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Hořovičtí rybáři začnou odbahňovat Dražovský rybník
Dražovský velký rybník je největším rybníkem v Hořovicích. Nachází se v lesoparku Dražovka a je jeho nedílnou součástí již
po více než půl století. Časté výlety a procházky občanů z Hořovic vedou právě sem k okolí rybníka, které nabízí místo klidu
pro relaxaci a odpočinek. Technický stav samotného rybníka je však již řadu let velmi neutěšený a nevyhovující.
V minulosti byla hloubka vody u hráze přes
5 m, rybník svou zátopou dosahoval přes 2 ha
a do rybníka ústil poměrně vodnatý potok.
Dnes je hloubka vody u hráze maximálně 1,5 m,
téměř polovina rybníka je zanesena bahnem
do té míry, že zde již není žádná voda a vytvořil
se zde porost dřevin a trav. Na mnoha místech
hráze dochází k průsakům vody a rybník také
nelze vypustit běžným způsobem, protože výpust je nefunkční.
Tento stav rybníka ale začnou nyní rybáři měnit, a to především díky získané dotaci
od Středočeského kraje ve výši téměř 1 milión
korun. Za tuto částku nelze nyní zrekonstruovat celý rybník, ale začne se pracovat od přítokové části a v tomto roce by měla být obnovena
rozsáhlá mělčinová část, kde je nyní minimum
vody a spousta stromů.
Do rybníka ústí dva přítoky, prvně je třeba
zamezit dalšímu zanášení rybníka v budoucnosti. To bude provedeno výstavbou sedimentační
hráze na vtoku do rybníka. Dále bude obnovena původní historická zátopa rybníka, hloubka
Logo

v mělčinové části bude cca 1 m a taktéž bude
provedeno opevnění pravého břehu rybníka,
aby nedocházelo k jeho sesuvu. To vše bude
provedeno v podzimních a zimních měsících.
Výhodou je, že rybáři nemusí platit firmám
projektové dokumentace, protože je zpracovává předseda David Grunt. Jak nám sdělil sám
dotyčný, je to pro organizaci obrovská výhoda,

protože dokumentace si mohou zpracovat velmi
rychle, měnit je dle potřeby a to vše za minimálních nákladů. Rybáři tímto také děkují za poskytnutý finanční příspěvek Středočeskému
kraji a Jiřímu Peřinovi, který jim se získáním
dotace pomohl.
Za Český rybářský svaz MS Hořovice
Ing. David Grunt

Zásahy hasičského záchranného sboru
Zásahy Hasičského Záchranného Sboru Středočeského kraje, územního odboru
Beroun, požární stanice Hořovice.
n Od 15. 8. do 15. 9. 2014 hasiči ze stanice Hořovice vyjížděli k 36 událostem, z toho k 13 požárům,
k 8 technickým událostem typu otevření bytu, padlý strom, 12 x k dopravním nehodám, k jedné
záchraně osob a zvířat a jedenkrát k úniku nebezpečných látek. V jednom případě se jednalo o planý
poplach. Při událostech spolupracovali se zdravotnickou záchrannou službou, policií ČR a ostatními
Odbor
sociálních
věcí
a zdravotnictví
městaaHořovice
složkami
IZS. Při
událostech bylo
16 osob
zraněno, 1 osoba usmrcena
6 osob zachráněno.
n Náročná byla například neděleve
24. 8.
Jednotka HZS SK stanice Hořovice zasahovala hned u tří
spolupráci
případů. V odpoledních hodinách si tři děti v Hořovicích krátily volné odpoledne jízdou z kops Centrem pro komunitní práci střední Čechy
ce v kontejneru na papír. Kontejner vyjel ze silnice a převrátil se. Hasiči pomohli uvnitř uvězněným dětem a
ven
a kontejner
vrátili na původní místo.
Ve večerních
hodinách došlo k dopravní
Českým
zahrádkářským
svazem
Hořovice
nehodě na silnici Hořovice směr Jince. Z havarovaného vozidla musela být pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení jedna osoba vyproštěna a poté předána do péče lékaře. V nočních
Vás
zveHrádek
na v k. ú. obce Osek.
hodinách hasiči zasahovali u požáru
skládky
HZS Hořovice

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

interaktivní setkání poskytovatelů sociálních služeb a
věnujícíchspolečně
se volnočasovým
aktivitám
ANOorganizací
- Hořovice
darovalo

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.

krev

s názvemprofesionální přístup zdravotního personálu vyV období dovolených bývá pravidelně
mnohem méně zájemců o dárcovství krve než
mazal z tváří drobné obavy i u těch z nás, kteří
v ostatních měsících. Místní organizace hnutí
k dárcovství přistoupili poprvé. Chtěli bychom
ANO v Hořovicích se v rámci akce - Daruj krev
tedy touto cestou ještě jednou poděkovat, jak
s ANO rozhodla podpořit hořovickou nemoczdravotnímu personálu transfuzní stanice, tak
nici a pomoci tak těm, kteří naše dárcovství
všem těm, kteří se rozhodli darovat krev společpotřebují. Členové a sympatizanti naší MO se
ně s námi a věříme, že se při podobných příležisešli 20. srpna před transfuzní stanicí hořovictostech budeme scházet v budoucnu častěji.
ké nemocnice, která pro nás vyhradila termín
Za místní organizaci hnutí
odběru na 7 hodinu ráno. Laskavý a opravdu
ANO v Hořovicích Ján Rogos, předseda MO
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PŘEDSTAVME SE!

pátek 3. října 2014

od 17:00
palackého náměstí Hořovice
ptejte se
Bohumila taraby, Jiřího vavřičky, petra Bakuleho a Jiřího peřiny

dne 4. října 2014 od 8:00 do14:00
v rámci Cibulového jarmarku

setkání.indd 1

12.9.14 19:26

Poděkování
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Hořovice děkuje paní Rudolfové
- dobrovolnici, která se bez nároku na odměnu
podílela na doučování dětí ze sociálně slabých
rodin. Tato aktivita byla organizována pracovnicemi sociálně-právní ochrany dětí v rámci
jejich činnosti směřující k prevenci sociálněpatologických jevů u dětí.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví by
uvítal více takových dobrovolníků. V případě, že o spolupráci máte zájem, přihlaste se
(tel. 311 545 344, 311 545 339, 778 471 951).

2

Pečujete
doma
seniora,
to někdo?
ve vstupní hale
budovy o
Městského
úřaduvív Hořovicích
zemědělská
škola)
Zveme vás na diskusní (bývalá
setkání, které
je určeno pro vás,
kteří pečujete o své blízké. Koná se
2. října od 9:30 do 12 hodin v THERAPY restaurant, café - Školská 30, Praha 1. Moderují
Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D a Mgr. Karolína Dobiášová
kontakty:
Témata k diskuzi na setkání:
Alena Ratajová, DiS., tel.: 311 545 357, e-mail: ratajova@mesto-horovice.cz
n coBc.
potřebuji,
abych dokázal/a pečovat o své rodiče, děti, partnera n s jakými starostmi
Michaela Mužíková, tel.: 775 760 351, e-mail: michaela.muzikova@cpkp.cz
se potýkám n co a kdo mi pomáhá nebo co by mi pomohlo n jak mi pomáhá stát, obec,
kde žiji, moji blízcí.
Akce se koná v rámci projektu „Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a
Připravíme pro vás lehké občerstvení a dárek za účast.
spádových obcí na období 2014 – 2018“ č. CZ.1.04/3.1.03/97.00039.
Svoji účast prosíme, potvrďte na e-mail: pavlina.prevorovska@cpkp.cz

www.mesto-horovice.cz
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Ve starém zámku byl otevřen Kaleidoskop
dokončení z 1. strany
Cibulový jarmark
Na
Cibulový
jarmark
(ve dnech 3. a 4. 10. 2014),
tradičně pořádaný Základní
organizací Českého zahrádkářského svazu Hořovice, se lidé
těšívají, pokud probíhá tak, jak
organizátoři i „město“ chtějí.
V obavách z „nesnesitelného
hluku“ zejména pouťových
atrakcí, z rušení nočního klidu a „překračování limitů stanovených nařízením vlády č.
272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, dále pak k omezení
vlastnického práva, kdy je vlastníkům bytů „ztěžováno jejich
užívání“ se na vedení města
obrátilo asi dvacet občanů bydlících v Pražské ulici, zejména

obyvatelé domu č. p. 366. Protože odpověď na jejich stížnost
může zajímat i širší veřejnost,
přetiskujeme ji:
„Také nás zneklidňuje nadměrný hluk i ruch pátečního
večera a noci při konání Cibulového jarmarku. Pro letošní rok
jsme spolu s organizátory Cibulového jarmarku stanovili přísná pravidla a opatření, s jejichž
dodržením nám pomůže kromě
sjednané bezpečnostní agentury
jak naše městská policie, tak také
Policie ČR.
V pátek 3. 10. všechny venkovní akce a produkce končí
ve 22 hodin, v tomto smyslu jsme
jednali také s majiteli proluky
v Pražské ulici, kteří dodržení
těchto podmínek přislíbili. Budeme se všichni snažit, aby noč-

ní klid, daný zákonem, byl dodržen.
V rámci zachování veřejného pořádku
a bezpečnosti občanů i majetku jsou
posíleny a náležitě instruovány všechny bezpečnostní a pořadatelské složky.
Na organizační schůzce, pořádané Základní organizací Českého
zahrádkářského svazu Hořovice dne
3. 9. 2014, jsme přítomné seznámili
s obsahem Vašeho dopisu a vzhledem i k dalším kritickým poznatkům

o průběhu páteční noci se dohodli, že
od příštího roku se Cibulový jarmark
bude konat pouze v sobotu a vrátí se
ke svému původnímu, komornějšímu
provedení, soustředěnému na trh plodin a tovaru domácí výroby atd.
Doufám, že toto rozhodnutí přijmete jako projev dobré vůle ze strany
organizátorů a nejúčinnější řešení problému, který Vás tíží.“
Ondřej Vaculík, starosta města

Upozornění pro občany
Městský úřad Hořovice upozorňuje občany na povinnost označení
budov číslem popisným dle §31 odst.1 zákona č. 128/2000Sb., - o obcích.
V případě nesplnění této povinnosti není zaručeno dodání hlasovacích
lístků voličům dle § 25 odst.5 zákona č. 491/2001Sb., - o volbách do zastupitelstev obcí – nejpozději 3 dny před konáním voleb, tedy do 7.10.2014.
Ing. Anna Křížková, vedoucí odboru organizačního a ObŽÚ

