi konáním elektronické
aukce a termínem možného zahájení odběru elektřiny bude kratší, než
12 měsíců. Termín aukce k tomuto odběrnému místu tedy proběhne
nejdříve v prosinci 2013. V soutěži je k tomuto odběrnému místu informace, že možný začátek dodávky elektřiny je od 1. 12. 2014. Smlouva je uzavřena ve standardním režimu po aukci v lednu 2014, termín
zahájení dodávek je od 1. 12. 2014. Termín ukončení dodávek 30. 11.
2016, tj. na 24 měsíců.
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Kde mohou obyvatelé zjistit, na jak dlouhé období mají uzavřenou smlouvu se stávajícím dodavatelem, pokud to není
z jejich smlouvy zcela zjevné?
Tuto informaci jim musí poskytnout stávající dodavatel.
Co využitím této možnosti výběru dodavatele občané krom
snížení ceny ještě získají?
Kromě výhodnější ceny získávají domácnosti tímto způsobem také
100% administrativní servis, díky kterému se nemusejí obávat někdy
nejasných, nesrozumitelných, nebo dokonce pro občany nevýhodně nastavených podmínek. V elektronické aukci jsou jasně stanovené
základní parametry podmínek a dodavatelé nabízejí během aukčního
kola své ceny.
Máte v plánu řešit takto i další služby, třeba telekomunikace?
Ano, máme. V případě zájmu občanů jsme schopni uspořádat e-Aukci
i na tuto komoditu.
Mohou se aukce účastnit i obyvatelé, kteří nemají bydliště
v tomto městě?
Ano, elektronická aukce je otevřena i dalším městům a obcím.
Pokud je smlouva se stávajícím dodavatelem psána na jednoho člena manželského páru, může smlouvu s námi podepsat
člen druhý, nebo je nutno, aby smlouvu podepsal ten, na jehož
jméno je stávající smlouva?
Z důvodu nutnosti jednání se stávajícím dodavatelem, před kterým Vás
budeme zastupovat, je nutno, aby smlouvu s námi podepsal ten člen
rodiny, na kterého je psána smlouva se stávajícím dodavatelem.

Závěrečný komentář
V zájmu objektivity se sluší připomenout i rizika uzavření výše popsaných smluv. O těchto rizicích, vyplývajících obchodních praktik dodavatelů, se v poslední době objevily články v tisku. Úřad proto požádal
smluvního partnera města, eCentre, a. s., aby se k popsaným skutečnostem vyjádřil. Bez cenzury toto vyjádření veřejnosti předkládáme:
Vážení partneři, vážení klienti,
v dnešních dnech se objevily v tisku mnohé informace o případných
rizicích spojených s elektronickými aukcemi. Věřím, že dobré zkušenosti a úspory, kterých jsme společně dosáhli, jsou dostatečnou známkou kvality služby naší společnosti. Samozřejmě však existují i další realizátoři e-aukcí, a proto zveřejňujeme níže odpovědi na otázky médií,
která nás požádala
o náš názor k tomuAukční měsíc
Počet domácností
to tématu. Přeji nám
březen
518
všem mnoho dalších
duben
665
společných úspěchů
a naplňování poslání
květen
1 044
naší společnosti, ktečerven
4 145
rým je „Péče o lidi“.
Otázka: „Jak jsou
červenec
4 888
řešeny při samotné
srpen
3 568
aukci kromě ceny
také obchodní podCelkem
14 828
mínky? Cena silové
elektřiny či plynu může být například mírně nižší, ale doprovodné
služby mohou ve výsledku stát klienta více, než u původního dodavatele.“
Odpověď: „Do aukční síně mají přístup pouze renomovaní dodavatelé, většinou s dlouholetou praxí na trhu. Před soutěží v aukci musí
každý dodavatel podepsat čestné prohlášení o akceptaci obchodních
podmínek eCENTRE, která deklarují ujednání, které musí být obsaženy v koncové smlouvě se zákazníkem, tedy domácností. Smlouvy
s vítěznými dodavateli jsou následně kontrolovány právním oddělením
společnosti eCENTRE tak, aby náš zákazník nebyl ohrožen skrytými
poplatky či nepřiměřenými sankcemi.
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Otázka: „Jaké jsou ty nejdůležitější garance podmínek, které
musí nový dodavatel splnit?“
Odpověď: Co se týče obchodních podmínek a garancí, před vstupem
do e-aukce požaduje společnost eCentre od dodavatelů garanci podmínek, jako jsou například: - Smlouva se uzavírá na 24 měsíců na dobu
určitou, bez možnosti automatického prodlužování. - Dodavatel je povinen cenu silové elektřiny, případně paušální platbu za odběrné místo
(je-li uzavřena), neměnit po celou dobu trvání smlouvy. - Dodavatel si
nebude nárokovat jakékoli sankce za překročení či neodebrání předpokládaného množství odběru silové elektřiny. Sankcí se rozumí rovněž
navýšení smluvní ceny sjednané v dodavatelské smlouvě na základě
výsledku elektronické aukce. - Odběratel nebude Dodavateli platit žádné poplatky, ceny ani odměny vyjma těch, které byly předmětem výše
uvedeného poptávkového řízení, s výjimkou těch, které stanoví závazné
právní předpisy České republiky.
Otázka: „Podle všeho Energetický regulační úřad může dát elektronickým aukcím jasnější pravidla či zavést kodex podobně jako
u podomního prodeje. Je to potřeba? Uvítali byste to?
Odpověď: Společnost eCentre má ve svém poslání Péči o lidi. To je
důvod, PROČ tuto službu nabízíme. V samotném našem poslání tak
máme určitý „kodex“, a tudíž nevnímáme potřebu definování pravidel
či kodexu ze strany ERU či jiné instituce, ale samozřejmě nejsme jediní
realizátoři e-aukcí pro domácnosti, takže zkušenosti občanů mohou být
různé. Pokud se ERU rozhodne definovat kodex pro tuto formu prodeje, jistě budeme s tímto v souladu. Nepředpokládám však, že je to v této
chvíli nutné. Elektronické aukce na snížení cen energií používáme již
od roku 2006 a tímto způsobem jsme snížili ceny energií pro desítky
měst, obcí či krajských organizací. Eaukce jsou dokonce jedním z nástrojů definovaným v Zákoně o veřejných zakázkách, určeným právě
ke snižování cen. Připodobňovat tedy e-aukce k podomnímu prodeji
mi nepřijde moc příhodné. Na rozdíl od podomního prodeje, nabídka našich služeb probíhá na kontaktních místech eCENTRE, kam lidé
přicházejí pro informace z vlastního zájmu a kde případně podepisují
s námi smlouvu. Rozhodně se tedy nejedná o styl podomního prodeje.
Naše společnost si kromě poslání velmi zakládá právě na transparentnosti procesů a průběhu jakékoliv služby, kterou nabízíme. I proto každý měsíc vysíláme v den e-aukce průběžné výsledky on-line (výslednou
podobu můžete vidět na: http://www.ecentre.cz/e-aukce/) E-Aukce
dává možnost spolupráce klienta (ať už se jedná o domácnost, podnikatele či organizaci veřejné správy), nás jakožto realizátora, a dodavatele. Celý proces a výsledná úspora je úspěchem všech tří stran a pro
všechny tři strany to přináší přidanou hodnotu. Statistika za poslední
období:
Téměř 15 tisícům domácností z více než 300 měst a obcí jsme již
ušetřili přes 155 milionů korun.

z měst a obcí

Objem v mil Kč

Úspora v mil Kč

1

27,00

6,85

1

29,69

7,58

24

36,11

8,84

70

145,35

40,00

86

172,07

52,50

120

137,00

39,60

302

547,22

155,37

Cílem výše uvedených informací není snaha o zásah do svobodné
vůle občanů pořídit si za své peníze jimi vybrané služby. I ve veřejných
prostorách úřadů se pohybují obchodní zástupci, kteří nabízejí prodlužování dosavadních smluv, čímž omezují možnost klienta zúčastnit se
společné elektronické aukce. Záleží zcela na rozhodnutí každého, jaká
rizika či výhody přijme uzavřením smlouvy. Rada města ani městský
úřad nemohou a hlavně nechtějí zasahovat do soukromého rozhodování. Cílem je vytvořit zajímavou příležitost pro občany Hořovic s využitím služeb zkušeného odborného partnera.
Ing. Ladislav Kazda
tajemník městského úřadu
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ze zasedání rady města

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 28. srpna 2013
n Rada souhlasí s tím, aby část finančních prostředků určených na provoz Městské mateřské
školy byla použita na pokrytí mzdových nákladů
spojených s údržbou ve školce.
n Rada nesouhlasí s realizací záměru výstavby
spalovny malých domácích zvířat v lokalitě mezi
Sklenářkou a Cintlovkou z důvodů stálého zahušťování dopravy a vzrůstající zátěže na životní
prostředí v souhrnu s nepříznivými vlivy průmyslové oblasti. Uplatnit toto stanovisko v rámci
územního a stavebního řízení.
n Rada prozatím nesouhlasí s pokácením stromu (douglaska tisolistá), který roste v blízkosti
hlavního uzávěru plynu a jménem města prověřit
možnost řešení rozporu se zákonem (458/2000
Sb., energetický zákon) jiným způsobem.
n Rada ukládá odboru výstavby a životního prostředí prověřit možnost provozování sběrného
dvoru v areálu bývalého školního statku na p.č.
86/1 z hlediska souladu s územním plánem a zákony o životním prostředí.
n Rada souhlasí s komplexní rekonstrukcí systému měření a regulace plynové kotelny v objektu
plaveckého bazénu za cenu 482.140 Kč. Částka
bude rozložena do 18 splátek po 26.786 Kč.
n Rada souhlasí s prodejem nevyužité naftové
rolby za nejvyšší cenu.
n Rada souhlasí s pronájmem garáží v objektu
zámku nejvyšší nabídce s výjimkou dvou volných garáží pro policii za minimální cenu 600
Kč/měsíc.
n Rada souhlasí s pronájmem parcely o výměře
335 m čtverečních za účelem využívání na zahrádku za částku 20 Kč/m2/rok.
n Na základě doporučení komise dopravní rada
ukládá technickému a dopravnímu odboru zřídit
přechod pro chodce od parkoviště u Sluneční
brány na protější chodník vedoucí k nemocnici.
A dále ukládá zajistit úpravu směrové dopravní
značky na kruhovém objezdu Valdek pro odbočení na Příbram tak, aby nesměřovala na ulici
Svatopluka Čecha.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede
společnost HMS spol. s r. o., za cenu 692.762 Kč
vč. DPH rekonstrukci hlavní střechy objektu
městského kina. Součástí nabídky je výměna
střešní krytiny a výměna klempířských prvků
hlavní střechy. Součástí nabídnuté ceny není
oprava nosných částí krovu, oprava komínů
a omítek, oprava římsy pro montáž háku a okapnic, oprava hromosvodu, lávky ke komínu, dodávka odvětrávacích a anténních prvků.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje, za cenu 293.788 Kč vč. DPH, společnost SEAP
Rokycany s. r. o. realizační dokumentaci stavby
zateplení pavilonů 1. Základní školy č. 1, 2, 4, 5
a 6 vč. výměny výplní otvorů.
n Rada souhlasí s proplácením poměrné pojistné výše pojištění majetku dokončené stavby
nazvané „Hořovice - Červený potok - ř. km 12,9
- 13,3 - ochrana proti vybřežování velkých vod“.
Město bude hradit pojištění té části majetku, kte-
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ré převzalo do užívání a to na základě vystaveného daňového dokladu od Povodí Vltavy, s. p. To
uzavřelo pojistnou smlouvu na kompletní dokončené stavební dílo. Poměrná výše pojistného
pro rok 2013 činí 5.525 Kč.
n Rada souhlasí s posunutím termínu dokončení stavby nazvané Rekonstrukce veřejných WC
a prodejny tisku do 19. 9. 2013. Důvodem je nevyhovující kvalita fasádního a vstupního betonového panelu, které město Hořovice požaduje odlít
nově. Rada zároveň trvá na otevření objektů pro
veřejnost nejdéle při Cibulovém jarmarku.
n Rada souhlasí se zřízením a umístěním lehké
plechové konstrukce o rozměrech 130 x 250 cm
a výšce 230 cm, na pozemku p. č. 668/1 v k. ú.
Hořovice, kam bude umisťován sběrný papír
vyprodukovaný nově zřízenou prodejnou potravin v Pražské ulici, č. p. 18. Konkrétní provedení
a umístění bude provedeno dle návrhu žadatele.
n Rada ukládá odboru technickému a dopravnímu zadat výstavbu propustku v místě nevyřešeného odtoku povrchových vod na cyklostezce.
n Rada ukládá prověřit technický stav lávky přes
Červený potok vedoucí k sauně a koupališti, zejména pilíře.
n Na základě výsledku elektronické aukce konané dne 15. 8. 2013 byla vybrána k uzavření
smlouvy na telekomunikační služby mobilního
operátora pro město Hořovice společnost Vodafone Czech Republic, a. s. Ve spolupráci s firmou
e-Centre a technickým odborem zajistit postupné převedení dosavadních smluv na nového poskytovatele služeb.
n Na základě žádosti Svazu tělesně postižených
v Hořovicích ohledně protékající střechy budovy
městského kina rada rozhodla o dočasném přidělení náhradních prostor v budově městského
úřadu čp. 640 (2. patro) do doby, než se této zájmové organizaci podaří najít jiný vhodný sklad,
nejdéle však do doby, než budou prostory využity
městským úřadem. Podmínkou je dodržení provozního režimu úřadu, zejména zajištění budovy
mimo pracovní dobu. Ve spolupráci se sociálním
odborem připravit návrh nové nájemní smlouvy
s tím, že doposud najímané prostory budou využity pro realizaci sociálních projektů.
n Rada na základě žádosti občanů souhlasí se
zněním smlouvy o zřízení věcného břemene pro
společnost RWE GasNet, s. r. o., spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat plynárenské zařízení na pozemkové parcele 427/2 v k. ú. Velká
Víska v rozsahu zaměření geometrickým plánem
č. 799-66/2013 za jednorázovou úhradu 1.046 Kč
včetně základní sazby DPH.
n Rada na základě žádosti občanů souhlasí se
zněním smlouvy o zřízení věcného břemene pro
společnost RWE GasNet, s. r. o., spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat plynárenské zařízení na pozemkových parcelách 91/2 a 92/8 v k.
ú. Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým
plánem č. 785-48/2013 za jednorázovou úhradu
181 Kč včetně základní sazby DPH.
n Rada souhlasí s navrženými regulativy úpravy
pozemku, týkajícími se prodeje části pozemkové
parcely 72/1 v k. ú. Velká Víska o výměře 62 m2
paní Karolíně Turkové, bytem Zaječov 7.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy č. Z_
S14_12_8120041712 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ur-

