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informace

Slavnostní otevření cyklostezky Červený potok
v úseku k.ú. Osek u Hořovic a Hořovice
Dne 20. prosince 2013 proběhlo slavnostní otevření u příležitosti úspěšného završení
projektu: „Cyklostezka Červený potok, v úseku k. ú. Osek u Hořovic a Hořovice“. Projekt
vznikl za podpory ROP NUTS II. Střední
Čechy.
Předmětem projektu bylo vybudování
cyklostezky podél Červeného potoka v ka-

Telefonní
kontakty
Tísňová volání

✆ 112 Centrální číslo
✆ 150 Hasiči
✆ 155 Záchranná služba
✆ 158 Policie
✆ Call centrum záchranné
služby Středočeského kraje
Volejte 800 888 155!
Volání je bez předvolby
a zdarma! 24 hodin denně

Poruchy dodávek:
✆ elektřina +840 850 860
✆ plyn 1239
✆ voda 800 100 663;
606 666 990

Poruchy:

✆ Veřejné osvětlení
800 101 109
✆ Instalatéři, Plyn, Elektřina
Teza s.r.o. 311 516 273;
311 513 881 Po-Pá 8-17
✆ Instalatéři, Plyn, Elektřina
800 290 291 (firma
z Prahy, snad o víkendu)

Městský úřad
Hořovice

✆ podatelna 311 545 301
✆ sekretariát 311 545 302
✆ informační centrum
311 545 317
✆ Czechpoint 311 545 373
✆ o. organizační a živnostenský
úřad 311 545 337
✆ o. finanční a školství
311 545 314
✆ o. výstavby a živ. ptostředí
311 545 324
✆ o. vnitřních věcí a právní
311 545 308
✆ odbor technický a dopravní
311 545 322
✆ o. sociálních věcí a zdravotnictví 311 545 339
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tastrálním území Osek u Hořovic a Hořovice
v celkové délce 1,23 km.  Cyklostezka se nyní
využívá pro každodenní cyklistickou dopravu.     
Celkové náklady tohoto projektu činily

4 987 860,00 Kč, z toho dotace z Regionálního
operačního programu Střední Čechy bude až
do výše 80% ze způsobilých výdajů.
Mgr. Helena Plecitá

Informace o místním poplatku
za komunální odpad na rok 2014
Poplatek za komunální odpad platí každý občan, který je v Hořovicích hlášen
k trvalému pobytu, nebo který v Hořovicích vlastní rodinný dům, byt, nebo stavbu
určenou k rekreaci (i když v těchto objektech nikdo trvale nahlášen není.)
Platí jej také osoby, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, kteří podle téhož
zákona pobývají na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců nebo kterým byla
udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, a zdržují se v Hořovicích.
Poplatek je splatný nejpozději do 31. května 2014, sazba je 500 Kč/rok. Nižší sazbu - 400 Kč
- mají občané starší 70 let, tj. narozeni do 31. 12. 1944.
Možnosti způsobu úhrady:
Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním a školství MěÚ Hořovice,
Palackého náměstí 2.
Lze také uhradit bezhotovostní platbou na čísla účtů 19-363886349/0800 nebo
43-3821520277/0100.
Pro tento způsob úhrady si občané mohou vyžádat na e-mailové adrese plat@mesto-horovice.cz  
variabilní symbol (každý poplatník má svůj).
Pokud tak neučiní, lze bezhotovostní platby provádět tímto způsobem:
n Občané hlášeni k pobytu v bytové jednotce použijí při zadávání bezhotovostní platby
variabilní symbol: 1340 + datum narození (ve tvaru DDMMRR-poslední dvojčíslí roku) a jako
specifický symbol č. popisné.
n Občané hlášeni k pobytu v rodinném domě použijí při zadávání bezhotovostní platby
variabilní symbol: 1340 + č. popisné. Za všechny osoby hlášené k pobytu v RD lze zaplatit poplatek najednou.
n Občané, kteří mají ve vlastnictví stavbu sloužící k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, použijí variabilní symbol,
který jim byl přidělen na základě ohlašovací povinnosti.
Osvobozeni od poplatku jsou občané:
n kteří  jsou držitelem průkazu ZTP/P a předloží jej.
n kteří dlouhodobě pobývají v cizině a oznámí tuto skutečnost MěÚ Hořovice písemně.
n klienti Domova Na Výsluní, Pražská 932/48a, Hořovice
MěÚ Hořovice, odbor finanční a školství, tel.: 311 545 332, 312, email: plat@mesto-horovice.cz

Svoz biologického odpadu v zimním období
Zimní sezóna byla stanovena od 1. prosince do 31. března. V zimním období bude interval mezi jednotlivými svozy čtrnáct dnů a bude se vyvážet takto:
n v části města, kde se vyváží obyčejný komunální odpad ve středu, se bude od prosince
vyvážet BIO odpad v lichém týdnu (1. svoz - 13. 1. 2014)
n v části města, kde se vyváží obyčejný komunální odpad v pátek, se bude od prosince
vyvážet BIO odpad v sudém týdnu (1. svoz - 6. 1. 2014)
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Regionální cena vody se zvýší méně, než se plánovalo
Představenstvo společnosti VAK Beroun po schůzce hlavních akcionářů rozhodlo o tom, že se Regionální cena vodného a
stočného na Berounsku, Hořovicku a části Prahy západ zvýší v roce 2014 v průměru o 2,5 procenta. Je to o půl procenta méně,
než s čím počítal plán, který vedle provozních nákladů řeší také dostatečnou obnovu vodovodů a kanalizací. Schválená změna
ceny v zásadě odpovídá meziroční inflaci.
„V minulých letech jsme byli nuceni zvyšovat cenu meziročně o tři
až pět procent. Důvodem bylo zejména zajištění dostatečné obnovy
vodohospodářského majetku a zdražování energií, materiálů a služeb.
I v roce 2014 budeme do obnovy investovat přes 50 miliónů korun.
Zvýšení cen o méně, než s čím počítal plán, je možné díky úsporám
a výnosům z jiných činností, jako jsou stavby, vyvážení jímek apod.“,
vysvětluje Eva Krocová, ředitelka společnosti.
O jaké úspory se jedná? Vodohospodářům se například daří snižovat ztráty vody. Cena nakupované vody z Prahy bude příští rok
vyšší o 0,6 Kč/m3 bez DPH, takže omezování ztrát, rychlá lokalizace
poruch a výměny vodovodů šetří peníze. V letošním roce se také podařilo odhalit rekordní počet nepřihlášených producentů odpadních
vod a v roce 2014 se bude v hledání pokračovat. Jiří Paul, technický
ředitel VAK Beroun dodává: „Při rekonstrukcích objektů se zaměřujeme, na výběr energeticky úsporných čerpadel a technologií. Například po rekonstrukci čistírny v Hořovicích poklesla spotřeba elektrické
energie díky řízení procesu speciální sondou o více než 20%.“
V některých případech ale náklady po rekonstrukci spíše narostou,
příkladem mohou být čistírny, které po rekonstrukci musí plnit přísnější limity na vypouštění.
Roman Badin, provozní ředitel, vyjmenovává největší investice
do obnovy v letošním a příštím roce: „Provedli jsme rekonstrukci vodojemu ve Zdicích za bezmála deset miliónů korun a začali úpravy
na vodojemu ve Vráži. Pokračuje rekonstrukce stoky H v Hořovicích,
která si vyžádá celkem 15 miliónů. Dokončujeme rekonstrukci čistírny

Tmaň, která stála šest miliónů. Budeme samozřejmě vyměňovat dožilé vodovodní řady. Za zmínku jistě stojí rozsáhlá výměna vodovodu
na Lhotce, která bude probíhat souběžně s výstavbou kanalizace v obci.
Na tuto akci máme připraveno 8 miliónů korun.“
Cena za dodávku vody a odvádění odpadní vody je tedy necelých
devět haléřů za litr, přesně to je 88,52 Kč/m3 včetně DPH. Náklad
na tuto službu představuje při průměrné spotřebě méně než 9 Kč
na osobu za jeden den. Průměrná roční spotřeba vody zákazníků s Regionální cenou je 30 m3.
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
bez DPH
včetně 15% DPH
Mgr.
Jiří Paul, technický ředitel
2013
Vodné
2013
Stočné
Celkem
Vodné
Stočné
Celkem

