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Představili jsme se!
pokračování z 1. strany
Služby prezentovali: Buena
Vista
Vinohrad,
Centrum
koOdbor
sociálních
věcípro
a zdravotnictví
města Hořovice
munitní práci střední Čechy, Dive spolupráci
gitus Mise o.p.s., Dům pečovatels Centrem
pro komunitní
ské služby
se střediskem
sociální práci střední Čechy
a
Českým
zahrádkářským
svazem Hořovice
pomoci v Žebráku, Farní charita
Beroun, Hospic Dobrého pastýře,
zve na
Lomikámen, o.s., PobytovéVás
rehabilitační a rekvalifikační středisposkytovatelů
sociálních služeb a
ko interaktivní
pro nevidomésetkání
Dědina,
o.p.s.,
organizací
věnujících
se volnočasovým aktivitám
Sedmikráska,
sdružení
osobního
řů a panu Miroslavu Veverkorozvoje, o.s., Senior Care pečovatelská služba, o.p.s., Svaz tělesně
s názvemvi za spolupráci, účastníkům
za skvělou přípravu a realizaci
postižených v České republice,
a hlavně všem návštěvníkům
o.s. a Základní škola Svatopluka
za jejich zájem a podporu. BudeČecha.
me dělat vše pro to, aby se výstava
Návštěvníci si mohli prohléduskutečnila i v příštím roce.
nout a vyzkoušet pomůcky pro
Alena Ratajová, DiS. - tel:
osoby se zdravotním postiže311 545 357, e-mail: ratajova@
ním, rukodělné výrobky klientů
mesto-horovice.cz a Bc. Michaa osobně si pohovořit přímo se
ela Mužíková - tel: 775 760 351,
zástupci výše uvedených organiv rámci
Cibulovéhoe-mail:
jarmarkumichaela.muzikova@
zací. Koordinátorky
komunitního
cpkp.cz,
koordinátorky
projektu
ve vstupní
hale budovy
Městského
úřadu
v Hořovicích
plánování
rozdávali
přítomným
„Komunitní
zájemcům Katalog
poskytovate(bývalá
zemědělská
škola) plán sociálních služeb města Hořovice a spádových
lů sociálních a návazných služeb.
Akce nabídla mimo jiné klidné
kontakty:obcí na období 2014 - 2018“ č.
CZ.1.04/3.1.03/97.00039,
zázemí
odpočinek
posezení
Alenapro
Ratajová,
DiS., tel.:a311
545 357, e-mail:
ratajova@mesto-horovice.cz který je
Bc. Michaela
Mužíková,
tel.: 775 760ru351, e-mail:
michaela.muzikova@cpkp.cz
podpořen
z Evropského sociálního
u kávy
během
jarmarkového
fondu prostřednictvím Operačního
chu v ulicích.
Akce se koná v rámci projektu „Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a
programu Lidské zdroje a zaměstDěkujeme
městu Hořovispádových obcí na období 2014 – 2018“ č. CZ.1.04/3.1.03/97.00039.
nanost a státního rozpočtu ČR.
ce, Českému svazu zahrádká-

PŘEDSTAVME SE!

dne 4. října 2014 od 8:00 do14:00

Budeme pokračovat
pokračování z 1. strany
Most u „liďáku“
a nové přechody
Ke zdárnému konci se chýlí
rekonstrukce mostu přes Červený potok u Společenského domu.
K otevření by mělo dojít začátkem
listopadu (čeká se na přepojení
plynu) a součástí bude také celková obnova komunikace Ke Stadionu. Na tuto akci získáváme dotaci ve výši až 7,5 milionu korun.
Součástí chodníku na mostě, jeho
pokračováním, by se v příštím roce
měl stát také bezpečný přechod pro
chodce, navazující na cestu kolem
Lázeňského rybníka. Na nápaditý způsob vyřešení výhledových
poměrů, které jsou v místě, kde
nyní přecházíme naprosto nevyhovující, přišel mladý projektant
Ing. Robert Juřina - a to svést cestu od rybníka ve svahu nad silnicí
v místě dobrého rozhledu pro řidiče i pro chodce. Další projektované přechody ve městě jsou přes
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Masarykovu ulici, ulici 9. května
(v blízkosti „malého rynku“) a přes
ulici Příbramskou. Tedy v místech,
kde se vzhledem k hustotě dopravy přechází opravdu velmi obtížně
a k oficiálnímu přechodu je daleko.
Zklidnění dopravy ve městě
a bezpečnost slabších účastníků
na veřejných komunikacích mají
ve volebním programu všechna volební uskupení. Předpokládám, že
následující nové vedení města této
problematice bude věnovat náležitou pozornost.
Děkuji všem, kteří věnovali
pozornost mému pravidelnému
informování o aktuálním dění
ve městě v našem zpravodaji
i v Podbrdských novinách či v Berounském deníku, Českém rozhlase apod. „Efektivnější informovanost“ jsem neměl v hesle, ale prostě
jsem se o ni snažil. Snad není tak
troufalé závěrem říci, že „budeme
pokračovat“.
Ondřej Vaculík

Hořovice hostily dvacáté setkání
Přidružených škol UNESCO v ČR
Zástupci Přidružených škol UNESCO se ve dnech 22. - 23. září
setkali na celostátním setkání Přidružených škol UNESCO,
jehož hostitelem byla Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Hořovicích. Slavnostního zahájení se zúčastnil Ondřej Vaculík, starosta města Hořovice.
Cílem setkání byla především
výměna informací, plánování
společných aktivit a určení priorit
programu národní sítě na školní
rok 2015/2016. V rámci zformalizování institucionální struktury asociace proběhly historicky
první volby zástupců členských
škol do tzv. Koordinačního týmu,
jehož posláním bude zejména
doporučovat Valnému shromáždění Přidružených škol UNESCO
přijetí kandidátských škol, udělení čestného členství či ukončení
členství školy v této mezinárodní
síti.
Setkání bylo slavnostně zahájeno 22. 9. 2014 za přítomnosti
Ondřeje Vaculíka, starosty města
Hořovice, Aleše Dvořáka, zástupce MŠMT a Vladimíra Keberta,
ředitele SOŠ a SOU Hořovice.
V rámci programu přednesl svůj
příspěvek Michal Broža, ředitel
Informačního centra OSN, Tomáš
Jelínek, ředitel Česko-německého
fondu budoucnosti, Martina Veselá, ředitelka Národního památkového ústavu v Telči, či Milada
Švecová, předsedkyně Klubu ekologické výchovy a vysokoškolská
pedagožka. Setkání se zúčastnil
i zástupce gymnázia Andreja
Kmeta v Banskej Štiavnici, Karel
Komárek, vedoucí tajemník České komise pro UNESCO, a Anna
Martinková, koordinátorka sítě
ASPnet v ČR.
Po zahájení účastníci, převážně z řad ředitelů škol, schválili
nové znění Charty Přidružených
škol UNESCO a zvolili své zástupce do Koordinačního týmu,
jehož zástupce bude také členem
České komise pro UNESCO.
Reprezentanti škol dále ve svých
prezentacích představili aktivity
škol v uplynulém školním roce,
které souvisely s členstvím školy
v ASPnet, a seznámili ostatní členy se zajímavými pedagogickými
metodami a výsledky. V menších
skupinách následně diskutovali
a promýšleli směřování a aktivity
sítě ve školním roce 2015/5016,
ve kterém se budou věnovat tématice světla a optických technologií (rok 2015 byl OSN vyhlášen
Mezinárodním rokem světla)

a tradici, mýtům a kulturním památkám. Pro účastníky byl připraven bohatý doprovodný a odborný program, včetně prohlídky
hořovického zámku či přednášek
odborníků.
Projekt sítě Přidružených škol
UNESCO (ASPnet), zahájený
v roce 1953, v roce 2013 oslavil
60 let. Československo se do něj
zapojilo v roce 1966 a v současné době má v ČR 50 členských
základních, středních a vyšších
odborných škol. Zástupci Přidružených škol v ČR se pravidelně
scházejí jednou ročně na celostátním setkání, které hostí vždy
jeden ze členů sítě.
Mgr. Anna Martinková
Sekretariát České komise
pro UNESCO
www.skoly-unesco.cz

Vernisáž v Galerii
nádraží ČD
Fotoklub Hořovice, Městské kulturní centrum a „město Hořovice“ zvou příznivce
fotografie a „Galerie v čekárně na nádraží“ na vernisáž
ve čtvrtek 13. listopadu 2014
od 17 hodin. Pohoštění jako
vždy zajištěno, železniční tématika vč. hlášení o příjezdech
a odjezdech vlaků během vernisáže rovněž zajištěno. Výstava sice potrvá půl roku, ale ten
uběhne jako voda - nenechte si
ujít těžko opakovatelnou příležitost!
-ov-