čeného k dodávce elektrické energie, podle které
provede společnost ČEZ Distribuce, a. s. za cenu
45.600 Kč, přeložku přívodu elektrické energie
pro objekt základní školy Svatopluka Čecha.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor s Poradnou pro občanství a občanská a lidská práva, týkající se nájmu prostor
pro provozování nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež, kterou bude provozovat a financovat, v případě získání finančních prostředků
v grantovém řízení výše uvedená organizace.
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 874/1,
874/14, 874/13 a 874/9 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem
- pro „Hořovice –kNN pro čp. 828“ a smlouvy
o právu stavby. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu 181 Kč/bm (cca
150 bm) včetně základní sazby DPH.
n Rada vzala na vědomí odstoupení firmy Chlumecká průmyslová, s. r. o., ze soutěže o veřejnou
zakázku na stavbu nazvanou „Zateplení objektu
1. Základní školy v Hořovicích včetně výměny
oken - pavilon 3“. Dle ustanovení zákona o veřejných zakázkách se tedy vítězem soutěže stává
společnost DEREZA, s. r. o., jež se původně umístila na druhém místě. Rada souhlasí s textem
smlouvy o dílo, podle které provede společnost
DEREZA, s. r. o., za cenu 5.511.600 Kč vč. DPH,
do 31. 10. 2013, zateplení a výměnu výplní otvorů v pavilonu č. 3, 1. ZŠ Hořovice (v 1. až 3. NP).
n Rada projednala návrh odboru sociálních
věcí a zdravotnictví, týkající se podání žádosti
o finanční prostředky v rámci výzvy č C2 z Operačního programu – lidské zdroje a zaměstnanost
- 3.1 „Podpora standardizace orgánů sociálněprávní ochrany“ na období od 1. 2. 2014 do 30.
6. 2015.
n Rada souhlasí s přidělením uvolněného bytu
pro manželské páry v Domě s pečovatelskou
službou Hořovice žadatelům dle přílohy zápisu.
Klienti splňují podmínky vnitřního předpisu
3/2011 - Kritéria pro přidělování bytů v Domě
s pečovatelskou službou Hořovice.
n Rada souhlasí s přidělením uvolněného sociálního bytu žadateli dle přílohy zápisu. Rodina žadatele má tři nezaopatřené děti a splňuje kritéria
pro přidělování sociálních bytu podle vnitřního
předpisu č. 1/2011. Dále souhlasí s neobsazením
jednoho sociálního bytu pro potřeby akutního
řešení bydlení a také zatím nesouhlasí s výměnou bytů žadatelek, dle přílohy k zápisu. Souhlasí
s ponecháním jejich žádostí v evidenci.
n Rada souhlasí s tím, aby v rámci změn podle
aktualizovaného organizačního řádu městského
úřadu (vnitřní předpis č. 2 / 2013) byly učiněny
korekce pracovních náplní, za účelem zapojení
všech pracovnic odboru personálního a organizačního do vzájemné zastupitelnosti i v agendě
Czech POINT, která bude nově vykonávána
na radnici. Za tím účelem přesunout pracoviště
informačního centra Městského kulturního centra do hotelu Zelený Strom, domluvit přijatelné
podmínky provozu a uzavřít smlouvu o spolupráci s Městskou akciovou společností, a. s.
n Zajistit přípravu doplnění přílohy zřizovací
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ze zasedání rady a zastupitelstva města
listiny MKC (plakátovací plochy) pro jednání
zastupitelstva.
n Rada souhlasí s dílčí úpravou návrhu 3.
rozpočtového opatření města Hořovice na rok
2013 spočívající v přesunu nákladů 1 mil. Kč
z úpravy povrchu ulice Dlouhé na opravu
střech městského kina. Oprava ulice Dlouhé,
která proběhne ve 4. čtvrtletí 2013, bude hrazena z rozpočtu roku 2014. Změnu projednat
na zastupitelstvu při schvalování 3. rozpočtového opatření.
n Rada schvaluje příspěvek 3.000 Kč obci Křešín
na pořádání akce sbližující Příbramsko, Jinecko
a Hořovicko „Prázdniny končí na Křešíně“ konané dne 30. 8. 2013.
n Rada souhlasí, aby nalezená věc dle přílohy
originálu zápisu byla předána do vlastnictví města Hořovice, prostřednictvím odboru finančního
a školství, který současně zajistí poskytnutí nálezného nálezci dle § 135 odst. 2 zákona č. 40/1964
Sb.
n Rada bere na vědomí rozhodnutí Městského úřadu Hořovice, odboru výstavby
a životního prostředí ze dne 15.8.2013, č.j.
MUHO/16462/2013 , kterým byla v souladu
s ustanovením § 46 odst. 1 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
vyhlášena ochrana památného stromu lípy srdčité (tilia cordata), která roste na pozemku parc. č.
114 v katastrálním území Hořovice. Tato lípa byla
vyhlášena za památný strom.
n Rada bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské mateřské školy za šk. r. 2012/2013.

Z usnesení Zastupitelstva
města Hořovice
ze dne 5. září 2013
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání
na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění podle § 84, odst. 2, písm. b)
n schvaluje 3. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2013 dle podaného návrhu s projednanou úpravou v oddíle Kapitálové výdaje,
kapitole 2212.
n schvaluje
a) Prodej nemovitostí
1) části pozemkové parcely 35/2 o výměře cca 11
m2 v k. ú. Velká Víska manželům MVDr. Tomáši a MVDr. Jarmile Tinkovým, bytem Hořovice,
Pražská 590, za účelem vybudování polyfunkčního domu v Panské zahradě, za kupní cenu 1000
Kč/m2. Přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu pro oddělení pozemku.
2) části pozemkové parcely 44/1 o výměře cca
175 m2 v k. ú. Hořovice manželům MVDr. Tomáši a MVDr. Jarmile Tinkovým, bytem Hořovice, Pražská 590, za účelem vybudování parkoviště k polyfunkčnímu domu v Panské zahradě,
za kupní cenu 500 Kč/m2. Přesná výměra bude
známa po vyhotovení geometrického plánu pro
oddělení pozemku.
3) pozemkové parcely 676/6 o výměře 23 m2 v k.
ú. Hořovice manželům Hedvice a Milošovi Koželuhovým, bytem Hořovice, Lesní 1144, za kupní
cenu 500 Kč/m2.
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b) Nabytí nemovitostí
1) úplatný převod pozemkových parcel 678/3
a 831/23 o celkové výměře 192 m2 v k. ú. Velká
Víska z vlastnictví Sdružení pro přípravu výstavby Velká Víska a pozemkové parcely 92/15 o výměře 19 m2 z vlastnictví manželů MUDr. Tomáše
a Marty Jedličkových do vlastnictví města Hořovice za kupní cenu 150 Kč/m2
2) bezúplatný převod části pozemkové parcely
248/1 v k. ú. Velká Víska o výměře 37 m2 z vlastnictví Středočeského kraje za účelem zřízení
chodníku
n schvaluje aktualizované znění zřizovací listiny
příspěvkové organizace Městská mateřská škola
Hořovice
Městská mateřská škola Hořovice - změna znění článku 3 „Vymezení hlavního účelu zřízení
a tomu odpovídajícího předmětu činnosti“ zřizovací listiny MMŠ Hořovice ze dne 1. 7. 2009
- vyjmutí z předmětu činnosti „poskytování
jednorázových služeb matkám či otcům na další mateřské dovolené, kteří pobírají rodičovský
příspěvek v souladu se zákonem č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře“.
n zřizuje Městskou policii Hořovice a v souvislosti s tím dle § 84 odst. 2 písm. h) vydává obecně závaznou vyhlášku města Hořovice č. 3/2013
o zřízení městské policie Hořovice
n pověřuje pracovní skupinu pro zajištění bezpečnosti ve městě, aby zajistila vhodné personální
obsazení nově vzniklé Městské policie Hořovice.

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 11. září 2013
n Rada ukládá prostřednictvím pořizovatele
(odboru městského úřadu) pověřit zpracovatele nového územního plánu pro město Hořovice
zapracováním změny využití plochy u areálu
bývalého školního statku parc. č. 86/1 a 85 v k.
ú. Velká Víska do nového územního plánu pro
možné vybudování sběrného dvora.
n Zajistit vypracování manipulačního řádu
Žákova náhonu, žádosti o povolení odběru vody a všech dalších souvisejících úkonů
za město Hořovice.
n Rada souhlasí s bezúplatným zapůjčením
veřejného prostranství - Palackého náměstí na předvolební mítink ČSSD dne 20. 9. 2013
v době od 12.00 do 17.00 hodin.
n Rada souhlasí s komplexní rekonstrukcí systému měření a regulace plynové kotelny v objektu
plaveckého bazénu za cenu 482.140 Kč. Částka
bude rozložena do 18 splátek po 26.786 Kč.
n Rada souhlasí s prodejem nevyužité naftové
rolby za nejvyšší cenu.
n Rada souhlasí s provedením energetického auditu na sportovní halu a objekt plaveckého bazénu za účelem získání dotace na zateplení budov.
n Rada souhlasí s přidělením malometrážního
bytu 1 + kk v ulici 1. Máje č. p. 699 zájemci dle
přílohy, která je nedílnou součástí originálu zápisu. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou
na 6 měsíců z důvodu prověření schopnosti žadatelky pravidelně hradit nájem a služby.

n Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy
na pronájem nemovitostí v areálu zimního stadionu v Hořovicích, podle které město pronajímá
společnosti Zimní stadion, s. r. o., pozemkové
parcely 122/25, 122/26, 122/3 , 121/3, budovu
strojovny k ledové ploše na st. p. 122/3 a budovu
šaten a sprch na st. p. 121/3 vše v k. ú. Hořovice.
Smlouva se uzavírá na dobu od 1. 10. 2013 do 30.
9. 2021. Nájemné činí 1.000 Kč ročně.
n Rada ukládá ve spolupráci s odborem výstavby a životního prostředí zadat dendrologický posudek a následně navrhnout navazující opatření
(nová výsadba) za případně odstraněné topoly či
jiné dřeviny ve sportovním areálu.
n Rada ukládá vytvořit návrh nového organizačního řádu Městské správy bytového a nebytového
fondu a ve spolupráci s řediteli základních škol
vypracovat organizační a provozní řád školního
hřiště.
n Objednat odborný posudek na účinné řešení
problému stékání vody z městského pozemku
p. č. 115/2 v k. ú. Velká Víska na sousední soukromé pozemky na základě petice občanů z Jasmínové ulice.
n Rada souhlasí s nabídkou společnosti FORTEL Beroun, s.r.o., na provedení víceprací v podobě úpravy střechy objektu základní školy v ulici
Svatopluka Čecha. Jedná se o demontáž a klempířské provedení montáže okapního oplechování
římsy z titanozinku (TiZn), montáž jedné řady
vláknocementové krytiny (Cembrit) přes oplechovanou římsu a dodávku a montáž sněhových
zachycovačů, též z TiZn, to celé po celém obvodu
střechy. Cena za výše uvedenou dodávku je vyčíslena na 140.409 Kč bez DPH, tj. 169.895 Kč vč.
21% DPH.
n Rada na základě žádosti občanů souhlasí
s prodejem pozemkové parcely 874/12 o výměře
15 m2 (ostatní plocha) v k. ú. Hořovice za účelem využívání na zahradu za kupní cenu 300 Kč/
m2 s tím, že bude zachována studna s pumpou
a umožněn k ní přístup. Z
n Rada souhlasí s návrhem, podle kterého zpracuje společnost R-Projekt 07, v. o. s., za cenu
263.780 Kč vč. DPH realizační dokumentaci stavby nazvané „Starý zámek Hořovice č. p. 28, 30
- 1. etapa - Hospodářské křídlo – část knihovna
a kanceláře“. Rada souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo v termínu od ledna do března 2014, po nabytí právní moci stavebního povolení.
n Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého se prodlužuje termín dokončení akce nazvané „Rekonstrukce sociálního
zařízení a prodejny tisku na Palackého náměstí
v Hořovicích“, kterou provádí společnost Chládek a Tintěra Pardubice, a.s., do 19. 9. 2013.
n Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle
které provede společnost HMS, s. r. o., za cenu
692.762,16 Kč vč. 21% DPH opravu střechy objektu městského kina v termínu do 15. 12. 2013.
n Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo,
podle které zpracuje společnost SEAP Rokycany, s.r.o., za cenu 242.800 Kč bez DPH, tj.
293.788 Kč vč. 21%, projektovou dokumentaci ve stupni realizační dokumentace stavby
na akci nazvanou „1. ZŠ - zateplení pavilonů 1,
2, 4 až 6 vč. výměny oken“.
n Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle
kterého zpracuje vítězný uchazeč soutěže o ve-
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ze zasedání rady města - výběrové řízení
řejnou zakázku, společnost BW-Projekce, s. r.
o., za celkovou cenu 665.500 Kč vč. 21% DPH
všechny stupně projektové dokumentace na akci
nazvanou „Rekonstrukce budovy radnice v Hořovicích“. Prvním úkolem firmy je zpracování dokumentace pro stavební povolení v ceně
299.475 Kč vč. DPH s termínem do devíti měsíců
od podpisu smlouvy o dílo.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění
zřídit a provozovat kabelové vedení NN – kNN
na pozemkové parcele 2279/8 v k. ú. Hořovice
v rozsahu budoucího zaměření geometrickým
plánem - pro „Hořovice, nábřeží Hynka Šlosara
- TS a kNN“. Město Hořovice vystupuje v této
situaci jako opatrovník spolumajitelek pozemku
2279 / 8. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
bezplatně.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení
věcného břemene se společností ČEZ Distribuce,
a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení NN - kNN na pozemkových
parcelách 1238, 1250, 1251/10 a 1251/16 v k. ú.
Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým
plánem č. 1649-206/2013 - pro „Hořovice - kNN
Luční č.p. 862/19, p. Nezbeda“. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu
13.915 Kč včetně DPH.