Starosta informoval na posledním zasedání zastupitelstva města Hořovice konaném
3. prosince o tom, že rada uvažovala o přestěhování informačního centra města z radnice do recepce hotelu Zelený
strom, ale nakonec k této dohodě nedošlo, protože obě
strany měly odlišné představy
o působení IC.
Od 1. ledna 2014 bude přestěhováno obvodní oddělení
Policie ČR do upravených prostor v areálu Starého zámku.
Dále starosta řekl, že je dokončena rekonstrukce ulice Dlouhé a její vydláždění kostkami.
Uvažuje se o zřízení denního
centra pro lidi v nouzi. Opravuje se střecha na budově kina
a v těchto prostorách bude zřízeno nízkoprahové centrum.
Místostarostka informovala
záměru nemocnice vybudovat
na louce před nemocnicí parkoviště pro 99 aut.
Pan Veverka žádal vzhledem k obnovenému provozu
v budově kina o zákaz parko-
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vání před kinem a o obnovení
dopravního značení ve městě.
Dále informoval, že se ve městě nedodržuje vyhláška a lidé
si dělají ohňostroj a střílí petardy kdekoliv. Ing. Kazda
sdělil zastupitelům svůj názor,
že by se měl opravit dvůr radnice, budova úřadu č. p. 640
a Strmá ulice.
Dále na zastupitelstvu vystoupil p. Šinágl. Starosta ho
upozornil, že není občan Hořovic, ale dal mu slovo. Pan
Šinágl měl dotaz ohledně pozemku, na kterém stojí douglaska v Květinové ulici, zda
byl tento pozemek nabízen
k prodeji obálkovou metodou,
starosta i místostarosta řekli,
že to není pravda. Dále pak
se zeptal na odstupné pí Hrachové, zda bylo ve výši půl milionu korun a z jakých zdrojů
bylo vyplaceno. Starosta udělil
v této věci slovo tajemníkovi
a ten řekl, že bylo vše podle
předpisů a více nebude komentovat.
-red-
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Hořovická školka plná čertíků
Naši školku, tak jako každoročně, navštívil Mikuláš, Anděl a rozpustilí čertíci. Z knihy hříchů přečetli , kdo je hodný, kdo si rád zazlobí
a komu má Mikuláš předat nadílku. Přesto, že se u některých dětí objevily
slzičky, všichni si nakonec sami došli pro sladkou odměnu, zazpívali
a přednesli pěknou básničku.
Krásný adventní čas ve školce prožíváme společně také prostřednictvím tvořivých dílen, vánočních besídek i setkávání s rodiči. Krásné
dojmy jsme si odnesli z výstavy betlémů Českého svazu zahrádkářů
a z prohlídky zámku, kde pro nás Domeček Hořovice přichystal i velmi
pěkné divadelní představení.
Děkujeme všem rodičům a partnerům MMŠ Hořovice za pomoc
a spolupráci a přejeme do nového roku pevné zdraví a hodně pohody.
Kolektiv zaměstnanců Městské mateřské školy Hořovice
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ze zasedání rady a zastupitelstva města

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 20. listopadu 2013
n Rada bere na vědomí přerušení provozu mateřské školy v době zimních prázdnin ve dnech
23., 27., 30. a 31. 12. 2013.
n Rada souhlasí s případným přispěním
na údržbu hrobu významného hořovického rodáka Jana Heraina.
n Rada vzala na vědomí písemnou informaci
o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových organizací města, které byly provedeny
ve III. čtvrtletí 2013.
n Rada souhlasí s uzavřením smluv na pronájem bytů p. Chramosilovi a pí Veselé za smluvní
cenu 32 Kč/m2 a úhradu za vodné a stočné.
n Rada schválila inventarizační komisi ve složení J. Šumerová - předsedkyně, M. Rážová
a p. P. Nový - členové, pro provedení fyzické
inventarizace majetku za rok 2013, zapůjčeného
Ministerstvem vnitra ČR pro zabezpečení přeneseného výkonu státní správy v oblasti správních a dopravních evidencí.
n Rada souhlasí s výstavbou bezbariérového
vstupu do budovy radnice na Palackého náměstí č. p. 2. Úprava vstupu bude provedena
od uličního povrchu až k výstupu schodiště
před vstupem do podatelny MěÚ. Předpokládané náklady na výstavbu činí 80. 000 Kč včetně
DPH.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede za cenu 149.745,70 Kč vč. DPH, společnost
STRABAG, a. s. sanaci podloží části komunikace v Dlouhé ulici, a to v nejhorších úsecích
komunikace.
n Rada souhlasí s nabídkou podle které zpracuje, za cenu 30.000 Kč vč. DPH, společnost
Centrum služeb Staré Město studii řešení další
výstavby v lokalitě Žižkov v Hořovicích. Rada
zároveň nesouhlasí s nabídkou téhož zpracovatele, podle které zpracuje, za cenu 27.000 Kč
vč. DPH studii, týkající se parkování v centru
města. Studie bude zpracována a po dokončení
proplacena v roce 2014.
n Podat informaci o možnostech dotací z Ministerstva životního prostředí na parkové úpravy včetně městského mobiliáře.
n Rada souhlasí se zněním dvou smluv o zřízení věcného břemene, spočívajícího v úpravě
povrchu komunikace s vyznačením přechodu pro chodce a v oprávnění uložit rozvody
k venkovnímu osvětlení a provozovat stavbu
venkovního osvětlení včetně jeho příslušenství
přes pozemek p. č. 359/2 v k. ú. Velká Víska, a to
po dobu existence stavby venkovního osvětlení,
ve prospěch města Hořovice, za jednorázovou
úhradu 2.656 Kč včetně základní sazby DPH.
n Rada souhlasí s textem dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo, podle kterého se prodlužuje
termín dokončení stavby zateplení ZŠ Svatopluka Čecha, společností FORTEL Beroun, s. r. o.
do konce dubna 2014.
n Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které zpracuje Ing. Jakub Martinák, za cenu
49.000 Kč, žádost o dotaci v elektronickém pro-
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středí Benefit včetně kompletace povinných příloh, na akci nazvanou „Přístupová komunikace
ke Společenskému domu a sportovnímu areálu“.
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 pozemkových parcelách 1764 a 1756/3 v k.
ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem - pro „Hořovice - kNN pro
parc. č. 2158/1“ a se zněním smlouvy o právu
stavby. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
za jednorázovou náhradu 8.349 Kč včetně základní sazby DPH.
n Rada na základě žádosti občana souhlasí se
zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího v oprávnění
zřídit a provozovat vodovodní a kanalizační
přípojku přes pozemkovou parcelu 286/3 k pozemku 523 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem, který bude
nedílnou součástí smlouvy o zřízení věcného
břemene. Smlouva se uzavírá na dobu existence
vodovodní a kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu 181,50 Kč/bm včetně základní
sazby DPH.
n Rada na základě žádosti společnosti VAK
Beroun, a. s., revokovala svoje usnesení ze dne
24. 4. 2013 č. 10 o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene vedení
kanalizace na pozemkových parcelách 1867/20,
1837/1, 1867/1, 1869/1, 1869/3, 1837/2, 1856/5,
1856/4, 1856/3 a 1856/7 v k. ú. Hořovice. Rada
souhlasí se zněním nové smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene vedení
kanalizace na pozemkových parcelách 1837/1,
1837/2, 1856/3, 1856/4, 1856/5, 1856/7, 1867/1,
1867/20, 1867/22, 1867/24, 1867/26, 1867/28,
1869/3 a 1898/3 v k. ú. Hořovice v rozsahu
budoucího zaměření geometrickým plánem
za jednorázovou úhradu 181,50 Kč/bm včetně
základní sazby DPH.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu
nebytových prostor, podle které město pronajme Svazu tělesně postižených MO Hořovice
nebytové prostory; jednu místnost v 1. nadzemním podlaží o výměře 14,38 m2 a jednu
místnost ve 3. nadzemním podlaží budovy úřadu o výměře 44 m2 pro sklady kompenzačních
pomůcek. Smlouva se uzavírá na dobu určitou
do doby adaptace či rekonstrukce místností,
nejdéle do 31. 12. 2014. Nájemné činí 3.000 Kč
ročně.
n Rada souhlasí s upraveným zněním přílohy č.
2 (seznam movitého majetku) zřizovací listiny
příspěvkové organizace Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice, týkající se
převzetí správy stroje na úpravu ledové plochy
ZAMBONI HDB (rolby) a jednoho kusu náhradního hoblovacího nože.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene vedení plynovodní přípojky se společností RWE GasNet,
s. r. o., na pozemkových parcelách 65/2, 66/5,
66/7, 66/9 v k. ú. Velká Víska v délce cca 16m
za cenu 181,50 Kč/bm včetně DPH.
n Rada souhlasí s dodatkem č. 1 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi
městem Hořovice jako pronajímatelem a Kraj-