NAPIŠTE
KRONIKÁŘCE
Byly v Hořovicích vysazeny nějaké stromy ke Dni
stromů (20. 10.) – lhostejno,
zda sázeli jednotlivci či organizace? Byla pořádána nějaká akce o přínosu stromů pro
život? Za spolupráci děkuje
Marta Martínková, kronikářka (email: kronika.horovice@
seznam.cz)

www.mesto-horovice.cz
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Obecně závazná vyhláška města Hořovice č. 2/2014
o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných
a psychotropních látek na veřejném prostranství
Zastupitelstvo města Hořovice se na svém zasedání dne 25. 9. 2014 usnesením č. 4/2014 usneslo vydat
na základě ustanovení § 10 písm. a), § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky v rámci zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je
vymezit některá místa veřejného prostranství, na kterých se zakazuje konzumovat alkoholické nápoje
a jiné omamné a psychotropní látky, a tím vytvořit opatření směřující k ochraně před škodami na zdraví
působenými alkoholem zejména u dětí a mladistvých.
(2) Tato obecně závazná vyhláška ukládá povinnosti k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v územním obvodu města Hořovice spočívající v omezujících opatřeních při užívání veřejného
prostranství.
Čl. 2
Vymezení základních pojmů
(1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví
k tomuto prostoru.
(2) Tato vyhláška se vztahuje na veřejná prostranství uvedená v čl. 3 odst. 2 této vyhlášky.
Čl. 3
Omezující opatření k ochraně veřejného pořádku
(1) Za činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou
bezpečnosti, zdraví a majetku, se považuje konzumace alkoholických nápojů a užívání jiných omamných
a psychotropních látek na veřejných prostranstvích. Konzumací alkoholických nápojů na veřejném prostranství se rozumí požívání alkoholického nápoje nebo zdržování se na veřejném prostranství s otevřenou lahví anebo jinou nádobou s alkoholickým nápojem.
(2) Činnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku jsou zakázány na těchto plochách veřejného prostranství:
a) Palackého náměstí, náměstí Boženy Němcové, Husovo náměstí a Vísecké náměstí včetně ústí přilehlých ulic, ulice Pražská k ústí ulice Příbramské, ulice 9. května, Slavíkova, Místní, Komenského, Anýžova
b) Panská zahrada, parčíky před novým zámkem, příměstský les Dražovka
c) v okruhu 100 m od nákupních center PENNY, BILLA, COOP, LIDL
d) v okruhu 100 m od škol a školek a jiných školských zařízení, zdravotnických zařízení a kostelů
e) v okruhu 100 m od dětských hřišť a pískovišť
g) v okruhu 100 m od Společenského domu
h) v okruhu 100 m od veřejného pohřebiště a v ulici Rpetské
i) v okruhu 100 m od vlakového nádraží, autobusového nádraží a v okruhu 10 m od všech autobusových
zastávek.
Bližší určení ploch uvedených v tomto odstavci je vyznačeno v mapě v příloze této vyhlášky.
(3) Zákaz konzumace alkoholu se nevztahuje:
a) na prostory zahrádek a předzahrádek umístěných u restaurací, cukráren a kaváren provozovaných
v souladu s platnými právními předpisy
b) na dny 31. prosince a 1. ledna
c) na akce pořádané nebo spolupořádané městem Hořovice nebo probíhající s jeho souhlasem.
Výjimku na jiné akce může udělit Rada města Hořovice, po předchozí písemné žádosti doručené nejméně jeden měsíc před konáním akce.
Tato výjimka neplatí pro požívání jiných omamných a psychotropních látek.
Čl. 4
Sankce
Porušení této vyhlášky bude posuzováno podle zvláštních předpisů.
Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Příloha Vyznačené plochy veřejného prostranství http://www.mesto-horovice.eu/radnice/vyhlasky/
Ondřej Vaculík v. r.
starosta

www.mesto-horovice.cz

Mgr. Petr Bakule v. r.
místostarosta

PROJEKT Naplňování
standardů kvality
sociálně-právní ochrany
Dne 1. 2. 2014 byl zahájen
projekt „Naplňování standardů
kvality sociálně-právní ochrany.“
Cílem projektu je postupné naplňování standardů kvality v oblasti
sociálně-právní ochrany, které
jsou dány zákonem č. 359/1999
Sb. o sociálně-právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů a jsou dále rozpracované
vyhláškou č. 473/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně
dětí, v platném znění. Podstatou
těchto standardů je zkvalitnění
pracoviště sociálně-právní ochrany dětí a sjednocení postupů pro
práci s klientem.
K současnému datu již byla
uzavřena dvě monitorovací období, během kterých pětičlenný
realizační tým vykonával a dohlížel na průběh činností, kontroloval plnění harmonogramu
a zajišťoval dodržování finanční
odpovědnosti. Bylo vybudováno zázemí pro jednání jak s klienty, tak i se spolupracujícími
organizacemi. Do nové zasedací
místnosti byl zakoupen nábytek,
dataprojektor, projekční plátno
a notebook. Dále byly zrekonstruovány prostory pro sociální
pracovnice. Ve všech kancelářích
bylo vymalováno a položeny
nové koberce. Byl dokoupen nábytek, výpočetní technika, digitální fotoaparát, diktafony a mobilní telefony. V rámci projektu
dochází ke vzdělávání pracovníků sociálně-právní ochrany, probíhají skupinové i individuální
supervize a zpracovávají se podklady metodiky standardů kvality, která je důležitým indikátorem
tohoto projektu.
Celkové náklady projektu dle
rozpočtu činí 2.495.223,20 Kč.
Získaná dotace činí 100%, tudíž spoluúčast města není žádná
a veškeré náklady na projekt jsou
hrazeny Ministerstvem práce
a sociálních věcí. Ukončením
a schválením druhého monitorovacího období bylo Ministerstvem práce a sociálních věcí
proplaceno již 1.679.343,28 Kč.
Projekt bude ukončen 30. 6. 2015.
Projekt je spolufinancován
z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím
Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Ing. M. Paťavová
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Ve školním roce 2015/2016 se otevírá:
1 třída osmiletého studia - po 5. třídě ZŠ
1 třída čtyřletého studia - po 9. třídě ZŠ
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zve všechny zájemce o studium i jejich rodiče na

DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
DEN OTEVŘENÝCH
12. 11. 2014 DVEŘÍ

Studijní	
  nabídka	
  2015

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

Gymnázium Václava Hraběte Hořovice
zve všechny zájemce o studium i jejich rodiče na

Přijímací řízení ke studiu 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),	
  	
  

12. 11. 2014
od 8:00 do 16:00
OD 8:00 HOD. DO 16:00 HOD.

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)	
  

Ve školním roce 2015/2016 se otevírá:
Ve školním
roce studia
2015/2016
1 třída
osmiletého
- pose
5.otevírá:
třídě ZŠ
1 třída čtyřletého studia - po 9. třídě ZŠ
1 třída osmiletého studia - po 5. třídě ZŠ
1 třída čtyřletého studia - po 9. třídě ZŠ

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA BEROUN
Mládeže 1102, Beroun

Nabízí pro školní rok 2015/2016
Obory čtyřletého DENNÍHO studia:

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT
SOCIÁLNÍ ČINNOST
(vhodné pro dívky i chlapce)

KOMBINOVANÉ PĚTILETÉ STUDIUM:

SOCIÁLNÍ ČINNOST

NH Hospital a.s., Nemocnice Hořovice a Jessenia a.s., Nemocnice Beroun nabízejí studentům
oboru Zdravotnický asistent možnost STIPENDIJNÍHO PROGRAMU
NAŠN
NANAŠI ABSOLVENTI SNADNO NAJDOU PRÁCI A UPLATNĚNÍ,
ÚŘAD PRÁCE JIŽ NĚKOLIK LET NAŠE ABSOLVENTY NEEVIDUJE
A NEZAMĚSTNANOSTI SE NEOBÁVAJÍ!
NNNAŠ
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
26. 11. 2014 (středa)
14. 1. 2015 (středa)
od 12 – 16.30 hodin

tel.: 311 623 527
www.szsberoun.cz
e-mail: sekretariat@szsberoun.cz

Léčivá bylina. Životabudič od 60 do 100 let
Zlobí Vás záda, kolena, ramena ? Přijďte zkusit zdravotní cvičení
s fyzioterapeutkou Mgr. Eliškou Novotnou, které se koná každou středu
od 17 hodin v Domě zahrádkářů v Hořovicích na Palackého nám. 89.
Cvičení pro vás připravuje nezisková organizace Buena Vista Vinohrad,
www.buenavistavinohrad.cz, která podporuje v aktivitě lidi od šedesáti
do sta let. Profesionální vedení, individuální přístup, příjemná atmosféra a úsměv. Budeme se těšit.