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:
1. Volby do zastupitelstva města Hořovice se uskuteční:

v pátek dne 10. října 2014 od 14:00 do 22:00 a v sobotu dne 11. října 2014 od 8:00 do 14:00.
2. Místem konání voleb
n ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově MěÚ Hořovice (Palackého náměstí čp. 2) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Anýžova, Cvočkařská, Herainova, Jungmannova, Kosmonautů, Krátká, Luční, Na Schůdkách, Na Vršku, Nerudova, Obránců míru, Palackého náměstí, Palachova, Sládkova, Svatopluka Čecha, Úzká, Vítězná, Západní, Žižkova
n ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v budově 1. ZŠ (Komenského čp. 1245) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
1. máje, Dolní, Horní, Husovo náměstí, Hvozdecká, Jílová, K Výrovně, Kamenná, Ke Krejcárku, Klidná, Lidická, Myslivecká,
Na Kopečku, Na Lukách, Na Radosti, nám. Boženy Němcové, Pod Homolí, Pod Lesíkem, Pod Šibencem, Polní, Slavíkova,
Slunečná, Strmá, U Cihelny, U Školky, U Vodojemu, Valdecká, Větrná
n ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v budově 2. ZŠ Víska (Vísecké náměstí čp. 318) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Buková, Cihlářská, Dlážděná, Dr. Holého, Jabloňová, Jahodová, Jasmínová, Jeřabinová, Jiráskova, K Labi, Kalinová, Komenského, Květinová, Lesní, Lipová, Malá, Malinová, Milinovského, Místní, Modřínová, Na Tržišti, Nad Školou, Pionýrská, Pod
Dražovkou, Pod Rančem, Podlužská, Pražská, Příbramská, Rpetská, Sadová, Sídl. Karla Sezimy, Stará, Šeříková, Šípková,
U Rybníčka, Vilová, Vísecká, Vísecké náměstí, Vrchlického
n ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v budově Státního zámku (Vrbnovská čp. 22) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Hradební, K Nemocnici, Na Okraji, U Remízku, Višňová, Vrbnovská
n ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v budově Společenského domu (Nádražní čp. 606) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
9. května, Dlouhá, Fügnerova, K Plevnu, Kapitána Matouška, Ke Stadionu, Klostermannova, Konečná, Kotopecká, Lázeňská, Letenská, Masarykova, Na Cintlovce, Na Hořičkách, Nábřeží Hynka Šlosara, Nádražní, Náměstí Svobody, Nová, Nožířská, Plzeňská, Pod Nádražím, Pod Remízkem, Potoční, Sklenářka, Smetanova, Spojovací, Sportovní, Tichá, Tyršova, U Koupaliště, U Mlýna, U Mlýnského potoka, U Nádraží, U Náhonu, U Potoka, U Svatého Jana, Zámecká, Závodní
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu,
jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
5. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož
občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
Ondřej Vaculík, starosta města Hořovice
V Hořovicích dne 15. září 2014
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Děti mohou zasednout do lavic s kocourem AGIm
Co takhle začít školní rok s novým spolužákem? Kočičího kamaráda si mohou pozvat do své třídy žáci prvního stupně
základních škol tam, kde je provozovatelem vodohospodářského majetku VAK Beroun. Kocour AGI je postavičkou vzdělávacího programu s názvem „DOODPADU aneb Co do kanalizace nepatří“.
„Jedním z hlavních cílů tohoto programu
je poukázat na to, že toaleta není odpadkový koš! Tím, že něco vyhodíme nebo vylijeme do záchodu či dřezu, totiž
problém nemizí, ale začíná,“
říká technický ředitel Jiří Paul,
ze společnosti VAK Beroun.
Předměty a látky, které často místo v popelnicích, končí
právě v odpadní vodě, totiž
poškozují kanalizační potrubí a další zařízení, ale také
zvyšují náklady na čištění odpadních vod. Typické je to například pro tuky a oleje, které
ve zvýšeném množství přitékají na čistírny o vánočních svátcích.
Dlouhodobý projekt DOODPADU společnost zahájila na jaře. Žáci 2. až 5. tříd

se při nich zábavnou formou dozvídají, co
se stane s odpadní vodou, než se vrátí opět
do přírody a jak správně nakládat s různými
druhy odpadu. Hodina trvá 45
minut a je přizpůsobena věkové
skupině i počtu žáků. „Děti pracují s pracovními listy, kterými
je provede právě kocour AGI.
Hodinu vedou vyškolení zaměstnanci naší společnosti. Pro
šikuly máme připraveny drobné
dárky,“ dodává Jiří Paul.
Novinkou, která výukové
hodiny od září doplní, je soutěž
o postavičku kocoura AGIho.
Ten se při své návštěvě vyfotí
s dětmi ve třídě, a pokud bude jejich fotka
vybrána jako nejzajímavější, získá třída nového maskota.

Studijní	
  nabídka	
  2015

Střední	
  odborná	
  škola	
  	
  	
  
a	
  	
  Střední	
  odborné	
  učiliště,	
  
Hořovice,	
  	
  
	
   Palackého	
  náměstí	
  100
Připravujeme přijímací řízení do od 1.9.2015 :
Dny	
  otevřených	
  dveří:	
  pátek	
  21.	
  11.	
  2014	
  (od	
  9.00	
  do	
  15.00	
  
hodin),	
  soboty	
  	
  22.	
  11.	
  2014,	
  13.	
  12.	
  2014,	
  10.	
  1.	
  2015	
  a	
  7.	
  2.	
  2015	
  
(od	
  9.00	
  do	
  12.00	
  hodin),	
  	
  

Maturitní	
  studijní	
  obory	
  (čtyřleté	
  denní	
  studium):	
  
6341M/01	
  Ekonomika	
  a	
  podnikání	
  	
  	
  
 Řízení	
  a	
  ekonomika	
  obchodních	
  a	
  výrobních	
  firem	
  
 Ekonomika	
  a	
  informatika	
  v	
  podnikání	
  	
  
1601M/01	
  Ekologie	
  a	
  životní	
  prostředí	
  
 Aplikovaná	
  chemie	
  a	
  biologie	
  v	
  krajinotvorbě	
  
 Ochrana	
  a	
  tvorba	
  životního	
  prostředí	
  	
  
1820M/01	
  Informační	
  technologie	
  	
  
 	
  Informatika	
  v	
  ekonomice	
  ,	
  certifikace	
  CISCO	
  CCNA	
  
2341M/01	
  Strojírenství	
  	
  
 Technologie	
  a	
  konstrukce	
  	
  	
  
Obory	
  s	
  výučním	
  listem	
  (tříleté	
  denní	
  studium):	
  	
  
2351H/01	
  Strojní	
  mechanik	
  
 Zámečník	
  	
  
2352H/01	
  Nástrojař	
  	
  (2352H/001)	
  
 Nástrojař,	
  Technik/čka	
  -‐	
  specialista	
  na	
  kompozitní	
  
materiály	
  
-‐	
  Oba	
  obory	
  s	
  VL	
  a	
  Strojírenství	
  	
  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
Připravují se nové vzdělávací programy od 1.9.2015
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Výukovou hodinu si mohou vyučující objednat na adrese katerina.
sajdlerova@vakberoun.cz. Více informací o projektu se dozvědí na stránkách www.doodpadu.cz.
Kocour AGI myslí i na studenty středních
škol, pro které vyhlásil soutěž na téma „Co
do kanalizace nepatří, aneb To fakt nevyčistíš“. Jejich úkolem je seznámit vybranou cílovou skupinu s tím, co nepatří do kanalizace. „Ztvárnění záleží jen na jejich kreativitě
a invenci. Mohou vytvářet reklamní spoty,
plakáty, krátká videa či cokoli jiného. Autoři nejúspěšnějších prací, které vyhlásíme
na jaře příštího roku, získají finanční příspěvek na maturitní ples,“ řekl Jiří Paul. Připomněl, že termín pro odevzdání soutěžních
příspěvků vyprší na konci října.

Připravujeme přijímací řízení 2015
Podobně jako ostatní střední školy i SOŠ a SOU se připravuje na nastávající přijímací řízení. Čím bude letošní nabídka
studia zajímavá?
Škola v přijímacím období vsadí především na tradiční maturitní
obory a na obory s výučním listem,
ale s novými pohledy v nových vzdě	
  
lávacích programech. Například
v oboru Ekonomika a podnikání
se uchazeči mohou těšit na nový
vzdělávací program „Řízení a ekonomika obchodních a výrobních
firem“ a překvapením bude i probíhající akreditace dvou nových
oborů vzdělání. Škole se podařilo
dohodnout se zaměstnavateli nové
stipendijní programy, a to hlavně
u technických oborů vzdělání (70 %
žáků má zajištěno stipendium a je
jim též zaručeno jisté pracovní místo
po absolvování školy). Díky úzkému
kontaktu školy s praxí je umožněno
i žákům netechnických oborů vykonávat výrobní, organizační a ekonomické praxe v „ostrých“ provozech.
Ve dnech 7. a 8. října 2014 škola
představí veřejnosti svou studijní nabídku na veletrhu škol ve Společenském domě ve Zdicích.