ským ředitelstvím policie ČR Středočeského
kraje, která stanovuje, že nájemce začne nebytové prostory fakticky užívat k výkonu své činnosti nejpozději od 1. 1. 2014.
n Rada souhlasí se záměrem zřídit v Hořovicích Denní centrum pro lidi v krizi, spravované
Charitou Beroun, a ukládá hledat pro činnost
tohoto centra vhodné prostory.
n 1. městský reprezentační ples Hořovic se
bude konat 25. ledna 2014 od 19.30 hodin v sále
na radnici.
n Rada souhlasí se snížením nájmu Společenského domu pro konání 10. kynologického plesu v Hořovicích na 10 tisíc Kč Základní kynologické organizaci Hořovice.
n Rada souhlasí se 4. rozpočtovým opatřením
města na rok 2013. Předložit nejbližšímu jednání zastupitelstva ke schválení.
n Rada souhlasí s podáním žádosti o kontokorentní úvěr na rok 2014. Předložit nejbližšímu
jednání zastupitelstva ke schválení.
n Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 920/3 o výměře 5166 m2, NH
Hospital, a. s., za účelem zřízemní veřejného
bezplatného parkoviště.
n Rada souhlasí s proplacením částky
253.081 Kč vč. DPH, společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., za provedení havarijní opravy povrchu komunikace v Jungmannově ulici v Hořovicích, který byl silně poškozen
dlouhotrvajícím deštěm při jarní povodni a následně téměř zničen při srpnových přívalových
deštích.
n Rada souhlasí s příspěvkem 3.000 Kč na vánoční turnaj o putovní pohár starosty, konaný
28. 12. 2013.
n Rada souhlasí s vyplacením odměn za práci
komisí rady za rok 2012: stavební 8.000 Kč, životního prostředí 8.000 Kč, školská, kulturní
a sportovní 8.000 Kč, dopravní 7.000 Kč, pro
cestovní ruch, mikroregionální a přeshraniční
spolupráci 3.000 Kč.
n Radní se usnesli, že příští schůze rady bude
18. 12.2013. 11.12.2013
n Rada vyslechla zástupce MAS Karlštejnsko
a Svazu měst a obcí ve věci programu meziobecní spolupráce.
n Rada souhlasí s vyplacením odměn pro ředitele školských zařízení ve výši jednoho průměrného měsíčního platu.

Z usnesení Zastupitelstva
města Hořovice
ze dne 3. prosince 2013
n schvaluje 4. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2013
n schvaluje rozpočet města Hořovice na rok
2014 v paragrafovém znění jako vyrovnaný.
Předložený návrh rozpočtu byl upraven v paragrafech 3612, 6219, 2212, 2219 a 6171 tak, že
dochází k redukci výdajů v celkové výši 5 mil.
Kč. V komentáři k rozpočtu bude zachycen
osud (vývoj a užití) částky 8 mil. Kč poskytnuté
městu v r. 2011 dle smlouvy s Městskou akciovou společností.
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ze zasedání rady města - společnost - policie
n schvaluje kontokorentní úvěr na rok 2014
do výše 5 mil. Kč
n schvaluje prodej nemovitostí
1. části pozemkové parcely 602/1 o výměře
cca 12 m2 v k. ú. Velká Víska panu Ing. Miroslavu Žáčkovi, bytem Hořovice, Vísecká 888,
za účelem provedení terénních úprav pro vjezd
do garáží, za kupní cenu 500 Kč/m2 a při splnění podmínek odboru technického a dopravního městského úřadu. Přesná výměra bude
známa po vyhotovení geometrického plánu
pro oddělení pozemku.
2. pozemkové parcely 1872 o výměře 772 m2 v k.
ú. Hořovice společnosti TTJ, s. r. o., se sídlem
Hořovice, Pražská 590, zastoupené jednatelem
MVDr. Tomášem Tinkem, za účelem vybudování části cesty pro pěší a cyklisty a pro parkové
úpravy, za symbolickou kupní cenu 100 Kč/m2.
V té souvislosti zastupitelstvo města současně revokuje dřívější usnesení zastupitelstva č.
5/2008 písm. E), bod 1) ze dne 16. 12. 2008.
n souhlasí s odpisem nevymahatelných pohledávek Městské správy bytového a nebytového
fondu v celkové výši 454.267 Kč.
n schvaluje aktualizované zřizovací listiny
příspěvkových organizací MKC Hořovice
a MSBNF Hořovice ve znění příslušného předloženého materiálu k jednání.

Klientka Domova Na Výsluní paní Kateřina Hrabáková, která oslavila 13. prosince nádherné 90té narozeniny.
Gratulujeme!

Ze zápisníku Policie ČR
n  Vloupání do palivových nádrží
Neznámý pachatel v době od 23:00 dne
29. 11. do 8:45 dne 2. 12. na odstavném
parkovišti u benzinové čerpací stanice
v obci Komárov,  rozlomil víčka palivových  
nádrží u  dvou zde zaparkovaných nákladních automobilů tov. zn. Mercedes Actros.
Následně z nich odčerpal a odcizil 400
litrů pohonných hmot v celkové hodnotě
14 000 Kč. Škoda na poškozených víčkách
byla předběžně vyčíslena na 2 000 Kč.
V době od 22:00 dne 1. 12. do 6:15 dne
2. 12. vypáčil neznámý pachatel  víčko palivové   nádrže u nákladního automobilu
Mercedes Benz, který byl zaparkovaný
před domem v obci Neumětely. Následně
z této nádrže odčerpal a odcizil 600 litrů
motorové nafty v hodnotě 22 800 Kč. Škoda poškozením víčka nádrže byla vyčíslena na 1 000 Kč.
n  Řídili vozidlo s platným zákazem
řízení
Čtyřicetipětiletý muž 4. 11. v 07:30 řídil nákladní automobil tov. zn. Ford Transit. V Hořovicích na Palackého náměstí
byl zastaven a kontrolován hlídkou PČR
Obvodního oddělení Hořovice. Na výzvu
policisty se dobrovolně podrobil opakovaně dechové zkoušce ke zjištění alkoholu. Výsledek obou zkoušek byl prakticky
totožný 0,92 promile alkoholu v dechu.
Dále bylo na místě zjištěno, že řidiči byl
rozsudkem Okresního soudu v Berouně  
vysloven zákaz řízení všech motorových
vozidel, platný v době od 9. 2. 2013 do 9.
2. 2014. Současně má rozhodnutím o přestupku Městského úřadu v Hořovicích vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel platný od 24. 4. 2013 do 24. 8. 2014.
Svým jednáním tedy mařil výkon rozhodnutí soudu a správního orgánu tím,
že vykonával činnost, která mu byla výše
uvedenými pravomocnými rozhodnutími
zakázána. V případě odsouzení hrozí řidiči až tříletý trest odnětí svobody.
Dne 7. 11. 2013, v době od 12:00
do 13:00   řídila na pozemní komunikaci
v obci Hořovice, z ulice Valdecké do ulice
Podlužské, osobní automobil Ford Fiesta žena (21), přestože má rozhodnutím
Městského úřadu Hořovice vysloven zákaz činnosti v řízení všech motorových
vozidel na dobu 12 měsíců od 2. 7. 2013
do 26. 5. 2014.  V případě odsouzení hrozí
ženě až tříletý trest odnětí svobody.
n  Krádež finanční hotovosti
Dne 4. 12. 2013 v době od 10:00
do 10:20 pustila 86letá seniorka  do svého  
bytu   v Hořovicích neznámou ženu pod
záminkou, že ji nese přeplatek za vodu.
Pachatelka využila nestřeženého okamžiku
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a ze zásuvky skříňky v obývacím pokoji odcizila poškozené finanční hotovost ve výši
16 000 Kč. Policisté varují především seniory, aby do svých bytů a domů nepouštěli žádné cizí osoby. Informaci o návštěvě
pracovníků některých společností si mohou ověřit na příslušném Městském nebo
Obecním úřadě. Zároveň doporučujeme,
aby v době, kdy se rozhodnou, že  do svého
bytu někoho pustí,  nebyli  sami a požádali
o přítomnost příbuzné nebo sousedy.
n  Pokus vloupání do prodejny
benzinové čerpací stanice
V noci ze 4. na 5. 12.  překonal neznámý
pachatel oplocení areálu BČS v obci Tlustice. Následně se pokusil rozbít skleněnou
výplň vstupních dveří, které jsou opatřeny
bezpečnostním sklem. Toto se mu nepodařilo a ve skle vytvořil otvor o průměru
50 cm. Do prostor prodejny BČS nevnikl.
Škoda na poškození skleněné výplně byla
předběžně vyčíslena na 10 000 Kč.
Další pokus podnikl pachatel téže noci
v   obci Komárov. Snažil se vypáčit duralové bezpečnostní vstupní dveře vedoucí
do prodejny čerpací stanice. Při tomto rám dveří poškodil a způsobil škodu
v předběžné výši 20.000,- Kč. Dveře se mu
překonat nepodařilo, do provozovny nevnikl a nedošlo k odcizení žádných věcí.
A na závěr téměř silvestrovská
perlička od sousedů:
n  Divoké prase ohrožovalo občany
Berouna
Dne 8. 12. v 11:01 bylo přijato oznámení o pobíhání divokého prasete, které
naráželo   do zaparkovaných automobilů a ohrožovalo chodce v Berouně, ul.
Na Hrázi a v okolí. Na místo okamžitě
vyrazila hlídka OOP Beroun a strážníci
Městské policie Beroun. Kanec několikrát
přeplaval řeku Berounku k ul. Štulovna
a zpět. Divočák z řeky vylezl u Václavského náměstí a bezprostředně poté se rozběhl na policistu OOP Beroun. Jelikož zvíře
bezprostředně   ohrožovalo život a zdraví
policisty, použil policista v souladu se zákonem  proti zvířeti služební zbraň a dvakrát na něj vystřelil. Střelba byla mimo
zástavbu a byla vedena do bezpečného
prostoru. V tom okamžiku divoké prase
změnilo směr a uteklo směrem k obci Hýskov, kde se  hlídkám OOP Beroun a MP
Beroun ztratilo v lesním prostoru. O celé
věci bylo informováno místní myslivecké
sdružení. Díky včasnému zásahu policistů nedošlo v souvislosti s celou událostí
k žádnému zranění osob. Prozatím nebylo
hlášeno ani žádné poškození majetku.
Podle nprap. M. Pučelíkové
zpracovala Y. Hájková
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Zámecké nokturno ZUŠ Hořovice ve Všeradicích
...jako není žádné světlo bez stínu, také Jindřiška Rettigová musela často čeliti jistým kritickým hlasům, ale ty nemusí být
vždy v estetické tvůrčí činnosti měřítkem závazným - jako v životě vůbec. Ale kdo chce být výtečným v životě i v umění, ten má
nárok na naši snášenlivost a shovívavost ať má přesvědčení jakékoliv.Jindřiška Rettigová byla koloraturní zpěvačkou, která
podle našeho názoru zazářila v roli Královny v Hugenotech. Publikum utěšovala a vzbuzovala v něm trvalou naději… V těchto
dnech si uvědomujeme, jakou ztrátu jsme utrpěli. Bude znovu a znovu oslavována, leč i postrádána na našem divadle. Přátelé
umění si znovu připomněli hřejivost a citovost jejího umění, které nutí doslova k napodobení, a dali najevo svou náklonnost...
Žáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy
Květuše Ernestové uspořádali v pátek 29.
listopadu ve velkém sále Galerie Magdaleny
Dobromily Rettigové ve Všeradicích  XXVIII.
medailon z cyklu nočních vokálních koncertů PRIMADONA ASSOLUTA k 200. výročí
narození Jindřišky Rettigové ( 1813 - 1854 ),
dcery Magdaleny Dobromily Rettigové a Jana
Aloise Sudiprava Rettiga, bavorské královské
dvorní pěvkyně.