Rekreace seniorů v Orlických horách 2015
◆ termín: sobota 20. až sobota 27. 6. 2015 ◆ ubytování: Chata JEDLOVÁ, Deštné v Orlických horách ◆ strava: plná penze, možnost balíčků
na celodenní výlet ◆ pokoje: dvou až třílůžkové s vlastním sociálním zařízením a balkonem ◆ vybavení chaty: venkovní bazén, ping pong, kulečník, bufet, jídelna s krbem, místnost pro videoprojekci ◆ doprava: společně autobusem ◆ program: výlety do okolí dle vlastního výběru (bez
průvodce), možnost objednání autobusu na výlety - např. kostel v Neratově - unikát se skleněnou střechou, dle zájmu - taneční večer, beseda
s pracovníkem horské služby ◆ cena: 4 200,- (ubytování, strava, doprava)
◆ předběžné přihlášky: do 15. listopadu 2014 na tel. 775 595 205 nebo
osobně v kanceláři DPS Žebrák, Pražská 118 (všední dny 6:30 - 15:00) podle zájmu bude rozhodnuto, zda se akce uskuteční.
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Maturitní	
  studijní	
  obory	
  (čtyřleté	
  denní	
  studium):	
  

http://www.soshorovice.cz	
  	
  	
  	
  
tel:	
  731582691	
  ;	
  311516792
Připravují se nové vzdělávací programy od 1.9.2015

Nové pohledy k přijímacímu řízení 2015
Podobně jako ostatní střední školy i SOŠ a SOU Hořovice připravuje nadcházející
přijímací řízení. Pro letošní uchazeče o Text:
studium maturitních oborů se na všech středočeských školách zavádí pilotní ověřování přijímacího řízení. V roce 2015 zatím půjde jen
o ověřování, takže ve výsledku má rozhodující pravomoc k přijímání žáků ředitel školy.
I naše škola se bude řídit tímto pravidlem. Uchazeči o studium budou přijímáni na základě svých výsledků ze základní školy podle jednotných kritérií vyhlášených školou, ale
musí se zúčastnit testovací pilotáže v rámci přijímacího řízení.
Na www.soshorovice.cz jsou již vyhlášeny obory vzdělání, do kterých se uchazeči
mohou přihlásit. Kromě toho připravujeme dvě novinky, jež teprve procházejí akreditačním řízením.
První z nich je připravovaný stipendijní program pro tříleté vzdělávání s výučním
listem s názvem „Čalouník pro automobilové interiéry“, který vzniká ve spolupráci se
společností DAGRO Plzeň, s.r.o. Tato společnost se zabývá výrobou luxusních interiérů
vozidel značek Audi, BMW, VW. Jde o čalouněné výrobky - opěrky, sedadla, palubní desky, výplně podlah a střech. Firemní podpora studia bude zajištěna podobně jako stávající stipendijní programy. Tento obor vzdělání je svým charakterem vhodný i pro dívky.
V nabídce maturitních oborů škola nově požádala o zařazení oboru Ekonomické lyceum, které bude doplňovat tradiční obor Ekonomika a podnikání. I v tomto tradičním
oboru vzdělání vytváříme nový školní vzdělávací program s názvem „Řízení a ekonomika obchodních a výrobních firem“. Tento program lépe naváže na výuku s fiktivní firmou
a připraví absolventy pro práci na pozici středního managementu.
Srdečně zveme všechny zájemce i veřejnost na dny otevřených dveří, jejichž termíny a program jsou uveřejněny na webu školy. Během dnů otevřených dveří Vám rádi
zodpovíme případné dotazy.
Vl. Kebert, ředitel SOŠ a SOU Hořovice

www.mesto-horovice.cz

informace

Základní škola Sv. Čecha 455, Hořovice

Podzimní úklid Dražovky s Mohykánem
V sobotu 4. října proběhl avizovaný úklid Dražovky. Jsem rád,
že mohu konstatovat, že dobrá
věc se podařila. Sešlo se 15 duší.
Vysbírali jsme příkopy podél
Příbramské silnice, cestu k Cihlářskému rybníku, okolí Velké
Dražovky a prošli hlavní cesty
vedoucí Dražovkou. Byla z toho
plná dodávka pytlů narvaných
vším možným i nemožným.
Kromě toho, že pozvánky byly
publikovány v Měšťanovi, Podbrdských novinách a na sociálních
sítích, jsem přímo kontaktoval zástupce stran kandidujících do zastupitelstva Hořovic a např. fotbalisty,
hokejisty, sokoly a rybáře. Protože
tento článek čtete již po volbách,
pouze uvádím, že v největším počtu
dorazili zástupci Hnutí nezávislých
za harm. rozvoj měst, dále ANO
Hořovice a TOP 09. Zbytek tvořili

dobrovolníci, kteří dorazili na vlastní pěst. Z řad sportovců a rybářů
nedorazil nikdo.
Hodlali jsme zbudovat lávky přes přítoky Velké Dražovky.
Od tohoto záměru jsme museli
ustoupit, protože jak víte, bude
se bagrovat. Místo toho jsme
odstranili altán od rybníka, kde
léta zatékalo do střechy, nosná
konstrukce byla napadena houbou, zčásti propadlá a reálně hrozilo zborcení. Na jaře začneme
se stavbou nového altánu, který
bude mít, na rozdíl od odstraněného, výhled na vodní plochu.
Ze srdce děkuji všem, kteří se
zúčastnili, a dovolím si na závěr
zmínit jedno doporučení, kterým
se Mohykáni řídí: Zanech místo,
jež opouštíš v lepším stavu, než jsi
jej nalezl.
Jarda malý medvěd Košťálek

Poradna pro občanství / Občanská a lidská práva
otevírá nové NZDM v Hořovicích
Co je NZDM? Zkratka NZDM
znamená Nízkoprahové Zařízení
pro Děti a Mládež. Pomohli jsme
Vám? Ne? Ani se nedivíme. Tak
to zkusíme jinak. Toto zařízení,
které se v Hořovicích bude nacházet v objektu bývalého kina, je určeno pro děti a mládež ve věku 11
- 18 let. Je určeno nejenom těm,
kteří tráví svůj volný čas potulováním se po ulicích a vysedáváním
na nárožích, zastávkách apod.
Nabízí dětem alternativu k různým zájmovým kroužkům a jiným organizovaným aktivitám.
Děti zde mohou trávit svůj volný
čas dle libosti (v rámci otevíracích
hodin pochopitelně). Mohou se
věnovat jak organizovaným aktivitám (např. filmový klub, různé turnaje apod.), tak přicházet
zcela individuálně (společenské
hry, kreativní aktivity atd.). Krom
těchto volnočasových aktivit poskytuje zařízení dětem pomoc

www.mesto-horovice.cz

a poradenství v obtížných životních situacích (např. rozpad rodiny), problematických vztazích,
při sociálním vyloučení. V neposlední řadě také nabízíme dětem
možnost doučování. A co znamená ten „nízký práh“? Služby jsou
nabízeny nejen zcela bezplatně,
ale také anonymně, tzn. rodiče
nečekají žádné poplatky, registrace, přihlášky a další podobné
nepříjemnosti. Děti zase mohou
dle libosti přicházet a odcházet,
nemusí se představovat, mohou
vystupovat např. pouze pod přezdívkou.
Tak teď už je to snad lepší. Těšíme se na Vás a Vaše děti v novém NZDM v Hořovicích. Třeba
již na dni otevřených dveří 4. 11.
2014, od 13:00, na adrese Pražská
3 (bývalé kino). A pak již každý
týden od pondělí do čtvrtka mezi
13 - 18 hod.
Helena Šebková, DiS.

