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Centrum pro komunitní práci střední Čechy
ve spolupráci s městem Hořovice Vás zve
na veřejné setkání občanů města Hořovice.
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•Máte co říct, chcete se vyjádřit?
•Trápí Vás současná společenská situace v našem městě?
•Obáváte se nežádoucích jevů, které negativně ovlivňují Váš život?
•Chcete své názory sdělit zástupcům samosprávy města Hořovice?
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Sejdeme se v pondělí 14. října 2013
od 17:00 do 19:00 hodin v sále radnice v Hořovicích
Senioři tradičně zakončili rok v sále radnice

Měšťan

Uzavírka silnice
u Harmoniky

Rekonstrukce
„silnice smrti” zahájena

Veřejné setkání občanů města Hořovice
Zahájení výběrového
dotačního řízení

DostavbaGymnázia
kanalizační
sítě
Modernizace
Václava Hraběte

2012
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SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA PLYN A ELEKTŘINU
Snížení
nákladů na plyn a elektřinu
Příležitost pro občany Hořovic vytvořená radou města a městským úřadem formou sdružení poptávek
a soutěží dodavatelů v elektronické aukci.
Jen pár kroků k úsporám…
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.

BEZPLATNÝ ADMINISTRATIVNÍ SERVIS ZAJIŠTĚN MĚSTEM
Bezplatný administrativní
servis zajištěn městem

Poznámka k činnosti jednoho z dodavatelů energií:

Minulý měsíc 14. zavolal ČEZ na úřad, že má nabídku na snížení cen energií pro občany Hořovic! Neozval se s podobnou nabídkou od data
svého vzniku. Při rozhovoru vyšlo najevo, že nabídka je vyprovokována připravovanou elektronickou aukcí. Doma ležela obálka obsahující
návrh smlouvy s nižší cenou, avšak fixovanou (!) na dva roky.
Ing. Ladislav Kazda, tajemník Městského úřadu Hořovice

Rekonstrukce „silnice smrti” ze Žebráku zahájena
pokračování z 1. strany
Dopravní priorita pro Hořovicko
„Jsem rád, že se nám spolu s radním města Hořovice Jiřím Peřinou,
podařilo společnými silami tuto pro nás významnou regionální investiční akci prosadit.
Realizace opravy silnice smrti je pro náš region hlavní prioritou v oblasti dopravy, proto je její zahájení dobrou zprávou a to nejen pro občany
Hořovicka. Vlastní zahájení realizace projektu se však na můj vkus příliš vleklo, což bylo způsobeno vedle zdlouhavé administrativní přípravy
také komplikacemi ohledně nezbytného výkupu pozemků. Proto jsem
inicioval řadu jednání s odpovědnými představiteli Středočeského kraje
tak, aby se proces přípravy nadále zbytečně neprotahoval. Toho se díky
úsilí radního Jiřího Peřiny a náměstka hejtmana pro oblast dopravy Miloše Petery podařilo dosáhnout. Jsem rád, že tato iniciativa byla úspěšná,”
uvedl bývalý poslanec a místostarosta Zdic Richard Dolejš.
Zlepšení bezpečnosti a zkrácení dojezdových časů
„Komplexní oprava páteřní spojky Hořovice - Žebrák, vedoucí
k nájezdu na dálnici D5, bude zahrnovat rozšíření, částečné narovnání a položení nového povrchu na této páteřní komunikaci. Věřím, že
dílo bude dokončeno a provoz zde bude obnoven v plánovaném termínu, tedy do konce příštího roku. Komunikace ovšem nebude uzavřena
po celou dobu realizace stavby,” informoval hořovický radní Jiří Peřina.
Hlavní význam investice je podle bývalého poslance Richarda Dolejše
bezpečnostní hledisko.
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„Komunikace je na mnoha místech značně nepřehledná, v minulosti zde došlo k mnoha závažným dopravním nehodám. Smyslem
rekonstrukce je do budoucna tyto
negativní jevy minimalizovat. ZvýLogo
šení bezpečnosti
silničního provozu představovalo
nejdůležitější argument pro prosazení
záměru.
Narovnáním silnice navíc dojde
ke zkrácení dojezdových časů zdra5
votnické záchranné služby a hasičů,
často i pár desítek
pondělí 25. listopadu 2013
vteřin může zaod 18:00
chránit lidský živelký sál hořovické radnice
vot. Bylo by dobré,
ptejte se
kdyby se efektivita
Bohumila taraby, Jiřího vavřičky, petra Bakuleho a Jiřího peřiny
vynaložené
investice projevila
i v tomto ohledu”
uzavřel Richard
Dolejš.
Jan Rathouský

Toto je varianta loga ČSSD, které bude používáno na všech materiálech. Bílá růže s nápisem ČSSD je
umístěna na oranžovém podkladu, který je otočen o 8° vlevo, případně vpravo – v závislosti na tom, zda
je logo umístěno v dolní nebo v horní části layoutu. Samotné logo uvnitř oranžového podkladu musí vždy
zůstat v nezměněné poloze, tj. s nápisem ČSSD na dolní straně, bez otočení jakýmkoliv směrem! Logo je
možné zvětšovat nebo zmenšovat pouze proporcionálně, včetně oranžového podkladu, přičemž nejmenší
povolená hranice pro jeho zmenšení je 15 mm na šířku.

Otázky
prO

?

OranžOvé
radní

V bílé variantě loga je oranžová růže s nápisem ČSSD
umístěna na bílém podkladu. Bílá varianta loga se používá
všude tam, kde je potřeba logo umístit na oranžový podklad.

www.mesto-horovice.cz
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Regionální komunikace: spojka Hořovice - Žebrák
Regionální komunikace Hořovice - Žebrák v novém provedení bohužel neobsahuje cyklostezku ani odbočku (křižovatku tvaru T) pro možnost napojení tzv. severního objezdu
Hořovic (po okraji letiště), s nímž územní plán ale počítá. Přes snahy představitelů samospráv Tlustice, Žebráku i Hořovic se nepodařilo tyto užitečné stavby do projektu zahrnout.
Vzhledem k dotačním podmínkám na rekonstrukci „silnice smrti“ nelze do novostavby zasáhnout minimálně po dobu pěti let.
Ondřej Vaculík

Předvánoční setkání hořovických seniorů
Poškození staveb v Dražovce
Konkrétně altánu a dřevěných mostků mají
na svědomí výtržníci, možná úplní debilové,
nevíme. Škoda, k níž došlo koncem září, je mnohatisícová, a tak se naskýtá otázka, zda má smysl
stále a stále obnovovat něco, co si jistá část společnosti nepřeje. Kde na to máme brát? Přičemž
se nelze odvolávat na budoucí městskou policii,
protože přeci městští strážnici nebudou hlídat
altán v Dražovce. Stejně tak neohlídají úmyslně
ničený kříž pod Šibeničákem, který město na své
náklady obnovilo už dvakrát nebo třikrát. Nejsou
to opravdu vyhozené peníze, a koho to má bavit?
Na druhé straně ale trvejme na kvalitě veřejného
prostoru, který formuje vztah k obci i vnímání
estetických hodnot, nepřipusťme, aby nám začalo být jedno, v jakém prostředí žijeme. I když je
s tím jenom trápení a žádná radost. Podle mého
- rezignovat nelze. K opravě dojde na jaře.

Domov Na Výsluní, Hořovice, příspěvková organizace Města Hořovice, Vás srdečně zve ve čtvrtek 5. prosince od 14 hodin do velkého sálu Městského úřadu Hořovice na Předvánoční setkání hořovických seniorů.
Přijďte se pobavit s námi! Pořadem Vás bude provázet Mgr. Karel Vydra a k poslechu
i tanci Vám bude hrát HOŘOVICKÁ MUZIKA BOHUMILA VOJÍŘE. Během programu
bude podáváno občerstvení. Zájemci mohou získat informace týkající se sociálního zabezpečení a poskytování sociálních služeb. Pokud máte zájem zúčastnit se předvánočního setkání, vyzvedněte si co nejdříve vstupenku v Domově Na Výsluní, Hořovice, Pražská 932.
KAPACITA OMEZENA !!!

Vánoce v Hořovicích

sobota 30. listopadu 2013

na Palackého náměstí a v sále radnice města

Pochvalu za zdařilý Cibulový jarmark

VÁNOČNÍ JARMARK

8,00-16,30 hodin Palackého náměstí
Dekorace a zboží s Vánoční tématikou, občerstvení.

sice obdrželo město, ale patří zahrádkářům.
Z dopisu Ing. Evy Janů z Prahy (se stánkem
s malovaným sklem) cituji: „Chtěli jsme poděkovat za perfektní organizaci. Měla jsem na starosti různé stavby, proto vím, jak je práce s lidmi
náročná a nevděčná. A na Vaší akci jsou velice
různé nátury. Proto jsme chtěli touto cestou
poděkovat vedení města a zahrádkářům za vše
a popřát dobré nervy do dalších let.“ Myslím, že
k pochvale je možné se veřejně připojit.
Ondřej Vaculík

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY
8,30-16,00 hodin sál radnice
Kreativní dílny a vánoční tvoření.