Magdalena Dobromila Rettigová (1785
Všeradice - 1845 Litomyšl) byla zvláštní žena
překvapivých vloh, zvídavosti, učenlivosti
a odhodlanosti. Byla dcerou vrchnostenského
purkrabího hraběte Kounice ve Všeradicích
u Hořovic, Františka Artmanna, jenž potom přešel za správce panství hraběte Sporka
ve Statenicích u Prahy. V těchto malých vesnicích nebyly školy, a tak Magdalena byla odkázána na domácí výchovu, a protože jiné děti,
jak se rodičům narodily, hned zemřely, byla
sama a nabývala samostatnosti. Výchova byla
německá, česky se mluvilo příležitostně a styk
se selskými dětmi měla zakázán. Po smrti otce
(1782) však sílil její zájem o český jazyk a české
knížky a začala zkoušet básnění. V roce 1808
se provdala za právníka a spisovatele Jana Aloise Sudiprava Rettiga (1774 - 1844), se kterým
se stěhovala a vlastenecky působila ve městech
Tábor, Přelouč,  Ústí nad Orlicí, Rychnov nad
Kněžnou a Litomyšl. Vedle známé Domácí kuchařky a dalších spisů z tohoto oboru napsala
mnohé básně, povídky a různé dramatické
práce.
Její dcera Henrieta Anna Joanna Rettigová
(10. 6. 1813 Přelouč - 14. 9. 1854 Mnichov) dosáhla po stránce umělecké nepochybně vyšších
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met než její matka, ale na rozdíl od ní je dnes
téměř zapomenuta. Snad je to tím, že záhy odešla do světa a natrvalo se odloučila od domácího prostředí. A právě na zahraničních pódiích
dokázala získat nové publikum
a skvělými výkony dosáhnout
nebývalé popularity. Její pěvecká kariéra zahrnuje příležitostná
vystoupení na východočeských
chrámových kůrech, angažmá
v pražském   Stavovském divadle
a účinkování v českých Škroupových operách, krátkou, ale úspěšnou kariéru ve Štýrském Hradci
a výsostnou pozici primadony assoluty v Mnichovské dvorní opeře. Jindřiška se nikdy neprovdala,
ale v dubnu 1840 porodila, patrně švýrskému guvernérovi Mathiasovi Constantinovi hraběti
Wickenburgovi,   dceru Karolínu
Josefu Henrietu, kterou zanechala ve Štýrském
Hradci v péči Ignáce rytíře von Plappart. Tato
Karolína se provdala (1866), za historika a spisovatele Karla Schmita von Tavera, se kterým
měla tři děti, jejichž manželství však zůstala
bezdětná. Zhruba za rok po smrti doktora
Karla Schmita se vdově Karolíně - i když znovu neprovdané - narodil syn Otto Josef Ferdinand Rettig. Otcovství se v tomto případě přiznává Johannu Hipmannovi. Otto Rettig měl
s manželkou Julianou dvě děti, Julianu a Otta.
Z manželství Juliany a Gustava Schwarze se
narodila jediná dcera Erika, provdaná Werková, která žije ve štýrském Kapfenbergu.
Děj XXVIII. Zámeckého nokturna se
odehrával na sklonku roku 1854 v provinční
Praze, kde předčasně penzionovaná primadona Stavovského divadla Kateřina Kometová
Podhorská vzpomíná na život svůj a Jindřišky Rettigové, v krásné vile s pomerančovníky
na jezeře Como, kde Belliniho můza Giuditta
Pasta a její žákyně proslulá Giulia Grisi rozprávějí o zašlé slávě, a na jevišti Dvorní opery
v Mnichově. V programu zazněla improvizace
na Škroupovu a Tylovu píseň Kde domov můj
a árie Růženy ze škroupova Dráteníka, a 13
dramatických koloraturních árií z repertoáru
Jindřišky Rettigové v období její umělecké zralosti.
Jako Kateřina Kometová Podhorská brilantní češtinou z první poloviny 19. století
zazářila Veronika Slavíková, noblesní osobnost Giuditty Pasty, obestřenou aurou hluboké
lidské nedokonalosti připomněla Klára Slavíková a světově proslulou Giuliu Grisi Tereza
Vokáčová. V roli Jindřišky Rettigové zpívala
Květuše Ernestová, která na základě dobových
pramenů, kritik a korespondence napsala scé-

nář svého 28. Zámeckého nokturna. Slovem
provázel Libor Knížek, kastelán Zámku Hořovice, u klavíru byl varhaník svatomikulášského
chrámu v Praze na Malé Straně Přemysl Kšica,

profesor varhanní hry na Konzervatoři v Teplicích. Dobové kostýmy zapůjčil již po dvacáté
osmé fundus Barrandovského Studia.
Díky zájmu a všestranné pomoci paní
Ing. Sylvy Škardové z Galerie Magdaleny Dobromily Rettigové bylo možno toto nokturno
uvést v rodišti matky slavné pěvkyně, ve Všeradicích.
-ern-