Kocour AGI v ZŠ
dostali pracovní listy, kterými
Dne 18. září proběhla
je provázela postavička kocouna naší škole beseda s názvem
ra AGIHO. Některé úkoly pl„Doodpadu aneb co do kananili společně, jiné samostatně,
lizace
nepatří“.
projekt
nejvíce jeSv.
zaujalo
luštění
Kocour
AGI vTento
Základní
škole, Hořovice,
Čecha
455 křížonám představili zástupci VAK
vek a přesmyček. Nejúspěšnější
Dne 18. 9. 2014 proběhla na naší škole beseda s názvem „Doodpadu aneb co do kanalizace
Beroun,
panprojekt
Luděk
Veselýzástupcižák
maskotem
nepatří“. Tento
nám představili
VAKzískal
Beroun, tričko
pan Luděks Veselý
a paní
Sajdlerová. Sajdlerová.
Beseda byla věnována
vod. byli
Vše probíhalo
a Kateřina
paní Kateřina
Be- problematice
AGIHO.odpadních
Na závěr
všichni
zábavnou formou. Žáci dostali pracovní listy, kterými je provázela postavička kocoura
seda
byla
věnována
problemaodměněni
a magnetAGIHO.
Některé
úkoly plnili
společně, jiné samostatně,
nejvíce jepexesem
zaujalo luštění
křížovek a
přesmyček.
Nejúspěšnější
získal
tričko s maskotem
tice
odpadních
vod.žákVše
prokami. AGIHO. Na závěr byli všichni
odměněni pexesem a magnetkami.
bíhalo zábavnou formou. Žáci
Jitka Palková Jitka Palková

Představili jsme se!
test o naší škole a pro děti byla
V rámci Cibulového jarpřipravena výtvarná soutěž
Základní škola, Hořovice, Sv. Čecha 455
marku dostala
naše
„Nakresli Klokana“. Soutěže se
PŘEDSTAVILI
JSME
SE! škola možV nost
rámci Cibulového
jarmarku dostala naše se
škola možnost
představit se prostřednictvím
představit
prostředzúčastnilo 41 klokanů a 22 tesCentra komunitního plánování široké veřejnosti.
Žáci pod vedením pedagogů vytvořili papírovou maketu školy a do jejích oken vložili
nictvím
Centra
komunitního
tů. Všem děkujeme za účast.
zajímavé
informace o její
historii i současnosti.
Maketa školy byla umístěna v budově
Městské úřadu. Pro pobavení měli zájemci možnost vyplnit test o naší škole a pro děti byla
připravena
výtvarná soutěžširoké
„Nakresli Klokana“.
Soutěže se zúčastnilo 41 klokanů a 22 testů.
plánování
veřejnosti.
Výherci malby klokana
Všem děkujeme za účast.
v rámci Cibulového jarmarku v Hořovicích: Jan, Kristýna
a Kateřina Vorlovi, Beroun Kateřina Cajthamlová, Žebrák
- Viktor, Bára a Kristýna Šináglovi, Beroun - Julie Charvátová,
Žebrák - Jakub a Martin Stochla,
Králův Dvůr - Jiří Samec, Hořovice - Bára a Sabina Hůlovi, Jince
- Katka Hnízdilová, Beroun.
Výherci malby
klokana
v rámci Cibulového
jarmarku vpedagoHořovicích:
Žáci
pod
vedením
Výherci obdrží ceny pošJan, Kristýna a Kateřina Vorlovi, Beroun
gů Cajthamlová,
vytvořili
tou na udané adresy. Akci přiKateřina
Žebrák, papírovou maketu
Viktor, Bára a Kristýna Šináglovi, Beroun,
Julie
Charvátová,aŽebrák
školy
do jejích oken vložili
pravil Odbor sociálních věcí
Jakub a Martin Stochla, Králův Dvůr
Jiří Samec, Hořovice
zajímavé
informace o její hisa zdravotnictví města HořoviBára a Sabina Hůlovi, Jince
Katka Hnízdilová, Beroun
torii
i
současnosti.
Maketa
ce ve spolupráci s centrem pro
Výherci obdrží ceny poštou na udané adresy. Akci připravil Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví města Hořovice ve spolupráci s centrem pro komunitní plánování střední Čechy.
školy byla umístěna v budově
komunitní plánování střední
Za ZŚ, Hořovice, Sv.Čecha Václav Štochl.
Městské úřadu. Pro
pobavení
Čechy.
měli zájemci možnost vyplnit
Václav Štochl

Divadlo Na Vísce na karlínské přehlídce
17. ročník přehlídky Karlínské jeviště 2014/15 pořádá ve dnech 14.
- 16. listopadu v Karlínském spektru – DDM hl. m. Prahy občanské
sdružení Divadlo a Život ve spolupráci s magistrátem hl. m. Prahy, Karlínským spektrem - DDM
hl. m. Prahy a Amatérskou
divadelní asociací,
Divadlo Na Vísce Hořovice se představí hrou
Viktorie Hradské COMMEDIA FINITA aneb Ema
Destinn očima čtyř různých
žen. Hrají K. Hasmanová
a H. Kreisingerová, zvuk K.
Hasman, režie S. Hozová.

5

z usnesení zastupitelstva a rady města
Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 24. září 2014
n Rada rozhodla o odměnách členů
školské, kulturní a sportovní komise
za rok 2014 podle přílohy originálu
zápisu. V součinnosti s finančním
odborem městského úřadu zajistit
vyplacení.
n Rada souhlasí s úpravou zeleně
v mateřské škole Jiráskova a Větrná
podle doporučení komise životního
prostředí (viz příloha originálu zápisu) a pověřuje provedením úpravy
zeleně Městskou správu bytového
a nebytového fondu v součinnosti
s technickým odborem městského
úřadu.
n Rada ukládá uzavřít nájemní
smlouvy, které budou upravovat nájemní a provozní vztahy mezi uživateli prostor v areálu Starého zámku,
tj. mezi Městským kulturním centrem a Městskou správou bytového
a nebytového fondu (včetně zřízení
kanceláře MKC) a mezi MSBNF
a Střediskem volného času - DOMEČEK HOŘOVICE.
n Rada na základě provedeného
výběrového řízení na „Zateplení
objektů 1. ZŠ v Hořovicích včetně
výměny oken - pavilony 1, 2, 4, 5, 6“
projednala závěry hodnotící komise
a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky uchazeče MIRAS stavitelství a sanace, s. r. o., odštěpný závod Plzeň, jehož tímto vybírá jako
dodavatele a souhlasí s podpisem
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky.
n Rada revokuje své usnesení ze
dne 14. 5. 2014 a souhlasí s provedením úprav na náklady města
na kanalizační přípojce od bytového
domu č. p. 744-745 v podobě vybudování revizní šachty a osazení
zpětné klapky do ní.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost AVE
CZ odpadové hospodářství, s. r. o.,
za cenu 188.562 Kč vč. 21% DPH,
opravu části komunikace v ulici
U Rybníčku v úseku od ulice Stará
po výjezd na silnici III/1147 (ulice
Valdecká).
n Rada souhlasí s návrhem pana
MVDr. Tomáše Tinka označit odbočku z cyklotrasy, vedoucí přes
Hořovice, s výhradami uvedenými
v předkládací zprávě a ukládá technickému a dopravnímu odboru
navržené řešení s panem Tinkem
konzultovat.
n Rada souhlasí se záměrem
MVDr. T. Tinka na rozšíření zpevněné plochy (cca 40 m2, podle návr-
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hu architekta) mezi budoucí terasou
kavárny v Panské zahradě a stávajícím chodníkem.
n Město Hořovice schvaluje smlouvu o poskytnutí 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 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 bere na vědomí oznámení
o konání hudební produkce dne
4. 10. 2014 od 10.00 do 17.30 hod.
na parkovišti před domem čp. 155
a upozorňuje na nutnost dodržet
hygienické podmínky a pravidla
veřejného pořádku podle obecně
platných předpisů.
n Rada souhlasí s textem smlouvy
o budoucí smlouvě darovací, podle
které poskytne Středočeský kraj část
pozemku p. č. 248/1 v k. ú. Velká
Víska o výměře cca 37 m2 městu
Hořovice, za účelem zřízení přechodu pro chodce v Příbramské ulici
poblíž křižovatky s ulicí Rpetskou
a po dokončení stavební akce pozemek ve výše uvedeném rozsahu
městu daruje.
n Rada souhlasí s textem smlouvy o spolupráci, podle které dojde
k bezúplatné součinnosti smluvních
stran při realizaci projektu „Rozvoj
eGovernmentu ve Středočeském
kraji“ (CZ.1.06/2.1.00/08.07144).
n Rada souhlasí s textem smluv
o sdružených službách dodávky
elektřiny, 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 elektřiny vč. příloh budou
uzavírány s jednotlivými odběrateli,
tj. s městem, popř. s jeho příspěvkovými organizacemi.
n Rada souhlasí s uzavřením
smlouvy mezi městem a agenturou
Daruma, Plzeň na propagaci města
na multimediálním informačním
panelu v Berouně po dobu tří let
za celkovou cenu 21.000 Kč bez