VÁNOČNÍ PROGRAM
15,00-16,30 hodin Palackého náměstí
Zábavný program pro děti a dospělé!

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Po ukončení programu.

Více informací na oficiálních plakátech akce.

Státní úvěr na opravy a modernizace -

SFRB nejvýhodnější řešení jak šetřit za bydlení.

Státní fond rozvoje bydlení

Panel 2013+
s garancí
nejvýhodnějších,
dlouhodobých podmínek
od SFRB.

POTŘEBUJETE ZATEPLIT BYTOVÝ DŮM, OPRAVIT STŘECHU, VÝTAH, SCHODIŠTĚ, VESTIBUL, DVEŘE, TOPENÍ…
U nás získáte nejvýhodnější podmínky a nejvyšší úsporu:
Příklad:

úvěr od SFRB 200 000,- Kč / byt s úrokem 0,75% p.a.
měsíční splátka 1 732,- Kč, celkový úrok 7 763,-Kč
tržní úvěr 200 000,- Kč / byt s úrokem 2,6% p.a.
měsíční splátka 1 898,- Kč, celkový úrok 27 741,- Kč
Ušetříte 20 000,- Kč na byt, což je 10% z celkového úvěru!!!

město
hořovice

www.mesto-horovice.cz

 Ušetřete za zprostředkovatele!
Dohodněte si u nás bezplatnou konzultaci jak co nejlépe připravit
žádost a získat nejvýhodnější úvěr do měsíce od podání žádosti!
podpory@sfrb.cz nebo komunikace@sfrb.cz
Vše o programu Panel 2013+, vč. všech potřebných formulářů najdete zde.
Žádosti do Programu Panel 2013+ přijímáme kontinuálně.
www.sfrb.cz

!!! Náš úvěr je možné využít také na projektovou dokumentaci,
statický posudek, energetický průkaz, tedy na kompletní přípravu žádosti !!!
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ze zasedání rady města

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 25. září 2013
n Rada vzala na vědomí, že zpracovatel nového územního plánu Hořovic Ing. arch.
Jirovský vyjádřil souhlas s návrhem města
na úpravu využití ploch pozemků parc. č.
86/1 a 85 v k. ú. Velká Víska, přilehlých k bývalému školnímu statku, pro umístění sběrného
dvora. Tato úprava bude řešena v rámci standardního připomínkovacího řízení v průběhu
dalšího projednávání územního plánu.
n Zaktualizovat ceník za pronájem sálu radnice a přilehlých prostor s účinností od 1. 1.
2014.
n Rada souhlasí s přidělením malometrážního
bytu 1 + kk v ulici 1. Máje č. p. 699 a to zájemci
dle přílohy, která je nedílnou součástí originálu
zápisu. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou, a to na šest měsíců. Důvodem je prověření
schopnosti žadatelky pravidelně hradit nájem
a služby.
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 Rada souhlasí se zpracováním dokumentace na obnovu veřejné zeleně na Palackého náměstí a to za nejnižší nabídkovou cenu, kterou
podala firma Zahradnictví Šenk, s výjimkou
prostranství před základní uměleckou školou,
kterou navrhne arch. Velinský.
n Rada na základě žádosti občana souhlasí
s prodejem části pozemkové parcely 602/1 v k.
ú. Velká Víska o výměře cca 12 m2 za kupní
cenu 500 Kč/m2 při splnění podmínek technického odboru.
n Rada na základě žádosti společnosti COFELY, a. s., souhlasí se zněním smlouvy o zřízení
věcného břemene spočívajícího v oprávnění
zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy přes pozemkovou parcelu 799/14 v k. ú.
Hořovice pro společnost ČEZ Distribuce, a.
s., v rozsahu zaměření geometrickým plánem
č. 1727-97/2013 vyhotoveným INSAT, s. r. o.,
který je nedílnou součástí smlouvy o zřízení
věcného břemene. Smlouva se uzavírá na dobu
existence zařízení distribuční elektrizační soustavy za jednorázovou úhradu 1.210 Kč včetně
základní sazby DPH.
n Rada na základě žádosti společnosti KS
montáže, s. r. o., souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy přes pozemkovou parcelu 1478
v k. ú. Hořovice pro společnost ČEZ Distribuce, a. s., v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 1678-123/2012 vyhotoveným Ing. Karlem Štochlem - GGS, který je nedílnou součástí
smlouvy o zřízení věcného břemene. Smlouva
se uzavírá na dobu existence zařízení distribuční elektrizační soustavy za jednorázovou
úhradu 1.089 Kč včetně základní sazby DPH.
n Rada souhlasí s návrhem, podle které-
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ho 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 pronájmem nebytového
prostoru - jedné místnosti v objektu č. p. 1546
(stavbě občanského vybavení) o výměře 20,68
m2 pro prodejnu tisku. Smlouva bude uzavřena
na dobu určitou od 10. 10. 2013 do 30. 9. 2015.
Nájemné bude činit 6.000 Kč ročně.
n Rada souhlasí s pronájmem sálu radnice Taneční škole Blanky Vášové v termínu od 2. 10.
2013 do 18. 12. 2013 (12 lekcí) vždy ve středu
od 19:00 do 22:10 hod. Poplatek za pronájem
bude ve stejné výši jako v r. 2012, tj. 24.000 Kč.
Současně rada souhlasí s navrženou „Dohodou o spolupráci při zajištění kulturní akce“
v souladu s výše uvedenými podmínkami.
n Rada souhlasí s textem dodatku č. 1
ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, podle
kterého se prodlužuje termín pronájmu nebytových prostor v objektu č. p. 640 v Hořovicích Svazu tělesně postižených MO Hořovice
do doby získání jiných srovnatelných nebytových prostor, nejdéle do 31. 1. 2014.
n Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede společnost STRABAG, a. s.,
za cenu 1.553.724 Kč vč. DPH, rekonstrukci
povrchu komunikace v Dlouhé ulici. Společnost STRABAG byla vybrána jako nejlepší
ve veřejné obchodní soutěži malého rozsahu,
a to z celkově tří podaných nabídek.
n Rada souhlasí se stavbou plynovodní přípojky na pozemkové parcele 1584 v k. ú. Hořovice a se zněním smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene vedení plynovodní
přípojky se společností RWE GasNet, s. r. o.,
v délce cca 4,3 m za cenu 181 Kč/bm včetně
DPH.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce, a.
s., o zřízení věcného břemene spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení na pozemkové parcele 286/3 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem - pro „Hořovice – kNN pro parc.
č. 523, IP-12-6006208“ a se zněním smlouvy
o právu stavby. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou za jednorázovou náhradu 1.000 Kč
včetně základní sazby DPH.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit
a provozovat kabelové vedení na pozemkových parcelách 145, 333, 645 v k. ú. Velká Víska v rozsahu zaměření geometrickým plánem
č. 778-5/2013 - pro „Hořovice - kNN Milinovského - Příbramská“. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu
41.757 Kč včetně DPH.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení
věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení na pozemkových parcelách 752/1, 753/1, 753/3, 753/6, 753

/13, 753/14, 754/1, 754/4, 756, 768/6, 978,
1174/56 a 1205/2 v k. ú. Hořovice a parc. č.
359/12 v k. ú. Velká Víska v rozsahu zaměření
geometrickými plány č. 1702-1/2013 a 7861/2013 - pro „Hořovice, kVN, TS, kNN pro
aut. nádraží“. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou za jednorázovou úhradu 10.164 Kč
včetně DPH.
n Rada vybrala ze čtyř nabídek advokátní kancelář Navrátil - Plzeň, která pro město provede
právní posouzení smlouvy o dílo na údržbu
veřejné zeleně.
n Rada souhlasí s přidělením bytu pro jednotlivce v Domě s pečovatelskou službou Hořovice žadateli dle přílohy zápisu. Klient splňuje
podmínky vnitřního předpisu 3/2011 – Kritéria pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou Hořovice.
n Rada rozhodla, že příští jednání zastupitelstva bude 4. 12. 2013 v Klubu Labe.
n Rada souhlasí s bezplatnou výpůjčkou sálu
radnice občanskému sdružení Hořovické maminky dne 10. 10. od 17 do 21 hod., dne 12. 10.
od 7 do 16 hod. a dne 13. 10. od 7 do 12 hod.
pro pořádání bazaru na podporu hřiště a dne
7. 12. od 9 do 17 hod. pro mikulášský bál. Dále
rada souhlasí s beplatnou výpůjčkou témuž
obecnímu sdružení louky pod Obecním lesem
dne 12. 10. od 13 do 16 hod. na drakiádu a dne
30. 11. od 7 do 18 hod. Palackého náměstí pro
akci Vánoce v Hořovicích. V případě, že na akcích bude probíhat politická agitace, bude doměřen komerční nájem.
n Rada souhlasí s bezúplatným pronájmem
veřejného prostranství - Palackého náměstí na předvolební mítink politického hnutí ANO
dne 10. 10. 2013 v době od 11.00 do 17.00 hodin. Parkování je nutné projednat s Městskou
správou bytového a nebytového fondu.
n Rada souhlasí s příspěvkem ve výši
410.000 Kč Městské správě bytového a nebytového fondu na zhodnocení objektu zimního
stadionu.
n Rada souhlasí s bezúplatným pronájmem
veřejného prostranství - Palackého náměstí
- na předvolební mítink strany Hlavu vzhůru
dne 2. 10. 2013 v době od 11.00 do 13.00 hodin. Parkování je nutné projednat s Městskou
správou bytového a nebytového fondu.
n Rada vzala na vědomí názory MUDr. Milana Pavlise na problém sporné městské zelené
v ulici Květinová.