Tradičními bonusy naší školy
(nad rámec povinné výuky) jsou:
a) zavedená výuka s registrovanou
fiktivní firmou; předpokládá se, že
příslušné ministerstvo obnoví možnost zkoušek psaní na klávesnici
(pro ekonom. obory);
b) pro IT obor certifikace CISCO
Networking Academy - CCNA;
c) svářečská škola pro strojírenské
obory včetně zkoušky.
Škola nově zavedla systém celoživotního vzdělávání v rámci
projektu UNIV3. Pro žáky vycházející ze základní školy nabídneme
zcela jistě odpovídající a kvalitně
vyučovaný obor vzdělání - žáci
pak nemusí dojíždět do vzdálených měst za stejným oborem.
Doporučujeme žákům i jejich
rodičům navštívit dny otevřených
dveří SOŠ a SOU Hořovice. Avšak
nejen v prezentačních dnech se lze
podrobněji informovat o možnostech studia na zdejší odborné škole.
Ing. Vladimír Kebert

Rybářský kroužek Hořovice 
Schůzky rybářského kroužku Hořovice se konají každý čtvrtek od 15:00 v sídle ČRS v Anýžově ulici. Kroužek je určen
pro všechny děti od 6 let. Rybářský kroužek je zdarma. Vedoucí: Ing. David Grunt - tel. 724 816 437
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informace
Tajemník Městského úřadu Hořovice v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

samostatný odborný referent odboru výstavby a životního prostředí
Charakteristika vykonávané práce: samostatný výkon agendy stavebního úřadu, územní řízení, stavební řízení, stavební dozor
a zvláštní pravomoci stavebního úřadu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon. Kontrolování projektových dokumentací po její
odborné stránce vč. souladu s územně plánovací dokumentací., vydávání rozhodnutí pro stavby od povolení až po uvedení do užívání,
kontrolní prohlídky staveb. Provádění zápisů referenčních údajů do základního registru
Místo výkonu práce: Městský úřad Hořovice, katastrální území města Hořovice a správní obvod Městského úřadu Hořovice
Platová třída 9 (podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů).
Pracovní poměr na dobu neurčitou. Termín předpokládaného nástupu: 1. prosinec 2014 nebo podle dohody.
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků: státní občan České republiky, popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, věk nad
18 let, bezúhonný, ovládající jednací jazyk
Další požadované předpoklady:
n střední vzdělání s maturitní zkouškou
nebo vysokoškolské vzdělání, stavební obory výhodou
n komunikativní osobnost
n dobrá znalost práce na PC
n řidičský průkaz skupiny B
n praxe při výkonu státní správy výhodou
n kvalifikační předpoklady pro profesní růst výhodou
n místní znalost výhodou

Náležitosti přihlášky do výběrového řízení:
n jméno, příjmení, titul
n datum a místo narození
n státní příslušnost
n místo trvalého pobytu
n číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního občana
n kontaktní spojení - mobil a e-mailová adresa
n datum a podpis

Doklady, které je nutné doložit k přihlášce:
n životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
n výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
n ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
n doklad o složení zkoušky odborné způsobilosti – úředně ověřená kopie, pokud uchazeč zkoušku složil (nepovinná příloha přihlášky)
Přihlášky s požadovanými doklady je nutné doručit nejpozději do 10. 10. 2014 na adresu:
Městský úřad Hořovice, odbor organizační a obecní živnostenský úřad, Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice
Obálku označte slovy: „VŘ – samostatný odborný referent odboru výstavby a životního prostředí“
Po ukončení výběrového řízení je možné si osobně vyzvednout předložené doklady do 30. 11. 2014 na odboru organizačním a obecní
živnostenský úřad, Palackého náměstí č. 640, kancelář č. 108. Po uplynutí této lhůty budou doklady skartovány.

MOHYKÁN
KDO JSME A CO DĚLÁME
Jsme svobodné lidské bytosti, kterým není
lhostejný současný stav věcí. Věříme plně,
že záležitosti vnitřní a záležitosti vnější jsou
ve skutečnosti Jedním, a tím pádem se vzájemně ovlivňují. Tím, že je naše okolí ošklivé, stáváme se i my ošklivými. Naše přesvědčení je,
že to funguje i naopak. Proto odmítáme nadále
jen pasivně přihlížet plíživé, v dnešní zrychlené
době však čím dál patrnější, devastaci prostředí
a degradaci nekonečného lidského potenciálu na výrobní prostředek a otroka moderních
technologií. Právě naopak. Hodláme přispívat
ke kultivaci našeho společného životního prostoru - bohatství, jež nám bylo dočasně svěřeno ke správě a nikoliv k drancování - mnoha
malými a v podstatě nenákladnými změnami.
Aktivně pracovat na tom, aby se nám společně
lépe žilo, a abychom se nemuseli stydět za to, co
po sobě zanecháme našim dětem.
Proto právě u dětí naše snažení začalo. Spolek Mohykán s nezištným přispěním mnoha
dalších spřízněných duší v září 2014 otevřel Les-
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ní klub Mohykáně pro děti 3 - 7 let. (detailní info
na www.mohykan.mistecko.cz v sekci „Lesní
klub Mohykáně“).
Věříme, že semínka našich vizí mají velkou
šanci vzklíčit na úrodném, láskou a respektem zavlažovaném poli dětí všech věkových
kategorií. Chceme společně s dětmi sázet keře
a stromy, stavět lavičky, sbírat
odpadky, vytvářet příjemná
místa, která umožní poutníkům zastavit se, spočinout,
ztišit se... Děti tak dostanou
možnost „čuchnout“ si k řemeslu, vidět výsledky své
práce a tím pocítit, že jsou
součástí toho, co je obklopuje, že mají moc měnit věci
k lepšímu. 4. 10. kromě sběru odpadků (viz pozvánka)
obnovíme lávky přes přítoky
Velké Dražovky, které vloni
zničila velká voda, zbudujeme novou k Malé Dražovce,
a v závislosti na dostupném
materiálu bychom rádi obnovili dřevěné schody mezi

oběma přítoky Velké Dražovky tak, aby bylo
možné rybník obcházet i starším lidem. Velmi
vítáme materiální výpomoc - dřevo (trámy)
a spojovací materiál (kontakt e-mail).
Jarda Košťálek
malymedvedmohykan@gmail.com
předseda spolku
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z usnesení rady města

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 27. srpna 2014
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem
divadelního sálu občanskému sdružení Sedmikráska pro konání Blešího trhu a tvořivých
dílniček „Vánoční tvoření“ dne 29. 11. 2014
od 8.00 do 16.00 hod.
n Rada souhlasí s přidělením jedné místnosti v holobytech žadatelce dle přílohy
zápisu a ukládá Městské správě bytového
a nebytového fondu uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou jednoho roku s možností
prodloužení při dodržování podmínek stanovených nájemní smlouvou.
n Rada souhlasí s úpravou příjezdové komunikace k restauraci Florida za cenu 63.500 Kč.
Podnětem k realizaci je příznivá cena a stav
příjezdové komunikace.
n Město Hořovice schvaluje přijetí dotace
na podporu procesů plánování rozvoje sociálních služeb na území Středočeského kraje - komunitní plánování ze Středočeského
Humanitárního fondu v roce 2014 ve výši
50.000 Kč.
n Město Hořovice schvaluje přijetí dotace
na projekt „Obnova veřejné zeleně na Palackého náměstí v Hořovicích“ ze Středočeského
Fondu životního prostředí a zemědělství pro
rok 2014 ve výši 535.872 Kč.
n Město Hořovice schvaluje přijetí dotace na projekt „Oprava krovu a střechy tvrze
- Starý zámek Hořovice“ ze Středočeského
Fondu kultury a obnovy památek pro rok
2014 ve výši 412.000 Kč.
n Rada souhlasí s nabídkou ing. Klímy
- PROKON atelier, podle které, za cenu
197.000 Kč bez DPH, tj. 238.370 Kč vč. 21%
DPH, zpracuje realizační dokumentaci stavby
nazvané Sportovní hala - oprava a přístavba.
n Rada souhlasí s návrhy likvidační komise
ze dne 25. 8. 2014 a uložila nepotřebné předměty navrženými způsoby zlikvidovat.
n Rada souhlasí s vyznačením vodorovného dopravního značení V 12c „Zákaz zastavení“ na komunikaci v ulici Palachova před
vjezdem na louku u č. p. 757. Zajistit žádost
o schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun.
n Rada akceptuje nově obdržený text smlouvy o sdružení zadavatelů, jež bude uzavřena
mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje a městem Hořovice ve věci
přípravy a následného financování stavební
akce nazvané „Hořovice - silnice II/117 - Tyršova ulice, oprava komunikace, vč. chodníku
a ochranné zdi Červeného potoka“. Tím revokuje své usnesení ze dne 11. 6. 2014. Skutečný
podíl jednotlivých zadavatelů na financování
akce bude řešen dodatkem č. 1 k této smlouvě, a to až po dokončení obchodní veřejné
soutěže na stavební akci.
n Rada na základě žádosti občana souhlasí
s prodejem části pozemku parcelní č. 249/1
o výměře cca 19 m2, za účelem vylepšení
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přístupu k rodinnému domu, za kupní cenu
500 Kč/m2.
n Rada nesouhlasí s finanční účastí města
na likvidaci černé skládky na pozemkových
parcelách 2327/3 a 2327/65 v k. ú. Hořovice
ve výši poloviny nákladů.
n Rada revokuje část usnesení ze dne 16. 7.
2014 a souhlasí s podáním exekučního návrhu na vydání pověření exekutora Mgr. Pavla Dolanského (Exekutorský úřad Beroun)
vedením exekuce na peněžité plnění ve výši
202.032 Kč na majetek dlužníka F.M. v případě, že dlužník nebude řádně a včas plnit
své závazky. Rada doporučuje zastupitelstvu
města prominutí pohledávky - smluvní pokuty ve výši 150.014,59 Kč. Rada nesouhlasí se
soudním vymáháním smluvní pokuty ve výši
0,5% denně z dlužné částky 185.132 Kč od 23.
8. 2013 do 27. 8. 2014.
n Rada souhlasí s upraveným zněním zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov
Na Výsluní Hořovice, týkající se rozšíření
doplňkové činnosti organizace o domácí
ošetřovatelskou a léčebně rehabilitační péči,
viz příloha originálu zápisu.
n Rada souhlasí se záměrem úplatného nabytí nemovitostí - pozemkových parcel 2282/96,
282/97, 2282/163, 2282/16, 2282/20 a 2282/21
v k.ú. Hořovice o celkové výměře 9.588 m2
od České republiky - Národního institutu pro
další vzdělávání Praha za podmínky bezúplatného převodu objektu č. p. 869 v Hořovicích z majetku České republiky - Národního
institutu pro další vzdělávání Praha do vlastnictví města Hořovice.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu, podle které Národní památkový ústav,
správa zámku v Hořovicích, pronajme městu
Hořovice prostory - jednu místnost v přízemí
západního křídla zámku o výměře 43,7 m2
pro konání voleb do zastupitelstva. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 9. 10. 2014
do 13. 10. 2014. Nájemné činí za celou dobu
1.000 Kč a je osvobozeno od DPH.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podle které město Hořovice zapůjčí občanovi část pozemku parcelní č. 1112/1, ostatní
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Hořovice
o výměře cca 20 m2 za účelem zřízení posezení, avšak s podmínkou možnosti užívání
všemi vlastníky bytového domu. Smlouva se
uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2018.
n Radní souhlasí se stavbou STL plynovodní přípojky pro č. p. 195, ulice Nerudova,
na pozemku parcelní č. 401 v k. ú. Hořovice
za podmínek stanovených odborem technickým a dopravním a v rozsahu dle situačního snímku, který bude součástí uděleného
souhlasu. Rada souhlasí se zněním smlouvy
o smlouvě budoucí se společností NAMHAI,
s. r. o., na zřízení věcného břemene vedení
plynovodní přípojky pro tuto nemovitost
v délce cca 11 m za cenu 181,50 Kč/bm včetně
DPH.
n Rada schvaluje složení komise prevence
kriminality ve složení: Mgr. Petr Bakule manažer prevence kriminality, Bc. Alena Beierová za Městskou policii Hořovice, Mgr. Jiří
Vavřička za školství, Npr. Mgr. Aleš Macourek