Vánoční galakoncert
Žáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy
Květuše Ernestové Filip Strejc, Šárka
Rottová, Jana Pommová a Eva Řezáčová
předvedli své pěvecké a taneční umění
na VÁNOČNÍM GALAKONCERTU
Hudební akademie Praha v neděli 1. prosince
v koncertní síni
pražského
Hlaholu. V programu zazněly písně
z už provedených
anglických
muzikálů Scheherazade (2012, Velký
sál Městské knihovny v Praze) a Snow
Queen (2013, Divadlo Hybernia Praha)
a ukázka z nově studovaného muzikálu
Johny and the bomb na námět Terryho
Pratchetta (premiéra červen 2014, Divadlo Hybernia Praha). Vzávěru koncertu
zazněly také vánoční standardy.
(Více na www. zus-horovice.cz)
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školství - společnost

Pro technické odborné vzdělávání
Hořovická střední odborná škola nově přináší nad povinný rámec
odborného vzdělávání v technických oborech několik benefitů pro
budoucí absolventy. Zapojením do projektů Operačního programu
vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) škola získala vybavení
a certifikaci odborných učitelů k možnosti začlenění „CISCO Networking Academy“ do běžných výukových osnov v oboru Informační technologie. Žákům školy toto přináší možnost získat odborný certifikát,
označovaný jako CCNA1 až 4.
Tento certifikát je dokladem o zvládnutí problematiky správy a stavby síťových technologií a otevírají tak absolventům bránu k zaměstnavatelům. Tyto nově poskytované certifikáty se již na pracovním trhu
považují za samozřejmost u uchazečů, kteří mají v úmyslu pracovat
jako podnikoví specialisté.
Mgr. Jana Plecitá

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
pro školní rok 2014/2015

1. základní školy Hořovice

	
  

	
  

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště,
Hořovice, Palackého náměstí 100

http://www.soshorovice.cz
Studijní nabídka 2014

Dny otevřených dveří: soboty 11.1. 2014 a 1.2.2014
(od 9.00 do 12.00 hodin).

Maturitní studijní obory (čtyřleté denní studium):
–
–
–
–
–

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

	
  
	
  
	
  

	
   	
  

Kdy: v pátek 17. ledna 2014
od 14.00 do 17.00 hodin
Kde: v budově školy v Komenského ulici

	
  

6341M/01 Ekonomika a podnikání – Ekonomika a
informatika v podnikání , výuka s fiktivní firmou
1601M/01 Ekologie a životní prostředí
7842M/05 Přírodovědné lyceum
1820M/01 Informační technologie – Informatika v
ekonomice; certifikace CISCO - CCNA, IT– Essentials
2341M/01 Strojírenství - Technologie a konstrukce
Strojní mechanik - Zámečník (2351H/01)
Nástrojař (2352H/01)
Oba obory jsou podporovány podnikovými stipendijními
programy

Nástavbové dálkové studium:
–
–

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

Doklady k zápisu:
rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce	
   	
  

Žáci, pedagogové a zaměstnanci
2. základní školy Hořovice, Jiráskova 617
přejí všem čtenářům a lidem dobré vůle
krásné Vánoce 2013 a úspěšný nový rok

Hřiště
pro

Maškarní bál
18.1.2014
od 14:00 do 17:00
Společenský dům v Hořovicích

a zároveň si Vás dovolují pozvat
POZVÁNKA
2. ZŠ Hořovice, Jiráskova 617
zve všechny budoucí prvňáčky

hořovické
sviště

Zveme vás na odpoledne plné zábavy a soutěží o krásné ceny !
Každá maska si odnese malý dáreček.

na zápis do 1. třídy pro školní rok 2014/2015

Cena: dítě s maskou zdarma, ostatní 50,-Kč

budova Vísecké náměstí

Výtěžek z akce je věnován na projekt Hřiště pro hořovické sviště !

ve čtvrtek 16. ledna od 15:00 do 18:00 hodin

Pomoci můžete také zasláním SMS,
a to ve tvaru DMS HRISTEPROSVISTE na číslo: 87 777.
Cena DMS je 30,-Kč, projekt obdrží 28,50 Kč.
Více informací o DMS naleznete na www.darcovskasms.cz

POZVÁNKA
2. ZŠ Jiráskova 617
na

Den otevřených dveří
Město Hořovice

ve čtvrtek 9. 1. 2014 od 8.00 do 16.00 hodin.

Přijďte se podívat na prostředí, ve kterém některé z Vašich dětí,
vnoučat nebo kamarádů tráví většinu svého času, na útulně
zrekonstruované učebny, moderní trendy ve vyučování
a na šikovnost našich žáků.

TTJ s.r.o
Jana Pitínová
písek, štěrky, uhlí
603 233 216

středisko volného času

Domeček Hořovice

Těšíme se na Vaši hojnou účast!

www.mesto-horovice.cz
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PLUS

dveře našich obou budov – Vísecké náměstí i Jiráskova 617 –
budou otevřeny pro všechny zájemce

DĚKUJEME PARTNERŮM
ZA JEJICH PODPORU

www.5plus2.cz

Více informací o projektu naleznete na www.horovickemaminky.cz
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kultura - společnost

Svaz tělesně postižených
Ohlédnutí za rokem 2013 místní organizace Hořovice Svazu tělesně postižených
Vážení členové,
Touto dobou se pravidelně ohlížím za rokem
uplynulým a snažím si připomenout, co všechno se
v naší organizaci podařilo. Není snadné na jedné
stránce popsat tisíce hodin činnosti dobrovolníků,
kteří věnují svůj čas, schopnosti a zkušenosti ve prospěch organizace. Když se poohlédnu ještě znovu
za uplynulým obdobím, vidím za námi mnoho krásných setkání, společných zážitků a akcí s našimi členy, a vidím také každodenní mravenčí práci našich
dobrovolných pracovnic a pracovníků, kteří se pod
odborným vedením snaží být co nejvíce prospěšní
konkrétním lidem, klientům a celé veřejnosti v našem rozsáhlém regionu.
Organizace Svazu tělesně postižených v České
republice, o. s. místní organizace čítá již přes 500
členů, pro které pořádáme počítačové kurzy spojené
s internetovou kavárnou, tvořivé kurzy a samozřejmostí jsou rekondiční pobyty po vlastech českých.
Poskytujeme členům i veřejnosti bezplatnou pomoc
v jednání s úřady, právní, ekonomické a sociální poradenství. Provozujeme půjčovnu kompenzačních
pomůcek, ve které nabízíme např. pomůcky k chůzi,
do koupelny, na WC, pomůcky pro sebeobsluhu, polohovací lůžka s příslušenstvím, pojízdné zvedáky,
antidekubitní programy, mechanické a elektrické
vozíky, pomůcky pro postižené děti aj. sortiment,
který čítá již 260 pomůcek. Tuto službu využilo od roku 2009 1850 klientů, bylo zaznamenáno
2006 výpůjček, dovoz polohovacích lůžek využilo
187 klientů.
Chtěla bych prostřednictvím hořovického Měšťana poděkovat všem našim partnerům, dárcům,
a spolupracujícím organizacím. V paletě činností
zaměřených především na oblast seniorů, postižených a hendikepovaných občanů cítíme potřebu spolupráce a vzájemného propojení s Městským úřadem
Hořovice a s obecními úřady po celém rozsáhlém regionu, s Nadacemi a mediálními partnery. Děkuji
všem svým kolegyním kolegům, za jejich pracovitost, zodpovědný a laskavý přístup ke klientům. Poděkování si zaslouží i všichni členové, kteří našemu
občanskému věnují spoustu svého volného času, aby
se mohli spolupodílet na našich akcích a pobytech.
Děkuji vám všem, kteří se na činnosti organizace
větší, či menší mírou podílíte anebo jste se v minulosti podíleli. Podle mého názoru není v tom celku
důležité, zda nám pomáháte jednorázově, či dlouhodobě, ať už v roli dobrovolníka, zaměstnance, člena, klienta, individuálního dárce nebo strategického
partnera. Každá pomoc se počítá!
Důležitá je společná dobrá vůle, stejný cíl
a vzájemný respekt, který nás ve sdružení ,,Svazu
tělesně postižených“ spojují v jedno mimořádné
společenství spřízněných duší.
Za všechny, kterým Vaše pomoc pomáhá,
Vám děkuji a přeji krásné prožití Vánoc, hodně
radosti, lásky, zdraví a přátel kolem sebe v Novém roce 2014.
Za organizaci Svazu tělesně postižených Hořovice
Jarmila Gruntová, předsedkyně
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Hořovická organizace Svazu tělesně postižených
připravuje na rok 2014 tyto akce:
4 Leden - novoroční posezení ve Všeradicích v zámeckém pivovaru a hostinci U paní Magdalény 25. 1. od 16 hodin.
4 Únor -   zájezd do divadla, termín
upřesníme v tisku.
4 Březen - členská schůze dne 25. 3. od
14:00.
4 Duben - zahájení počítačových kurzů. Výstava kompenzačních pomůcek
společnosti Manus Prostějov.
Přednáška odborného lékaře - MUDr.
Irena Klánová - revmatologie.
4 Květen - rehabilitační pobyt Podhájska, penzion Iveta, termín od 12. 5.
do 18. 5. Cena pobytu včetně dopravy
je 3 100 Kč, 60 Eur platba v penzionu.
Předběžné přihlášky na tento pobyt
přijímáme v měsíci lednu.
4 Červen - 1. rehabilitační pobyt v Náchodě, wellness hotel Tommy, termín
od 15. 6. do 20. 6. Cena pobytu 3 700,Kč, zahrnuje ubytování a polopenzi,
vstup do hotelového bazénu, vstup do
vířivé vany, vstup do infrakabiny, masáž zad a šíje.  Dále je poskytována 30%
sleva na další procedury hotelového
wellness centra. Předběžné přihlášky na
tento pobyt přijímáme v měsíci únoru.
4 Červenec - rekondiční pobyt v Beskydech, hotel Petr Bezruč, termín od
28. 7. do 2. 8. Cena pobytu 3 400 Kč
zahrnuje ubytování, polopenzi, bazén,
výlety po okolí. Předběžné přihlášky na
tento pobyt přijímáme v měsíci březnu.