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 9. října 2013
n Provozně převzít správu městského WC
a zrekonstruované prodejny tisku od 7. 10.
2013 a připravit pro jednání zastupitelstva
doplnění přílohy zřizovací listiny Městské
správy bytového a nebytového fondu.
n Rada revokuje usnesení ze dne 28. 8. 2013
a nesouhlasí s rekonstrukcí systému měření
a regulace plynové kotelny v objektu plaveckého bazénu za cenu 482.140 Kč. Zároveň po-
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ze zasedání rady města
věřuje ředitele MSBNF Ing. Pelána odstoupením od této smlouvy ke dni 3. 10. 2013.
n Rada souhlasí s nabídkou Hořovické teplárenská s. r. o. na technické řešení plynové
kotelny v plaveckém bazénu Hořovice - kompletní výměnu řídícího - regulačního zařízení
systému Honeywell včetně uvedení do provozu za symbolickou 1 Kč.
n Rada ukládá řediteli MSBNF předložit výsledky hospodaření jednotlivých úseků této
příspěvkové organizace k 30. 9. 2013
n Rada souhlasí s účastí města Hořovice
v Projektu na podporu meziobecní spolupráce Svazu měst a obcí ČR, financovaného
v rámci operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost.

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 16. října 2013
n Rada souhlasí s přesunem části finančních
prostředků, určených na provoz, na ostatní neinvestiční výdaje Městské mateřské školy, které
nejsou pokryty státním rozpočtem.
n Na základě znaleckého posudku ze dne 15.
10. 2013 rada revokuje svá dvě usnesení ze dne
7. 10. 2013 ve věci rekonstrukce systému měření
a regulace plynové kotelny v plaveckém bazénu.
Rada souhlasí s provedením výše uvedeného
měření firmou EXACT podle smlouvy o Dodávce měření a regulace uzavřené dne 23. 9.
2013 a ukládá řediteli Městské správy bytového
a nebytového fondu pokračovat v realizaci této
akce.
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 S platností od 1. 1. 2014 rada přiděluje Městské správě bytového a nebytového fondu kanceláře a provozní zázemí v suterénních prostorách
v jihovýchodní části budovy radnice čp. 2.
n Na návrh komise životního prostředí rada
nesouhlasí s pokácením smrku a dvou dubů
letních v ulici Kosmonautů před čp. 679 a 680,
neboť tyto stromy jsou v dobrém zdravotním
stavu a k zanášení okapů listím nemůže docházet. Současně prošetřit stav prosychající břízy
a zbytku javoru a zajistit jejich ošetření či odstranění včetně javoru a jasanu v blízkosti domu
č. 679.
n Rada rozhodla, v souladu s ust. § 81 odst. 1
písm. b) zákona na základě výsledku elektronické aukce konané dne 30. 9. 2013 od 13:00 hodin,
o výběru nejvhodnější nabídky, a to dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové
ceny, kterou podala firma E.ON Energie, a.s.,
s nabídkovou cenou 1.585.641,00 Kč bez DPH
a to dle základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. Zajistit podpis rozhodnutí
a informovat mandatáře. Rada zároveň souhlasí
s textem smluv o sdružených službách dodávky
zemního plynu, podle kterých bude společnost
E.ON Energie, a. s. dodávat zemní plyn pro
město Hořovice a jeho podřízené organizace.
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Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu budou uzavírány s jednotlivými odběrateli, tj. s městem, popř. s jeho příspěvkovými organizacemi.
n Rada rozhodla, v souladu s ust. § 81 odst. 1
písm. b) zákona na základě výsledku elektronické aukce konané dne 30. 9. 2013 od 9:00
hodin, o výběru nejvhodnější nabídky, a to dle
základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny, kterou podala firma CARBOUNION KOMODITY, s. r. o., s nabídkovou cenou
890.435,80 Kč bez DPH. Rada zároveň souhlasí
s textem smluv o sdružených službách dodávky elektřiny, podle kterých bude společnost
CARBOUNION KOMODITY, s. r. o. dodávat
elektřinu pro město Hořovice a jeho podřízené
organizace. Smlouvy o sdružených službách
dodávky elektřiny vč. příloh budou uzavírány
s jednotlivými odběrateli, tj. s městem, popř.
s jeho příspěvkovými organizacemi.
n Rada souhlasí se zpracováním dokumentace
na obnovu veřejné zeleně na Palackého náměstí
a to za nejnižší nabídkovou cenu, kterou podala
firma Zahradnictví Šenk, s výjimkou prostranství před základní uměleckou školou, kterou
navrhne arch. Velinský.
n Rada na základě žádosti občana souhlasí se
zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění
zřídit a provozovat kanalizační přípojku přes
pozemkovou parcelu 602/1 v k. ú. Velká Víska
v rozsahu budoucího zaměření geometrickým
plánem k pozemku č. 563, který bude nedílnou
součástí smlouvy o zřízení věcného břemene.
Smlouva se uzavírá na dobu existence kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu 181,50
Kč/bm včetně základní sazby DPH.
n Rada souhlasí s pronájmem nebytového
prostoru - jedné místnosti v objektu č. p. 1546
(stavbě občanského vybavení) o výměře 20,68
m2 pro prodejnu tisku. Smlouva bude uzavřena
na dobu určitou od 10. 10. 2013 do 30. 9. 2015.
Nájemné bude činit 6.000 Kč ročně. Předložit
smlouvu k odsouhlasení radě.

n Rada souhlasí s textem smlouvy č. 13152813
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na stavební akci nazvanou
„Zateplení - Základní škola Hořovice Svatopluka
Čecha 455“. Dotace ve výši 80.767,75 Kč je určena
na spolufinancování akce a jedná se o část dotace, kterou na akci poskytuje státní rozpočet.
n Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy,
podle které město pronajme paní Petrákové část
pozemkové parcely 1112/42 v k. ú. Hořovice
o výměře cca 20 m2 za účelem zřízení zahrádky.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné 400 Kč ročně (20 Kč/m2/rok).
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 na pozemkových
parcelách 92/1, 92/3, 92/8, 678/1, 701/1, 701/2,
701/5, 701/7, 717/6, 831/76, 831/79, 869/1
a 869/5 v k. ú. Velká Víska v rozsahu zaměření
geometrickým plánem č. 800-150/2013 - pro
„Hořovice – rek. NN, kNN ul. Cihlářská“ a „Hořovice, Rpetská – kNN čp. 1060 - 1447“. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 48.013 Kč včetně DPH.
n Starosta informoval o zajištění náhradních
prostor pro Svaz tělesně postižených v areálu
bývalého internátu SOŠ Hořovice.
n Rada revokuje své usnesení ze dne 25. 9. 2013
ohledně konání veřejného zastupitelstva dne 4.
12. 2013 a datum konání mění na 3. 12. 2013
od 18 hod. v klubu Labe.
n Rada souhlasí s bezúplatnou výpůjčkou
veřejného prostranství - Palackého náměstí na předvolební mítink Občanské demokratické
strany dne 23. 10. 2013 v době od 14.00 do 18.00
hodin. Pomoc při technickém zabezpečení je
nutné projednat s Městskou správou bytového
a nebytového fondu.
n Rada zve občany na oslavu 95. výročí vzniku
republiky spojenou s pietním aktem u pomníku
Obětovaného před státním zámken dne 28. 10.
2013 od 16:30 hod.