za Policii ČR, Mgr. Veronika Kučerová za organizaci Magdalena, a za město Mgr. Helena Plecitá - dotace, Mgr. Daniela Korosová
a Bc. Jitka Skálová - kurátorky pro děti a mládež, Alena Ratajová - kurátor pro dospělé
a Mgr. Olga Kebrlová - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Dále rada bere
na vědomí informace JUDr. Fáry z Krajského
úřadu Středočeského kraje o možnosti dotace
na kamerový systém a další možnosti financování aktivit v rámci prevence kriminality.
Na zpracování Plánu prevence kriminality
a získání potřebných dat rada rozhodla oslovit nezávislou organizaci Centrum pro komunitní práci střední Čechy.
n Rada bere na vědomí opravné rozhodnutí
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 1
k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.OP LZZ
- ZS 824 - 1182/2014 ze dne 13. 2. 2014 „Naplňování standardů sociálně-právní ochrany“.
n Rada vzala na vědomí Statut řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí, který
bude podepsán jejím předsedou PhDr. Jiřím
Vlčkem.
n Rada souhlasí podle § 32a) odst. 5 zák. č.
561/2004 Sb. v platném znění (školský zákon)
s tím, aby ředitelka 1. základní školy v Hořovicích, zřizované městem, uzavřela s ČVUT
v Praze smlouvu o partnerství v projektu
„Moderní učitel 21. století“ Českého vysokého učení technického v Praze, IČ 68407700, se
sídlem Zíkova 4, Praha 6 v OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0019.
Současně radní vzali na vědomí doprovodné
informace (viz příloha originálu zápisu).
n Rada souhlasí s návrhem 4. rozpočtového
opatření města Hořovice na rok 2014.
n Rada nesouhlasí s poskytnutím dotace
kynologické organizaci Hořovice, neboť se
nejedná o příspěvek na činnost a přihlášky
k poskytování dotací byly uzavřeny 31. 3.
2014.
n Rada souhlasí s jednodenní výstavou
v rámci Road Show „Toyota Dolák Fun Point“,
kterou budou tvořit nafukovací stan a 4 auta.
Výstava se povoluje na Palackého náměstí dne
28. 8. 2014 od 9.00 do 17.00 hodin. Vyměřit
poplatek z užívání veřejného prostranství dle
Obecně závazné vyhlášky města.
Rada souhlasí s partnertvím města při realizaci projetu „sociální automobil“ poskytnutím placené reklamy na pořizovaný služební
automobil pro Klubíčko Beroun, které se
stará také o hořovicé klienty. Výše příspěvku
10.000 Kč na rok s předpokladem šestiletého
trvání spolupráce na projektu.
n Rada souhlasí s příspěvkem pro JS Opatrný na jezdecké závody v rámci seriálu Českého skokového poháru Velká cena Hořovic
2014 ve výši 15 tis. Kč.
n Rada bere na vědomí přehled aktuálních
dotačních možností pro Město Hořovice.
n Rada vzala na vědomí písemnou informaci
o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových organizací města, které byly provedeny
ve II. čtvrtletí 2014.
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z usnesení rady města - volná místa

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 10. září 2014
n Rada schvaluje doplnění komise prevence
kriminality o pracovnici Probační a mediační
služby Beroun Mgr. Petru Fišerovou.
n Radní děkují svým poradním a iniciativním orgánům, které zřídili, za jejich činnost.
V souvislosti s blížícím se koncem volebního
období rada ruší všechny druhy komisí k termínu 30. 9. 2014.
n Vzhledem k pozemním pracím organizace
ČEZ na příjezdové cestě k restauraci Florida
rada souhlasí se zahájením prací po dokončení přípojky elektřiny pro budoucí tenisové
kurty.
n Objednat studii rekonstrukce sportovní
haly s cílem minimálně ve dvou variantách
odhadnout stavební náklady pro případ, že by
hala po rekonstrukci svými parametry vyhovovala všem druhům provozovaných sportů.
n Rada na základě žádosti Městské akciové
společnosti Hořovice, a. s., souhlasí se zněním
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, vjezdu na pozemek parcelní č. 920/4
přes pozemky parcelní č. 66/1 a 66/7 v k. ú.
Velká Víska, v místě naproti vjezdu do nemocnice, za jednorázovou náhradu 1.210 Kč
včetně základní sazby DPH.
n Rada nesouhlasí s finanční účastí města
na likvidaci černé skládky na pozemkových
parcelách 2327/3 a 2327/65 v k. ú. Hořovice ve výši poloviny nákladů. Zahájit jednání
právní cestou, např. v rámci přestupkového
řízení a podat informaci o předpokládaném
termínu vyřešení problému.
n Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo,
podle které provede společnost APOKLEM, s.
r. o., U Parkánu 30/4, 182 00 Praha 8, za cenu
478.115 Kč vč. DPH, udržovací práce na opravě střechy tvrze č. p. 27 v areálu Starého zámku Hořovice. Práce budou probíhat dle projektové dokumentace, zpracované společností
R-Projekt 07, v. o. s. s dokončením nejpozději
do 31. 10. 2014. Rada vítězného uchazeče
vybrala z jediné doručené nabídky v soutěži
o veřejnou zakázku malého rozsahu.
n Rada souhlasí s textem smlouvy, podle
které bude proveden bezúplatný převod původně zapůjčeného hardware z Ministerstva
práce a sociálních věcí na město Hořovice
a to v rozsahu dle přílohy a v ceně 293.214 Kč.
Rada zároveň souhlasí s textem předávacího protokolu, kterým se město zavazuje, že
nadále nebude využívat softwarové vybavení, původně zapůjčené Ministerstvem práce
a sociálních věcí městu Hořovice. Softwarové
vybavení je konkretizováno v příloze, která
bude součástí předávacího protokolu.
n Rada souhlasí s textem smluv o sdružených
službách dodávky elektřiny, pro NN i VN,
podle kterých bude společnost Amper Market, a. s. dodávat v roce 2015 elektřinu pro
město Hořovice a jeho podřízené organizace. Smlouvy o sdružených službách dodávky
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elektřiny vč. příloh budou uzavírány s jednotlivými odběrateli, tj. s městem, popř. s jeho
příspěvkovými organizacemi.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene č. V-2806/2014 se
státní organizací Správa železniční dopravní
cesty, v podobě služebnosti inženýrské sítě
na pozemku parcelní č. 1682/3 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým
plánem č. 1686-634/2012. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu
ve výši 34.272 Kč včetně DPH.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy, podle
které provede firma Radek Škvára, s. r. o. stavbu nazvanou Hořovice - oprava nátrže Červeného potoka a stabilizace cyklostezky, a to
za nabídkovou cenu 995.697,43 Kč bez DPH
tj. 1.204.793,93 Kč včetně DPH. Nabídka vzešla z veřejné obchodní soutěže.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy, podle které provede firma Zahradnictví Josef
Šenk obnovu veřejné zeleně na Palackého
náměstí a to za cenu 487.547,21 bez DPH tj.
589.932 Kč včetně DPH. Nabídka vzešla z veřejné obchodní soutěže.
n Rada souhlasí s výjimkou ze stanovené
doby veřejné hudební produkce v Baru Florida podle žádosti provozovatele v příloze originálu zápisu, kromě dne 24. 12. 2014 (tedy
ve dnech 17. 10., 8., 15. a 22. 11., 13, 19, 26.
a 31. 12. 2014).
n Rada souhlasí s navýšením maximálního
počtu pracovních míst stanovených v organizačním schématu Domova Na Výsluní, Hořovice, který je součástí Organizačního řádu
schváleného Radou města Hořovice usnesením č. 4 ze dne 17. 2. 2010, z 57 na 60.
n Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního pro jednání zastupitelstva dne 25. 9. 2014.
n Rada v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu
soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace s Regionální radou až do výše 7.596.620 Kč a schvaluje
vyčlenění peněžní částky z rozpočtu města
až do výše 8.937.230 Kč, odpovídající spolufinancování projektu „Přístupová komunikace
ke společenskému domu a sportovnímu areálu“, reg. č.: CZ.1.15/1.1.00/85.01979.
n Rada souhlasí s kofinancováním sociální
služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které bude v budově bývalého městského kina provozovat organizace Poradna
pro občanství / Občanská a lidská práva.
Částka z rozpočtu města pro letošní rok činí
55.556 Kč (tj. 10% z celkových nákladů služby
v příslušném kalendářním roce).
n Rada souhlasí s novým principem financování sociálních služeb z rozpočtu města
a schvaluje dokumenty „Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Hořovice sociální oblast“ a přílohy tohoto dokumentu
včetně „Kritérií pro hodnocení žádostí o dotace z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast“.
Dále ukládá odboru finančnímu a školství zapracovat do rozpočtu města Hořovice na rok
2015 částku 1.000.000 Kč na příspěvky pro sociální služby.