DPH, splatnou ve třech splátkách
(viz příloha originálu zápisu).
n Rada souhlasí se stavbou „Hořovice – kNN pro parc. č. 2153/2“,
na pozemcích parcelní č. 1763
a 1764 v k. ú. Hořovice za podmínek stanovených odborem technickým a dopravním MěÚ Hořovice
a v rozsahu dle situačního snímku.
Oba dokumenty budou součástí
uděleného souhlasu pro ČEZ Distribuci, a. s. Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést
stavbu č. IP-12-6007330/01 s akciovou společností ČEZ Distribuce, a.
s., spočívající ve výměně pojistkové
skříně, na pozemcích parcelní č.
1763 a 1764 v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene
činí cca 14 m za cenu 181,50 Kč/bm
včetně DPH.
n Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené
dne 16. 9. 2013 mezi městem Hořovice – Městskou správnou bytového a nebytového fondu Hořovice
a Zimním stadionem Hořovice, s.
r. o. Tímto dodatkem se upřesňuje
předmět nájmu a rozšiřuje se o pozemek parc. č. 122 / 19 v k. ú. Hořovice a o stavby na tomto pozemku
situované. Dále se v dodatku specifikují opravy, které zajišťuje a hradí
nájemce, a které zajišťuje a hradí
pronajímatel.
n Rada souhlasí se zněním III. dodatku smlouvy o výstavbě uzavřené
dne 29. 9. 2010 mezi Městskou akciovou společností Hořovice, a. s.
a městem Hořovice.
n Rada nesouhlasí s poskytnutím
dotace na provoz protialkoholní
záchytné stanice, kterou provozuje
město Příbram. Žádosti o dotace
byly uzavřeny k 31. 3. 2014.
n Rada souhlasí s tím, že město
Hořovice vypořádá vztahy se státním rozpočtem (vzhledem k dotaci
z regionálního operačního programu), které by nastaly v případě zániku nájemní smlouvy, uzavřené s FK
Hořovicko (IČO 22680772), a dále
zajistí splnění veškerých náležitostí
stanovených poskytovatelem dotace po dobu stanovenou závaznými
podmínkami pro čerpání prostředků ze státního rozpočtu.
n Rada souhlasí s užitím veřejného prostranství na Palackého náměstí a přilehlých městských ploch
v předvečer Cibulového jarmarku
dne 3. 10. 2014. Vyměřit poplatek
dle platné Vyhlášky o místních poplatcích, čl. 12 odst. 1 b.
n Rada souhlasí s užitím veřejného prostranství v sídlišti Višňovka
za účelem vánočního prodeje ryb.

Z usnesení Zastupitelstva
města Hořovice
ze dne 25. září 2014
n schvaluje 4. rozpočtové opatření
města Hořovice na rok 2014
n schvaluje
1) Prodej nemovitostí - části pozemkové parcely 219/1 o výměře
cca 10 m2 v k. ú. Hořovice a části
pozemkové parcely 249/1 o výměře cca 19 m2 v k. ú. Hořovice panu
Miroslavu Rýdlovi, bytem Dlouhá
134, Hořovice, za účelem výstavby
schodiště a z důvodu zajištění bezpečnějšího vstupu do rodinného
domu č. p. 134 (oddělení vchodu
do domu od místní komunikace),
za kupní cenu 500 Kč/m2. Přesné
výměry budou známy po vyhotovení geometrického plánu pro oddělení pozemků.
2) Nabytí nemovitostí - záměr
úplatného nabytí pozemkových
parcel 2282/96, 2282/97, 2282/163,
2282/16, 2282/20a 2282/21 v k. ú.
Hořovice o celkové výměře 9.588
m2 z vlastnictví České republiky Národního institutu pro další vzdělávání Praha do vlastnictví města
Hořovice za podmínky současného
bezúplatného převodu objektu č.
p. 869 v Hořovicích rovněž z vlastnictví České republiky - Národního
institutu pro další vzdělávání Praha
do vlastnictví města Hořovice
n revokuje usnesení č. 3/2014 - D)
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014
ze dne 26. června 2014 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných
a psychotropních látek na veřejném
prostranství a schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o zákazu
požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství v upraveném
znění
n schvaluje aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace
Domov Na Výsluní Hořovice
ZL Domova Na Výsluní Hořovice změna čl. 4 - Vymezení doplňkové
činnosti
n schvaluje prominutí dluhu - smluvní pokuty ve výši
150.014,59 Kč z nezaplacené částky
za nájem nebytových prostor v objektu č. p. 1253 (plaveckého bazénu)
v Klostermannově ul. v Hořovicích
v letech 2011 a 2012 - pan František
Matys, bytem U Potoka 831, Hořovice.
n Zastupitelstvo města Hořovice
v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady
regionu soudržnosti Střední Čechy
schvaluje uzavření Smlouvy o po-
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z usnesení zastupitelstva a rady města - informace
skytnutí dotace s Regionální radou
regionu soudržnosti Střední Čechy
až do výše 7 494 620,00 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky až
do výše 8 817 200,00 Kč, odpovídající spolufinancování projektu „Přístupová komunikace ke Společenskému domu a sportovnímu areálu“,
reg. č. CZ.1.15/1.1.00/85.01979.

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 1. října 2014
n Rada souhlasí s konáním veřejného shromáždění dne 3. 10. od 15
do 18 hodin na pozemku ve vlastnictví města a to na schodech budovy Městského úřadu Hořovice č.
p. 640 za účelem předvolební akce
na základě žádosti MO ČSSD Hořovice.
n Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 22. 9. 2014 a uložila nepotřebné předměty navrženými způsoby zlikvidovat.

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 8. října 2014
n Rada rozhodla o odměnách členů komise životního prostředí a komise dopravní za rok 2014 podle
přílohy originálu zápisu. Komise
cestovního ruchu se odměny vzdala
vzhledem k nízké aktivitě. V součinnosti s finančním odborem zajistit vyplacení.
n Rada souhlasí dle Vnitřního předpisu č. 3/2014 s bezplatným pronájmem divadelního sálu a přísálí
radnice Středisku volného času Domeček Hořovice ve dnech 29. a 30.
10. 2014 pro organizaci mezinárodní
konference u příležitosti otevření Rodinného centra Kaleidoskop.
n Rada souhlasí dle Vnitřního
předpisu č. 3/2014 s bezplatným
pronájmem sálu radnice a zasedací
místnosti za účelem předvánočního setkání seniorů ve čtvrtek 4. 12.
2014 od 8.00 do 20.00 hod.
n Rada souhlasí dle Vnitřního
předpisu č. 3/2014 s bezplatným
pronájmem sálu radnice k pořádání
koncertů a jiných veřejných vystoupení pořádaných Základní uměleckou školou Josefa Slavíka ve dnech
21. 11., 10. 12. a 16. 12. 2014.
n Rada bere na vědomí informace
o registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně podmínek
rozhodnutí o poskytnutí dotace
z prostředků státního rozpočtu
a strukturálních fondů EU na pro-
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jekt „Konsolidace IT a nové služby
TC ORP Hořovice.“ Zajistit uplatnění tohoto rozhodnutí a realizaci
projektu podle zpracovaného časového harmonogramu do 28. 8. 2015.
n Rada revokuje usnesení ze dne
29. 1. 2014 ve věci zaručení exkluzivity v areálu městských lázní pro
restauraci Florida a ukládá Městské
správě bytového a nebytového fondu připravit a vybavit kiosek k otevření a sepsat nájemní smlouvu.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle
které provede, za cenu 315.034 Kč
vč. DPH, firma Petr Bárta - Apokork studio, výměnu parket na sále
radnice.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle které společnost ELTODO-CITELUM, s. r. o., provede za cenu
111.945 Kč vč. DPH kabelový rozvod veřejného osvětlení včetně dvou
kusů svítidel v ulici vedoucí od Plzeňské ulice k domu pro sociálně
nepřizpůsobivé.
n Rada na základě žádosti občana souhlasí se zněním smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat
vodovodní a kanalizační přípojku
přes pozemek parcelní č. 341/2 v k.
ú. Velká Víska a pozemek parcelní
č. 769/1 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 souhlasí s textem příkazní
smlouvy, podle které zajistí, za cenu
98.010 Kč vč. DPH, společnost AJL,
s. r. o., Velké Meziříčí, realizaci zadávacího řízení pro projekt „Konsolidace IT a nové služby TC ORP
Hořovice“. Rada zajištění veřejné
obchodní soutěže vybírala ze dvou
doručených nabídek.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o sdružených službách dodávky
zemního plynu, podle které bude
společnost E. ON Energie, a. s. dodávat zemní plyn v roce 2015 do odběrných míst na adresách Palackého
nám. 2/2 a Vrbnovská 26, 27 a 30.
Rada zároveň ukládá právnímu
odboru, aby ve spolupráci s technickým odborem zajistil převod
smlouvy o připojení k distribuční
soustavě a smlouvy o sdružených
službách dodávky zemního plynu
pro odběry na adrese Vrbnovská
26, 27 a 30 na Městskou správu bytového a nebytového fondu od okamžiku, kdy to bude možné (konec
února 2015).