n Rada zatím nevybrala nabídku advokátní kanceláře, která pro město provede právní posouzení
smlouvy o dílo na údržbu veřejné zeleně. Oslovit
další advokátní kanceláře.
n Rada souhlasí s převodem 1.700.000 Kč z rezervního do investičního fondu organizace na financování instalace mikrokogenerační jednotky
do stávající plynové kotelny domova pro seniory,
Domova na Výsluní, Hořovice.
n Rada souhlasí s pořízením propagačních
a dárkových předmětů jako prezentace Hořovic
podle přiloženého seznamu v celkové ceně do 45
tisíc Kč.
n Rada souhlasí s tím, aby v rámci změn podle
aktualizovaného organizačního řádu městského
úřadu (vnitřní předpis č. 2 / 2013) byly učiněny
korekce pracovních náplní, za účelem zapojení
všech pracovnic odboru personálního a organizačního do vzájemné zastupitelnosti i v agendě
Czech POINT, která bude nově vykonávána
na radnici. Za tím účelem přesunout pracoviště
informačního centra Městského kulturního centra do hotelu Zelený Strom, domluvit přijatelné
podmínky provozu a uzavřít smlouvu o spolupráci s Městskou akciovou společností, a. s.
n Rada ukládá vypsat výběrové řízení na pozici
velitele městské policie.
n Rada souhlasí s bezplatnou výpůjčkou sálu
radnice občanskému sdružení Sedmikráska

na pořádání „Blešího trhu“ dne 19. 10. 2013 od 8
do 16 hod. a dne 30. 11. 2013 od 8 do 16 hod.
na pořádání „vánočního tvoření“ v souvislosti
s „vánočním jarmarkem“.
n Zajistit přípravu doplnění přílohy zřizovací
listiny MKC (plakátovací plochy) pro jednání
zastupitelstva.
n Rada souhlasí s bezplatným propůjčením sálu
a zasedací místnosti pro zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se konají
ve dnech 25. a 26. října 2013.
n Rada nesouhlasí s poskytnutím neinvestiční
dotace na provoz protialkoholní záchytné stanice, kterou provozuje město Příbram.
n Rada souhlasí s bezúplatným pronájmem
veřejného prostranství - Palackého náměstí na předvolební mítink KSČM dne 15. 10. 2013
v době od 14.00 do 16.00 hodin.
n Rada souhlasí s odpisem pohledávky ve výši
19.206,60 Kč (nezaplacené faktury) a pohledávky ve výši 2.000 Kč (nevyrovnaná půjčka), neboť
jejich vymáhání je nerealizovatelné. Vesměs se
jedná o osoby společensky nepřizpůsobivé, pobírající sociální dávky, bez majetku.
n Rada souhlasí s poskytnutím finanční podpory na pořádání finále Skokového poháru České
pojišťovny 2013, konané ve dnech 17. - 22. 9.
2013 ve výši 10 tisíc Kč. Výsledek hlasování: 5 pro
a 2 se zdrželi.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Starosta města Hořovice v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších změn vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici

velitel Městské policie v Hořovicích
Druh práce: vedoucí pracovník / strážník pověřený zastupitelstvem města plněním některých úkolů při řízení Městské policie v Hořovicích. Místo výkonu práce - Hořovice; platová třída 10 (podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů). Pracovní poměr na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup dohodou.
Zákonné podmínky: státní občan ČR, věk nad 21 let l bezúhonnost, spolehlivost, zdravotní způsobilost ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb.,
v platném znění l osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii
Další požadované předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání l komunikativní osobnost, vynikající organizační a řídící schopnosti,
schopnost zvládnout zátěžové situace l dobrá znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B l znalost cizího jazyka výhodou, zbrojní pas
výhodou l zkušenosti z bezpečnostních služeb výhodou
Náležitosti přihlášky uchazeče: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče l státní příslušnost a místo trvalého
pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu, telefonní spojení, popř. e-mail l datum a podpis uchazeče
Doklady, které je nutné doložit k přihlášce: životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech l originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce l ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání l koncepce
činnosti Městské policie v Hořovicích v minimálním rozsahu 2 strany formátu A4 l čestné prohlášení o bezúhonnosti a spolehlivosti dle ustanovení
§ 4a) a § 4b) zákona č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších změn l negativní lustrační osvědčení ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., ve znění
pozdějších změn (tato povinnost se nevztahuje na občany narozené po 1. prosinci 1971. Po těchto občanech se nevyžaduje osvědčení ani čestné
prohlášení podle § 4 zákona č. 451/1991 sb.) l doklad lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče l doklad o složení zkoušky odborné způsobilosti
- úředně ověřená kopie, pokud uchazeč zkoušku složil (nepovinná příloha přihlášky) l zbrojní průkaz - úředně ověřená kopie, pokud uchazeč zbrojní
průkaz vlastní (nepovinná příloha přihlášky) l souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Nutnou podmínkou pro výkon funkce osoby pověřené některými úkoly městské policie je absolvování zkoušky k získání
osvědčení pro výkon funkce strážníka městské policie (pověření může být podmíněno získáním tohoto osvědčení). Přihlášky
zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení.
Přihlášky s požadovanými doklady je nutné doručit nejpozději do 31. 10. 2013 na adresu: Město Hořovice, kancelář
starosty, Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice. Obálku označte slovy : „ VŘ- velitel Městské policie v Hořovicích.“
Bližší informace o druhu práce podá: Ondřej Vaculík, starosta, tel.: 311 545 303.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
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informace

Informace z bazénu
n Pro příznivce ranního plavání
Od 17. 9. si můžete každé úterý
a čtvrtek od 6:00 do 8:00 odstartovat
den plaváním v krytém bazénu. Vstup
jen s permanentkou. Kontakt: Jarmila
Jaňourová, mobil 605 275 243.
n Plavání s ČPZP
Začíná od 1. října 2013. Úterý
od 16:00 do 17:00, sobota od 10:00
do 11:00. Až do konce listopadu 2013.

AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.

Pracoviště Hořovice
Valdecká 826
268 01 Hořovice	
  

ve spolupráci s Městským úřadem Hořovice
uskuteční 	
  

sobota 19.10.2013
Letná (vjezd ke koupališti - proti tobogánu)
Višňovka (parkoviště u Sluneční brány)
Sídliště K. Sezimy
U Rybníčka
Palachova ul. (proti obchodům)
Anýžova ul. ( křižovatka se Svat. Čecha)
Fügnerova ul. (naproti Albě)
Sklenářka (sídliště)

Informace ze sauny
n Sauna Hořovice
Čtvrtek (ženy) od 26. 9.
12:00 - 21:00
Pátek (muži) od 27. 9.
12:00 - 21:00
Sobota (muži) od 26. 10. 12:00 - 20:00
Neděle (ženy) od 27. 10. 14:00 - 19:00
Středy (společná) od 20. 11. 14:00 - 21:00
Na setkání se těší Milan a Růženka
Vystydovi, tel.: 777 864 970, 777 850 069.
Více na www.saunahorovice.webnode.cz.

•
•
•
•
•
•
•
•

Pozor na podvodníky
Vodovody a kanalizace varují občany Hořovic
před podvodníky, kteří se vydávají za zaměstnance vodáren. Snaží se dostat do domácností s tím,
že potřebují odebrat vzorek vody. V některých
případech kontaktují předtím občany telefonicky.
V současné době naše společnost neprovádí žádné mimořádné vzorkování! Naši zaměstnanci se
Vám mohou prokázat identifikační kartou s fotografií, logem a razítkem společnosti. Jestliže máte
pochybnosti, zavolejte na naši zákaznickou linku
800 100 663, kde Vám totožnost našich pracovníků potvrdí i mimo pracovní dobu.
Jiří Paul, VaK Beroun, a.s.

•

8:40 – 9:00 hod	
  
9:05 – 9:25 hod	
  
9:30 – 9:55 hod	
  
10:00 – 10:40 hod	
  
12:15 – 12:40 hod	
  
12:45 – 13:05 hod	
  
13:10 – 13:25 hod	
  
13:30 – 14:00 hod	
  

znečištěné obaly od barev, olejů apod.
zářivky, výbojky
AKU – baterie
suché galvanické články – monočlánky
pneumatiky
televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad
vyřazené léky
oleje, olejové filtry
lednice, mrazáky	
  

V případě dotazů ohledně příjezdu na stanoviště volejte: 725 779 792
Elektrozařízení bude odebíráno na zpětný odběr bezplatně, ale pouze kompletní výrobky.
Sběr nebezpečného odpadu je pro občany zdarma, náklady hradí Městský úřad.
Právnické osoby platí dle ceníku platného pro rok 2012.

Všem občanům děkujeme za spolupráci a za kladný vztah k životnímu
prostředí

 311	
  513	
  540

IČO : 49356089	
  	
  	
  	
  	
  

	
  
	
  

 311	
  516	
  018

DIČ : CZ49356089

 horovice@avecz.cz

č.ú. 1092003843/5500	
  

Bezplatná právní poradna - pozor, změna!
Již od dubna 2013 funguje na Městském úřadu v Hořovicích každé druhé pondělí v měsíci bezplatná právní poradna. Dosud
klienti přicházeli od 9:30 do 15:00, jak na ně přišla řada. Zájem občanů o poradenství ovšem značně narostl, a proto je pro zachování hladkého průběhu třeba se telefonicky objednat na čísle 311 545 344 do Hořovic, případně na čísle 724 701 606 nebo
724 701 604 do Berouna.

§

Pro připomenutí: 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 v Hořovicích, Palackého nám. 640 (býv. zemědělská škola) v přízemí, č. dveří 112
Objednání na tel: 311 545 344
S jakými problémy se na nás můžete obrátit?
4 CIZINECKÉ PRÁVO (povolení k pobytu, pracovní povolení, získání občanství...)
4 PRACOVNÍ PRÁVO (pracovní smlouvy, ukončení pracovního poměru....)
4 DLUHOVÁ OTÁZKA (exekuce, oddlužení...)
4 OTÁZKA BYDLENÍ (práva a povinnosti spojená s nájmem bytu...)
4 LIDSKÁ PRÁVA A DISKRIMINACE
4 SOCIÁLNÍ DÁVKY (dávky nemocenského pojištění, dávky SSP, dávky hmotné nouze...)
4 MAJETKO-PRÁVNÍ VZTAHY (nabývání vlastnictví, dědění, darování...)
Sociální poradenství  se NEPOSKYTUJE při:
4 SEPISOVÁNÍ ZÁVĚTÍ, VYPOŘÁDÁNÍ SJM, SOUSEDSKÉ SPORY, PŘEVODY NEMOVITOSTÍ, TRESTNÍ SPORY, OBCHODNÍ PRÁVO
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volby