4 Srpen - 16. 8. jednodenní zájezd Bečov nad Teplou - relikviář Svatého Maura,
zlatnická památka. Návštěva Mariánských
Lázní, park Boheminium - miniatury významných stavebních a technických památek. Cena 500 Kč. Přihlášky s platbou
přijímáme od 4. do 14. 8.  
4 Září - rekondiční pobyt v Srní, hotel
Vydra, termín od 1. 9. do 6. 9. Cena pobytu 3 300 Kč zahrnuje ubytování, polopenzi, bazén, masáže,výlety po okolí.
Předběžné přihlášky přijímáme v měsíci květnu.
2. rehabilitační pobyt v Náchodě, wellness hotel Tommy, termín od 14. 9. do
19. 9. 2014. Cena pobytu 3 700,- Kč,
zahrnuje ubytování a polopenzi, vstup
do hotelového bazénu, vstup do vířivé
vany, vstup do infrakabiny, masáž zad
a šíje.   Dále je poskytována 30% sleva
na další procedury hotelového wellness centra. Předběžné přihlášky na tento
pobyt přijímáme v měsíci červnu.
4 Říjen - 1. 10. Den otevřených dveří,
Den seniorů. Zájezd do divadla, termín
upřesníme v tisku.
4 Listopad - členská schůze s hudebním vystoupením skupiny Poutníci.
4 Prosinec - Advent v hořovickém
zámku.
Všechny platby přijímáme v kanceláři STP Hořovice po-st-čt od 11:00 do
14:00 hodin.

Přednáška v Sedmikrásce Automatická kresba
Dne  11. listopadu se konala v klubovně sdružení Sedmikráska PŘEDNÁŠKAmini seminář: AUTOMATICKÁ KRESBA s tématem: Moje cesta. Přednášku
vedla lektorka a terapeutka Kineziologie
One Brain Kamila Poláková. Ta již druhým
rokem spolupracuje s naším sdružením
a pořádá přednášky o zdravém životního
stylu a učí, jak správně pochopit sám sebe
a své okolí.
Ve Svatomartinský podvečer se sešla
skupinka nadšených žen v klubovně sdružení Sedmikráska. Na posílení vnitřní síly
si úvodem zacvičily se Štěpánkou Vlachovou dechové cvičení Chi Kung. Protože dech je základem našeho života a jak
dýcháme, tak také žijeme. Se Štěpánkou
se můžete pravidelně setkávat při meditačních večerech v OÁZE vnitřního míru.
Poté následovala trocha teorie o základech,
na jakých stojí automatická kresba. Tuto
dovednost si může vytvořit každý člověk,
který ví jak na to. Jestliže jste drželi pastelku
naposledy na základce, vůbec nevadí. Zde
nejde o realistické kreslení. Stačí zvládnout
jeden z postupů meditace a začít kreslit.
Každá účastnice si nakreslila svoji mandalu, svůj obrázek, jak se nyní cítí a poslední

obrázek nám ukázal, kam směřuje naše
cesta. Závěrem Kamila Poláková každé
účastnici pomohla s rozborem obrázku.

Seminář se velmi povedl, a protože již
máme zájemce o další, tak tento plánujeme
během jara následujícího roku. Srdečně
jste zváni na všechny přednášky, které se
konají pravidelně každý měsíc.
O dalších připravovaných akcích se
dozvíte na webu http://www.sedmikraskahorovice.cz, nebo na stránkách Kamily Polákové, www. polakova-kineziologie.ic.cz.
Renata Babelová,
předsedkyně sdružení

www.mesto-horovice.cz

kultura - společnost

Kulturní a společenský servis
n Klub Labe
Vísecké nám. 198, e-mail: labe.prochor@
seznam.cz, www.klublabe.cz
n Hořovice ve filmu. Téma: Roztodivné slavnosti v průběhu věků...
8. 1. středa od 19:00
Večerem Vás provede a doprovodný komentář
doplní Václav Merhaut. Vstupné 50 Kč. Cyklus
filmů, které budou vždy každou první středu
v měsíci, promítány v klubu Labe. Tyto filmy
vypovídají nejen o tom, jak naše město před
lety vypadalo, ale zachycují také významné akce
a události, tváře lidí, pracovní prostředí a zábavu.

n Společenský dům
Nádražní 606, tel. 311 512 915
n Jak se Honza naučil
cizí tajné řeči
16. 1. neděle od 15:00
Loutkářský soubor Malá scéna MKC Hořovice.

leden 2014
n Radnice - sál
Palackého nám. 2, radniční sál
www.tanecni.net, 603 238 090
Taneční ZIMA 2014
pátky od 10. 1. 2014
n  Mírně pokročilí (H2Ml)
pátky od 10. 1. 2014	 	
17:15 - 18:50
Dospělí:
n  Mírně pokročilí (H2Dosp)
pátky od 10. 1. 2014	 	
19:00 - 20:30
n  Středně pokročilí (H3Dosp)
pátky od 10. 1. 2014		
20:40 - 22:10
V ceně je 12 večerů (10 lekcí, 1 maškarní
prodloužená a 1 jarní ples).

n Domeček Hořovice
Středisko volného času
Větrná 869 Hořovice, tel.: 311 512 223
www.domecekhorovice.cz
Co uvidíte tentokrát: Začneme rokem 1945,
kdy se v Tlustici konaly celostátní dožínky
a hořovičtí se jich vydatně zúčastnili dokonce
v národních krojích. Poté se přesuneme
do roku 1976, abychom vám ukázali, jak se
slavily 1. máje. Třetí zastavení je na prvním
Cibulovém jarmarku - snímek je zajímavý
nejen tím, jak se tato akce za uplynulých 24
let změnila, ale hlavně tím, jak se změnily
Hořovice. A o lidech v Hořovicích je poslední
film, věnovaný karikaturám osobností našeho
města od Miroslava Hlobila.
n AC/DC - ŠPEJBL´S HELPRS
revival band
17. 1. pátek od 21:00
První koncert revivalové legendy po Novém
roce tradičně v klubu Labe! Předprodej vstupenek v IC Hořovice od 10. 1. 2014. Vstupné
150 Kč.
n TRABANTEM NAPŘÍČ
JIŽNÍ AMERIKOU
22. 1. středa od 19:00
Beseda spojená s projekcí. Přednáší Dan
Přibáň - milovník ozubených koleček,
novinář, šéfredaktor časopisu VTM Science,
nadšený cestovatel a filmař. Pokračování
úspěšné trabanťácké ságy, tentokrát po jihoamerickém kontinentu. Vstupné 100 Kč.
n ČEKÁNÍ NA MAGORA
- Oldřich Kaiser & Dáša Vokatá
31. 1. pátek od 19:30
Komerční seladon a legenda undergroundu.
Zábavně-poetický & hudebně- literární program dvojice interpretů
Oldřicha Kaisera a Dáši
Vokaté, který je koncipován nejen jako pocta
významnému českému
básníku Ivanu M. Jirousovi. Vstupné 150 Kč.