n Rada revokuje své usnesení ze
dne 10. 9. 2014 ohledně zrušení
všech druhů komisí rady a tyto
komise ruší s výjimkou komise
prevence kriminality, jejíž činnost
pokračuje jako Pracovní odborná
skupina prevence kriminality.
n Rada souhlasí se záměrem zřídit
Denní centrum pro osoby v nouzi,
které by provozovala Charita Beroun. Jedna z možností je na příhodném městském pozemku
v dosahu inženýrských sítí umístit
sestavu modulů unimobuněk nebo
jiný stavebnicový mobilní systém.
n Rada souhlasí s pořízením dárkových, propagačních a upomínkových předmětů města včetně
nástěnných kalendářů na rok 2015

v celkové výši do 48 tis. Kč vč. DPH
viz příloha originálu zápisu.
n Rada souhlasí s pořízením propagačních a didaktických předmětů
pro prevenci kriminality na školách,
kterou vykonává Městská policie
Hořovice, v celkové výši do 18 tis.
Kč včetně DPH (viz příloha originálu zápisu).
n Rada souhlasí se založením Spolku Žákův náhon (se sídlem na radnici, Palackého nám. 2) za účelem
zajištění dobré správy, údržby a provozu Žákova náhonu a souhlasí
s účastí města. Za město Hořovice
rada ukládá starostovi projednat
s ostatními členy spolku (majiteli,
či uživateli vodních děl, napojených
na Žákův náhon) stanovy spolku.

Svaz tělesně postižených informuje
n Ohlédnutí za pobyty organizovanými MO STP Hořovice
Seniorské pobyty
po vlasti české, jak již z jejich názvu vyplývá,
	
  
jsou všeobecně určeny
pro starší osoby. Zavzpomínáme si, jaká
	
  
místa jsme během
roku	
   2014 navštívili.
Podhájska
V
měsíci
květnu jsme se
vydali do termálních
lázní Podhájska.
Voda z vřídla je
světovým unikátem s blahodárnými účinky
na celý organizmus. Nejde to	
  
tiž o obyčejnou
termální vodu, ale o vodu třetihorního
moře.
Slovenské
„Mrtvé
Upozornění	
  
moře“ uzdravilo Půjčovna	
  
již tisícekompenzačních	
  
lidí.
pomůcek	
   bude	
   ve	
   dnech	
   23.	
   -‐27.	
   11.	
   2014	
  
V měsíci červnu
a zářídůvodů	
  
jsmeuzavřena.	
  
se vydali
pobyt
z	
  technických	
  
V	
  tomto	
  na
termínu	
  
budou	
  do
také	
  Náchodu,
zrušeny	
   úřední	
  
dny	
  předsedkyně	
  
Jarmily	
  
Gruntové.	
  
do hotelu „Tommy“.
Byli jsme
velice
překvapeni luxusním ubytováDěkujeme	
  za	
  plidí.
ochopení.	
  
ním s týmem přívětivých
Krásná a nádherná atmosféra na nás
STP	
  Hořovice	
  
dýchla při společných
výletech, kde jsme např. navštívili Kladské
Pomezí a Adršpašské skály.
Rovněž jsme pobývali v hotelu „Petr Bezruč“ v Beskydech, který
je zasazen do horského údolí ve svahu nad říčkou Satinou s vodopády
pod nejvyšší horou Beskyd - Lysou horou, ve výšce 620 m n. m. v obci
Malenovice a podnikali jsme výlety do zdejšího překrásného okolí.
Další pobyt jsme si nechali na konec září, kdy jsme se vydali
do hotelu „Vydra“, který se nachází v obci Srní v jedné z nejkrásnějších částí Šumavy. Závěrečným šestým pobytem v tomto roce byl
kratší pobyt ve Františkových Lázních s bazénem, zábavou a nepřeberným množstvím procedur.
Mohli bychom vyjmenovávat do nekonečna místa a zákoutí, která se nám otevírala při našich rekondičních pobytech. Za zvídavou
pokoru a ohleduplné chování nás vesničky, města, vísky odměnily
pohlazením duše a doživotní znalostí, kterou uspokojí jen další návrat do krásných míst, která jsme navštívili. Děkuji všem třem stům
účastníkům za krásné chvíle a zážitky, které jsem s nimi prožila.
Budu se opět těšit na další pobyty v roce 2015. Nechte se překvapit!!
n Upozornění
Půjčovna kompenzačních pomůcek bude ve dnech 23. -27. 11.
2014 z technických důvodů uzavřena. V tomto termínu budou také
zrušeny úřední dny předsedkyně Jarmily Gruntové. Děkujeme
za pochopení.
Za STP Hořovice, Jarmila Gruntová, předsedkyně
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informace
Městská policie Hořovice

Hasiči na mistrovství světa ve vyprošťování
Ve dnech 9. - 12. října se družstvo HZS Středočeského kraje z ÚO Beroun, požární stanice Hořovice zúčastnilo mistrovství světa ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných
vozidel v anglickém Moreton in March, na pozemku místní
vyšší záchranářské školy.
V soutěži, pořádané světovou záchranářskou organizací,
se zápolilo ve třech disciplínách.
Na programu prvního dne byl
scénář dopravní nehody dvou vozidel se dvěma zraněnými osobami, s časovým limitem 30 minut.
V dalších dnech byl připraven
scénář jednoho vozidla s jedním
zraněním s časovým limitem 10
minut a scénář jednoho vozidla
s jedním zraněním s časovým limitem 20 minut, při kterém bylo
omezeno použití nářadí. Soutěž
probíhala dle propozic WRO,
odlišně od pravidel soutěží, pořádaných v České republice. Tým
v určeném čase nastoupil k registraci a poté byl odvezen do izolace. Po vyzvání z izolace a přidělení vozidla k určenému pitu,
členové týmu doplnili výbavu vo-

VVP Brdy
V listopadu 2014 budou
střelby ve VVP Brdy prováděny takto:
n 3., od 10 - 22 hodin
n 4., 11. a 12. od 9 - 17 hodin
n 5., 6., 18., 20. a 27. od 9 22 hodin
n 7., 14. a 28. od 9 - 12 hodin
n 10. od 10 - 17 hodin
n 13., 19., 24., 25. a 26. od 9 15 hodin		
n 13., 19. a 20. UZAVŘENA komunikace NEŘEŽÍN
- Obecnice, ZAJEČOV Obecnice!
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zidla o vybrané nářadí potřebné
k provedení soutěžního pokusu.
Na start bylo družstvo odvezeno
zásahovým vozidlem. Na každou
disciplínu byl určen časový limit
a po dosažení tohoto limitu byl
pokus ukončen hvizdem píšťalky
rozhodčího. Soutěžní pokus byl
za účasti týmu zhodnocen, cíle
vyproštění zraněných osob bylo
dosaženo a tým byl hodnocen.
Družstvo HZS Středočeského
kraje obsadilo celkově 22 místo
z 30 účastníků. V každé disciplíně bylo možno dosáhnout maximálního počtu bodů 550, z toho
v oblasti taktiky 200 bodů, v oblasti techniky 200 bodů a v oblasti předlékařské pomoci 150 bodů.
V disciplíně Komplex na 30 minut náš tým obdržel pouze 240
bodů po nevydařeném pokusu.
V disciplíně Limited na 20 minut
s ručním nářadím obdržel tým
432 bodů a nejlépe provedený
pokus družstva byl v disciplíně
Rapid na 10 minut, kde tým získal 443 bodů. Všechny disciplíny
byly provedeny v sestavě velitel,
paramedik a čtyři hasiči.
Na tuto akci kromě HZS Středočeského kraje přispěli také
sponzoři, kterým i tímto děkujeme: Holík International s.r.o.,
DCK Holoubkov Bohemia a.s.,
Zdeněk Cháb - Bozet Žebrák,
Mubea ,spol.s.r.o., MUDr. Jan
Skopeček - interní a kardiologická ambulance a Lamina Komárov
s.r.o.
npor. Zdeněk Laube DiS.
velitel požární stanice Hořovice