Oznámení o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Starosta města Hořovice podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
v pátek dne 25. října 2013 od 14:00 hodin
do 22:00 hodin a v sobotu dne 26. října
2013 od  8:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb:
ve volebním okrsku č. 1  je volební místnost  v budově MěÚ Hořovice (Palackého
náměstí   čp. 2) pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
n 1.máje - čp. 699, 750, 751, 752, 753, 754,
755, 819, 820
n Dolní - čp. 67, 411, 417, 425
n Husovo náměstí - čp. 53, 54, 55, 56, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 68, 70, 71, 74, 403, 507,
528
n Kamenná - 0
n Klidná - 0
n Kosmonautů - čp. 679, 680, 685, 686,
687, 705, 706, 707, 708, 758, 759, 762
n K Výrovně - čp. 1517, 1518, 1521, 1525,
1526, 1528, 1531, 1532, 1533, 1534, 1539,
1540, 1552, 1553, 1554, 1555, 1566, 1573,
1575, 1583, 1587, 1598, 1601
n Lidická - čp. 66, 146, 404, 409, 412, 424,
426, 436, 541, 552, 594, 595, 760, 1408,
1462
náměstí Boženy Němcové - čp. 59, 348,
371, 390, 416, 419, 422, 423, 435, 579, 808,
811
n Na Kopečku - čp. 1465, 1489, 1505,
1524, 1527
n Na Radosti - čp. 420, 421, 427, 529, 539,
554, 562, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746,
747, 821, 822, 871, 872
n Na Tržišti - 0
n Obránců míru - čp. 85, 101, 550, 580,
627, 678, 691, 692, 693, 696, 697, 713, 714,
715, 716, 861, 1243
n Palachova - čp. 701, 702, 703, 709, 710,
711, 712, 725, 726, 727, 729, 730, 731, 732,
733, 734, 735, 756, 757, 1282
n Pod Lesíkem - 0
n Polní - čp. 499, 548, 577, 581
n Slavíkova - čp. 75, 76, 315, 316, 1353,
1356, 1357, 1358, 1359, 1456
n Strmá - čp. 223, 350, 352, 356, 357, 358,
367, 368, 369, 372, 378, 379, 380, 381, 399
n U Školky – čp. 1467, 1514, 1572
n U Vodojemu - 0
n Valdecká - čp. 58, 82, 83, 84, 86, 87, 88,
89, 90, 201, 349, 353, 355, 377, 383, 391,
408, 526, 572, 596, 598, 650, 663, 749, 765,
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801, 826, 840, 855, 1208, 1247, 1263, 1268,
1306, 1319, 1321, 1479, 1492, 1562, 1565
ve volebním okrsku č. 2  je volební místnost  v budově 1. ZŠ (Komenského 1245)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
n 9. května - horní část - čp. 205, 206, 207,
208, 209, 210, 211, 230, 231, 232, 233, 244,
245, 262, 373
n Anýžova - čp. 92, 95, 96, 434, 449, 450,
469, 470, 480, 486, 515, 516, 540, 772, 773,
776, 777, 778
n Herainova - čp. 158, 280, 322, 323, 324,
325, 336, 345, 461, 463, 601
n Horní - čp. 443, 446, 447
n Hvozdecká - čp.1470, 1477, 1488, 1508,
1595
n Jílová - č.ev. 02, 04, 05, 06, čp. 812, 815,
816, 823, 825, 828, 843, 844, 1386, 1445,
1550
n Jiráskova - čp. 602, 617, 704, 717, 724,
737, 738, 739
n Jungmannova - čp. 156, 282, 291, 292,
293, 294, 295, 296, 300, 301, 302, 303, 304,
305, 306, 307, 309, 311, 314, 319, 328, 362,
397, 497, 505, 536, 537, 1391
n Krátká - čp. 459, 460, 518, 521, 547, 19E
n Lidická - čp. 410, 467, 473, 477, 488, 498,
503, 569, 570, 1388
n Luční - čp. 339, 340, 351, 524, 551, 636,
637, 638, 641, 694, 768, 769, 771, 774, 850,
862, 1226, 1258, 1330, 1430
n Místní - 0
n Nábřeží Hynka Šlosara - čp. 413, 429,
430, 438, 441, 442, 444, 451, 452, 468, 495,
510, 511, 544, 576, 603, 604, 608, 653, 1397,
1451, 11E, 22E, 24E, 25E
n náměstí Svobody - čp. 135, 136, 192,
193, 194
n Nerudova - čp. 106, 108, 109, 110, 113,
114, 115, 182, 195, 196, 197, 560
n Na Lukách - čp. 1469, 1471, 1472, 1473,
1475, 1482, 1486, 1487, 1491, 1493, 1496,
1497, 1498, 1519, 1522, 1523, 1541, 1591,
1593, 1599
n Na Schůdkách - čp. 259, 260, 263, 264
n Na Vršku - čp. 256, 257, 258, 266, 267
n Nad Školou - 0
n Nožířská - 0
n Palackého náměstí - čp. 2, 21, 24, 43, 77,
78, 79, 80, 81, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 102,
103, 104, 200, 202, 203, 204, 252, 253, 254,
640, 1383, 1398, 1417, 1419, 1443, 1546

n Podlužská - čp. 359, 558, 585, 645, 666,
835, 837, 838, 842, 845, 852, 854, 856, 858,
859, 1244, 1336
n Pražská - čp. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14,
15, 18, 19, 33, 346, 366, 376, 384, 386, 590,
620, 882, 904, 988, 1000, 1349, 1350, 1407
n Sládkova - čp. 534, 559, 614, 619, 621,
624, 628, 630, 632, 695, 767, 832, 1516
n Slunečná - čp. 718, 813, 817, 824, 827,
829, 830, 841, 846, 847, 849
n Smetanova - čp. 91, 246, 247, 248, 250,
251, 1582
n Stará - 0
n Svatopluka Čecha - čp. 265, 431, 437,
440, 445, 454, 455, 479, 492, 522, 523, 531,
556, 557, 568, 574, 1267
n U Cihelny - čp. 402, 414, 415, 493
n Úzká - čp. 111, 112, 261, 320, 472, 475
n Větrná - čp. 107, 448, 456, 457, 462, 474,
494, 496, 500, 504, 553, 597, 805, 869,1265
n Vítězná - čp. 290, 326, 555, 665, 770,
1500
n Vrbnovská - čp. 22, 23, 26, 27, 28, 30,
1138, 1351, 1414
n Západní - čp. 16, 52, 72, 139, 542, 588,
631, 642, 648, 673, 675, 1261
n Žižkova - čp. 221, 222, 249, 268, 269,
275, 277, 279, 285, 329, 330, 331, 332, 347,
575
ve volebním  okrsku č. 3  je volební místnost v budově 2. ZŠ Víska (Vísecké náměstí čp. 318)   pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
n Buková - čp. 890, 1292, 1332, 1334,
1338, 1339, 1348, 1375, 1378, 1379, 1381,
1387, 1394, 1396, 1400, 1442, 1547, 1586
n Cihlářská - čp. 925, 1036, 1052, 1057,
1126, 1136, 1205, 1384, 1421, 1434
n Dlážděná - čp. 897, 898, 940, 948, 954,
1322
n Dr. Holého - čp. 936, 937, 938, 939, 942,
944, 946, 951, 976, 977, 991, 995, 1012,
1013, 1194
n Jabloňová - čp. 899, 985, 1005, 1145,
1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152,
1153, 1162, 1246, 1281, 1327
n Jahodová - čp. 1446, 1447, 1448
n Jasmínová - čp. 1137, 1173, 1174, 1175,
1179, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186,
1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1545
n Jeřabinová - čp. 1537, 1544, 1557, 1564,
1570,
n Kalinová - čp. 1140, 1160, 1161
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volby
n Komenského - čp. 9, 34, 39, 40, 41, 42,
44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 433, 545, 633, 634,
914, 956, 957, 959, 1045, 1245, 1574
n Květinová - čp. 1449, 1450
n K Labi - 0
n Lesní - čp. 1055, 1058, 1074, 1075, 1076,
1108, 1144, 1326, 1426
n Lipová - čp. 1154, 1155, 1156, 1157,
1158, 1159, 1328, 1333, 1369, 1411, 1433,
1515, 1585
n Malá - čp. 909, 911, 912, 917, 926, 929, 930
n Malinová - čp. 1581
n Milinovského - čp. 891, 908, 960, 961,
962, 963, 964, 967, 969, 970, 972, 983, 1001,
1051, 1103, 1125, 1393
n Modřínová - čp. 1262, 1266, 1271, 1274,
1276, 1283, 1286, 1287, 1288, 1290, 1294,
1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301,
1302, 1303, 1304, 1305, 1308, 1309, 1310,
1311, 1313, 1315, 1316, 1320, 1323, 1324,
1325, 1329, 1335, 1341, 1342, 1343, 1344,
1346, 1347, 1352, 1354, 1360, 1361, 1374,
1377, 1382, 1389, 1405, 1463
n Pionýrská - čp. 906, 1047, 1049, 1050,
1054, 1070, 1112, 1116, 1123, 1124, 1128,
1129, 1130, 1193, 1444
n Pod Dražovkou - čp. 975, 981, 1039,
1043, 1044, 1059, 1067, 1111, 1142, 1200,
1203, 1269, 1285, 1318, 1406
n Pražská - čp. 900, 913, 923, 931, 932,
933, 934, 935, 941, 971, 984, 986, 1014,
1027, 1028, 1107, 1478, 1558
n Příbramská - čp. 895, 896, 965, 966, 968,
973, 974, 990, 999, 1006, 1029, 1040, 1042,
1056, 1071, 1105, 1113, 1134, 1135, 1139,
1209, 1228, 1440, 1459, 1509
n Rpetská - čp. 955, 1030, 1060, 1201,
1437, 1438, 1567
n Sadová - čp. 916, 1141, 1163, 1164, 1165,
1166, 1167, 1168, 1169, 1171, 1172, 1176,
1177, 1178, 1331, 1429
n Sídliště Karla Sezimy - čp. 902, 903, 950,
1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1068,
1069, 1115, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121,
1122, 1439
n Šeříková - čp. 1127, 1143, 1170, 1206,
1207, 1264, 1576
n Šípková - čp. 1460, 1461, 1481, 1483,
1484, 1490, 1535, 1568, 1584
n U Rybníčka - čp. 987, 1011, 1019, 1024,
1025, 1035, 1038, 1048, 1053, 1104, 1114,
1249, 1592
n Vilová - čp. 1073, 1077, 1078, 1079,
1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086,
1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093,
1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100,
1101, 1102
n Vísecká - čp. 875, 876, 877, 878, 879,
880, 881, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889,
901, 907, 910, 919, 920, 921, 922, 924, 927,
928, 958, 1425
n Vísecké náměstí - čp. 198, 318, 874, 892,
894, 945, 947, 952, 953, 997, 1280, 1416
n Vrchlického - čp. 978, 979, 980, 982, 989,
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992, 993, 994, 996, 998, 1002, 1003, 1004,
1007, 1008, 1009, 1010, 1015, 1016, 1017,
1018, 1020, 1021, 1022, 1023, 1026, 1032,
1033, 1034, 1041, 1109, 1312
ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost  v budově Státního zámku (Vrbnovská čp. 22) pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
n K Nemocnici - čp. 25, 1106, 1197, 1198,
1199, 1395
n Na Okraji - čp. , 1495, 1504, 1529, 1549,
1559, 1600
n Pod Remízkem - 1588
n U Remízku - čp. 1210, 1211, 1212, 1213,
1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220,
1221, 1222, 1223, 1224, 1392
n U Svatého Jana - 0
n Višňová - čp. 1229, 1230, 1231, 1232,
1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239,
1240, 1241, 1242, 1367
ve volebním okrsku č. 5  je volební místnost v budově Společenského domu (Nádražní čp. 606) pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
n 9. května - dolní část - čp. 148, 149, 150,
151, 152, 154, 155, 162, 164, 165, 166, 167,
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 179,
180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
333, 370, 543, 591, 607, 1317, 1415
n Cvočkařská - čp. 255, 270, 271, 272, 273,
274, 276, 284, 286, 321, 354, 365, 394
n Dlouhá - čp. 116, 117, 118, 120, 121, 122,
123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134
n Fügnerova - čp. 48, 344, 374, 389, 406,
453, 458, 565, 807, 810, 864, 1412, 1543,
1556, 1561, 1563, 8E
n Hradební - čp. 1072, 1195, 1204, 1362,
1363, 1364, 1365, 1366
n Kapitána Matouška - čp.1579
n Ke Stadionu - čp. 147, 1385
Klostermannova - čp. 219, 220, 297, 310,
519, 520, 532, 538, 546, 586, 613, 698, 723,
775, 803, 814, 848, 1251, 1253, 1254, 1485,
15E, 17E, 18E, 21E, 23E, 27E
n Konečná - čp. 609, 610, 611, 612, 616,
626, 700, 1452
n K Plevnu - čp. 388
n Kotopecká - čp.1589
n Lázeňská - 0
n Letenská - čp. 69, 73, 124, 140, 335, 748,
1225, 1273, 1423, 1427
n Masarykova - čp. 35, 153, 159, 160, 161,
217, 234, 288, 387, 392, 407, 432, 481, 482,
490, 549, 719, 720, 721, 728, 797, 799, 857,
1248, 1252, 1260, 1314, 1337, 1345, 1368,
1370, 1371, 1372, 1399, 1404, 1418, 1424,
1428, 1432, 1436, 1458, 1480, 1494, 1501,
1503, 1520, 1536, 1538, 1560, 20E
n Nádražní - čp. 190, 191, 213, 216, 224,