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA BEROUN
Mládeže 1102, Beroun

Nabízí pro školní rok 2014/2015
Obory čtyřletého studia:

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT
SOCIÁLNÍ ČINNOST
(vhodné pro dívky i chlapce)

NH Hospital a.s., Nemocnice Hořovice a Jessenia a.s., Nemocnice Beroun nabízejí studentům
oboru Zdravotnický asistent možnost STIPENDIJNÍHO PROGRAMU
NAŠN
NANAŠI ABSOLVENTI SNADNO NAJDOU PRÁCI A UPLATNĚNÍ,
ÚŘAD PRÁCE JIŽ NĚKOLIK LET NAŠE ABSOLVENTY NEEVIDUJE
A NEZAMĚSTNANOSTI SE NEOBÁVAJÍ!
NNNAŠ
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
27. 11. 2013 (středa)
8. 1. 2014 (středa)
od 12 – 17 hodin

tel.: 311 623 527
www.szsberoun.cz
e-mail: sekretariat@szsberoun.cz
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Nabídka odborného vzdělávání v SOŠ Hořovice
Při rozhodování žáků 9. tříd o dalším studiu řeší někteří dilema. Jít cestou všeobecného nebo odborného vzdělání?

n Součástí studia jsou i oblíbené sportovní a vodácké pobyty v přírodě.
Studium na odborné škole má své nesporné přednosti. SOŠ a SOU
Hořovice optimalizovala nabídku studijních oborů podle potřeby zaměstnavatelů a současně přizpůsobila své obory zájmu žáků ze svého
regionu. Přitom škola poskytuje svým studentům řadu benefitů. V letošním školním roce prezentujeme dvě nové nadstavby maturitního studia.
Prvním je Cisco Networking Academy. Týká se studentů oboru Informační technologie, kteří získají v průběhu studia v nové laboratoři
certifikát CCNA o dovednostech ve správě sítí a síťových zařízení. Při
ucházení o zaměstnání firmy tento certifikát považují za samozřejmost.
Druhou novinkou je Fiktivní firma. Naše škola vstoupila do asociace škol vyučujících formou fiktivní firmy, která simuluje reálné procesy, produkty a služby. Fiktivní firma odpovídá reálné společnosti svojí

formou, strukturou a funkcí. Jde
o nadstavbu výuky v ekonomických oborech, která umožňuje trénink administrativních dovedností,
účetnictví, práce s PC, personalistiky, marketingu a prodeje, nákupu
a podnikání.
Kromě studia v letošním školním roce uskuteční SOŠ Hořovice i řadu mimoškolních aktivit.
V září proběhly adaptační kurzy
a sportovní kurz, okresní kolo
ekologické olympiády ve Vlašimi, čeká nás poznávací zájezd
do Skotska, fotosoutěž, ekologické
exkurze, exkurze do závodu Škoda Mladá Boleslav, účast v soutěžích Genius Logicus, Quick end
easy (vaření) i zájezdy do divadel
v rámci Klubu mladého diváka.
Na škole je k dispozici posilovna.
Mgr. Jana Plecitá

n Studenti 4. ročníku oboru Informační technologie při montáži síťové infrastruktury v laboratoři Cisco Networking Academy.

Studijní nabídka 2014

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště,
Hořovice,
Palackého náměstí 100
Dny otevřených dveří: pátky 22. 11. 2013 a 6. 12. 2013
(pátky od 9 do 15 hodin), soboty 23. 11. 2013, 11. 1. 2014 a
1.2.2014 (soboty vždy od 9.00 do 12.00 hodin).
Maturitní studijní obory (čtyřleté denní studium):
–
–
–
–
–

1601M/01 Ekologie a životní prostředí
7842M/05 Přírodovědné lyceum
1820M/01 Informační technologie – Informatika v
ekonomice , certifikace CISCO CCNA
2341M/01 Strojírenství - Technologie a konstrukce,
Informatika ve strojírenství
6341M/01 Ekonomika a podnikání – Ekonomika a
informatika v podnikání , Logistika

Obory s výučním listem (tříleté denní studium):
–
–

Strojní mechanik - Zámečník (2351H/001)
Nástrojař (2352H/001)
Oba obory jsou podporovány podnikovými stipendijními
programy

Nástavbové dálkové studium:
–
–

2343L/51 Provozní technika (tříleté studium)
6441L/51 Podnikání (tříleté studium)

http://www.soshorovice.cz
tel: 731582691 ; 311516792
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Partnerství školy a praxe podporuje
zaměstnanost v našem regionu
Firma Mubea Žebrák je významným zaměstnavatelem v našem regionu. Již několik let Mubea Žebrák vyrábí díly pro automobilový průmysl. V současné době Mubea zaměstnává přes 900 pracovníků. Firma
se neustále rozvíjí a nabízí tak průběžně další pracovní místa. V letošním roce Mubea Žebrák dokončila výstavbu nové výrobní haly a rozšířila nabídku svých výrobků pro automobilový průmysl o díly z karbonových vláken. Jedná se o speciální moderní techno logii výroby dílů,
která byla převzata od rakouské firmy Mubea Carbo Tech Salcburk.
Mubea touto výrobou rozšiřuje nabídku pracovních míst vhodnou jak
pro muže tak i pro ženy. V rámci spolupráce firmy se SOŠ a SOU Hořovice podporuje Mubea Žebrák svým stipendijním programem studenty uvedené školy, kteří se učí v učebních oborech Nástrojař a Strojní
mechanik a také v maturitním oboru Strojírenství. Ve spolupráci se
školou má firma zájem podporovat i studenty či studentky, kteří by
byli v průběhu studia připravováni na budoucí práci v Mubee Žebrák
v útvaru výroby dílů z karbonových vláken. Škola připravuje ve spolupráci s Mubeou nový školní vzdělávací program s názvem Technik/
Technička - specialista na kompozitní materiály.
Bližší informace zájemcům poskytnou zástupci školy nebo vedoucí
vzdělávání firmy Mubea Žebrák, Ing. Lubomír Janda - tel. 602 228 375.
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Druhý říjnový týden proběhl na naší škole celodenní kurz ochrany člověka za

mimořádných
událostí.hodin
Celý kurz byl rozdělen na jednotlivá témata podle ročníod 8:00
do 16:00

6. 11. 2013
DEN
od
8:00
do
16:00DVEŘÍ
hodin
OTEVŘENÝCH

6. 11. Ve
2013školním

Ve školním roce 2014/2015 se otevírá:

ků. Žáci byli s jednotlivými tématy seznámeni formou besedy, ve skupinách doplňovali pracovní listy, pracovali s mapou a vyprávěli vlastní zážitky. Teoretické
znalosti z hodin si pak vyzkoušeli a ověřili při vycházkách do terénu.

roce
2014/2015 se otevírá:
o práci vojáků při živelných pohromách.
Při tomto kurzu již řadu let spolupracujeme

1 třída
osmiletého
Nejvíce děti zaujalo technické vybavení, ktes jednotlivými složkami IZS. Děti z druhého
od 8:00
do 16:00 hodin studia
ré s sebou vojáci přivezli. Na závěr besedy si
ročníku
si
prohlédly
prostory
a
vybavení
po- po 5. třídě ZŠ
Ve školním roce 2014/2015 se otevírá:
žární
stanice
v
Hořovicích
a
viděly
praktickou
mohly děti prohlédnout vojenskou sanitku,
1 třída
studia - po 5. třídě ZŠ
1 třída čtyřletého
studiaosmiletého
ukázku zásahu HZS při dopravní nehodě.
která zasahuje v zahraničních misích.
1 třída osmiletého studia - po 5. třídě ZŠ
Deváté třídy zaujala svým povídáním tisDalším
přínosem
byla
beseda
s
praktický1
třída
čtyřletého
studia
po
9.
třídě
ZŠ
- 1po
9.
třídě
ZŠ
třída čtyřletého studia - po 9. třídě ZŠ
mi ukázkami, kterou si pro žáky 8. ročníků
připravily zdravotní sestry zdravotnické záchranné služby, pí Štajnerová a pí Zemanová.
Děti si nejen vyzkoušely záchranu lidského
života, ale prohlédly si také vybavení služebny
záchranné služby a moderní sanitku.
Vojáci z jinecké dělostřelecké posádky si
pro žáky 5. ročníku připravili poutavé povídání o jejich jednotce, o zahraničních misích,

ková mluvčí policie Beroun, která s žáky probrala nebezpečí drog, právní odpovědnost
a další nástrahy, které na ně v reálném životě
mohou číhat.
Za všechny žáky naší školy děkujeme
všem, kteří se jim celý den poctivě věnovali
a dokázali je zaujmout nejen teorií, ale i zážitky z jejich bohatého profesního života.
Mgr. Radek Šumera