www.mesto-horovice.cz

n Digitus - Ká.Ča
Pod Dražovkou 1142
tel. 739 833 316, 311 517 265
n Srdečně zveme všechny občany (nejen
seniory) na tradiční předvánoční setkání
v rámci akcí Ká.Ča. Ve spolupráci s Centrem
pro komunitní práci střední Čechy a městem
Hořovice v našich prostorách pořádáme
setkání dříve narozených občanů Hořovic
a okolních obcí. Akce se uskuteční 8. ledna
od 14:00 v objektu Digitus - Centrum denních služeb.
Přijďte diskutovat o tom: „Jak si představujete
svůj život ve stáří? Jaké zažíváte každodenní
problémy a co s tím? Jak usnadnit život
seniorům v Hořovicích a okolních obcích?“

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

Příležitostné akce
n 11. 1. od 8:00 v Oseku - 38. ročník BĚHU
PARTYZÁNSKOU STEZKOU. Tradiční běh
k partyzánskému krytu v Oseku na památku
obětí odboje na Hořovicku.
n 18. 1. od 10:45 v Litni. 2. ročník Zimního
běhu zámeckým parkem Litni. Jednotlivé
kategorie najdete v propozicích závodu.
n 31. 1. od 9:00, výtvarná dílna Domeček
Hořovice. Prázdninové tvoření v Domečku.
Velké výtvarné tvoření v Domečku O pololetních prázdninách. 9:00 - 12:00. Určeno pro
děti od 1. třídy. Poplatek 80Kč
Semináře
n 12. 1. od 13:00 v Litni. KURZ Pedig. Upleteme si menší podnos - tác na pečivo se vzorem
,,borovicové jehličí“. Cena 200 Kč.
Letní tábory 2014
n Pokud se už těšíte na letní prázdniny 2014,
můžete se podívat na www.domecekhorovice.cz, kde naleznete elektronickou nabídku
letních táborů.

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
n PROGRAM
4 4. 1. sobota 14:00 Tříkrálová sbírka
v ulicích Lochovic a na koncertě souboru
Muzika pro Sancta Cecilia - přijďte i Vy
podpořit naše tři krále,   pokud možno
v kostýmu
4 6. 1. pondělí 15:00 - 18:00 Výtvarná dílna
- sněhové vločky z papíru
4 8. 1. středa 15:00 - 18:00 Výtvarná dílna
- vyrábíme ozdobné magnetky a magnetické
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kultura - společnost
záložky do knih
4 13. 1. pondělí 15:00 - 16:00 Poznáváme
stopy zvířat - vycházka do lesa
4 15. 1. středa 9:30 - 12:00 Programová porada - uvítáme Vaše přání a názory o jaké aktivity by  jste  měli zájem, 10:30 - 12:00 Právní
poradna - náš právník Vám zdarma poradí
v právních otázkách. Objednejte se předem!
15:00 - 18:00 Hrajeme deskové a stolní hry,
člověče nezlob se, pexeso, carcassone a další
4 20. 1. pondělí 14:00 - 16:00 Výtvarná dílna
- Sněhuláci ze sněhu či z papíru
4 22. 1. středa 15:00 - 18:00 Výtvarná dílna
- Bude zima bude mráz, kam se ptáčku, kam
schováš... - výroba pochutin pro drobné ptactvo z loje a semínek
4 27. 1. pondělí 15:00 - 16:00 Základy péče
o pleť – přednáška kosmetičky
4 29. 1. středa 15:00 - 18:00 Výtvarná dílna - recyklační tvoření z odpadků, vyrábíme
šperky z pet lahví. Přineste si s sebou barevnou pet lahev
n Výtvarná dílna:
Náplň na základě zájmu a přání, podle ročních
období tematicky zaměřená. Příspěvek
na materiál 30 Kč.
n Aktivity pro děti a rodiče:
Úterý
4 Keramika 14:00 - 15:30 50,-Kč/lekce,
800,-Kč/pol., 1.500,-Kč/školní rok
4 Dramatický kroužek 19:00 - 20:00 - zdarma
Čtvrtek
4 Historické tance 15:45 - 16:45 - zdarma
Svezení na poníkovi za drobný příspěvek 30
Kč, nebo suchý chléb a pečivo (po tel. domluvě
724 219 892)

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, ČT 18:00 - 19:00
Komárov, PÁ: 18:30 - 19:30 Hořovice, http://
zumba-s-ilonou.webnode.cz/
4 Aquazumba: ČT 20:00 - 21:00 Městský bazén Hořovice
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, lektorka Renata Babelová
n PŘEDNÁŠKY, KURZY, BESEDY
4 FENG ŠUEJ- HARMONIZACE PROSTORU - 1. část - leden 2014. Harmonické
prostředí ve vašem bytě - zdroj vaší energie
a zdraví. Praktické rady, jak si vylepšit své
životní prostředí. Jak barvy působí na člověka.
Bioenergie pokojových rostlin.
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4 FENG ŠUEJ - harmonie prostoru bytu
ovlivňuje náš život - 2. část - únor 2014. Určeno
pro všechny, kteří si chtějí vylepšit své životní
prostředí, nejen pro účastníky první přednášky.
Co nás čeká: Krátké zopakování a shrnutí minulé
přednášky o Feng Šuej. Tabulka pa-kua, jin a jang,
energie pěti zvířat, energie podle kompasu...  Harmonické prostředí ve vašem bytě je zdrojem vaší
energie a zdraví. KDE: centrum Sedmikráska,
Společenský dům - 1. patro, Hořovice. Přednáška
trvá 1,5 hodiny: 60 Kč. Těší se na vás Kamila Poláková, www.polakova-kineziologie.ic.cz

n Tvořivý ráj
Pražská 376, Hořovice
tel: 777 873 947, tvorivyraj@seznam.cz,
www.tvorivyraj.cz
n KURZY PRO DOSPĚLÉ:
4 14. 1. 17:30 - 20:00 Fimo šperky - Velké
korále
4 28. 1. 17:30 - 19:30 Korálkový náramek
4 10., 17. a 24. 1. 17:15 - 19:30 Pedig pro
začátečníky i pokročilé. Přijďte sami nebo si
vytvořte  svoji skupinku a přijďte spolu s kamarádkami vytvořit něco originálního z pedigového proutí. Naše lektorka Alenka Hertlová
připraví projekt přímo na vaše přání. Košíky,
ošatky, tácy, krabičky, mísy a jiné.
n TVOŘÍLCI
každé úterý a pátek 15:30 - 16:50
4   7. 1. Kalendář na rok 2014
4 14. 1. Sněhulák z ponožky
4 21. 1. Létající UFO
4 28. 1. Fimo korálky
Konkrétní termíny a rozpis témat najdete na
našich stránkách.

n Beroun
n 1. 1. Novoroční pochod stezkou Vojty Náprstka
n 8. 1. - 7. 2. Městská galerie - Duslova vila Líba Taylor (fotografie)
n 13. 1. Vyhlášení Sportovce roku Berounska
- sál České pojišťovny
n 18. 1. Trilobit Beroun 2013 - Kino Mír Beroun
n 25. a 26. 1. Zimní fotbalová Tipsport liga
2014 - UMT Na Máchovně

n Dobříš - zámek
n Výstava obrazů Victora Vasarelyho. Světoznámý maďarský umělec - představitel
op-artu a vizuální kinetiky představí svá díla
v Galerii JCM na zámku Dobříš. Výstavu si
můžete prohlédnout denně do 31. 1. Vstupné:
40 Kč.

n Příbram
n Pavel Šporcl - Moje houslové legendy
11. 1. od 19:00 Divadlo Antonína Dvořáka
v Příbrami
Předprodej vstupenek již probíhá : www.hudbapribram.cz

n Farní charita Beroun
n Stacionář sv. Anežky České pro seniory,
sídlící v Domu Charity, Cajthamlova ulice
169 v Berouně Zavadilce vás zve na následující akce pro veřejnost v měsíci lednu 2014:
4 středa 8. 1. 10:30 Procvičování kognitivních funkcí (paměť, soustředěnost, řeč slovní zásoba, logické myšlení ad.)
4 středa 15. 1. 13:30 Výroba zimních svícnů
4 středa 22. 1. 10:30 Procvičování kognitivních funkcí (paměť, soustředěnost, řeč slovní zásoba, logické myšlení ad.)
4 středa 29. 1. 10:30 Křížem krážem Českou
republikou
Všechny akce jsou pro seniory zdarma. Prosíme, potvrďte předem účast telefonicky
na tel. čísle 606 639 627, kapacita je omezená.
n Tříkrálová sbírka v roce 2014 proběhne
od čtvrtka 2. ledna do neděle 12. ledna.
Pomocnou ruku přislíbili Farní charitě
také skauti z berounského střediska Radost
a Naděje, kteří budou do sběracích pokladniček
vybírat ve skautských krojích. „Pokud se najde
někdo, kdo se rád zapojí jako dobrovolník,

velice rádi ho přivítáme,“ uvedla koordinátorka sbírky Jitka Kebrlová, která je k zastižení
na telefonu 776 773 442. Charita ČR je jedinou
organizací pověřenou pořádáním sbírky, která
má jasná pravidla. Není důležité, jak početná
skupinka dětí - králů vás přijde navštívit, ani
jestli všichni budou v bílém a na hlavách mít
korunky. Jednomu přítomnému vedoucímu
skupinky musí být více než 15 let, zodpovídá
za vykoledovanou částku, má u sebe svůj
občanský průkaz a Průkaz vedoucího skupiny koledníků. Dále u sebe má Osvědčení
o oznámení sbírky. Sbírka má předem jasně
daná pravidla pro rozdělení výtěžku. Většina
vykoledovaných prostředků zůstává v regionu,
kde byly vybrány. Farní charita Beroun tak
po skončení sbírky požádá zpět o 65% vybraných prostředků na konkrétní využití pro
své sociální služby.