225, 226, 227, 228, 229, 337, 471, 476, 606
n Na Cintlovce - čp. 535, 1454, 1468, 1474,
1530, 1580
n Na Hořičkách - čp. 655, 656, 657, 658,
660, 661, 662
n Nová - čp. 343, 564, 779, 780, 781, 782,
1180, 1594
n Plzeňská - čp. 176, 178, 298, 299, 338,
428, 639, 804, 1227, 1502, 28E
n Pod Nádražím - čp. 138, 281, 283, 289,
308, 317, 327, 334, 527, 654, 659, 806, 836,
853, 1250, 1257, 1275, 1277, 1278, 1279,
1289, 1293, 1376, 1402, 1413, 1431, 1453
n Potoční - čp. 395, 418, 509, 525, 1457
n Sklenářka - čp. 57, 168, 312, 313, 375,
487, 567, 582, 584, 587, 592, 593, 615, 622,
623, 625, 647, 664, 667, 668, 669, 670, 671,
672, 674, 676, 677, 681, 682, 683, 684, 688,
689, 690, 722, 736, 795, 818, 833, 834, 863,
868, 1255, 1259, 1291, 1390, 1401, 1410,
1420, 1476, 1507, 1512, 1513, 1551, 1596,
1597
n Spojovací - čp. 32, 287, 533, 573, 1272
n Sportovní - čp. 943, 1131, 1132, 1192
n Tichá - čp. 142, 144, 145, 439, 489, 513,
517, 530, 783, 784, 785, 1284, 1571, 1577,
1578
n Tyršova - čp. 105, 119, 163, 218, 235,
401, 464, 465, 466, 478, 483, 484, 485, 491,
501, 561, 563, 571, 578, 583, 589, 600,
605, 618, 629, 635, 644, 646, 649, 761, 766,
796, 800, 809, 867, 1373, 1422, 1435, 1464,
1506, 1510, 1511, 1542, 1548, 1590, 14E
n U Koupaliště - čp. 502, 512, 851, 865,
870
n U Mlýna - čp. 866, 873, 1256, 1270,
1409,1455, 1499
n U Nádraží - čp. 341, 342, 405, 802, 1403,
1569
n U Náhonu - čp. 1355, 1380
n U Mlýnského potoka – čp. 1602
n U Potoka - čp. 29, 37, 212, 214, 643, 831,
1307, 1340, 1441
n U Remízku - čp. 949, 1133, 1196
n Zámecká - čp. 10, 36, 38, 236, 237, 238,
239, 240, 241, 242, 243, 364, 599, 652, 839,
918, 1031, 1037, 1046, 1466
n Závodní - 0
3. Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem.
4. Každému voliči budou dodány 1 den
přede dnem voleb hlasovací lístky (lhůta
zkrácena dle § 55 zákona).
5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící,
škrtané   nebo jinak označené hlasovací
lístky jiné.
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Zahradní slavnost v Hořovicích navštívil i zloděj
Poslední sobotu v měsíci srpnu pořádala občanská sdružení Hořovické maminky
a Duellanti již druhý ročník akce nazvané
Zahradní slavnost.
Tento rok se akce konala v zahradě Společenského domu Hořovice a možná se stane
tradicí, že každý rok bude Zahradní slavnost
v jiné zahradě města Hořovice. Slavnost nabídla více jak 250 platícím a 100 čestným
hostům nejen spousty stánků s občerstvením, dřevěnými hračkami, ručně dělanými
dekoracemi a spoustou dalšího, ale i stánky,
kde si děti pod dozorem partnera akce, obchůdku Tvořivý ráj, mohly samy nějakou tu
hračku či dekoraci vyrobit. Další z partnerů
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna zase
nabídla maminkám i tatínkům testování jejich zdravotního stavu a připravila i soutěže
pro děti. Čistě pro maminky zde byla k dispozici paní Lenka Peške s kolegyní, obě ze
společnosti Mary Kay a maminky zdarma
nalíčily, poradily i obdarovaly hodnotnými
dárky. Slavnosti měly i vzácného hosta a tím
byl pan senátor Jiřího Oberfalzer, který zde
zastupoval generálního partnera letošního
ročníku ZS - nadační fond Letorosty. „Pan
senátor si prošel slavnost hned ze začátku

a věřím, že se mu naše akce líbila. Kvitoval,
že prostor i aktivity jsou připraveny pro celou rodinu a tak si každý její člen zde najde
své. Jsem velmi ráda, že si našel ve svém plném diáři čas a naši akci navštívil,“ přiznala
Lucie Menclová, předsedkyně Hořovických
maminek.
Součástí slavnosti byl i stánek projektu Hřiště pro hořovické sviště a výtěžek ze
stánku, malování a i ze skákacího hradu,
který dělal 2.800,-Kč, bude na tento projekt
věnován. Díky partnerům jako jsou město
Hořovice, Středočeský kraj a místní realitní společnost RE/MAX 2000, jsme mohli
opět nabídnout krásný program. Vystoupily tanečnice ze skupiny Mericia, Loutkové
divadlo Vysmáto, skupina Villanella, a také
10 psů z kynologické stanice ve Zdicích.
V rámci ukázky výcviku si návštěvníci mohli
na vlastní kůži zkusit, jaké to je, být zadržen
psem. Zahradní slavnost vrcholila tombolou
o krásné ceny a právě tohoto času, bohužel, využil či využili zloději a vykradli šatnu
šermířské skupině. Odcizili hlavně mobilní telefony. A tak s přáním, že již příští rok
bude mít naše město Městskou policii, vás
zveme na prohlédnutí fotografií (na webo-

Cyklostezka Osek - Hořovice
Proč cyklostezka Osek - Hořovice nevede dále od koryta Červeného potoka, to byla
otázka, která zazněla na posledním veřejném
zasedání našeho zastupitelstva. Nejvážnějším
důvodem je skutečnost, že s jinou (z hlediska
samotné cyklostezky asi vhodnější) trasou
nesouhlasili majitelé pozemků a „město“ je
ani nemohlo vykoupit. K jediné možné trase podél potoka (zhruba po historické cestě)
Povodí Vltavy, s. p., vydalo souhlasné stanovisko (dne 17. 10. 2012) s upozorněním, „že
v levém oblouku Červeného potoka u parcel
č. 2225/1 a 2225/2 dochází k erozi pravého
břehu a proto doporučujeme provést v těchto
místech řádné opevnění“.

Výstavba cyklostezky byla vázána na dotaci
a stanovené termíny realizace, „městu“ se přece jen podařilo od některých majitelů části pozemků na okraji Červeného potoka dovykoupit
a posunout trasu alespoň o pár metrů dále (výše)
od potoka. Během stavby (před kolaudací) přišla
povodeň, která - řečeno úředním jazykem - „prohloubila nátrž do pravého břehu“ (o značných
pár metrů) a znovu ohrozila cyklostezku. Nyní
tedy nezbývá než sesutý břeh upravit a koryto
opevnit, o což „město“ ve spolupráci s Povodím
Vltavy usiluje v rámci nápravy škod po povodni. K zajištění svahu a řečiště Červeného potoka
musí dojít i bez ohledu na stavbu cyklostezky.
Ondřej Vaculík

Obecně závazná vyhláška města Hořovice č. 3/2013,
o zřízení městské policie
Zastupitelstvo města Hořovice se na svém zasedání dne 5. září 2013 usnesením č. 3/2013
usneslo vydat na základě ustanovení § 1 odst. 1 zákona č. 553 / 1991 Sb., o obecní polici,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a ustanovením §84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Ve městě Hořovice se ke dni 1. ledna 2014 zřizuje Městská policie Hořovice.
Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
     	
Ondřej Vaculík  			        Mgr. Petr Bakule
	       starosta                                                                místostarosta
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vých stránkách sdružení - www.horovickemaminky.cz a rovněž na www.duellanti.cz)
a návštěvě dalších akcí.
Nejbližší akce:
15. 9. Cvičení v zahradě - akce na podporu
projektu Hřiště pro hořovické sviště, 21.9.
Podzimní jarmark

Hasičské informace
Zásahy Hasičského Záchranného
Sboru Středočeského kraje, územního odboru Beroun, požární stanice Hořovice (HZS SKSH).
n Od 15. 8. 2013 do 15. 9. 2013 hasiči ze stanice Hořovice vyjížděli k 32
událostem, z toho k 6 požárům, 4 technickým událostem typu otevření bytu,
padlý strom, ke 14 dopravním nehodám,
k dvěma událostem typu záchrana osob
a zvířat, 2x k úniku nebezpečných látek
a 4x k planému poplachu.
n V pátek 23. srpna se objevily ve Stroupinském potoce uhynulé ryby. Přivolaní
hasiči identifikovali neznámé látky v potoce předběžně jako únik septiku, což
následně potvrdila i přivolaná Chemická laboratoř HZS Středočeského kraje.
Dalšímu úniku látek zamezili pracovníci
VAK Beroun za přítomnosti odboru životního prostředí ORP Hořovice.
n V neděli 25. 8. zasahovali hasiči v úseku 30 – 34 km dálnice D5 během několika málo hodin u čtyř dopravních nehod,
při nichž byly zraněny dvě osoby.
Zajistili místa dopravních nehod, provedli protipožární opatření a odstranili
jejich následky.
n V pondělí 26. srpna nacvičovali hasiči
v areálu podniku Mubea likvidaci simulovaného požáru lakovny.
n Dne 7. 9. ve večerních hodinách byli
hasiči přivoláni k dopravní nehodě v Jincích (směr Běštín), kde došlo ke srážce osobního automobilu s traktorem.
Společně se zdravotnickou záchrannou
službou a policií ČR vyprostili zraněnou
osobu speciálním hydraulickým zařízením, zraněný byl letecky transportován
do nemocničního zařízení. Jednotka poté
zlikvidovala následky dopravní nehody.
n K další tragické nehodě osobního
vozu s kamionem došlo 11.9. v 21:44 hodin na silnici Bavoryně ve směru na Libomyšl. Na místě havárie došlo k úniku
motorové nafty, kterou hasiči likvidovali
pomocí sorbentu. Odstraňování následků nehody trvalo do časných ranních
hodin.
Podle přehledu nprap. Zdeněk Laubeho
zpracovala Yvetta Hájková
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Projekt Výměna zkušeností a know-how v oblasti volnočasových
aktivit a vzdělávání rodičů s dětmi na mateřské dovolené byl zahájen
Městu Hořovice se v letošním roce podařilo získat finance z Fondu partnerství v programu švýcarsko-české spolupráce s cílem
vytvořit Rodinné centrum v Hořovicích. Naplněním programu byl pověřen Domeček Hořovice.
V pondělí 9. září byla zahájena první část
projektu. Zástupci Domečku Hořovice odletěli
do Zürichu na pozvání partnerské organizace
Mütter und Väterberatung (Sdružení matek
a otců), aby navštívili fungující rodinná centra
ve Švýcarsku. Během pěti dnů navštívili nejen
rodinná centra, ale i organizace, zabývající se
vzděláváním pracovníků rodinných center
nebo sociálních pracovníků a pracovníků státní správy.
Paní Irene Candido a její kolegyně připravily nabitý program. Po prvotním ujasnění
pozic obou organizací ve Švýcarsku a v České
republice a rozdílech obsahu vzdělání pracovníků v rodinných centrech obou zemí, jsme
brzy našli společnou řeč. A už během prvních
dvou dnů jsme změnili pohled na připravované rodinné centrum v Hořovicích. Švýcarský
model rodinného centra nám začal být velice
sympatický.
Typickým znakem tamních rodinných center je spojení s tzv. treffpunkty. To jsou místa,
kde se lidé z obcí nebo center spontánně scházejí, kde tráví svůj volný čas a kde si mohou dát
občerstvení. Jak jsme zjistili, otevřený veřejný
prostor dokáže navodit bezpečnou atmosféru
pro všechny, kdo do centra přichází. Navíc přitáhne pozornost rodičů i k nabízeným aktivitám rodinného centra, nebo nabídne místo pro
spontánní aktivity. Ostatně, po něčem takovém
maminky na mateřské dovolené v Hořovicích
často volají a pracovníci Domečku na vlastní
kůži poznali, jak může skvěle fungovat.
Díky ochotě švýcarských partnerů jsme si
prohlédli rodinná centra a poradny pro matky
a otce v Zürichu a Basileji. Podmínkou pro jejich
fungování je stejně jako u nás bezbariérovost.
Prostory ve starších budovách jsou upravovány
tak, aby je mohli rodiče a děti bezpečně využívat. Viděli jsme ale i nové rodinné centrum Elch
v severní části Zürichu, které nás nadchlo svou
architektonickou účelností. A už jsme viděli,
jak ho naplnit životem. Naše představy o vybavenosti nábytkem a pomůcek pro děti i dospělé
často překračovaly švýcarský standart.
Během pětidenního pobytu ve Švýcarsku
jsme viděli práci s dětmi místních organizací
v takzvaných herních skupinách, které sami
nazývají jako předškolka. Jde o dopolední aktivity pro děti 2-3 leté, které se podobně jako
v ČR nedostaly do školek, nebo jde o děti přistěhovalců, které se mimo socializace v dětské
skupině snaží především naučit místní jazyk.
Podmínky ani způsob práce v předškolkách se
nijak nelišily od fungování minikroužků, které jsme nabízeli v Hořovicích v době, kdy byl
velký převis poptávky po místech v městské
mateřské škole.
V rodinném centru v Hořovicích bychom
rádi nabídli jedenkrát týdně doplňkovou službu i švýcarskou specialitu - poradnu pro maminky s dětmi. Jejím hlavním cílem je pomoci
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maminkám s problémy, které během výchovy
miminek nebo batolat potkají snad všechny rodiny. Švýcarští pracovníci jsou oproti nám více
pediatry než pedagogy, a proto bychom rádi
našli odborníka, nebo zdravotní instituci, kteří
by tuto poradnu garantovali.
V rodinném centru bychom rádi pro rodiče
a děti pořádali vzdělávací aktivity. Jak jsme se

Všem, kdo podpořili, nebo se podíleli
na této pracovní cestě, bychom rádi poděkovali. Byla nejen inspirativní, ale v mnohém změnila i pohled na problematiku nabídky aktivit
pro rodiče a děti. Před lednovou návštěvou
švýcarských expertů nás čeká spousta práce.
Společně s městem Hořovice vytipovat vhodný
prostor pro rodinné centrum a začít jej upra-

inspirovali ve švýcarských organizacích, chtěli
bychom realizovat nejen jednorázové kurzy
a semináře pro rodiče, nebo rodiče a děti, ale
i časově náročnější projekty pro rodiče, které
podporují rozvoj rodičovských kompetencí.
Příkladem může být například projekt SILNÍ
RODIČE, SILNÉ DĚTI, který už v Evropě běží
a má dokonce českou verzi.

vovat, nastartovat webové stránky a propagaci,
začít tvořit metodiku a pracovat na aktivitách,
které prostory oživí. Doufáme, že vznikne rodinné centrum, na které bude město Hořovice
hrdé a doplní komunitní plán města. A hlavně,
do kterého si najdou cestu nejen rodiče a děti,
ale i veřejnost.
Domeček Hořovice

„Zateplení – Základní škola Svatopluka Čecha 455“

Zateplení - Základní škola Svatopluka Čecha 455

V červenci 2013 byl zahájen projekt „Zateplení – Základní škola Svatopluka Čecha 455“. V rámci
projektu dojde k zateplení obvodových stěn, stropu a výměně tvorových výplní.