2. ZŠ Hořovice spolu s TOM Vlaštovka pořádá zimní pobyty rodičů s dětmi a zimní tábor
7 5 dnů lyžování ve švýcarském Sv. Mořici
Termín: 17. 3. - 23. 3. 2014
Odjezd: v pondělí dne 17. 3. - Praha - Nové Butovice  ve večerních hodinách, Hořovice - Palackého nám. - před kostelem (bude
upřesněno). Ubytování: pěkná ubytovna přímo ve Sv. Mořici
ve 2-4 lůžkových pokojích s přísluš. společným pro několik pokojů. Stravování: polopenze  - formou samoobslužné restaurace.
Program: 5 dní lyžování ve švýcarské oblasti ENGADIN - ST.
MORITZ, 150 km perfektně upravených sjezdovek všech stupňů
Celková cena: 6 900,-Kč (v ceně ubytování, stravování, doprava, závěrečný úklid, pobytová taxa, průvodce), junioři
do 12 let 5 700,-. Příplatky: 2-lůžkový pokoj + 1200,- Kč/
os., 3-lůžkový pokoj + 400,-Kč/os. Cena neobsahuje: cestovní
pojištění, platbu za skipasy. Celková cena permanentek: 220
CHF/ junioři do 12 let 110 CHF
Přihlášku spolu se zálohou 2 000,- Kč odevzdejte nejpozději do 31. 10. 2013 M. Jarolímové  - 2. ZŠ Hořovice nebo
p. Elišce Eklové, Na Radosti 821, Hořovice. Doplatek do 1. 3.
2014. Možné platit i na fakturu z FKSP nebo OO.
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7 Turistická ubytovna Králíky
vhodné pro rodiny s dětmi a dorost
Termín: 25. ledna - 1. února 2014
Ubytování: dvou, tří a pětilůžkové pokoje, společné soc. zařízení. Stravování: vlastní, k dispozici kuchyňka, lednice. Lyžování: autobus bude jezdit každý den do lyžařského střediska
Dolní Morava. Dobré podmínky na běžky.  V případě malého
počtu účastníků se jede osobními auty. Doprava do lyžařského areálu bude taxi.
Celková cena: 2 200,-Kč (v ceně doprava tam
a zpět, doprava do lyžařského areálu Dolní
Morava, parkovné, ubytování, vzdušné).
Přihláška a placení: do 30. 11. 2013 odevzdat přihlášku a 50% zálohy do 15. 1.
2014   zaplatit doplatek. Kapacita chaty je
omezena. Pokud budete mít o pobyt zájem,
odevzdejte přihlášku co nejdřív na 2. ZŠ
Hořovice - do ředitelny M. Jarolímové, tel. č.
311 512 028

7 Zimní tábor pro děti a rodiny s dětmi
Penzion Permon - Albrechtice v Jiz. horách
pod známým lyžařským střediskem Špičák
Termín: 8. 2.- 15. 2. 2014 /jarní prázdniny/
Ubytování: 3 - 5 lůžkové pokoje (většina pokojů s vlastní
předsíní, sprchou a WC - společné pro dva pokoje)
Stravování: 7 dní plná penze. Celková cena
pobytu:  3 100,-  Kč  (členové TOM Vlaštovka
a děti do 12  let), 3 650,-Kč ostatní (v ceně
ubytování, stravování plná penze, doprava).
Lyžování: Ski - areál Špičák I a II. -  6 lyžařských vleků v různých stupních náročnosti
v bezprostřední blízkosti penzionu, možnost
večerního lyžování. Pokud budete mít o tábor
zájem, odevzdejte přihlášku nejpozději do 15.
11. 2013 u M. Jarolímové - 2. ZŠ Hořovice ředitelna spolu se zálohou 1 500,-Kč. Doplatek zaplaťte nejpozději do 5. 2. 2014
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volby

Svaz tělesně postižených informuje
n Rekondiční pobyty seniorů České Žleby, tyto námi vytoužené pobyty se přiblížily. 16. září jsme očekávali příjezd autobusu.
Teď se prosím pěkně posaďte a pozorně čtěte. Budu Vám vyprávět pohádku o takových nádherných místech na Šumavě ...ať
pomalu pěšky jsme vystoupili příkrou cestou mezi buky, aneb
na různá místa vyjeli lanovkou, vždy jsme byli něčím očarováni
či obdarováni. A to jsme byli, když jsme spatřili krásné výhledy na krajinu šumavské přírody, jedinečný pohled na Lipenské
jezero a Novohradské hory a hádejte, odkud jsme spatřili tuto
nádheru? No přece ze „Stezky korunami stromů“, která je citlivě začleněna do krajiny v okolí Lipenského jezera, je dlouhá
675 metrů a vysoká 40 metrů. Spatřili jsme vrchol Kleti, Špičák,
Pancíř. Navštívili jsme klášter Zlatá koruna, založený Přemyslem Otakarem II.. Byli jsme za to odměněni procházkou pod
chrámovou klenbou na Rajském dvoře i v Kapitulní síni. A kdo
miluje přírodu, ten se pokochal tichostí šumavské krajiny, rozeznívané jen říčním proudem a jemnými tóninami ptačího zpěvu v hotelu České Žleby. Tam, kde Vltava otáčí svůj tok, mezi
vrchy tyčí Krumlovský hrad svůj trojposchoďový most, který
na nás velice zapůsobil. Tichá, známá sklářská obec Lenora nás
zaujala turistickým ruchem a nádhernou hospůdkou „U Grobiána“. Projížděli jsme okolo Volar, rázovitého městečka na staré
Soumarské stezce, městem Vimperk, kde se tyčí krásný Vimperský zámek, který ukrývá jedinečné expozice knihtisku, sklářství
a přírody. Prohlédli jsme si také starobylé město pod Libínem
Prachatice, dříve jistě právem nazývané „Český Norimberk“,
jež nás okouzlilo. Projížděli jsme horské louky, lesy, slatě centrální Šumavy s velikým zaujetím. Putovali jsme pěšky unikátní
přírodní rezervací, umístěnou v samém srdci Šumavy, Boubínským pralesem až k Boubínskému jezírku. A představte si, nacházejí se zde stromy staré 400 let, ale samotný prales je starší
než lidský rod.
Ráno tělo do pohybu dáme, aby se nám rozproudila krev, jsme
zpívali při ranní rozcvičce, a i to masírování našeho ušlého těla
ve vířivé lázni a plavání v bazénu bylo velice příjemné. Projížděli jsme tichým městečkem Horní Planá, kde se nachází pomník
Adalberta Stiftera, básníka rodné Šumavy, kterou až do smrti
miloval a oslavoval. „Nezastavujeme, máme zpoždění“, jsme volali, když jsme se blížili ke známé šumavské vesnici Hoštice, kde
pan Zdeněk Troška natočil letní komedii „Slunce, seno, jahody“.
Nebudeme říkat, jak se nám výlet po koutech Šumavy líbil, ale
vyjádříme to slovy. Jistě každý z nás prožil toto okouzlení při
našich projížďkách a cestách a vždy znova se budeme ptát, kdo
vymyslel pro tato nádherná místa, která jsme navštívili při týdenním pobytu v Českých Žlebech, výstižné jméno „Šumava“.
Za Svaz tělesně postižených v Hořovicích děkuji všem účastníkům zájezdů za krásně strávené chvíle. Jarmila Gruntová předsedkyně
n Srdečně Vás zveme na členskou schůzi, která se koná 12. listopadu v sále Společenského domu Hořovice od 14 hodin. Nebude
chybět občerstvení a doprovodný program v podání Richarda
Adama, vystoupí hosté Stanislav Procházka a moderátorka Dana
Chytilová.
n Úřední dny předsedkyně Jarmily Gruntové: Pondělí-středačtvrtek 11 hodin -14 hodin
n Půjčovna kompenzačních pomůcek nabízí široký sortiment
mechanických a polohovacích vozíků pro děti, dětské hole, berle, chodítka a kompenzační pomůcky a rehabilitační pomůcky
pro zdravotně postižené a hendikepované občany. Sídlo: Městský
úřad Hořovice č.p. 640 (bývalá zemědělská škola). www.stp.mypage.cz
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Školáci na návštěvě u včelařů
Český svaz včelařů, základní organizace v Hořovicích, pozval naše žáky
2. ZŠ Hořovice na prezentaci své práce a k nahlédnutí do života včel.
Vypravili jsme se na pozemek sousedící se zdejším koupalištěm, kde
má umístěnu část svých včelstev pan Egner. Včelaři připravili pro děti
besedu o včelách a ukázku včelích produktů, které si všichni mohli nejen prohlédnout, ale i ohmatat, očichat a ochutnat. Nejzajímavější byl
však pro děti pohled do otevřeného úlu. Díky chladnému a deštivému
počasí, které 16. 9. panovalo, jsme se nemuseli obávat včelího bodnutí,
přesto si některé děti odnesly pár žihadel od vosích agresorů.
Děkujeme včelařům nejen za pěknou předváděcí akci, ale hlavně za
jejich náročnou práci se včelami, neboť bez nich bychom neměli to, co
je na světě nejsladší - med. Přejeme jim hodně úspěchů v jejich prospěšné práci a v hledání nové generace včelařů.
Učitelé 1.stupně 2. ZŠ Hořovice