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

strážník
Městské policie
v Hořovicích

Počet volných pozic: 1; druh práce:
strážník Městské policie v Hořovicích.
Místo výkonu práce - Hořovice; platové zařazení se řídí zákonem č. 262/2006
Sb., nařízením vlády č. 564/2006 Sb.
a nařízením vlády 222/2010 Sb.
Pracovní poměr na dobu neurčitou.
Předpokládaný nástup dohodou.
Zákonné podmínky:
4 státní občan ČR, věk nad 21 let
4 bezúhonnost, spolehlivost, zdravotní
způsobilost ve smyslu zákona č. 553/1991
Sb., v platném znění
4 ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
Další požadované předpoklady:
4 komunikativní osobnost, organizační schopnosti, schopnost zvládnout
zátěžové situace, schopnost samostatné
práce a aktivního přístupu k řešení problémů
4 dobrá znalost práce na PC, řidičský
průkaz skupiny B
4 znalost cizího jazyka výhodou, zbrojní průkaz výhodou
4 zkušenosti z bezpečnostních služeb,
popř. ve státní správě nebo samosprávě
výhodou
4 platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle
zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii
výhodou
Náležitosti přihlášky a dokumenty, které
musí být k přihlášce přiloženy, naleznete na http://www.mesto-horovice.eu/
radnice/.
Přihlášky s požadovanými doklady je
nutné doručit nejpozději do 20. 10.
2014 na adresu: Město Hořovice, kancelář starosty, Palackého náměstí 2, 268 01
Hořovice.
Obálku označte slovy: „VŘ- strážník
Městské policie v Hořovicích.“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit
nebo změnit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
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informace

Centrum Na Verandě
Máte v rodině seniora či zdravotně postiženou osobu, která je málo soběstačná
nebo nesoběstačná a vyžaduje péči 24 hodin? K těmto účelům jsme otevřeli Domov pro seniory v Berouně „CENTRUM
NA VERANDĚ BEROUN, z.ú. “ Wagnerovo náměstí 1541 Beroun.
Náš domov nabízí kvalitní a útulné bydlení, rodinnou atmosféru, lidský a přátelský
přístup profesionálních pečovatelek, domácí
stravování.
Patří mezi neziskové organizace a byl
založen za účelem pomoci seniorům, zdravotně postiženým a chronicky nemocným
lidem, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují fyzickou a psychickou pomoc a jsou tak závislí na pomoci jiné
osoby.
Posláním Domova pro seniory CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN, z.ú. je poskytovat pobytové, sociální služby seniorům
a ostatním osobám, které z důvodu ztráty
zdraví, nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí a zajistit si základní
životní potřeby. Kontakt: ředitelka Jaroslava
Mostecká, tel.: 739 534 373, sociální pracovnice Vladislava Karešová, tel.: 606 571 449

Svaz tělesně postižených

Mariánské posvícení
v Domově Na Výsluní
Ve čtvrtek 11. září se v Domově Na Výsluní uskutečnilo tradiční „Mariánské posvícení“.
Na pohoštění bylo podáváno grilované maso,
točené pivo, káva a nechyběly ani posvícenské
koláčky. Pohodovým odpolednem klienty, zaměstnance i návštěvy provázela hudba v podání pana Rudolfa Babela a jeho přátel a zpěv
pana Martina Henyše. „Mariánské posvícení“
se vydařilo, svědčila o tom dobrá nálada všech
zúčastněných, a to navzdory tomu, že akce
nemohla být díky špatnému počasí pořádána
na zahradě Domova.

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V DOMOVĚ NA VÝSLUNÍ HOŘOVICE
Domov Na Výsluní, Hořovice, Pražská 932, 268 01 Hořovice, poskytovatel sociálních služeb

n MO STP Hořovice srdečně zve své
členy na Členskou schůzi, která se koná
ve středu 8. října od 13:00 v sále Společenského domu v Hořovicích. Nebude
chybět občerstvení a každá žena dostane
květinu. Na závěr této schůze vystoupí
dnes již legendární kapela „Poutníci“,
působící na hudební scéně od roku 1970,
hrající známé písně „Panenka, Až uslyším
hvízdání, Ukolébavka pro milenku aj“.
Přijďte si s námi poslechnout jejich písně
do Společenského domu v Hořovicích
8. října od 15:30 hodin. Cena vstupenek
pro členy STP Hořovice 80 Kč, pro veřejnost 160 Kč. Prodej vstupenek probíhá až
do 6. 10. v kanceláři STP Hořovice, Palackého 640 (bývalá Zemědělská škola),
a to v pondělí a středu od 11 do 16 hodin
a ve čtvrtek od 11 do14 hodin. Informace
na tel. 605 503 281, 734 130 797. Předprodej i v Informačním centru (Palackého
náměstí 2), 311 545 317, ic@mesto-horovice.cz. Případný výtěžek z koncertního
vystoupení bude použit na nákup polohovacího lůžka pro dětské pacienty. Děkujeme za podporu členům STP Hořovice
a široké veřejnosti.
n Organizace Svazu tělesně postižených
pořádá zájezd do Divadla Bez zábradlí
Praha na představení „Kvartet“ I stárnout
se dá s grácií! Hrají: Rudolf Hrušínský,
Veronika Freimanová, Jana Švandová.
Odjezd v úterý 28. 10. od hořovické rad-

Domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací
služba, pečovatelská služba Vás srdečně zve ve středu 8. 10. 2014
od 10:00 do 16:00 hodin. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Počítačové kurzy
pro začátečníky
V rámci projektu Šance pracovat pořádáme v měsíci listopadu 2014 kurzy pro lidi
v produktivním věku se zdravotním postižením (z Hořovic a okolí). V průběhu kurzu se
účastníci naučí základům ovládání PC a nejčastěji používaných počítačových programů
(internet a elektronická pošta, MS Windows,
MS Word, MS Excel). Výuka v celkovém rozsahu 10 hodin bude probíhat v malé skupině, aby
mohl být zajištěn individuální přístup ke všem
účastníkům. Kurz je vedený lektorem panem
Leošem Rajsem a pro členy STP Hořovice je
za 200 Kč. Bude zahájen v měsíci listopadu
a bude se konat každé úterý od 15 hodin.
Pokud byste měli zájem se kurzu zúčastnit, kontaktujte mne prosím - poskytnu vám
podrobnější informace o kurzu a možnosti
účasti. Kontakt: Jarmila Gruntová, e-mail: jarmila.gruntova@klikni.cz. Kurz bude zahájen
v měsíci listopadu a bude se konat každé úterý
od 15 hodin. Informace na tel.: 605 503 281.
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Přijďte k nám na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
do DPS ŽEBRÁK
v úterý 7. října od 10:00 do 17:00

Letos již šestý rok se koná Týden sociálních
služeb České republiky pod záštitou MPSV
a APSS. Cílem této akce je upozornit širokou veřejnost na potřebnost sociálních služeb v ČR, představit je jako služby kvalitní
a nezbytné, které umožňují důstojný život
tisícům občanů. Také naše organizace Dům
pečovatelské služby se střediskem sociální
pomoci v Žebráku se aktivně zapojuje to této
akce. Veřejnost chceme seznámit s tím,
- že pomáháme seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám s dětmi
- že pomáháme se soběstačností a zvyšováním kvality života
- jak pracujeme pro naše klienty.
Připravenu máme výstavu výrobků, fotovýstavu některých našich akcí a také prezentaci
rehabilitačních pomůcek, které si můžete
prohlédnout a popřípadě i zapůjčit pro zkvalitnění vašeho života nebo vašich blízkých.
A na závěr od 15 hodin zahraje a zazpívá
k malému pohoštění.

nice v 16 hodin. Cena vstupenky 351 Kč,
doprava zdarma jen pro členy STP Hořovice. Pojďte s námi strávit krásný večer,
kdy se jeviště Divadla Bez zábradlí promění na penzion pro vysloužilé umělce. Přihlášky přijímáme na telefonu 605 503 281.
n Opakované upozornění na změnu telefonních čísel STP Hořovice
K 30. 6. 2014 byly zrušeny pevné linky
313 101 138-9. Nová mobilní telefonní
čísla: půjčovna kompenzačních pomůcek
734 130 797, předsedkyně Jarmila Gruntová tel. 605 503 281.
n Provoz půjčovny kompenzačních pomůcek v září
Pondělí 9:00 - 16:00, Středa 9:00 - 11:00,
14:00 - 16:00, Čtvrtek 11:00 - 16:00
Telefon: 734 130 797
Úřední dny předsedkyně Jarmily Gruntové 11:00 - 14:00 pondělí, středa, čtvrtek.
Za STP Hořovice
Jarmila Gruntová, předsedkyně
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ePŘIPRAVENÉ
120. výročíPOHOŠTĚNÍ
jeho narození“.
??????????

UDE OTEVŘENA DO 12.10.2013 KAŽDÉ
TEK :OD
13:00
isáž
Pátek
13.–9.18:00
2013HODIN
v 17:00 hod.

kultura

Kulturní a společenský servis

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

stava bude otevřena do 12.10. 2013
terý – pátek od 13:00 – 18:00 hod.
n Galerie
zámek
obotu a neděli
od 10:00 –Starý
17:00 hod.
Vrbnovská 30/1, 268 01 Hořovice
n OBRAZY - JIŘÍ BRODINA
Výstava Obrazy - Jiří Brodina a jeho hosté Ivana
Křenková - keramika
a Petr Lachman bude
otevřena do 11. 10., vždy
v úterý, čtvrtek a sobotu od 13:00 do 18:00.
n AKTY - JIRKA STEINBACH
Vernisáž v úterý 21. 10. od 18:00. Výstava
bude otevřena do 22. 11. 2014, vždy v úterý,
čtvrtek a sobotu od 13:00 do 18:00.

n Klub Labe
Vísecké nám. 198, e-mail: labe.prochor@
seznam.cz, www.klublabe.cz
n HOŘOVICE NA FILMU
Téma: BRDY PODRUHÉ
1. 10. středa od 19:00
Za krásami našich brdských lesů, o nichž se
v současnosti tolik diskutuje, ale také za jejich
tajemstvími. Večerem Vás provede a doprovodný komentář doplní Václav Merhaut.
n TRABANTEM HEDVÁBNOU
STEZKOU - beseda spojená s projekcí
8. 10. středa od 19:00
Přednáší Dan Přibáň - milovník ozubených
koleček, novinář, šéfredaktor časopisu VTM
Science, nadšený cestovatel a filmař. Závěr
trabanťácké trilogie, tentokrát po Hedvábné
stezce.
n AKCENT – po deseti letech
+ host: Michal Šindelář & Martin Juha
10. 10. pátek od 20:30
Je tomu deset let, kdy hudební skupina
Akcent v říjnu 2004 oslavila v hořovickém
klubu Labe své 10. narozeniny a de facto
završila svojí aktivní činnost. Na začátku
své kariéry vystupovala především jako
předkapela na tancovačkách, následně koncertovala s vlastním programem nebo se
skupinami Turbo, Mňága a Žďorp, Katapult
apod.
n LACO DECZI & CELULA NEW YORK
11. 10. sobota od 20:00
Trumpet - Laco Deczi, keyboards - Jan Aleš,
bass - Michael Krásný, drums - Vaico Deczi.
n PŘÍBĚH METEORITU ŽEBRÁK
15. 10. středa od 19:00
Přednáška spojená s projekcí + pozorování
před budovou Klubu Labe - Hvězdárna
Žebrák. Právě v říjnu přesně před 190 lety
dopadl do oblasti poblíž dnešní Hvězdárny
Žebrák meteorit. Pojďte spolu s Vladislavem
Slezákem poodhalit všechna tajemství s meteoritem související...
n BRASS BAND RAKOVNÍK + EKG-M
18. 10. sobota od 20:00
Taneční a poslechový večer.
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n WALESA: Člověk naděje
22. 10. středa od 19:00
Filmová projekce. Životopisný. Drama. Polsko, 2013, 127 min. Režie: Andrzej Wajda.
Hrají: Robert Więckiewicz, Agnieszka Grochowska, Zbigniew Zamachowski.
n DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND
+ POLETÍME?
24. 10. pátek od 20:00
Bendžo Túr. Spojení těchto dvou kapel
zaručuje velmi vydatný a bujarý večírek.
Jedna z nejzábavnějších kapel, která kdysi
stavěla na legendě Ivana Mládka a banjopunkoví turbošansonisti zvesela si zpívající
o složitostech života si jednoho dne řekli, že
by bylo fajn nabídnout svoji tuplovanou energii fanouškům po celé republice.
n KREV A JINÉ LÁSKY MÍNY
25. 10. sobota od 18:00
Repríza představení divadla Na holou. Kdo
neviděl, nenechte si ujít. Kdo viděl, bude vítán
zas. Malá návštěva v Transylvánii aneb Bram
Stoker by se divil.
n KALEIDOSKOP JANA REJŽKA
30. 10. čtvrtek od 19:00
Jan Rejžek se po mnoha letech rozhodl obnovit svůj poslechový klubový pořad, jenž volně
navazuje na programy, které připravoval
za minulého režimu po celé republice.
Připravujeme na listopad:
n DIVIDLO JIŘÍHO STIVÍNA
1. 11. sobota od 20:00
Multiinstrumentalista Jiří Stivín uvádí svůj
nový projekt “Dividlo”. Hudební revue za filmové účasti známých osobností (B. Polívky, Z.
Stivínové, J. Wericha, V. Buriana, J. Suchého,
M. Labudu, M. Lasicu, O. Nového, V. Havla
atd.). Jiří Stivín zahraje filmové a divadelní hity
doplněné videoprojekcí a mluveným slovem.