V červenci 2013 byl zahájen projekt „Zateplení - Základní škola Svatopluka Čecha 455“.

V rámci
projektu
dojde k zateplení
obvodových
stěn, stropu
a výměně
tvorových
výplní.
Tento
projekt
je spolufinancován
Evropskou
unií – Fondem
soudržnosti
a Státním
fondem
životního
Tento projekt
je spolufinancován
Evropskou
unií -prostředí.
Fondem soudržnosti a Státním fondem
prostředí
ČR v rámci
Operačního programu
Životního
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Předpokládané
datumdatum
ukončení
realizace
projektu
je je
říjen
náklady
Předpokládané
ukončení
realizace
projektu
říjen2013.
2013.Celkové
Celkovéuznatelné
uznatelné náprojektu jsou 3.060.088,00 Kč, dotace z fondu EU činí 2.601.074,00 Kč a dotace SFŽP ČR je
klady
projektu
jsou
3.060.088,00
Kč,
dotace
z
fondu
EU
činí
2.601.074,00
Kč
a
dotace
SFŽP
153.004,00 Kč.

ČR je 153.004,00 Kč.
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Svaz tělesně postižených
informuje
n Organizace Svazu tělesně postižených
pořádá dne 4. 10. 2013 zájezd do divadla J. K. Tyla v Plzni na českou operetu
„Polská krev“. Odjezd z náměstí Boženy
Němcové v pátek 4. října v 17 hod. Plné
vstupné 350,-Kč, TP, ZTP ,ZTP/P 230,Kč. Ceny jsou uvedeny včetně dopravy.
Informace k tomuto zájezdu poskytneme na telefonu 313 101 138, mobil.
605 503 281. Pojeďte s námi strávit krásný večer a přesunout se do ,,Stříbrného
období vídeňské operety“.
n Půjčovna kompenzačních pomůcek
působící na Městském úřadu Palackého
náměstí 640, nabízí široký výběr mechanických, multifunkčních a dětských
vozíků, koupelnový program, bariatrický program, pomůcky pro sebeobsluhu a rehabilitační pomůcky. Nabízíme
rozvoz kompenzačních pomůcek včetně
polohovacích lůžek, montáž a demontáž
po Hořovicích zdarma, po celém regionu 6 Kč/km. Pro děti do 18 let nabízíme
veškeré pomůcky zdarma.
Úřední dny: po 9:00 - 16:00, st 9:00 11:00 a14:00-16:00, čt 11:00 - 16:00
n Na listopad připravujeme členskou
schůzi spojenou s hudebním vystoupením Richarda Adama a Stanislava Procházky. Moderuje Věra Chytilová.
n Úřední dny předsedkyně Jarmily
Gruntové: po, st, čt včetně sociálního
poradenství 11:00 - 14:00.
Jarmila Gruntová, předsedkyně

Velký výprodej
Charity ŠOPu
Velký výprodej Charity ŠOPu - benefičního obchodu v Nerudově ulici v Hořovicích
proběhne po dobu konání Cibulového jarmarku v sobotu 5. 10. 2013. Návštěvníci města Hořovice se mohou během cesty na náměstí přes Ryneček zastavit u stánku Farní charity
Beroun s výrobky klientů Azylových domů
a Stacionáře pro seniory a také si prohlédnout
zboží benefičního obchodu. V Charity Šopu
darované oblečení i drobné domácí potřeby
Farní charita za velmi malé ceny nabízí od letošního dubna. Nyní před příchodem zimní
sezóny je potřeba zboží obnovit, čemuž by
měl výprodej pomoci.
Děkujeme všem, kteří se přijdou byť jej
podívat a svým zájmem nás podpoří. Možná
zjistíte, že vám něco z nabízených věcí, přijde vhod. Farní charita Beroun tímto prodejem získává finanční prostředky na podporu
sociálních projektů organizace. Výprodej se
bude konat Na Rynečku, samotném obchodě
a v prostranství před vchodem.
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Domov Na Výsluní, Hořovice
poskytovatel sociálních služeb, domov pro seniory,
odlehčovací služba, domov se zvláštním režimem,
pečovatelská služba - ambulantní, terénní
Pražská ul. 932, 268 01 Hořovice, tel. 311 514 895
e-mail: dddps.kanc@quick.cz, www.seniori-navysluni.cz

zve v úterý 8. 10. 2013 od 10:00 do 16:00 na

				

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Těšíme se na Vaši návštěvu!

PŘIJĎTE K NÁM NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
do DPS ŽEBRÁK v úterý 8. října 2013 od 12:00 do 17:00
Seznámíte se s tím,
7 že pomáháme seniorům, osobám se zdravotním
postižením a rodinám s dětmi
7 že pomáháme se soběstačností a zvyšováním kvality
života
7 jak pracujeme pro naše klienty.
Ukážeme Vám, že naši senioři jsou stále plní vitality a nápadů. Můžete si prohlédnout
jejich výrobky i fotovýstavku některých našich akcí.
Seznámíme Vás, jaké kompenzační pomůcky mohou pomoci Vám nebo Vašim blízkým
ke kvalitnějšímu životu a které jsou u nás k dispozici.
A NA ZÁVĚR OD 15 HODIN VÁM K MALÉMU
POHOŠTĚNÍ ZAHRAJÍ A ZAZPÍVAJÍ OBLÍBENÍ
MANŽELÉ POSPÍŠILOVI
Tato akce probíhá v rámci TÝDNE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČR pod záštitou APSS a MPSV.

Okresní výbor KSČM Beroun
ZO KSČM v Hořovicích
zve širokou občanskou veřejnost na

„PŘEDVOLEBNÍ SETKÁNÍ“
s kandidáty KSČM pro předčasné volby
do Poslanecké sněmovny PČR,
které se uskuteční
v úterý 15. října 2013 od 14:00 hodin
na Palackého náměstí v Hořovicích.

Rybářský kroužek Hořovice
Pro všechny zájemce o rybářský kroužek v Hořovicích oznamujeme, že zahajovací schůzka se uskuteční dne 3. 10. od 15:00
v sídle Českého rybářského svazu MO Hořovice v Anýžově ulici. Rybářský kroužek je zcela zdarma a je určen pro všechny děti od začátku školní docházky do 15 let. Absolvování
rybářského kroužku je podmínkou pro získání povolenky k lovu ryb! Vedoucí kroužku:
Ing. David Grunt, tel. 724 816 437.

Jednání realizačního týmu projektu
Hřiště pro hořovické sviště!
Chceme pozvat všechny co mají zájem a chtějí vědět více o stavu projektu Hřiště pro hořovické sviště. Schůzka proběhne 8. 10. od 17 hodin v kavárně La Casa Café, Vísecké náměstí.
Kavárna má velmi dobře vybavený dětský koutek, proto můžete přijít i s ratolestmi. V rámci jednání proběhne i vyhodnocení nabídek dodavatelů dětského hřiště a výběr dodavatele. V případě
zájmu o seznámení se s nabídkami dříve, než v rámci jednání, prosím kontaktujte předsedkyni
o.s. Hořovické maminky na predsedkyne@horovickemaminky.cz.
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„Václav Živec – výběr z díla
……………………………………………
ePŘIPRAVENÉ
120. výročíPOHOŠTĚNÍ
jeho narození“.
??????????
UDE OTEVŘENA DO 12.10.2013 KAŽDÉ
TEK :OD
13:00
isáž
Pátek
13.–9.18:00
2013HODIN
v 17:00 hod.

kultura - společnost

Kulturní a společenský servis

říjen 2013

ní
starosta
Hořovic
Ondřej
Vaculík
A slovo:
NEDĚLI
OD 13:00
– 16.00
HODIN
doprovod: ZUŠ Josefa Slavíka v Hořovicích

stava bude otevřena do 12.10. 2013
Starý
terý – páteknodGalerie
13:00 – 18:00
hod.zámek
obotu a neděli od 10:00 – 17:00 hod.

Vrbnovská 30/1, 268 01 Hořovice
n Václav Živec - výběr z díla
ke 120. výročí jeho narození
Otevřeno do 12. října
vždy v úterý až pátek
od 13:00 do 18:00 a v sobotu a neděli od 10:00
do 17:00.

n Klub Labe
Vísecké nám. 198, e-mail: labe.prochor@
seznam.cz, www.klublabe.cz
n HOŘOVICE NA FILMU
2. 10. středa od 19:00
Za dobu víc než 20 let nasbíral Vlastivědný
dokumentační fond celou sadu amatérských
a rodinných filmů, na nichž jsou neobvyklým
způsobem zmapovány určité okamžiky
našeho života. Večerem Vás provede a doprovodný komentář doplní Václav Merhaut.
n MAM´ ZELLE NITOUCHE
10. 10. čtvrtek od 19:30
Pražská komorní zpěvohra uvádí francouzskou
hudební komedii Florimonda Hervé. V hlavní
roli Célestina/Florimonda - Otakar Brousek ml.
n WHITESNAKE revival
11. 10. pátek od 20:00 hodin
Legendární revival band v čele s frontmanem
Radkem Zíkou.
n DOMŮ DO IRSKA
16. 10. středa od 19:00 hodin
Beseda spojená projekcí fotografií a s živým
hudebním doprovodem. Hraje a zpívá: Věra
Klásková; Povídá: Karel Tampier. Promítají
se obrazy krásných a historických míst, momentky z komických situací a uslyšíte i irskou
pohádku. Nevynecháme ani keltský národní
sport, povíme si o tanci a navštívíme hospody.
n ANDREJ ŠEBAN BAND
- legenda slovenské kytary
18. 10. pátek od 20:00
Andrej Šeban je považován za jednoho
z najkreativnejších slovenských kytaristů
s nezapomenutelným zvukem. Jako kytarista
spolupracoval s největšími jmény české, slovenské a zahraniční scény (Dežo Ursiny, Richard Müller, Jaro Filip, Michal Pavlíček, Jiří
Stivín, Oskar Rózsa, Martin Valihora, Garry
Husband, Mark Mondesir a další).
n VALURY
25. 10. pátek od 20:00
Křest 15 skladbového dema Valury - demo
2013! Hosté: BLACK HILL, HALALÍ.
n SKYLINE
26. 10. sobota od 21:00
Skyline přivážejí nové album FAIRYTAPES
n TRABANTEM NAPŘÍČ AFRIKOU
30. 10. středa od 19:00
Beseda spojená s projekcí. Přednáší: Dan
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Přibáň - milovník ozubených koleček,
novinář, šéfredaktor časopisu VTM Science,
nadšený cestovatel a filmař. Legendární vozítko putující napříč africkým kontinentem. 11
afrických států, 20 000 najetých kilometrů.

n Radnice - sál

n Knihovna Hořovice
Vrbnovská 1138, tel. 311 513 774
www.mkc-horovice.cz/mkc-knihovna.html
e-mail: knihovna@mkc-horovice.cz
Výpůjční doba:
Pondělí
		
12:00 - 17:00
Úterý
8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Středa a čtvrtek 		
12:00 - 17:00
Internet pro veřejnost:
Pondělí až čtvrtek 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Pátek		
8:00 - 11:00

Palackého nám. 2, radniční sál
Taneční podzim 2013
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.

n Společenský dům
Nádražní 606, tel. 311 512 915
Taneční KURZY
Pořádá Taneční škola Blanky Vášové
n Mládež - začátečníci - Pátky 4., 18. a 25.
10., vždy od 18:30. Pátek 11.10., od 19:00 Prodloužená
n Dospělí - středně a více pokročilí - Pátky
4., 18. a 25. 10., vždy od 20:40
Bližší informace: tel. 603 238 090, e-mail: vasova@volny.cz

n Káva v zámku
V říjnu otevřeno pouze během víkendu - stejně
jako zámek. Pouze na speciální akce budeme
otevírat i v týdnu.
n 11. 10. od 19:00 Na hraně s Šárkou Pexovou
a jejími hosty.
n 18. 10. a 1. 11. „Nezničitelný smích Sáry B.“
n 25. 10. „Milý muži ..když dlaň tvá..“
n 31. 10. od 16:00 do 18:00 Dýňujeme

Ahoj děti,
jmenuji si Kaštalínek. Povídání o mě najdete v pěkné dětské knížce Terezka
a kaštanový skřítek. Na procházkách nebo cestou do školy někdy
najdete spadané kaštany. Vím, že
máte šikovné ručičky, proto bych Vás
chtěl poprosit, abyste z nich vyrobily nějaké postavičky a přinesly ji do 16.
října do knihovny v Hořovicích. Budou mi
dělat společnost. Moc se těším na kaštanové
kamarády
Skřítek Kaštalínek

n Digitus - Ká.Ča
Pod Dražovkou 1142
tel. 739 833 316, 311 517 265
n Zveme všechny občany (nejen seniory)
na další setkání v rámci cyklu Ká.Ča. Setkání na
téma “Hřibovité houby” se  uskuteční 2. října.
Reagujeme na současnou situaci v přírodě,
kdy opravdu “rostou….“ a naším hostem bude
mykolog pan Oldřich Jindřich, člen České
vědecké mykologické společnosti. Začátek je
ve 14:00 hodin v objektu Digitus Mise, o.p.s.Centrum denních služeb.