Poděkování hořovických zahrádkářů
Výbor Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Hořovice děkuje všem, kteří pomohli při přípravě a uskutečnění jubilejního 25. ročníku Cibulového jarmarku, který
se konal v sobotu 5. října 2013 v Hořovicích.
Zvláštní poděkování patří
Městu a Městskému úřadu Hořovice, Městské akciové společnosti, a.s., Policii ČR Beroun a Hořovice, Bezpečnostní agentuře D. I.
SEVEN a firmám PROBO BUS
Beroun, a.s. a AVE CZ Hořovice. Poděkování patří i pletařkám
cibulových copů, bez kterých by
Cibulový jarmark nebyl jarmarkem. O kulturní program postaralo několik kapel, vystoupení
mažoretek a ukázka Zumby. Cibulový jarmark by se neuskutečnil bez členů zahrádkářů a mnoha hořovických občanů, kteří byli
též nápomocni s jeho organizací.
Velký dík patří ZO ČZS okolních obcí a všem dobrovolným pěstitelům za dodání vzorků pro výstavu ovoce a zeleniny. Za přitažlivou
výstavu pak poděkování patří i ZO
Českého včelařského svazu Jince,
organizaci houbařů, Zahradnictví
Ing. Cílková, Hořovice, Zahradnictví Šenk Komárov a pí Formánkové
za výstavu fuchsií.
V neposlední řadě děkujeme
i našim dlouholetým mediálním

partnerům, jejichž pomoc je pro
naši organizaci velkým přínosem. Rovněž děkujeme hořovickým občanům za shovívavost,
množství lidí v ulicích, hluk
a za trpělivost při jednodenní
dopravní uzávěře města.
Věříme, že i příští, již 26.
Cibulový jarmark bude ve spolupráci všech zainteresovaných
organizací i dobrovolníků stejně
úspěšný, jako ten letošní.
Za ZO ČZS Hořovice,
Jaroslav Gross, předseda
Vyhodnocení soutěže
o nejkrásnější jablko
Soutěže se se svými výpěstky zúčastnilo 10 soutěžících. Do soutěže se zapojilo 497 návštěvníků,
a hodnocení bylo následující: 1.
místo získalo jablko BOHEMIA,
poř. číslo 3 (152 hlasů) pěstitel př.
Bláha, Libomyšl, 2. místo získalo jablko MELODIE, poř. číslo
8 (96 hlasů) pěstitel př. Jelínek,
Hořovice, 3. místo získalo jablko
RAJKA, poř. číslo 1 (87 hlasů)
pěstitel př. Bureš, Podluhy
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kultura - společnost

Zapomenutá
primadona Assoluta
…14. tohoto měsíce zemřela po delší nemoci
tato umělkyně. Pěvecké umění Německa tím
utrpělo těžkou ztrátu; svojí genialitou a estetickým projevem přispěla k jeho nebývalému
povznesení. Jindřiška Rettigová, rodem Češka,
získala takřka od kolébky jedinečný hudební
talent. K jeho dalšímu rozvoji napomohla nebývalou měrou světoznámá pražská konzervatoř. V těchto dnech
si uvědomujeme jakou ztrátu jsme
utrpěli. Přátelé umění si znovu připomněli hřejivost a citovost jejího
umění, která nutí doslova k napodobení a dali najevo svou náklonnost…
Henrietta Anna Joanna Rettigová, dcera Magdaleny Dobromily
a Jana Aloise Sudiprava Rettigových
se narodila 10. června 1813 v Přelouči. V pěti letech se přestěhovala
s rodiči a mladším bratrem do Ústí
nad Orlicí, kde také poprvé veřejně vystoupila.
V letech 1824 - 1834 žili Rettigovi v Rychnově
nad Kněžnou, později se odstěhovali do Litomyšle. Jindřiška získávala své hudební vzdělání
pod vedením varhaníků Františka Karla Pitsche
(1786-1859) a Ignáce Vorla (1772-1838), strýce
zdického faráře Josefa Vorla. Své první angažmá získala v pražském Stavovském divadle, kde
debutovala v premiéře Tylovy a Škroupovy hry
Fidlovačka v prosinci 1834. Byla na jevišti spolu
s barytonistou Karlem Strakatým, když poprvé
zpíval Kde domov můj. V roce 1839
odešla do zahraničí a přijala angažmá ve Stavovském divadle ve Štýrském Hradci, kde dosáhla vysokých
ocenění a patřila mezi přední členky souboru. Ve Štýrském Hradci se
stala matkou dcery Karolíny Josefy
Henrietty Rettigové (1840), jejímž
otcem je patrně štýrský guvernér Mathias Constantin hrabě Wickenburg.
Od roku 1842 byla angažována v Mnichovské
dvorní opeře, kde zazářila jako pěvecká heroina,
primadona assoluta. Po létech, roku 1844, hostovala ve Stavovském divadle v Praze, kde v sérii
německých představení předvedla s triumfálním
úspěchem výběr ze svého mnichovského repertoáru, obsahující nejobtížnější role předverdiovské
italské opery. O dva roky později úspěšně hostovala ve vídeňském Theater ander Wien.
Jindřiška Rettigová, jedna z nejslavnějších
českých zpěvaček první poloviny19. století, zemřela v Mnichově 14. září 1854 jako jedna z obětí epidemie cholery. Dožila se pouhých 41 let. Je
pochována na mnichovském hřbitově, v hrobě,
který později patřil rodině generálporučíka von
Mussinan.
Zámecké nokturno PRIMADONA ASSOLUTA se koná v pátek 29. listopadu od 19:00 hodin ve velkém sále Galerie Magdaleny Dobromily Rettigové ve Všeradicích, rodišti matky
slavné pěvkyně.
V hlavní roli primadony zazpívá Květuše
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Ernestová, v mluvených rolích se představí Veronika Slavíková jako primadona pražského Stavovského divadla Kateřina Kometová Podhorská (1807-1889), Klára Slavíková jako Bellíniho
múza Giuditta Pasta (1797-1865) a Tereza Vokáčová jako její žákyně proslulá pěvkyně Giulia
Grisi (1811-1869). Děj nokturna se odehrává
v provinční Praze, na jevišti mnichovské dvorní
opery a v salónu madame Pasty ve vile s pomerančovníky na jezeře Como. V programu zazní
koloraturní árie z oper Gaetana Donizettiho,
Vincenza Belliniho, Gioacchina Rossiniho,

Wolfanga Amadea Mozarta,Giuseppe Verdiho
a Giacoma Mayerbeera. Královský koloraturní
repertoár připomene také nedožité 90. narozeniny fenomenální Marie Callas (2. 12. 1923).
Ke klavíru zasedne varhaník svatomikulášského chrámu v Praze Přemysl Kšica.
Informace na 311 512 036, 720 247 919,
rezervace zus.horovice@quick.cz, recepce@galerie-dobromila.cz, více na www.zus-horovice.
cz, www.galerie-dobromila.cz, www.zameckydvur.cz
Žáci Základní umělecké školy Josefa
Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy
Květuše Ernestové dále připravuji na měsíc
prosinec dva tradiční koncerty: 18. prosince
2013 od 18:00 hodin swingové Bílé vánoce
s doprovodem orchestru ANNA-H-BAND
pod vedením MgA. Oldřicha Hliňíka
v Klubu Labe a 21. prosince 2013 od 14:00

Paní Aloisie Klimtová, klientka Domova Na Výsluní, oslavila 16. 8. 2013
krásné 80té narozeniny. Gratulujeme!

hodin Adventní koncert s rozdáváním Betlémského světla v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bezdědicích za doprovodu varhaníka svatomikulášského chrámu v Praze
Přemysla Kšicy a 1. trumpetisty trubačů
prezidenta České republiky Františka Svejkovského.
Marcela Folková, ZUŠ Hořovice

Benefiční ples
Koniklece Suchomasty
Proběhne 6. 12. od 20:00
hodin ve Společenském
domě Zdice. Chceme
touto cestou poděkovat
našim sponzorům a spřáteleným organizacím. Na plese rovněž proběhne slavnostní předání daru nadace Komerční
banky, a.s. - Jistota. Nadace nám předá
finanční dar na nákup nové keramické
pece do terapeutické dílny.

Paní Marie Kučerová, klientka Domova Na Výsluní, oslavila 31. 8. 2013 své
75té narozeniny. Gratulujeme!
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Kulturní a společenský servis
n Galerie Starý zámek
Vrbnovská 30/1, Hořovice
n Václav Šesták - Šedesátka
Město Hořovice a Městské kulturní centrum
zvou na výstavu obrazů Václava Šestáka průřez tvorbou k životnímu jubileu “Šedesátka”.
Výstava bude otevřena do 24. 11. 2013. Út - Pá
od 13:00 do 18:00, so a ne 10:00 - 17:00.