n Zámek Hořovice
n STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
3. 10. pátek od 18:00 a 20:00
4. 10. sobota od 9:50, 11:50, 13:50 a 15:50
Klasická humorná hra od Oscara Wilda v prostorách zámku. Co se stane, když si americký
velvyslanec pořídí starý zámek i se strašidlem?
Délka divadelní prohlídky cca 80 minut. Pro
tradičně velký zájem doporučujeme on-line
prodej vstupenek, nebo rezervaci na e-mailu:
horovice@npu.cz či na tel. 311 512 479.

n Sál radnice
Palackého nám. 2, Hořovice
n TANEČNÍ KURZY
Dospělí - začátečníci H1 19:00 – 20:30
pondělky od 6. 10. 2014
Dospělí - mírně pokročilí H2 20:40 – 22:10
pondělky od 6. 10. 2014
Zápis a informace: www.tanecni.net, vasova@volny.cz, tel.: 603 238 090

říjen 2014
n Společenský dům
Nádražní 606, tel. 311 512 915
n TANEČNÍ KURZY
Mládež - začátečníci: Pátky 3., 24. a 31. 10. vždy
od 18:30, Sobota 18. 10. od 19:00 - Prodloužená.
Dospělí - středně a více pokročilí: Pátky 10.,
24. a 31.10., vždy od 20:40.
Bližší informace: tel. 603 238 090, e-mail: vasova@volny.cz, www.tanecni.net
n O TŘECH MALÝCH KŮZLÁTKÁCH
A HRNEČKU VAŘ
12. 10. neděle od 15:00
Dětský soubor loutkářů Malá scéna MKC
Hořovice zahraje dvě pohádky. Režie: Marie
Bartošová.
n PODZIMNÍ ARAKAIN TOUR 2014 II.
17. 10. pátek od 20:00
Zahajuje právě v Hořovicích! Obě kapely se
společně se špičkovým zvukem a velkolepou
světelnou show postarají o pořádný zážitek!
Vstupenky k prodeji na http://vstupenky.
ticket-art.cz/koncerty/arakain-dymytry-tour2014-horovice-10193/.

n MARPO, Wohnout, Ironkap dj Partyboi
a za USA Hard Target , Jaybee, Breadwin
Deville a další hosté z Ameriky
25. 10. sobota
Jediné dva koncerty v ČR! První v pražském
SASAZU a druhý v Hořovicích!

n Knihovna Hořovice
Vrbnovská 1138, tel. 311 513 774
www.mkc-horovice.cz/mkc-knihovna.html
e-mail: knihovna@mkc-horovice.cz
Výpůjční doba:
Po, St, Čt			
12:00 - 17:00
Út		
8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Sobota 25. 10.
8:00 - 11:00
Internet pro veřejnost:
Pondělí - čtvrtek
8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Pátek		
8:00 - 11:00
Sobota 25. 10.
8:00 - 11:00

n Digitus - Ká.Ča
Pod Dražovkou 1142
tel. 739 833 316, 311 517 265
n Cyklus přednášek „Ká.Ča.“ /Káva.Čaj/
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kultura - společnost
POVÍDÁNÍ O BARMĚ. Setkání se
uskuteční 1. října od 14:00. Tentokrát bude
naším hostem paní Anna Špotová, která se
svojí rodinou doprovázela manžela při jeho
pracovním, dlouhodobém, pobytu v Barmě
a podělí se s námi o své zážitky. Věříme, že
Vás zaujmou informace o této pro nás exotické zemi. 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
PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE
n 10. - 12. 10. od 18:00 TZ Zbiroh. VÍKENDOVÁ INSTRUKTORSKÁ ŠKOLA. Víkendový pobyt pro budoucí instruktory a vedoucí LT
I.a II. běh.
n 12. 10. od 9:00 Domeček Hořovice. 29.
ROČNÍK HOŘOVICKÉHO CVOČKA. Tradiční běh podzimní přírodou o délce 13,5 km
pro příznivce sportu a zdravého životního
stylu.
n 15. 10. od 8:00 na přihlášených ZŠ.
PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN. Přírodovědná soutěž pro II. stupeň základních škol
a a střední školy.
n 18. 10. od 14: Liteň. KURZ Pedig. Pletení
z pedigu pro veřejnost. Poplatek 200 Kč
n 22. 10. od 10:00 RC Kaleidoskop. PODZIMNÍ TVOŘENÍ PRO MAMINKY
A DĚTI. Podzimní tvoření pro maminky
a děti.
n 27. 10. od 9:00 Domeček Hořovice.
PRÁZDNINOVÉ PODZIMNÍ TVOŘENÍ
V DOMEČKU. Podzimní prázdninové tvoření pro děti. Poplatek 80 Kč.
n 30. 10. od 11:00, Sál hořovické radnice. KONFERENCE u příležitosti otevření
rodinného centra KALEIDOSKOP. Zhodnocení přínosu švýcarsko-českého projektu
z Fondu Partnerství pro občany města Hořovice.
RODINNÉ CENTRUM KALEIDOSKOP
RC KALEIDOSKOP najdete v prostorách
starého zámku jako odloučené pracoviště
SVČ - Domeček Hořovice, jehož posláním je nabízet aktivity pro rodiče s dětmi
na mateřské a rodičovské dovolené. Kurzy
a semináře v období září až prosinec 2014
jsou financovány z projektu z Fondu Partnerství, pro veřejnost jsou tedy zdarma.
Jak si rezervovat místo na vzdělávací akci:
Telefonem na 311 512 223, nebo e-mailem
hkresingerova@domecekhorovice.cz.
n 3. 10. od 9:30. ROZVOJ KREATIVITY
DÍTĚTE - VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Výtvarné podzimní tvoření pro maminky s dětmi
s Bc. Tomášem Klokočníkem.
n 6. 10. od 9:30 KOJENÍ A BONDING.
Nové trendy v kojení, praktické ukázky technik, kontakt s dítětem. Seminář vede certifikovaná dula ČAD, Mgr. Adéla Lančová.
n 6. 10. od 16:00 ROZVÍJENÍ SILNÝCH
STRÁNEK DĚTÍ. Objevování a cílený rozvoj
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silných stránek vašeho dítěte. Seminář vede
vzdělávací společnost SCIO.Zdarma, seminář
financován Sítí mateřských center o.s.
n 7. 10. od 17:00. NEŽ PŘILETÍ ZOUBKOVÁ VÍLA. Praktický seminář na téma,
jak pečovat o dětské zoubky. Seminář vede
MUDr. Jitka Karmazínová.
n 8. 10. od 9:30. MASÁŽE A CVIČENÍ S MIMINKY. Masáže miminek, určeno pro maminky s dětmi. Semináře vede Romana Hrdličková.
n 8. 10. od 17:00 MLUVÍŠ, MLUVÍM,
MLUVÍME. Jak pomocí jednoduchých způsobů předcházet špatné výslovnosti. Určeno
rodičům s dětmi. Kurz vede Marie Trefná.
n 10. 10. od 9:30 ROZVOJ KREATIVITY DÍTĚTE - RYTMIKA. Využití rytmiky
v sebe vyjadřování pro rodiče a děti s Helenou Kreisingerovou.
n 11. 10. od 10:00 a 14:00 NEBOJTE SE VAŘIT... POLÉVKY. Kuchařské kurzy pro maminky, které válčí v kuchyni. Tentokrát téma
polévky. Kurzy vede Radka Kalubová.
n 13. 10. od 9:30 ROZVOJ KREATIVITY DÍTĚTE - ZPĚV S KYTAROU. Zpívánky s kytarou pro rodiče a děti s Vlaďkou Šlosarovou.
n 14. 10. od 9:30 a 16:00 VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE DĚTÍ. Vliv rodičů na vývoj dítěte, jaká výchova je v daném věku funkční.
Kurz vede psychoterapeut a lektor Mgr. Pavel
Rampas.
n 15. 10. od 9:30 MASÁŽE A CVIČENÍ S MIMINKY. Masáže miminek, určeno pro maminky s dětmi. Seminář vede Romana Hrdličková.
n 15. 10. od 16:00 ZDRAVÝ JÍDELNÍČEK. Seminář na téma zdravé výživy pro rodiny s dětmi.
n 20. 10. od 9:30 LÁTKOVÉ PLENY A NOŠENÍ DĚTÍ V ŠÁTKU. Seznámení s moderními látkovými plenkovými systémy a nošení
dětí v šátku. Seminář vede certifikovaná dula
ČAD, Mgr. Adéla Lančová
n 20. 10. od 16:00 PRVNÍ POMOC. První pomoc při domácích úrazech. Praktické
ukázky. Seminář vede Bohumil Taraba.
n 21. 10. od 9:30 a 16:00 ŘÍZENÍ ČASU
A PROKRASTINACE. Naučte se ovládat
svůj čas a energii, aby byl výsledkem pocit
spokojenosti a seberealizace. Kurz vede psychoterapeut a lektor Mgr. Pavel Rampas.
n 22. 10. od 9:30 MASÁŽE A CVIČENÍ S MIMINKY. Masáže miminek, určeno pro maminky s dětmi. Seminář vede Romana Hrdličková.
n 22. 10. od 17:00 MLUVÍŠ, MLUVÍM,
MLUVÍME. Jak pomocí jednoduchých způsobů předcházet špatné výslovnosti. Určeno
rodičům s dětmi. Seminář vede Marie Trefná.
n 24. 10. od 9:30 ROZVOJ KREATIVITY
DÍTĚTE - MOTORIKA. Rozvoj motoriky
dětí a kooperace dítěte s dospělými s využitím pedigu. Seminář vede Hana Pechová.
n 29. 10. MASÁŽE A CVIČENÍ S MIMINKY. Masáže miminek, určeno pro maminky
s dětmi. Seminář vede Romana Hrdličková.