Podzimní strašidlácké čtení
18.10.2013 od 9:00 - čtení z knihy D. Krolupperové – Bubáček.
Pro nejmenší čtenáře + doprovod. Čtení + drobné vyrábění)

25.10. 2013 od 15:00 pro mladší školní děti a pro všechny příznivce výborných knih
Miloše Kratochvíla.
Listování v knize Strašibraši + luštění strašidelných křížovek
30.10.2013 od 9:00 – Zpestření podzimních prázdnin.
Čtení z knihy 19 + 1 hrůzostrašná povídka
od literární skupiny – Zuby nehty.
Opravdu strašidelné. Pro starší a odvážné čtenáře!!!

Kde: V knihovně Hořovicích
Nutná rezervace
na emailu knihovna1@mkc-horovice.cz
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n Zámek Hořovice
n Marie Nostitzová - Akvarel jako svědek
Do 27.10 2013 v rámci 1. návštěvnického okruhu. Výstava nabídne návštěvníkům možnost
seznámit se s celým dílem Marie Nostitzové
prostřednictvím těch nejlepších akvarelů z let
1925–1975. Zároveň výtvarným způsobem dokumentuje život rodiny Nostitzů a jejich blízkých, v období První republiky, druhé světové
války a následné emigrace.
n 5. 10. od 10:30, délka 240 minut
Divadelní prohlídky: Zpátky do století, tentokrát do 20. století aneb jak se zbavit nechtěné
příbuzné bez ztráty krve prostřednictvím
umění, jsou tu právě pro Vás. Pro tradičně velký
zájem doporučujeme on-line prodej, případně
rezervaci v pokladně zámku tel. 311 512 479.

Akce na podporu projektu
Hřiště pro hořovické sviště!
Přijměte pozvání na one man
show NA STOJÁKA live!, kterou znáte z HBO. Představení
se koná 2. listopadu od 20:00
ve Společenském domě Hořovice.
Těšit se můžete na Karla Hynka, Daniela
Čecha a Dominika Heřmana Lva.
Cena vstupenky: 200 Kč. Vstupenky můžete zakoupit v infocentru radnice města
Hořovice, či si o ně napsat na predsedkyne@horovickemaminky.cz (vyzvednutí
v Hořovicích, U Koupaliště 502 v podvečerních hodinách či na kulturních
akcích). Celý výtěžek z představení je
věnován na projekt HŘIŠTĚ PRO HOŘOVICKÉ SVIŠTĚ.

BAZAR NA PODPORU HŘIŠTĚ

Sobota 12. října 2013 od 8:00 do 15:00
Neděle 13. října 2013 od 8:00 do 11:00
Společenský sál radnice města Hořovice
Přijďte, nakupte a pomozte tak zrealizovat dětské hřiště v Hořovicích. Za
symbolické ceny můžete zakoupit dětské
oblečení, sportovní potřeby, kočárky, nábytek a mnoho dalšího. Neprodané věci
budou darovány potřebným organizacím.

n Domeček Hořovice
Středisko volného času
Větrná 869 Hořovice, tel.: 311 512 223
www.domecekhorovice.cz
n 2. 10. PŘESPOLNÍ BĚH
Kdy a kde: od 8:00, ZŠ Králův Dvůr - Jungmannova 292
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Přespolní běh pro žáky 6.-9. tříd ZŠ pořádaný
ve spolupráci se ZŠ Králův Dvůr.
n 12. 10. HOŘOVICKÝ CVOČEK
Kdy a kde: od 8:00, Domeček Hořovice
Tradiční podzimní běh okolím Hořovic.
n 16. 10. PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN
Kdy a kde: od 8:00, ZŠ a SŠ okresu Beroun
Přírodovědná soutěž pro kategorie Kadet (8.-9.
třída ZŠ) a kategorie Junior (1.-2.ročník SŠ).
n 17. 10. Kurz KŘIŠŤÁLOVÁ PRYSKYŘICE
Kdy a kde: od 18:00, výtvarná dílna
Vyrobíte si sadu tří šperků touto jednoduchou,
ale efektní metodou. Nabízíme velký výběr
lůžek a motivů! Poplatek 200,- Kč.
n 19. 10. KURZ PEDIG
Kdy a kde: od 9:00, Domeček Hořovice
Základy práce s pedigem. Na kurzu si vytvoříte
košík s pevným dnem. Poplatek: 150,-Kč.
n 20. 10. KURZ PEDIG
Kdy a kde: od 13:00, Kotopeky
Základy práce s pedigem. Na kurzu si vytvoříte
košík s pevným dnem. Poplatek: 150,-Kč.
n 25. - 28. 10. PODZIMNÍ SRAZ II. BĚHU
     NA ZBIROZE
Kdy a kde: od 18:00, TZ Zbirožský Potok
Podzimní sraz dětí a dospělých II. běhu
na Zbirožském potoce.
n 27. 10. KURZ PEDIG
Kdy a kde: od 13:00, Liteň
Základy práce s pedigem. Na kurzu si vytvoříte
košík s pevným dnem. Poplatek: 150,-Kč.
n 29. 10. PODZIMNÍ VÝPRAVA KOMÁROV
Kdy a kde: od 09.00, pošta Komárov
Podzimní výprava s Jarkou a Hankou - svačinu
a pití s sebou. Sraz v klubovně na poště v Komárově.
n 30. 10. VÝPRAVA DO MUZEA LEGA
Kdy a kde: od 08:30, nádraží Hořovice
Výprava s Tomášem, Katkou a Janou do Prahy
do Muzea Lega obohacená o geocaching. Sraz
na nádraží v Hořovicích v 8,30 hodin, návrat
v 16:06 hodin. Poplatek 250,- Kč. Předběžné
přihlášky v Domečku do 25. 10. 2013.

n Klub Betlém
projekt Farní charity Beroun, Lochovice
- Obecní úřad, e-mail: Klubbetlem@seznam.cz, tel.:724 219 892, 724 774 299
Rodinné centrum: Po+ st 9:00-18:00
PROGRAM
4 2. 10. středa 15:00 - 17:00. Do zahrádky
za zvířátky - oslava svátku sv. Františka patrona naší zahrádky. Uděláme dort pro naše
zvířátka a budeme s nimi společně slavit.
4 5. 10. Cibulový jarmark. Přijďte navštívit
náš benefiční obchůdek Charity šop, který
bude také nabízet výrobky RC Betlém a AD
Sv. Josefa z Lochovic.
4 7. 10. pondělí 15:00 - 17:30. Jdeme
na kaštánky. Výroba Zoo Kaštánek.
4 9. 10. středa 9:30 - 12:00. Programová
porada - přijďte se i Vy podílet na tom, co se
u nás bude dít. 10:30 - 12:00 Právní poradna
- náš právník Vám zdarma poradí. Nutno
předem objednat na tel. 724 074 224
4 12. 10. sobota od 14:00. Rytířské hry rytířský turnaj a soutěžní disciplíny pro děti.

4 14. 10. pondělí 15:00 - 17:30 Výtvarná dílna - navlékání přírodnin. Pojďte si vytvořit
módní doplněk inspirovaný plody podzimu.
4 16. 10. středa 15:00 - 17:30. Koulelo se
koulelo… Sbíráme jablíčka, ochutnáváme
jablíčka, povídáme si o jablíčkách a zkusíme
si udělat dětskou přesnídávku z jablíček.
4 21. 10. pondělí 15:00 - 17:30. Módní dílna
- návrhy na šaty inspirované podzimem.
4 23. 10. středa 15:00 - 17:30 Podzimní
tvoření - vazby a další variace z listí.
4 11. 11. pondělí 16:00-18:00 Slavnost
světel - Svatomartinský lampionový průvod hledání zlatých podkov, odměny.
Výtvarná dílna: náplň na základě zájmu
a přání. Příspěvek na materiál 30,- Kč.
Aktivity pro děti a rodiče:
4 Po Logohrátky 		
10:00 - 10:45
4 Út Keramika 		
14:00 - 15:30
Břišní tance 		
15:30 - 16:30
4 St Tanečky pro nejmenší 10:00 - 10:45
Dramatický kroužek 19:00 - 20:00
4 Čt Historické tance
15:45 - 16:45

n Sedmikráska o.s.
Společenský dům Hořovice
www.sedmikráska-horovice.cz
E-mail: sedmikraska-os@seznam.cz
Tel.: 728 381 971
n Oáza vnitřního míru – relaxace, dechová
cvičení CHI-KUNG, meditace, energetické
tibetské dechové cvičení
7. a 21. 10. od 18:00, Hanka Kliková, Štěpánka
Vlachová, caroit@centrum.cz, http://eftzesrdce.webnode.cz/
n POHYBOVÉ AKTIVITY
4 Běžecký trénink, CORE trénink, výživa,
Gabriela Benedová, tel.: 777 774 052, www.
mojetrenerka.webnode.cz
4 Zumba s Ilonou. Nejen pro začátečníky.
Začínáme 1. 10. Pod vedením lektorky Ilony
Čížkové - Hořovice - tělocvična 2. ZŠ – út:
18:00 - 19:00, pá: 18:30-19:30, www.zumbasilonou.cz, www.sedmikraska-horovice.cz, tel:
723 765 076
4 Předporodní příprava a cvičení pro těhotné - Mgr. Adéla Lančová, tel.: 732 802 345,
adela@porodsdulou.cz, www.porodsdulou.cz
n AKCE
4 Bleší trh. Pro všechny, kdo nechtějí nepotřebné a ještě funkční věci jen tak odhodit - sortiment neomezen. Bližší info: Renata Babelová
- tel.: 725 980 975
4 Hravé dýňové odpoledne. 31. 10. od 16:00
do 18:00. Kavárna v zámku. Přijďte si vydlabat
svoji helloweenskou dýni - příchozí v maskách
mají zdarma dýňový koláč a polévku.
n Kurzy
4 Kurz Baby masáží. 21. 10. od 9:30 - 11:30 hod
Cena: 200,- Kč/os. za 2 lekce. Renata Babelova,
tel: 725 980 975, renatababelova@seznam.cz,
www.masazedeti.iprostor.cz
n Kroužky
4 Kroužek plastikového modelářství. Celkem
10 lekcí - cena 850 Kč - 1 200 Kč. 1. lekce 10. 10.
od 16:30 do 18:00. Klubovna Sedmikráska, o.s.,
tel: 728 381 971, Společenský dům Hořovice.
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kultura - společnost
n DÁLE NABÍZÍME: MIMI KLUB
Vždy v úterý 1. 10. 15:00 - 16:00, 8. 10. 9:30 10:30, 15. 10. 15:00 - 16:00, 22. 10. 9:30 - 10:30,
29. 10. 9:30 - 10:30. Společenský dům Hořovice.

n Felbabka

n Tvořivý ráj
Pražská 376, Hořovice
tel: 777 873 947, tvorivyraj@seznam.cz,
www.tvorivyraj.cz
KURZY PRO DOSPĚLÉ:
4 11. 10. 17:15 - 20:00. Fimo šperky - vzor
květiny. Cena: 200,-.
4 11. 10. 17:15 - 19:30. Pleteme z pedigu - Tác
z uchy. Cena: 200,-.
4 18. 10. 17:15 - 19:15. Šitý pandora korálek
z twinů. Cena kurzu včetně materiálu na
náhrdelník a dva pandora korálky - 180,-.
4 25. 10. 17:15 - 19:30. Pleteme z pedigu košíček na nožičce. Cena: 200,-.
Roční KURZY PRO DĚTI:
4 Ateliér módních doplňků pro slečny, lektor: Iveta a Andrea. Pondělí 15:30 - 16:45.
4 Tvorba domečků pro Barbie a Littles Pet
Shop, lektor: Iveta a Andrea. Úterý 13:45 - 15:00
4 Ateliér dětské kresby pro menší - vhodné pro
děti od 5 do 10 let, lektor: Mgr. Eva Veličová.
Středa 13:45 - 14:45, Čtvrtek 14:00 - 15:00
4 Ateliér dětské kresby pro větší - vhodné pro
děti od 9 do 15 let, lektor: Mgr. Eva Veličová.
Středa 15:15 - 16:45, Čtvrtek 15:15 - 16:45
4 Angličtina pro děti od 7 do 10 let, lektor:
Iva Komzakova. Pátek 13:45 - 14:45
Angličtina pro děti od 11 do 15 let, lektor: Iva
Komzakova. Pátek 16:00 - 17:00
Tvořílci:
Lektorky Iveta a Andrea. Úterý 15:30 - 16:50.
Cena 70 Kč za každý kurz.
4 1. 10. Had
4 8. 10. Podzimní věneček
4 15.10. Barevný pořadač
4 22. 10. Dýňová lampička
4 29. 10. Podzimní prázdniny

n Dobříš

n Chaloupky
n PANE ERBENE, NEŘEKNĚTE NE...
Představení Divadla Na Vísce v rámci festu Chaloupecká opona. V sobotu 12. 10. od 19:00.