n Klub Labe
Vísecké nám. 198, e-mail: labe.prochor@
seznam.cz, www.klublabe.cz
n MÉ DCEŘI ŘEKNI, ŽE ODJÍŽDÍM...
1. 11. pátek od 19:30
Repríza hry Divadla na Vísce. Baladický
příběh o životě za mřížemi.
n HOŘOVICE NA FILMU
6. 11. 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 WOHNOUT
8. 11. pátek od 21:00
Koncert populární kapely.
n SNOW FILM FEST
9. 11. sobota od 18:00
Večer plný špičkových filmů! Sníh, led, adrenalin! Extrémní lyžování, zimní lezení, snowkiting, skialpinismus a další zimní šílenosti!
n 2013 - KONEČNĚ KOMETY
13. 11. středa od 19:00
Rok 2013 je po několika letech příznivý
pro pozorování komet. Co jsou vlastně komety ve skutečnosti? Kde se berou? A jak
je můžeme pozorovat od nás a jak vypadají
aktuálně? Na tyto a další otázky se dozvíte
odpovědi na přednášce Hvězdárny Žebrák.
n COP
15. 11. pátek od 19:30
Plzeňská bluegrassová klasika.
n REVIVAL - filmová projekce
19. 11. úterý od 19:30
Komedie částečně natáčená i v Hořovicích.
Scénář a režie: Alice Nellis. Hrají: Bolek Polívka, Miroslav Krobot, Karel Heřmánek, Marián
Geišberg, Vojtěch Dyk, Zuzana Bydžovská,
Jenovéfa Boková, Lucie Žáčková, Jana Hubinská, Richard Genzer, Martin Simandl.
n SESTRY HAVELKOVY
20. 11. středa od 19:30
n REGIONFEST 2013
MURDER INC. + AMOK + MIKYWNUCI
22. 11. pátek od 20:00
n REGIONFEST 2013
KACHNA & ZODIAC + BARČA ČERNÁ
+ PHOENIX FOUND DEATH
23. 11. sobota od 20:00
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n SEVERNÍ IRÁK - Američané
odcházejí, batůžkáři přicházejí!
27. 11. středa od 19:00
Beseda spojená s projekcí fotografií. Přednáší:
Lukáš Synek. Na dovolenou do Iráku? Proč
ne - autonomní oblast irácký Kurdistán je
„jiný Irák“, kde jsme běžně stopovali nebo
klábosili s ozbrojenými pešmergy...
n Václav Havel: HORSKÝ HOTEL
29. 11. pátek od 19:30
Divadelní jednoaktovka v podání Buchet
a loutek. Hru Václava Havla „Horský hotel”
(1976) nastudovaly Buchty a loutky na podzim
roku 2011 a premiérově uvedly v prozatímním
sídle Knihovny Václava Havla v Řetězové ulici
v Praze 7. listopadu 2011. Představení vzniklo
za podpory „Knihovny Václava Havla“.
n DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE
30. 11. sobota od 20:00
Maratonika tour 2013. Předprodej vstupenek
v IC Hořovice a IC Beroun.

n Radnice - sál
Palackého nám. 2, radniční sál
Taneční podzim 2013
www.tanecni.net, 603 238 090
n Dospělí - začátečníci H1
středy od 19:00 do 20:30
n Dospělí - mírně pokročilí H2
středy od 20:40 do 22:10.
Taneční ZIMA 2014 - od 10. 1. 2014
n Mírně pokročilí (H2Mládež)
pátky od 10. 1. 2014 17:15 - 18:50
n Mírně pokročilí (H2Dospělí)
pátky od 10. 1. 2014 19:00 - 20:30
n Středně pokročilí (H3Dospělí)
pátky od 10. 1. 201420:40–22:10
V ceně je 12 večerů (10 lekcí, 1 prodloužená
a 1 jarní ples).

n Společenský dům
Nádražní 606, tel. 311 512 915
n KOCOUR V BOTÁCH
10. 11. neděle od 15:00
Loutkářský soubor Malá scéna MKC Hořovice
uvede pohádku Kocour v botách. Scénář: Václav Merhaut. Režie: Marta Martínková.
Taneční KURZY - TŠ Blanky Vášové
n Mládež - začátečníci - Pátky 1., 8., 22. a 29.
11., vždy od 18:30. Pátek 15. 11., od 19:00 Prodloužená
n Dospělí - středně a více pokročilí - Pátky
1., 8., 22. a 29. 11., vždy od 20:40
Bližší informace: tel. 603 238 090, e-mail: vasova@volny.cz

n Knihovna Hořovice
Vrbnovská 1138, tel. 311 513 774
www.mkc-horovice.cz/mkc-knihovna.html
e-mail: knihovna@mkc-horovice.cz

listopad 2013

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
Připravujeme: Den pro dětskou knihu - sobota 30. 11. od 8 do 12. Prodej dětských knih z
nakladatelství Thovt za příznivé ceny. Více na
webových stránkách.

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. Tentokrát
naše pozvání přijal pravidelný host výstav
pořádaných při Cibulovém jarmarku, zástupce
jineckých včelařů, pan Miloslav Havrlík. Setkání
se uskuteční 6. listopadu na téma: „Včelařství,
význam včely pro životní prostředí a včelí
produkty“. Začátek je ve 14:00 hodin v objektu
Digitus Mise, o.p.s. - Centrum denních služeb.

n Domeček Hořovice
Středisko volného času
Větrná 869 Hořovice, tel.: 311 512 223
www.domecekhorovice.cz
n 6. 11. od 8:00, Sportovní hala Hořovice.
Oblastní kolo florbal III. mladší žáci.
n 7. 11. od 8:00, 2. ZŠ a MŠ Beroun. Oblastní
kolo florbal III. mladší žáci.
n 9. 11. od 8:30, Lesopark Dražovka. 29. ročník PODZIMNÍHO BĚHU DRAŽOVKOU.
n 11. 11. od 17:30, Zámek Hořovice. SVATOMARTINSKÁ SVĚTÝLKA, IV. ročník.
Tradiční průvod zámeckým parkem pro děti
i dospělé s lampiony za Svatým Martinem
a jeho pověstnými rohlíčky...
n 13. 11. od 8:00, Sportovní hala Hořovice.
Oblastní kolo florbal IV. starší žáci.
n 14. 11. od 8:00, 2. ZŠ a MŠ Beroun. Oblastní kolo florbal IV. starší žáci.
n 20. 11. od 8:00, Sportovní hala Králův Dvůr.
Okresní kolo III. mladší žáci. Soutěž pro II. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Ročníky narození: 2002, 2001, 2000.
n 22. 11. od 8:00, Sportovní hala Králův
Dvůr. Okresní kolo florbal IV. starší žáci.
Soutěž pro II. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Ročníky narození:
2000,1999, 1998, 1997.
n 30. 11. od 15:00, Komárov. POCHOD PŘES
TŘI PEKLA - 16. ročník. Tradiční Pochod přes
tři pekla za Mikulášem a sladkou odměnou.
SEMINÁŘE - listopad 2013
n 6. 11. od 17:00, výtvarná dílna Domeček
Hořovice. Kurz TVOŘENÍ Z FIMA. Kurz pro
dospělé - práce s extrudérem, výroba šperku.
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informace
n 13. 11. od 17:00, Domeček Hořovice. Kurz
KRUHOVÁ ŠÁLA. Technika - reaktivní batika. Určeno pro dospělé - budeme barvit
moderní kruhovou šálu reaktivními barvami
za studena. přijďte si vytvořit duhový módní
doplněk sladěný podle vašich představ!
n 15. 11. od 17:00 Kurz TIFANY ANDĚL
NEBO RYBA. Krásná technika tvoření skleněných vitráží. Můžete si vyrobit anděla,nebo
rybu. Zvládnou i začátečníci!
Volné zájmové kroužky
n Přírodovědný kroužek pro ZŠ, pondělí
13:00-14:30
n Keramika 1.-3. třída, úterý 13:30-14:45
n Výtvarný 1.-3. třída, úterý 15:00-16:00
n Výtvarný 4.-9. třída, úterý 16:00-17:30
n Fimo a módní doplňky děti ZŠ, čtvrtek
15:30-17:00
n Paličkování 6.-9. třída, čtvrtek 17:30-19:30
n INTENZIVNÍ NEDĚLNÍ KURZ podvojného účetnictví v Domečku Hořovice, začínáme
24. 11. od 9:00. Setkání je také 1., 8., a 15. 12.
vždy od 9:00 - 17:30. Hodnota kurzu: 3 500 Kč
včetně všech výukových materiálů a osvědčení
o absolvování kurzu. Ing. Dagmar Šopíková,
775 146 002, www.dasopi.cz.

n Sedmikráska o.s.
Společenský dům Hořovice
www.sedmikráska-horovice.cz
E-mail: sedmikraska-os@seznam.cz
Tel.: 728 381 971
n TVOŘIVÉ AKTIVITY
4 Kroužek plastikového modelářství pro
děti od 10 1et, každý čtvrtek 16:30 - 18:00.
Během kurzu si děti vyrobí a vybarví jednoduchý model letadla Spitfire, dozví se něco
o historii, lektor Václav Babel tel. 728 381 971
n POHYBOVÉ AKTIVITY
4 Zumba s Ilonou, nejen pro začátečníky
út: 18:00 - 19:00 Hořovice, st: 19:00 - 20:00
Strašice, pá: 18:30 - 19:30 hod. Hořovice,
http://zumba-s-ilonou.webnode.cz/, lektorka
Mgr. Ilona Čížková
4 Mimi klub -nejen cvičení pro děti
do dvou let. Každé úterý v nepravidelný čas,
dopoledne 9:30 - 10:30 nebo odpoledne 15:00
- 16:00- Aktuální informace na webu, lektorka Renata Babelová
n ODPOČINKOVÉ AKTIVITY
4 Oáza vnitřního míru - meditace, relaxace, dechová cvičení CHI-KUNG - 4. 11. a 18.
11. 18:00 - 20:30, http://eftzesrdce.webnode.cz/,
lektorky Hanka Kliková, Štěpánka Vlachová
n PŘEDNÁŠKY, KURZY, BESEDY
4 Kurz baby masáží 18. 11. 9:30 - 11:30. Přijďte
se naučit techniku masáže miminek. www.masazedeti.iprostor.cz, lektorka Renata Babelová
4 Předporodní příprava a těhotenské cvičení v termínu 6. 11. - 11. 12. každou středu
17:00 - 19:00. Cyklus 6-ti 2 hodinových setkání na různá témata, www.porodsdulou.cz,
lektorka Mgr. Adéla Lančová
4 Přednáška o zdraví prospěšném stravování - 14. 10. od 18:00. Zamyšlení nad tím,
jak se stravujeme a co pijeme. Povídání o živé
energii v potravinách a o tom, jak si sami
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můžeme zkvalitnit pitnou vodu. Zájemcům
mohu kineziologickým testem vytestovat, jaké
potraviny jsou pro jeho tělo vhodné. Proto si
prosím vezměte tužku a papír. www.polakovakineziologie.ic.cz, lektorka Kamila Poláková
n JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY 2013
4 Svatomartinský průvod 10. 11. sraz v 15:45
v lesoparku Dražovka za Digitusem. S rozsvícenými lampiony a za doprovodu koníka se
vydáme opět do tmavého lesa a studeného
lesa, kde budeme hledat Martinovo poselství.
4 Vánoční tvořivé dílny
30. 11. 8:30 - 15:00, sál radnice Hořovice