n Klub Betlém
projekt Farní charity v Berouně
Lochovice 42, tel.: 724 057 670
e-mail: klubbetlem@seznam.cz
www.charita-beroun.cz

PROVOZ KLUBU BETLÉM
4 1. 10. středa od 14:00 do 16:00. Na podzimní
plískanice s veselou náladou - papírové techniky.
4 6. 10. pondělí od 15:00 do 17:00 (Beroun).
Volnočasové aktivity
4 8. 10. středa od 11:00 do 13:00. Právní poradna - právník zdarma poradí v právních otázkách
(každý měsíc každou druhou středu).
4 8. 10. středa od 14:00 do 16:00. Keramické
tvoření
4 13. 10. pondělí od 15:00 do 17:00 (Beroun).
Pleteme papírové košíky na podzimní úrodu.
4 15. 10. středa od 14:00 do 16:00. Pleteme papírové košíky na podzimní úrodu.
4 20. 10. pondělí od 15:00 do 17:00 (Beroun).
Dušičkové tvoření - dýně, papírové techniky, barvičky na sklo...
4 22. 10. středa od 14:00 do 16:00. Dušičkové tvoření - dýně, papírové techniky, barvičky
na sklo...
4 27. - 29. 10. zavřeno - podzimní prázdniny.
Aktivity pro děti a rodiče:
4 Keramika (Lochovice) úterý 14:00 - 16:00
50,- Kč/lekce
4 Anglický jazyk (Beroun) úterý, čtvrtek
17:00 - 18:00, 18:00 - 19:00, Lektor Ing. Borská
724 700 351, 311 624 140
4 Anglický jazyk (Beroun) pondělí, úterý,
středa, Lektor Stephen Begley, kontakt pí. Papežová 776773442
4 PC kurz (Beroun) pondělí, úterý, středa,
kontakt pí. Podlahová 733 741 264, Mgr. Vašků
733 741 269
4 Doučování (Beroun) čtvrtek 13:00 - 16:30,
Mgr. Šimandlová
Azylový dům sv. Josefa v Lochovicích:
4 Každé pondělí - speciálně pedagog. poradna
4 Každý druhé pondělí - psychologická poradna
4 Od 1. října každou středu od 15:00 do 18:00
bude probíhat logopedická poradna.

n Sedmikráska o.s.
Nádražní 606, tel.: 728 381 971
www.sedmikráska-horovice.cz
E-mail: sedmikraska-os@seznam.cz
n POHYBOVÉ AKTIVITY
4 Běžecké tréninky - vybíháme dle počasí
každou neděli v 10:00. Společné výběhy
v přírodě. Informace na http://mojetrenerka.
webnode.cz/, www.facebook.com/gaby.benedova, lektorka Gabriela Benedová.
4 Zumba Fitness, tělocvična v budově Gymnázia. Út od 19:00, Pá od 18:00.
Bolly-D, tělocvična v budově Gymnázia.
St od 18:00.
Aqua Zumba, Městský bazén Hořovice.
Čt od 20:00.
Vodní hrátky pro děti, Městský bazén Hořovice.
So od 15:00 (nepravidelně).
Info: http://zumba-s-ilonou.webnode.cz/ Facebook: Zumba s Ilonou, tel.: 723 065 076, email:
cizkova.ilona@seznam.cz.
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 http://sedmikraska-horovice.cz, lektorka Renata Babelová.
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kultura - společnost - sport - zdraví
n ODPOČINKOVÉ AKTIVITY
4 Oáza vnitřního míru - meditace, relaxace,
dechová cvičení CHI-KUNG. Pondělí 18:00 20:30. Aktuální informace na webu http://eftzesrdce.webnode.cz/, lektorky Hanka Kliková,
Štěpánka Vlachová.
n PŘEDNÁŠKY, KURZY,
JEDNORÁZOVÉ AKCE
4 Kurz baby masáží. Čtvrtek 16. 10. od 8:30
do 10:30. Přijďte se naučit techniku masáže
miminek, www.masazedeti.iprostor.cz, lektorka
Renata Babelová
4 Předporodní příprava a těhotenské cvičení
- 6 dvouhodinových setkání, každé pondělí
do 26. 10. od 16:00 do 17:50. Studio RELAX,
Zámecká ulice, Hořovice, www.porodsdulou.cz,
lektorka: Mgr. Adéla Lančová
4 Přednáška: Žiji v přítomnosti. Čtvrtek 23.
10. od 18:00. Starý zámek, RC Kaleidoskop. Co
znamená žít v přítomnosti a proč je to důležité.
Vyléčení svého vnitřního dítě. Obavy z budoucnosti, proč nám neslouží. Vstupné: 70 Kč, www.
polakova-kineziologie.ic.cz, lektorka Kamila
Poláková
4 Postavíme si Mustanga (10. - 15. lekcí).
Kroužek plastikového modelářství pro děti
od 10 let. Kde: RC Kaleidoskop ve starém zámku. 1. schůzka ve čtvrtek 9. 10. od 16:30. Informace na http://sedmikraska-horovice.cz, lektor
Václav Babel.
4 BLEŠÍ TRH aneb Samoprodejní bazárek
všeho, co vám doma překáží. Sál radnice města
Hořovice v sobotu 11. 10. od 8:00 do 14:00.
Zbavte se nepotřebných věcí, které můžou ještě
někomu udělat radost. Sortiment neomezen!
Kdo se chce aktivně zúčastnit bazárku jako
prodávající, musí dodržet níže uvedené podmínky: vyplnit přihlášku, max. 5 kusů k prodeji
lze nechat po domluvě u kontaktní osoby, viz.
níže, za prodejní místo zaplatit před zahájením
bazárku 50 Kč, hned po příchodu vybrat - židle,
stolky. Kontaktní osoba: Renata Babelová Tel.
728 381 971, mail: sedmikraska-os@seznam.cz
4 Hravé dýňové odpoledne aneb posezení
u kávy a čaje, dobrot z dýní. Dům zahrádkářů,
Hořovice. Čtvrtek 30. 10. od 16:00. Informace
na webu http://sedmikraska-horovice.cz.

n Tvořivý ráj
Pražská 376, Hořovice
tel: 777 873 947, tvorivyraj@seznam.cz,
www.tvorivyraj.cz
Obchůdek pro tvořivé a výtvarná dílna zve na:
n KURZY PRO DOSPĚLÉ od 17:15:
7.10. - MIX MEDIA obraz za 255,-Kč
14.10. - Šitý šperk pro začátečníky za 210,-Kč
21.10. - Šitá výšivka, část první za 255,-Kč
24.10. - Pleteme z pedigu s Alenkou – 200,-Kč
27.10. - Trička A-PTÁK - 210,-Kč
n KURZY PRO DĚTI KAŽDÉ ÚTERÝ
15:30 -16:50
7.10. 2014 Sovička na bidélku 90,- Kč
14.10. 2014 Veselí ptáčci 80,- Kč
21.10. 2014 Rodina Strašidélkových 95,- Kč
n KURZY PRO DĚTI KAŽDÉ PONDĚLÍ
15:30 -16:50
Keramická dílnička 15:40 -16:50

www.mesto-horovice.cz

n Beroun
n FARMÁŘI A RICK SHEA
20. 10. pondělí od 20:00
Koncert berounské folkové skupiny Farmáři
s významným americkým hostem v sálu České
pojišťovny. Rick Shea pochází z drsného konce
Route 66 ve městě San Bernardino. Jeho písně
nezapřou vlivy amerického folku, country
i rocku, stejně jako mexické hudby

n Chaloupky
n COMMEDIA FINITA
3. 10. pátek od 20:00
Chaloupecký fest v hospodě na Chaloupkách! COMMEDIA FINITA aneb Ema Destinnová očima čtyř různých žen … předvede
Divadlo na Vísce Hořovice.

n Kařez

ských Longital je Zapaska jejím asi jediným
v Česku známým vyslancem.
4 JAN REJŽEK
18. 10. sobota od 20:00
Poslechový klubový pořad Kaleidoskop Jana Rejžka, který volně navazuje na programy, které připravoval za minulého režimu po celé republice.

n Žebrák
n HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK
4 SVĚTOVÝ KOSMICKÝ TÝDEN
2. 10. čtvrtek od 20:00
4 DRAKIÁDA U HVĚZDÁRNY ŽEBRÁK
SPOJENÁ S POZOROVÁNÍM SLUNCE
4. 10. sobota od 14:00
Těšit se můžete i na soutěže o hezké ceny pro
děti. Draka možné zakoupit na hvězdárně.
4 PŘÍBĚH METEORITU ŽEBRÁK
14. 10. úterý od 19:00
V tento den přesně před 190 lety dopadl
do oblasti poblíž dnešní Hvězdárny Žebrák
meteorit. Pojďte spolu s Vladislavem Slezákem
poodhalit všechna tajemství s meteoritem související...