září 2014

Městská policie Hořovice od července zabezpečuje místní záležitosti nejen ve městě Hořovice, ale i v městysu Komárov a v obci Tlustice. Na základě veřejnoprávní smlouvy jsou strážníci Městské policie Hořovice v těchto
obcích povinni vykonávat obchůzkovou službu a zabezpečovat jejich místní
záležitosti veřejného pořádku ve stanoveném rozsahu a počtu hodin.
Na Městskou policii Hořovice se téměř denně obracejí občané se žádostí
o vyřešení nesprávného parkování osobních, ale i nákladních motorových
vozidel v místech, kde to zakazuje dopravní značka, nebo kde zaparkovaná
vozidla brání průjezdu jiných vozidel, zejména vozidel lékařské záchranné služby, Hasičského záchranného sboru nebo autobusů. Tato oznámení
strážníci řeší s přestupcem v blokovém řízení nebo tato předávají na příslušný správní orgán.
Nejen nesprávné parkování narušuje bezpečnost a plynulost silničního
provozu, jsou zde i závažnější porušení zákona, jako např. řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu a agresivní jízda motorovým vozidlem.
Při silničních kontrolách odhalili městští strážníci řidiče, kterým byla provedenou dechovou zkouškou naměřena hodnota více než 1 promile alkoholu v dechu a řidiče, kteří překročili stanovenou rychlost v obci o 40 km/h
a více. Všichni tito řidiči přišli ve správním řízení o své řidičské oprávnění
a byl jim vysloven zákaz řízení.
V rámci obchůzkové služby městští strážníci provádí kontrolu dopravního značení v ulicích města a zjišťují nebezpečné závady na místních komunikacích. Přehled nedostatků v dopravním značení (zejména nečitelnost dopravních značek, stínění dopravních značek vzrostlou zelení apod.)
a závad na komunikacích, předávají Městskému úřadu Hořovice k dalšímu
opatření.
V Hořovicích i v Komárově opakovaně dochází k porušování veřejného
pořádku a občanského soužití:
n 5. 9. 2014 na základě telefonického oznámení hlídka MP v součinnosti
s Policií ČR zasahovala v Anýžově ulici v Hořovicích při rvačce několika
osob pod vlivem alkoholu. Vzhledem k vysokému počtu opilých osob byly
na místo přivolány hlídky s územního odboru Beroun včetně služby kriminální policie a vyšetřování. Celý případ je Policií ČR řešen jako výtržnictví,
napadení úřední osoby a nebezpečné vyhrožování.
n 19. 9. 2014 hlídka městské policie a hlídka Policie ČR vyjížděla na základě anonymního oznámení k rušení nočního klidu hlasitou hudbou do kulturního domu v Komárově. Po zásahu obou hlídek byla produkce hudby
zeslabena a dále již k porušování nočního klidu nedocházelo.
n 26. 9. 2014 provedli městští strážníci v součinnosti s Policií ČR a orgánem sociální právní ochrany dětí a mládeže v rámci prevence kriminality
na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi v nočních
hodinách v místních kulturních podnicích kontrolu požívání alkoholu
mladistvými. Přímo při kontrole v podnicích nezjistili žádnou podnapilou
mladistvou osobu, ale tři podnapilé osoby na Palackého náměstí, u kterých
byla provedenou dechovou zkouškou naměřena vysoká hladina alkoholu
v dechu, se po prokázání totožnosti ukázaly jako mladistvé. Pachatel, který
podal jedné z osob větší množství alkoholu, byl zjištěn pouze v jednom případě a bude se zpovídat před příslušným správním orgánem.
K těmto a obdobným případům ve městě Hořovicích dochází velmi
často, a to hlavně v nočních hodinách o víkendu. Chceme zabránit tomuto
patologickému jednání, proto tato opatření budeme opakovat v nepravidelných intervalech častěji.
Městská policie Hořovice připravila vlastní program prevence kriminality, který je zaměřen nejen na předcházení kriminality ve městě, ale
i na dopravní výchovu dětí v mateřských a základních školách v Hořovicích
a okolí. Cílem programu je děti seznámit s činností městské policie, naučit
je, jak a koho kontaktovat při zjištění porušení veřejného pořádku nebo jiného protiprávního jednání, jak se zachovat, aby nedošlo k ohrožení jeho
zdraví a života atd. Preventivní program je zaměřen i na další ohroženou
skupinu naší společnosti, a tou jsou občané v důchodovém věku
Přednášky a besedy, které strážníci zajišťují ve svém osobním volnu,
probíhají a budou probíhat v nepravidelných intervalech po domluvě s příslušnými instituty po celý rok, a to nejen ve v Hořovicích, ale i v okolí, v Komárově a v Tlustici.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem občanům, kterým není lhostejné
porušování právních předpisů ve městě, a kteří se strážníky Městské policie
Hořovice spolupracují při řešení negativních jevů ve městě. Díky výborné
spolupráci i s Policií České republiky věřím, že všichni společně zajistíme
postupné zlepšování bezpečnostní situace ve městě.
Bc. Alena Beierová, Městská policie Hořovice
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kultura

Kulturní a společenský servis
n Galerie Starý zámek
Vrbnovská 30/1, 268 01 Hořovice
n AKTY - JIRKA STEINBACH
Výstava bude otevřena do 22.11.2014, vždy
v úterý, čtvrtek a sobotu od 13:00 do 18:00 hod.

n Klub Labe
Vísecké nám. 198, e-mail: labe.prochor@seznam.cz, www.klublabe.cz
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 HOŘOVICE NA FILMU
TÉMA: KOUPALIŠTĚ
5. 11. středa od 19:00
Nejprve vám představíme, jak se koupaliště
stavělo a jak vypadalo na fotografiích v průběhu
času. A představte si, že se zachoval amatérský
film z jeho otevření a ten vám samozřejmě
ukážeme. Večerem Vás provede a doprovodný
komentář doplní Václav Merhaut.
n ZAKÁZANÝ OVOCE + IMODIUM
+ LETY MIMO + ON THE WAY
7. 11. pátek od 20:00
Mercedes Benz Live Space Tour 2014.
n SNOW FILM FEST
8. 11. sobota od 18:00
...večer plný špičkových filmů! ...sníh, led,
adrenalin! ...extrémní lyžování, zimní lezení,
snow-kiting, skialpinimus a další zimní
šílenosti! K pohodě večera přispěje dobře zásobený bar a čajovna.
n MAGICKÝ HLAS REBELKY
- filmová projekce
12. 11. středa od 19:00
Dokumentární / Česko, 2014, 90 min. Scénář
a režie: Olga Sommerová; Kamera: Olga
Špátová; Hudba: Aleš Březina. Hrají: Marta
Kubišová, Dana Němcová, Pavel Kohout,
Vlastimil Třešňák, Jaroslav Hutka, Aneta
Langerová, Václav Neckář, Iva Janžurová.
n Radek Pastrňák + Jiří Kostadinov
+ Josef Pak = PAKOSTRA
13. 11. čtvrtek od 20:00
Seskupení tří špičkových muzikantů. Radek
Pastrňák - frontman skupiny Buty, leader skupiny Pakostra, sestavil trio, které Vás nenechá
klidnými. Takže budou hity oblíbené Buty,
v hodně netradiční podobě, a taky něco od J.
Kostadinova a J. Paka.
n TRIBUTE TO FRIENDS WE LOST”
...speciálně pro Houbiče a Máru...
14. 11. pátek od 20:00
Zahrají: SEX DEVIANTS punk-rock Straši-
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ce, BOGOTASYSTEM crossover-progressive
Praha, JO-ANN hardcore-crossover Praha,
VALURY hardcore-punk Hořovice, AKUTNÍ
POTŘEBA hardcoreover.
n SLADKÉ TAJEMSTVÍ - komedie
15. 11. sobota od 20:00
Komedie v podání Dobřichovické divadelní
společnosti zavádí diváky do prostředí londýnské nemocnice mezi záletné doktory a půvabné
sestřičky, kdy jedno malé “sladké tajemství”
obrátí chod nemocnice vzhůru nohama. Ray
Cooney, který patří dnes mezi nejúspěšnější
britské dramatiky, přichystal pro diváky
nečekané zvraty děje, mnohé komediální situace a hlavně překvapivý štastný konec. S velkou dávkou humoru a sebeironie nám aktéři
hry předvádí, že je možné svou lásku a rodinné
štěstí najít ve chvíli, kdy už je ani nečekáme,
samozřejmě skrze mnohdy trapné a ponižující
situace. Předprodej v IC Hořovice od 3. 11.
2014, tel. 311 545 317, ic@mesto-horovice.cz

listopad 2014
n SIBIŘ
26. 11. středa od 19:00
Přednáška Tomáše Kubeše - fotograf, novinář
a cestovatel - spojená s projekcí fotografií
a filmů. Sibiř - drsná výprava divočinou
východní Sibiře. Cesta nabízí dvě tváře, panenskou přírodu v kontrastu s velkoměsty
a budhistickým Burjatskem. Na promítání
uvidíte město Jakutsk, velkolepé oslavy slunovratu Ysyakh, Jakuty, šamany, řeku Lenu
a její Stolby, silnici koster...
n COP
28. 11. pátek od 19:30
Plzeňská bluegrassová klasika.
n WOHNOUT
29. 11. sobota od 20:30
Laskonky a kremrole - tourné podzim 2014,
support: ŃUŃU - Brno. Hudební soubor
krásných, vtipných, mladých, majetných a inteligentních mužů, který si říká Wohnout, vydává osmou řadovou desku s neméně inteligentním a vtipným názvem.