n Tvořivý ráj
Pražská 376, Hořovice
tel: 777 873 947, tvorivyraj@seznam.cz,
www.tvorivyraj.cz
KURZY PRO DOSPĚLÉ:
4 5. 11. 17:15 - 20:00 Fimo šperky - pomocí
OYUMARU.
4 8. 11. 17:15 - 19:15 Pleteme z pedigu Košíček na lahev.
4 12. 11. 17:15 - 19:15 Pergamánové přáníčko.
4 16. 11. od 8:30 - 11:00 Vánoční ozdoby technikou falešný patchwork, srdíčko a zvoneček.
4 19. 11. 17:15 - 20:00 Adventní kalendář.
4 21. 11. 17:15 - 19:30 Adventní věnec.
4 26. 11. 17:15 - 20:00 Artyčok koule.
4 28. 11. 17:15 - 19:15 Korálkové náušnice
a náramek - ketlování.
Od listopadu začínáme s novým kurzem
pro maminky s malými dětmi
MINITVOŘÍLCI každé úterý 14:00 - 15:00
4 5. 11. Ježek na listu
4 12. 11. Sova z překližky
4 19. 11. Malovaná taštička
4 26. 11. Podtácek pod hrníček z korálků
TVOŘÍLCI každé úterý 15:30 - 16:50
4 5. 11. Ježek v listí
4 12. 11. Žirafa s dlouhým krkem
4 19. 11. Andílek z překližky
4 26. 11. Věneček plný vánočních koleček

n Chodouň
n ZÁZRAK VÁNOC
30. 11. od 10:00 do 16:00 - adventní festival
pro rodiny s dětmi, Chodouň. Den plný kouzel, pohádek a splněných přání. Hvězdářova
loď plná pohybu, pohádek a poznání. NEJ
Playmobil herna na čerstvém vzduchu,
nejpestřejší jarmark českých, moravských
a slezských farmářů.

n Jince
AZTED Jince, Katka Dendysová
www.azted.cz.
n Ukázková hodina Pilates - v úterý 19. 11.
v 17 hodin v MŠ Jince
n Ukázková hodina jógy pro ženy - ve čtvrtek
21. 11. v 16:30 hodin v MŠ Jince
n Kde, kdy, proč a jak se hýbat? 13.11 v 17:30.
Přednáška ve Spol. centru Josefa Slavíka.
n RODINNÉ KONSTELACE s Markétou

Hubenou v sobotu 23. 11. od 10 do 17-18 hodin v Společenském centru Josefa Slavíka.

n Zbiroh
n Na lovu s Kombaji
Městské muzeum ve Zbiroze Vás srdečně
zve na cestopisnou přednášku MVDr. Luďka
Uzla o dalších dobrodružstvích na Papui
Nové Guinei. Na lovu s Kombaji. Ve čtvrtek
7. 11. v 18:00 hodin ve výstavní síni muzea.
Ojedinělý zážitek známého rokycanského
veterináře a cestovatele.
n Svatomartinské posvíceni na zámku
Svatomartinské posvícení konané 16. 11.
od 11:00. V 11:11 se bude Svatomartinské
víno žehnat a hned vzápětí přijede sv. Martin
na bílém koni. Je připravený bohatý doprovodný program, oblíbený jarmark i každoroční
ochutnávka Svatomartinských vín od téměř
dvou desítek vinařství. V zámecké krčmě budou připraveny Svatomartinské speciality.

n Žebrák
n Kulturní klub
Během roku 2013 došlo ke změně vedení
a struktury Kulturního klubu Žebrák. Během
léta a části podzimu proběhla v budově kulturního domu v Žebráku rozsáhlá rekonstrukce. Veškeré Informace o dění v KK
naleznete na našich nových webových
stránkách: www.kulturazebrak.cz.
4 6. 11. od 20:00 - VLASTA REDL
V měsíci listopadu vám můžeme nabídnout
koncert VLASTY REDLA. Jedná se o recitál
ostříleného barda, který nese název VLASTA
REDL a PŘÁTELÉ. Předprodej vstupenek již
byl zahájen a je možné je zakoupit na těchto
místech: Pokladna kulturního klubu – Žebrák,
prodejna Elektro - pí Ulčová - Žebrák, prodejna tabáku na náměstí, vedle pošty – Žebrák.
Vstupné 140 Kč v předprodeji - 170 Kč na
místě
n Hvězdárna Žebrák
4 7. 11. čtvrtek od 18:00 - Indiánská pohádka pro děti, promítání noční oblohy
s ukázkou zvířátek, malování souhvězdí, astronomický dětský kvíz.

n Církve
n čes. CÍRKEV evangelická
4 Farní sbor ČCE v Hořovicích zve mládežníky od 15 let na setkávání (nejen) s biblickým 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.
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.
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Opatrný ovládl
Velkou cenu Hořovic
Velké finále se střídáním koní zakončilo v neděli 22. září nejen hořovické kolo Skokového
poháru České pojišťovny, ale zároveň celý
dvanáctý ročník tohoto extraligového seriálu.
Aleš Opatrný neměl do sobotního odpoledne
finále jisté, ale výhrou ve Velké ceně Hořovic
si jej pojistil a v neděli si dojel pro již pátou
výhru v tomto jedinečném závodu. Na fotografii Kateřiny Návojové Aleš Opatrný s Casalem. Josef Malinovský zase zachytil stupně
vítězů.
Josef Malinovský, PR manager
Skokového poháru České pojišťovny

n Na parkuru v Hořovicích kraloval domácí Aleš Opatrný.

Fotbalové výsledky
n Divize - skupina A
Hořovicko - Doubravka 5:0 (2:0) 17. Rampa, 32., 59. a 64. Hájek, 72. Kolář, Táborsko
B - Hořovicko 1:0 (0:0), Hořovicko - Sušice
5:0 (1:0) 34. a 82. Hájek, 47. Bežó, 64. Kolář,
88. Keckstein, Benešov - Hořovicko 2:1 (1:0)
75. Vágner
Mužstvo Hořovicka je po jedenácti odehraných kolech se ziskem 16 bodů na 10. příčce
divizní tabulky.
n I. B třída - skupina E
Rožmitál - Hořovicko B 2:0 (1:0), Hořovicko B - Jince 2:2 (0:1), Tochovice - Hořovicko
B 7:1 (2:0), Hořovicko B - Dobřichovice 4:1
(2:1), Lety - Hořovicko B 2:1 (0:1)
Hořovická rezerva je po devíti odehraných
kolech se ziskem 12 bodů na 8. příčce tabulky.
-rd-

Rozpis divizních utkání
FK Hořovicko - listopad
n Hořovicko - Zličín
9. 11. 14:00	SO

Stříbrné medaile z MČR v moderním pětiboji
patří děvčatům Spartaku Hořovice
Šesté i sedmé kolo Českého poháru mládeže
v moderním pětiboji bylo úspěšné. 6. kolo
proběhlo 14. září tradičně na pražské Julisce
a hořovická výprava si odvezla 2 cenné kovy
oba v kategorii U17. Karolína Křenková obsadila krásné 2. místo a Karel Vavřička si vybojoval bronz. 7. kolo se konalo v Plzni. Martin
Dřevínek obsadil výborné 2. místo U15. V kategorii U11 si dobře vedli Michaela Czisková,

Adam Koželuh a Jan Nosek, kteří se prosadili
do první desítky celkového pořadí ve své kategorii. Součástí 7. kola bylo mistrovství republiky kategorie U13. Zde zazářila naše děvčata
Klára Sýkorová a Karolína Menclová ziskem
stříbrné medaile v kategorii družstev. K tomuto výsledku jim pomohlo 5. místo Kláry a 9.
místo Karolíny v individuálním hodnocení.
Mgr. Jiří Vavrička
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