n Zaječov
n Festival Brána. Středočeské oblastní kolo.
Zaječov - Lidový dům 21. 10. Kontakt: Pavla
Komínková, Zajecov 38, e-mail: k.fee@seznam.cz
n Kino Zaječov
13. 10. od 19:30 Babovřesky
20. 10 od 18:00 Asterix a Obelisk ve službách
jejího Veličenstva

n Zbiroh - muzeum
n Zbirožské detaily
Městské muzeum ve Zbiroze Vás srdečně zve
na výstavu fotografií - Zbirožské detaily. Autor výstavy Richard Mucha rád fotografuje
a vystavuje v krajích, do kterých stále jezdí.
Ke svému fotografování prochází určitou
cestou vývoje, postoje k svému okolí. Pro
zbirožskou výstavu autor připravil fotografie
zaměřené na drobné světelné a barevné úkazy, nejen ve zbirožských lesích. Výstava bude
slavnostně zahájena v pátek 4. října v 17:00
a potrvá do 1. 11. 2013.

n Žebrák
n Hvězdárna Žebrák
4 Světový kosmický týden. Také Hvězdárna
Žebrák se připojuje ke Světovému kosmickému týdnu! V pátek 4. 10. v 19:00
připravujeme pro příznivce kosmonautiky
speciální program a srdečně vás zveme!
Vaším průvodcem kosmonautikou vám bude
Ervín Woller z Hvězdárny Žebrák!
4 Drakiáda u Hvězdárny Žebrák spojená
s pozorováním Slunce.Neděle 6. 10. od 10:00.
Draka je možné přinést vlastního anebo zakoupit na Hvězdárně. Za 50 Kč. Startovné činí
cenu dětského vstupného, tedy 10 Kč. Těšit se
můžete i na soutěže o hezké ceny pro děti.

n Církve
n čes. CÍRKEV evangelická
4 Farní sbor ČCE v Hořovicích zve mládežníky od 15 let na setkávání (nejen) s biblic-
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kým programem a to jednou za čtrnáct dní
v kostele (Valdecká 408) vždy od 16:00. Program vede Mgr. Ing. Samuel Hejzlar, evangelický farář z Dobříše, současně administrátor
FS ČCE v Hořovicích, kontakt: 603 578 108.
4 Místní Farní sbor ČCE srdečně zve na slavnostní bohoslužby Díkůvzdání s vysluhováním Večeře Páně, které se konají v neděli 13.
10. od 9:30, káže Mgr. Romana Čunderlíková,
seniorátní farářka ČCE.
n Církev českoslov. husitská
4 Husův sbor v Žebráku. Bohoslužby se konají každou neděli ve 14 hodin.
n Církev římskokatolická
4 V sobotu 2. listopadu od 10 hodin bude
v kostele sv. Jiljí v Hořovicích mše svatá za zemřelé. Po mši v 11 hodin budeme pokračovat
v modlitbách na místním hřbitově.
Drazí čtenáři.
Minule jsem se začal zabývat textem slavnostního
vyznání křesťanské víry, tzv. Krédem. Po prvních slovech „Věřím v Boha“ následuje přiblížení jejich obsahu:
„Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.“ Tedy první, základní definici Boha, kterou nám Krédo podává
je tvrzení, že Bůh je Otec.
Jistě není dnes snadné mluvit o otcovství. Rozpadlé
rodiny, neschopnost některých mužů přebírat v životě
zodpovědnost, nebo naopak jejich velká přepracovanost, nedostatek času pro rodinu... To jsou některé
z mnoha faktorů, které narušují vztahy mezi otcem
a jeho dětmi. Díky tomu se pak problematickým stává i obraz Boha jako otce. Zkušenost s příliš autoritativním a neoblomným, nevlídným, nezajímajícím se
otcem, velmi ztěžuje schopnost přemýšlet o Bohu jako
o milujícím rodiči, otci a v důvěře se Mu svěřovat.
Bible však pomáhá překonat tyto těžkosti a vypráví nám o Bohu, který ukazuje, co znamená být
doopravdy otcem. Bůh je nám Otcem, protože stojí
za naší existencí, zahrnuje nás dary a z lásky k nám
poslal na svět Ježíše. Ten o sobě říká, že kdo ho vidí
a následuje ho, vidí a následuje Boha Otce a jeho
vůli. Jinde Ježíš upozorňuje, že i když Bůh je Otec,
který živí nebeské ptactvo, aniž by muselo sít a sklízet, a odívá polní květy do skvoucích barev, jsme mu
mnohem cennější než všechno ostatní. Bůh je Otec,
který je se svými dětmi, láskyplný Otec, který je oporou a pomocí, přijímá, odpouští a zachraňuje. Jeho
věrnost nezměrně překračuje věrnost lidí. Vyznání,
že věřím v Boha, který je zároveň milosrdným a milujícím Otcem a současně dech beroucím Stvořitelem,
je podle mne přihlášením se k jedné z nejkrásnějších
zkušeností lidstva s Bohem. Kéž je to i naše osobní
zkušenost!
Stefan Wojdyla, kněz

n Zubní pohotovost
n 5. - 6. 10. MUDr. Veselá Vladimíra, Beroun,
Švermova 1591, tel.: 601 371 200
n 12. - 13. 10. MUDr. Veselá Marie, Hudlice
64, tel.: 311 697 659
n 19. - 20. 10. MUDr. Závorová Iva, Žebrák,
A. Pacovského 277, tel.: 311 533 447
n 26. - 27. 10. MUDr. Karel Zdeněk, Medicentrum, Beroun, Tř. Pol. vězňů, tel.: 311 746 414
n 28. 10. MUDr. Pillmannová Irena, Beroun,
Talichova 825, tel.: 311 600 2204
Pohotovostní služba je v době od 8:00 - 11:00.
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Zamyšlení k významné události
v našem městě před 145 lety
V měsíci září si několik desítek současných
členů TJ Sokol připomnělo již 145. Výročí založení Sokola v našem městě. Stalo se to v období
sílícího národního uvědomování, kdy se českým
politikům nepodařilo dosáhnout rovnocenného
postavení českého národa v rámci RakouskoUherské monarchie.
Památného dne 8. září 1868 sešlo se 32 již rok
cvičících občanů, zapálených myšlenkou sokolského hnutí, aby za pomoci agilního městského
tajemníka Hanuše Milinovského zvolili prozatímní výbor spolku. Výbor připravil stanovy
spolku Sokol, úředně schváleny byly 15. prosince téhož roku. V únoru 1869 byl na Valné hromadě zvolen výbor v čele se starostou Josefem
Bradáčem, místostarostou Janem Macháčkem,
náčelníkem a zároveň jednatelem Janem Jindáčkem. Pokladníkem byl zvolen Hanuš Milinovský. Ten se za dva roky funkce vzdal, zřejmě pod
nátlakem svých nadřízených. Zůstala po něm
až do současné doby památka v podobě názvu

Cvičební rok 2013 - 2014 v tělocvičnách 1. ZŠ
Cvičení SPV (sport pro všechny) při TJ Spartak Hořovice

n Pondělí 17:00 - 18:00
CVIČENÍ MLADŠÍHO ŽACTVA
pro děvčata a chlapce mezi 5 a 10 lety
- cvičení na nářadí, švihadla, velké míče, hry,
atletika - cvičitelky Jana Hochmanová, Iva
Koželuhová, ZdeňkaVoříšková
n Pondělí 19:00 - 20:00
AEROBNĚ KONDIČNÍ CVIČENÍ ŽEN
- míčky, činky, tyče, magic, circle, kettlebally,
stepy - cvičitelka Magdalena Čížková (Vlčková)
n Úterý 18:00 - 19:00
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ ŽEN
- gumičky, míčky, činky - cvičitelka Vlasta
Vyštejnová
n Úterý 19:00 - 20:30
AEROBNĚ KONDIČNÍ CVIČENÍ ŽEN
- míčky, činky, tyče, gymstick, flexibary, flowtonic, gumičky, magic, circle, kettlebally, stepy
- cvičitelka Eva Pavlisová

Pozvánka na drakiádu
V sobotu 12. 10. od 13:00 na louce
pod Obecňákem. Zveme vás a vaše draky
na soutěžní odpoledne. Připraveny jsou
pro vás krásné dárky, občerstvení i stan
s náhradními díly. Těší se na vás SaintGobain Sekurit a Hořovické maminky.

n Středa 16:00 - 17:30
MODERNÍ GYMNASTIKA
pro dívky 5 - 10 let
- pod vedením trenérky Hany Hoffmannové,
bližší informace na tel.: 724 649 860
n Středa 19:30 - 21:00
VOLEJBAL NEREGISTROVANÝCH
- vedoucí Vladimír Šefl
n Čtvrtek 19:30 - 20:50
AEROBNĚ KONDIČNÍ CVIČENÍ ŽEN
- míčky, činky, tyče, gymstick, gumičky, magic,
circle, kettlebally, stepy - cvičitelka Olga Hůlová

ulice vedoucí od křižovatky s Příbramskou ulicí
kolem kostela sv. Jiljí ke gymnáziu. Můžeme jen
litovat, že návrh na pojmenování některé ulice
ve městě na paměť dalšího významného a zasloužilého občana, odborného učitele Ferdinanda Habětína nebyl realizován. Bratr Habětín byl
starostou našeho Sokola a dlouholetým vzdělavatelem Rokycanovy župy. Jako člen výboru této
župy byl 8. Října 1941 zatčen gestapem a v dubnu následného roku umučen v Osvětimi. Bratr
Habětín byl nejen oblíbeným učitelem na dívčí
měšťanské škole, ale žádaným a pracovitým členem hořovických spolků, jejichž účelem byla
osvěta a vzdělávání. Byl náměstkem starosty
města a jako člen rady byl vyslán spolu s dvěma
dalšími představiteli města na Pražský hrad předat presidentu Benešovi čestné občanství města
Hořovic. Od roku 1939 byl členem tajné organizace Obrana národa.
Pro informaci našich občanů oznamuji, že
v naší jednotě je velmi aktivní oddíl stolního
tenisu. Úspěšní jsou žáci a dorostenci pod vedením bratrů Nováka, korose a sestry Knoblauchové. Žáci soutěží v okresním bodovacím
turnaji. Michal Nejedlý se v soutěži umístil
na 2. místě. V okresním přeboru obsadil Michal Novák 1. Místo a Petr Sedláček místo druhé. Muži mají dvě družstva v krajské soutěži
a dvě družstva jsou v okresním přeboru. Oddíl
Juda pod vedením zkušeného trenéra Zdeňka
Hnízdila dosahuje pravidelně přední umístění
v soutěžích žáků od 6 let do věku dorostenců
v rámci kraje. Pravidelné informace sdělujeme
veřejnosti v Podbrdských novinách a městském
měsíčníku Měšťan. Modernizované tělocvičny Sokolovny využívají tři školy našeho města
k povinné i zájmové činnosti.
Jaromír Mecner, PhDr., člen výboru Sokola

Hořovicko zatím boduje především doma
n Divize - skupina A
Rokycany - Hořovicko 2:2 (2:0) Branky: 60.
a 88. z PK Hájek, Hořovicko - ZČE Plzeň
2:0 (1:0) Branky: 31. Štěpnička a 54. Šubert.,
Nová Ves pod Pleší - Hořovicko 2:1 (1:1)
Branka: 9. Rampa, Hořovicko - Tachov 1:0
(0:0) Branka: Štich, Hvězda Cheb - Hořovicko 1:0 (1:0)
Mužstvo Hořovicka je po sedmi odehraných
kolech se ziskem 10 bodů na 8. příčce divizní
tabulky.
n I. B třída - skupina E
Hostomice - Hořovicko B 1:4 (0:2), Hořovicko B - Žebrák 3:3 (2:0), Podlesí - Hořovicko B

2:2 (2:1), Hořovicko B - Vonoklasy 3:0, Rožmitál - Hořovicko B 2:0 (1:0)
Radek Dolejš

Rozpis divizních utkání
FK Hořovicko - říjen
n Hořovicko - Sušice
12. 10. 16:00	SO
n Hořovicko - Jindřichův Hradec
26. 10. 14:30	SO

n Hořovický měšťan, informační měsíčník města Hořovice, č. 10/2013, ročník VI., vychází 1. 10. 2013.
Vydává Město Hořovice, Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice, IČO 00233242. Telefon: 311 545 301, fax 311 545 313, e-mail: ic@mesto-horovice.cz. Náklad 3 600 výtisků. Redakční
rada: Ondřej Vaculík, Mgr. Petr Bakule, Yvetta Hájková. Sazba a tisk: © Reklamní studio Dalmat. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod evidenčním číslem MK ČR
E 11275 (dříve Občan). Distribuce prostřednictvím České pošty zdarma do všech domácností na území města Hořovice. Uzávěrka čísla 10 byla 25. září 2013. Příspěvky do listopadového čísla zasílejte nejpozději do 18. října 2013.
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