n Zubní pohotovost
n 2. - 3. 1. 2014 MUDr. Kovaříková Anna, Beroun, Tř. polit. vězňů 40, tel.: 311 746 418
n 4. - 5. 1. 2014 MUDr. Krabcová Vladimíra,
Beroun 3, Pod Haldou 64, tel.: 311 621 973
n 11. - 12. 1. MUDr. Václav Krůta, Beroun,
Havlíčkova 113, tel.: 311 625 901
n 18. - 19. 1. MUDr. Křivohlavá Iva, Beroun,
Medicentrum, tř. Pol. vězňů, tel.: 311 746 372
n 25. - 26. 1. MUDr. Laštovičková Václava,
Komárov, Buzulucká 480, tel.: 311 572 765
Pohotovostní služba je v době od 8:00 - 11:00

www.mesto-horovice.cz
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dalekohled hvězdárny má nové zrcadlo, kopule je motorizovaná a nově osvětlená, dalekohled byl osazen navigací…
Za deset let existence Sdružení Hvězdárna Žebrák byl také uspořádán v Žebráku astronomický kongres, startoval zde
legendární Ebicykl dr. Jiřího Grygara, pořádají se pravidelné pořady v regionu, mj.
v Berouně, Hořovicích nebo na Točníku.
Ve spolupráci s Národním muzeem byla
vyhotovena kopie meteoritu Žebrák z roku
1924, na pozemku je umístěna i nová meteostanice, město snímá webkamera doplněná meteorologickými a klimatickými

Mezi podstatné novinky poslední doby
pak patří nový program, který se zejména
u rodičů s dětmi setkal s velkým ohlasem
a rovněž příprava nového vědeckého projektu Hvězdárny Žebrák, rádiového pozorování
denních bolidů. A vyvrcholením desetiletého úsilí je pak příprava studie přístavby
Hvězdárny Žebrák a případný vznik nového
přírodovědného centra, například s pracovním názvem “Orion”. Hvězdárna Žebrák by
se tak měla rozšířit o infocentrum, foyer se
zajímavými exponáty, velký sál pro cca 60 80 osob s moderní audiovizuální technikou
s využitím svahu, s terasou a pozorovatel-

ve stadiu připomínkového řízení. V roce
2014 by pak mělo dojít k hledání vhodných
dotačních programů a tento rok by mohl
být i rozhodujícím rokem pro budoucnost
Hvězdárny Žebrák. Náklady na realizaci
přístavby jsou odhadovány na 9 milionů korun, náklady na provoz na 240 - 690 000 Kč
ročně podle rozsahu činnosti. Studie je
dostupná na Městském úřadě nebo přímo na hvězdárně a vizualizaci Hvězdárna
promítá i při všech svých veřejných akcích
po celém regionu. Držte palce!
Vladislav Slezák
www.hvezdarnazebrak.cz
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VEŘEJNÉ BRUSLENÍ V PROSINCI
středa

1. 1. veřejné bruslení

10:00-18:15

čtvrtek

2. 1. veřejné bruslení

8:30-16:45

pátek

3. 1. veřejné bruslení

8:30-15:45

sobota

4. 1. veřejné bruslení

7:00-8:30
13:00-15:00
21:30-22:45

neděle

5. 1.

pondělí

6. 1. veřejné bruslení

13:00-16:45

úterý

7. 1. veřejné bruslení

13:00-15:45

kurz bruslení

12:00 - 13:00

středa

8. 1. veřejné bruslení

13:00-16:45

čtvrtek

9. 1. veřejné bruslení

13:00-16:45

pátek

10. 1. veřejné bruslení

13:00-15:45

sobota

11. 1. veřejné bruslení

7:00-8:30
11:45-15:00
21:30-22:45

neděle

12. 1.

kurz bruslení

12:00 - 13:00

pondělí

13. 1. veřejné bruslení

13:00-16:45

úterý

14. 1. veřejné bruslení

13:00-15:45

středa

15. 1. veřejné bruslení

13:00-16:45

čtvrtek

16. 1. veřejné bruslení

13:00-16:45

pátek

17. 1. veřejné bruslení

13:00-15:45

sobota

18. 1. veřejné bruslení

7:00-8:30
11:45-15:00
21:30-22:45

neděle

19. 1.

neděle

19. 1. veřejné bruslení

16:00-17:15

pondělí

20. 1. veřejné bruslení

13:00-16:45

úterý

21. 1. veřejné bruslení

13:00-15:45

středa

22. 1. veřejné bruslení

13:00-16:45

čtvrtek

23. 1. veřejné bruslení

13:00-16:45

pátek

24. 1. veřejné bruslení

13:00-15:45

sobota

25. 1. veřejné bruslení

7:00-8:30
13:00-15:00

neděle

26. 1.

pondělí

27. 1. veřejné bruslení

kurz bruslení

kurz bruslení

12:00 - 13:00

12:00 - 13:00
13:00-16:45

úterý

28. 1. veřejné bruslení

13:00-15:45

středa

29. 1. veřejné bruslení

13:00-16:45

čtvrtek

30. 1. veřejné bruslení

13:00-16:45

pátek

31. 1. veřejné bruslení

13:00-15:45

Zadražilová veze z Mistrovství ČR
v Taekwon-do ITF krásný bronz
Během druhého listopadového víkendu
(8. až 10. listopadu) se v Nymburce konala
nejprestižnější soutěž sezóny v Taekwon–do
ITF a to Mistrovství České republiky. V pěti
soutěžních disciplínách, které zahrnovaly technické sestavy, sportovní boj, silové
přerážení, speciální techniky a sebeobranu,
změřili své dovednosti v kategoriích jednotlivců a týmů žáci, junioři, senioři a také
veteráni. Konkurence ve všech soutěžních
disciplínách byla obrovská a o výborné
sportovní výkony nebyla nouze. Této vrcholné a organizačně náročné akce se zúčastnilo celkem 354 závodníků z 23 škol Českého
svazu Taekwon–do ITF. Za hladký a bezproblémový průběh časového harmonogramu
jednotlivých závodů patří velké poděkování
organizátorům soutěže i všem účastníkům.
Výbornou atmosféru závodů ve sportovní
hale dokreslovali také diváci z řad příbuzných a přátel soutěžících.
Na soutěži předvedla své závodníky také
„naše“ škola Taekwon–do ITF Ge–Baek
Hosin Sool, která se s dvaceti sedmi zlatý-

mi, dvaceti pěti stříbrnými a třiceti čtyřma
bronzovými medailemi stala nejúspěšnější
školou letošního Mistrovství České republiky v zisku zlatých medailí. Všichni závodníci
naší školy dali do svých výkonů maximum
a kromě spousty cenných kovů si odnesli
i motivaci a povzbuzení do dalšího tréningu.
Hořovickou skupinu Ge-Baek Hosin Sool
reprezentovala Renata Zadražilová, která
si vybojovala krásnou bronzovou medaili
v technických sestavách v kategorii jednotlivců. Nakonec patří poděkování za účast
a kvalitní sportovní výkony všem soutěžícím
z naší školy a budeme se opět těšit na viděnou
na Mistrovství České republiky příští rok!
Tréninky v Hořovicích probíhají pravidelně v pondělí od 17:00 do 18:00 v místní
sokolovně a ve středu od 17:00 do 18:00
na místní základní škole pod vedením Martina Zámečníka (VI. Dan) a Renaty Zadražilové (1. kup). Bližší informace najdete na internetových stránkách školy www.tkd.cz.
Mária Trundová
Ge-Baek Hosin Sool

Plavecký bazén Hořovice

Od čtvrtka  2. 1. 2014  je otevřeno již v normálních provozních hodinách,
které najdete na www.bazenhorovice.cz
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