n Zubní pohotovost
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00.
n 27. - 28. 9. MUDr. Holman Josef, Hořovice,
Komenského 49, tel.: 311 516 660
n 4 .- 5. 10. MUDr. Krabcová Vladimíra, Beroun 3, Pod Haldou 64, tel. 311 621 973
n 11. - 12. 10. MUDr. Khamchukov Oleksii,
Beroun, Pivovarská 170, tel. 311 513 313
n 18. - 19. 10. MUDr. Karmazínová Jitka, Hořovice, Komenského 49, tel. 311 516 660
n 25. -26. 10. MUDr. Krůta Václav, Beroun,
Havlíčkova 113, tel. 311 625 901
n 28. 10. MUDr. Laštovičková Václava,
Komárov, Buzulucká 480, tel. 311 572 765

n Točník
n HRAD TOČNÍK
4 POZOROVÁNÍ NA TOČNÍKU
4. 10. sobota od 20:00
Zveme Vás na unikátní pozorování oblohy
přenosnými dalekohledy z nádvoří hradu
Točník. Pořádá Hvězdárna Žebrák.
4 “ŘÍMANI NA CESTÁCH”
5. 10. neděle od 10:00 do 17:00
Sdružení živé historie Roma loquitur si pro Vás
připravilo: ukázky z legionářského života, výcvik
římských legionářů, předvedení legionářské výzbroje, souboje s nelítostnými barbary, napínavé
scénky ze života vojáků, pohled do života
vznešené patricijky i chudé plebejské rodiny,
ukázky starověké školy s možností vyzkoušet si,
jak se ve starověkém Římě psalo.
n KAFÉ BAR BÁRKA
4 ZAPASKA (UKRAJINA)
12. 10. neděle od 20:00
O ukrajinské hudební scéně toho u nás víme
velmi málo. Díky několikerému koncertování
většinou ve společnosti oblíbených sloven-

Krátce z fotbalu
n Divize mužů
Rokycany - Hořovicko 0:1 po PK
Hořovicko - Roudné 2:1 (1:1)
branky: T. Šebek, Štěpnička
Cheb - Hořovicko 0:2 (0:0)
branky: Nademlejnský, T. Šebek
Hořovicko - Tachov 1:2 (0:0)
Táborsko B - Hořovicko 3:2 (3:0)
Hořovicko - Doubravka po uzávěrce
Ne 5. 10. od 16:00 Milevsko - Hořovicko
So 11. 10. od 16:00 Hořovicko - Čížová
So 18. 10. od 14:00 Karl. Vary - Hořovicko
So 25. 10. od 14:30 Hořovicko - Aritma Praha
n I. B třída - skupina E
Loděnice - Hořovicko B 1:1 (0:1), Hořovicko B - Jince 3:0 (2:0), Rožmitál - Hořovicko B 2:1 (2:0), Hořovicko B - Zdice 1:7
(1:4), Hostomice - Hořovicko B 1:3 (0:1)
So 4. 10. Mníšek - Hořovicko B
So 11. 10. Hořovicko B - Daleké Dušníky
So 18. 10. Tochovice - Hořovicko B
So 25. 10. Hořovicko B - Březnice
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AIDA ASSOLUTA v Lochovicích
… zpívala božsky, zdálo se mně slyšeti výkřik duše urvané zemi a vznášející se jásavě do věčnosti…
XXXI. Zámecké nokturno AIDA ASSOLUTA k 180. výročí
narození legendární dramatické sopranistky českého původu Teresy Stolzové uzavřelo letošní jubilejní desátý ročník
unikátního cyklu nočních vokálních koncertů ZÁMECKÁ
NOKTURNA 2014, který byl věnován českým pěvkyním Tekle
Podleské, Emě Destinnové a Verdiho múze Terese Stolzové.
XXXI. Zámecké nokturno Aida Assoluta se konalo 12. září v pověstmi
opředeném hlavním sále Zámku Lochovice. V roli Teresy Stolzové zazpívala árie z Verdiho oper Nabucco, Lombarďané, Ernani, Macbeth, Trubadúr, Traviata, Maškarní ples, Síla osudu, Don Carlos a Aida Květuše Ernestová, v mluvených rolích se představili Roman Punčochář jako maestro
Giuseppe Verdi (1813-1901), Veronika Slavíková jako Verdiho dlouholetá
přítelkyně hraběnka Clarina Maffei (1814-1886), Klára Slavíková jako druhá Verdiho manželka, pěvkyně Giuseppina Strepponi (1815-1897), jeho

Městská policie Hořovice
Městská policie Hořovice vyjížděla v tomto období na žádost
občanů, Policie ČR nebo na základě vlastního zjištění k 200 událostem, z toho k 158 přestupkům v dopravě, ke 4 přestupkům na úseku
ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, k 21 přestupkům proti veřejnému pořádku, k 6 přestupkům proti občanskému
soužití, k 8 přestupkům proti majetku a ke 3 ostatním přestupkům.
V měsíci červenci začala Městská policie Hořovice působit
v rámci veřejnoprávních smluv
i v městysu Komárov a obci
Tlustice.
ZÁSAHY MĚSTSKÉ POLICIE
HOŘOVICE:
8 8. 7. 2014 - Strážníci přijali telefonické hlášení ženy z ulice K nemocnici, že před domem čp. 1198, kde bydlí, řidič vozidla vyložil z vozu
větší množství různého odpadu. Hlídka vše zadokumentovala a celou věc
předala k řešení příslušnému správnímu orgánu.
8 11. 7. 2014 - Skupinka mladých lidí na Palackého náměstí na sebe
připoutala pozornost hlídky MP třeskotem rozbitého skla, ale ihned
po příchodu strážníků začali střepy z rozbité lahve uklízet. Na místě se
však nacházela zjevně podnapilá mladá žena, u které hlídka MP provedla orientační dechovou zkoušku s výsledkem 1,97 promile. Strážníci tedy
na místo přivolali její matku, aby si o dceru odvedla. Celá věc byla předána
k dalšímu opatření příslušnému správnímu orgánu.
8 18. 7. 2014 - Na území města Hořovice se stále „ztrácejí“ měděné svody.
Hlídka MP tedy kontrolovala sběrny druhotných surovin, a při té příležitosti zde nalezla minometný granát. Strážníci místo zabezpečili páskou
proti vstupu nepovolaných osob a vyrozuměli PČR Hořovice.
8 26. 7. 2014 ve 3:00 - Při hlídkové činnosti zaslechli strážníci zvuk rozbíjejícího se skla z ulice Anýžova. Někdo rozbil skleněnou vitrínu umístěnou na zdi Pohřební služby. Od místa odcházela skupina osob, jedna
z nich začala utíkat. Strážníci všechny osoby zkontrolovali, u utíkající zjistili, že se jedná o podnapilou mladistvou, u které bylo při dechové zkoušce zjištěno množství 0,76 promile alkoholu v dechu. Mladistvá se k činu
na místě přiznala. Následně byla předána do rukou zákonného zástupce
a celá věc k dalšímu opatření příslušnému správnímu orgánu.
8 15. 8. 2014 - Na služebnu MP Hořovice přinesl nálezce krabici s náboji, kterou nalezl u popelnice. Náboje byly předány na OOP Hořovice.
Bc. Alena Beierová, Městská policie Hořovice

první Abigail v opeře Nabucco, Tereza Vokáčová jako předčasně zesnulá
Stolzové kolegyně, za hranicemi monarchie proslulá mezzosopranistka,
Klementýna Kalašová (1850 Horní Beřkovice - 1889 Bahia v Brazílii) a Jana
Pommová jako komorná Maria. Ke klavíru v roli fenomenálního dirigenta, kterému Verdi svěřil premiéru své pozdní opery Otello, Franca Faccia
(1840-1891) zasedl Drahoslav Gric (1985), významný český varhaník, absolvent pražské HAMU a vítěz mezinárodní varhanní soutěže v německém
Magdeburgu. Děj nokturna se odehrával na sklonku léta 1786 v milánském
salonu hraběnky Maffei, ve Verdiho pracovně na jeho statku v Sant‘Agatě
a v milánském bytě Klementýny Kalašové.
Ozdobou večera byla
praprapraneteř slavné
pěvkyně Ing. Kateřina
Preislerová Stolzová, která na koncert přijela se
svojí matkou z Ondřejova. Historický nástroj
Antonín Petrof z druhé
poloviny 19. století speciálně pro tento večer
připravil Ing. Miroslav
Heger, dobové kostýmy již po třicátéprvé zapůjčil Fundus Barrandovského studia, největší půjčovna kostýmů a rekvizit ve střední Evropě. Koncert
v akusticky impozantním prostoru bylo možno uskutečnit díky všestranné
pomoci majitelky Lochovického zámku Renaty Schumové.
Více na www.zus-horovice.cz, www. zameckanokturna.cz
a http://www.kostelecnlab.cz/pages/stolzova.htm)

Wyda - keltská jóga
Cvičení pro každého, začátečníky i pokročilé, ženy, muže, seniory
i mládež. Cvičíme každé pondělí a středu 8:00 - 9:00, 17:30 - 18.30,
19:00 - 20:30. V Hořovicích, Cvočkařská 286/1 (vchod z Jungmannovy
ulice). Cena 60 Kč / 1 hod, (1,5 hod = 90 Kč), Permanentka na 10 cvičení
600 Kč (900 Kč) + 1 vstup zdarma. Informace a přihlášky: 311 512 428,
603 964 553, syringa-czech@seznam.cz, www.syringa-czech.cz.

Brdský prďák 2014
Cykloturistický podnik pro všechny pohybuchtivce. Sobota 18. října.
Start a cíl: Mirošov, zbrojnice SDH, trasy: 10, 15, 20, 30, 50, 70 km,
trasa pro rodiny s dětmi: 5 km. Doprovodný program.
Kompletní informace najdete na www.brdsky-prdak.cz

Informace o využívání vojenského
újezdu Brdy vojsky v měsíci říjnu
Hořovice jsou obec s rozšířenou působností, a tak jsme v kontaktu
s újezdním úřadem VÚ Brdy a chceme pomoci dodržovat nastavená pravidla. Velká část přilehlých obcí a jejich obyvatel má povolení vjezdu, a proto
je potřeba vědět, kdy a kde budou různá omezení, neboť se konají střelby,
cvičení apod. Děkuji všem, že respektují pravidla a doufám, že tento časový
rozpis pomůže předejít mnoha nepříjemnostem.
Mgr. Petr Bakule
V říjnu 2014 budou ve Vojenském újezdu Brdy prováděny střelby takto:
DENNÍ STŘELBY: n 1., 2., 14., 15., 16., 18.(So), 21., 22., 23., 25.(So)
října 9:00 - 15:00 n 3., 10. října 9:00 - 12:00 n 13., 20. října 10:00 15:00 n 7., 8., 9., 17. října 9:00 - 17:00 n 6. října 10:00 - 17:00 n 24.
října 13:00 - 17:00 n 27. října 10:00 - 16:00.
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