n Sál radnice
Palackého nám. 2, Hořovice
n TANEČNÍ KURZY
Mírně pokročilí - mládež (H2Ml) pátky
od 9. 1. 2015
18:30 - 20:30
Středně pokročilí - dospělí (H3) pátky od 9. 1.
2015 20:40 - 22:15
Zápis a informace: www.tanecni.net, vasova@volny.cz, tel.: 603 238 090

n Společenský dům
Nádražní 606, tel. 311 512 915
n RADEK JAROŠ - K2. 8611 M
18. 11. úterý od 19:00
Beseda spojená s projekcí filmů a fotografií.
Poslední klenot, který scházel Radku Jarošovi
do tzv. Koruny Himálaje - čtrnácti osmitisícovek, nejvyšších vrcholů světa. Radek se
zároveň stal patnáctým člověkem na planetě,
který dosáhl všech vrcholů bez použití kyslíku, a nejúspěšnějším českým horolezcem
všech dob. A to navzdory úrazu, který si
odnesl...
n Z LOUŽE POD OKAP - komedie
20. 11. čtvrtek od 19:30
Už od pradávna se šidilo, kradlo, podvádělo,
uplácelo... a není tomu jinak ani dnes. Hrají:
Vladimír Kratina, Dana Homolová, Michaela
Dolinová a Filip Tomsa.
n THE PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE + DÁŠA VOKATÁ & OLDŘICH
KAISER
22. 11. sobota od 20:00
Společný večer věnovaný vzpomínce na Ivana
Martina Jirouse a 25 letům od listopadu 89.
Předprodej vstupenek v IC Hořovice a IC Beroun od 29. 10.

n NA STOJÁKA LIVE
1. 11. sobota od 19:00
Dominik Heřman Lev, Petr Vydra a Ester
Kočičková.
n VĚRA ŠPINAROVÁ A BAND ADAMA
PAVLÍKA - vyprodáno
4. 11. úterý od 19:00
n MANDRAGE
17. 11. pondělí od 21:00

n TANEČNÍ KURZY
Pořádá Taneční škola Blanky Vášové.
Mládež - začátečníci: Pátky 7. a 28. 11., sobota 15. 11., vždy od 18:30, Pátek 21. 11.,
od 19:00 - Prodloužená
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kultura - společnost
Dospělí - středně a více pokročilí: Pátky 7.,
28. 11. a Sobota 15. 11., vždy od 20:40
Bližší informace: tel. 603 238 090, e-mail: vasova@volny.cz, www.tanecni.net
Taneční - Zima 2015 (10. sezóna)
Mírně pokročilí - dospělí (H2): pondělky
od 12. 1. 2015 19:00 - 20:30
Začátečníci - dospělí (H1): pondělky od 12.
1. 2015 20:40 - 22:10
n PRINC BAJAJA
23. 11. neděle od 15:00
Velký sál SD. Loutkářský soubor Malá scéna
MKC Hořovice uvede pohádku PRINC BAJAJA. Výtvarný návrh a realizace scény Mgr. Eva
Veličová. Scénář a režie Jaroslav Pelikán.

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
Pátek		
ZAVŘENO
Sobota 29. 11.
8:00 - 11:00
Internet pro veřejnost:
Pondělí - čtvrtek
8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Pátek		
8:00 - 11:00
Sobota 29. 11.
8:00 - 11:00

n Přednášky
n DIGITUS - KÁ.ČA.
4 Cyklus přednášek „Ká.Ča.“ /Káva.
Čaj/
- Povídání o Sýrii
5. 11. středa od 14:00
Navazujeme na velice úspěšnou besedu
„Povídání o Barmě“ a reagujeme na Vaše
přání a i tentokrát bude naším hostem
paní Anna Špotová, která se svojí rodinou
doprovázela manžela při jeho pracovních,
dlouhodobých, pobytech v zahraničí. Další
ze série jejích vyprávění je „Povídání o Sýrii“. V objektu: Digitus Mise, o.p.s. - Centrum
denních služeb, Pod Dražovkou 1142, tel.
739 833 316, 311 517 265.
n CVOČKAŘSKÁ 286/1,
VCHOD Z JUNGMANNOVY ULICE
4 Žena v nás - Archetyp vědmy
1. 11. sobota od 9:30
Celodenní sebepoznávací seminář je určen
všem ženám, které chtějí proniknout do svého nitra a prožít podobu svého ženství
a jeho propojení s cykly Luny. S sebou si
vezměte pohodlné a teplé oblečení na cvičení,
přezůvky a pastelky. Nezapomeňte vlastní karimatku a meditační polštářek pro
pohodlnější sezení na zemi. Cena semináře je
890 Kč na osobu a zahrnuje také vegetariánský oběd. Na odpoledne doporučujeme mít
malou svačinu. Počet účastníků semináře je
omezen na 10 osob. Přihlášku prosím zasílejte na moravcova.eva@gmail.com, flidrova.
marcela@seznam.cz nebo tel. 724 358 534
a 603 964 553.
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4 Plk. JUDr. Michal Dlouhý, PhD.
22. 11. sobota od 17:00
Zajímavá beseda o vzniku a vývoji četnictva na našem území a na hořovicku
s Plk. JUDr. Michalem Dlouhým, PhD., autorem úspěšného námětu televizního seriálu
Antonína Moskalyka „Četnické humoresky“
a dalších 15 knih o četnících, autogramiáda a prodej knih. Vstupné 50 Kč, počet
míst je omezen, doporučujeme rezervaci
v krejčovství a na tel. 311 512 428.

n Domeček Hořovice
Středisko volného času
Větrná 869 Hořovice, tel.: 311 512 223
www.domecekhorovice.cz
PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE
n 5. 11. od 8:00, SH Hořovice
Oblastní kolo FLORBAL III. Mladší žáci
n 6. 11. od 8:00, 2.ZŠ a MŠ Beroun
Oblastní kolo FLORBAL III. Mladší žáci
n 8. 11. od 8:30, Lesopark Dražovka
30. ročník PODZIMNÍHO BĚHU DRAŽOVKOU. Tradiční podzimní běh listopadovou
Dražovkou pro malé i velké běžce.
n 11. 11. Svatomartinská světýlka od 17:30,
Zámek Hořovice
Tradiční procházka s lampiony zámeckým
parkem k jeskyni se Svatým Martinem. Čeká
nás osvícená trasa, Svatomartinská legenda,svatomartinské rohlíčky, ohňostroj. Vstupné:
40 Kč dospělí, 20 Kč dítě.
n 12. 11. od 8:00, SH Hořovice
Oblastní kolo FLORBAL III. Starší žáci 		
n 13. 11. od 8:00, 2. ZŠ a MŠ Beroun
Oblastní kolo FLORBAL III. Starší žáci 		
n 15. 11. od 9:00, Králův Dvůr
TURISTIKA S PÉŤOU. Putování s minikroužkem do přírody.
n 19. 11. od 8:00, SH Králův Dvůr
Okresní kolo FLORBAL III. Mladší žákyně
n 20. 11. od 8:00, SH Králův Dvůr
Okresní kolo FLORBAL IV. Starší žákyně
n 22. 11. od 9:00, Domeček Hořovice
KURZ PEDIG HOŘOVICE. Kurz určený pro
dospělé a mládež. Výroba košíčku s uchem,
poplatek 250 Kč.
n 22. 11. od 14:00, Liteň
KURZ PEDIG LITEŇ. Určeno pro mládež
a dospělé - výroba košíčku - kořenky. Poplatek 250 Kč.
n 26. 11. od 8:00, SH Králův Dvůr
Okresní kolo FLORBAL III. Mladší žáci
n 29. 11. od 15:00, Králův Dvůr
1. adventní sobota Králův Dvůr. Vystoupení
kroužků AVE, Tumbao, zámecké divadélko,
Salón Králův Dvůr.
n 29. 11. od 15:00, náměstí Hořovice
VÁNOCE V HOŘOVICÍCH. Vánoční program a dílničky v rámci rozsvěcení vánočního stromu a vánočního jarmarku na Palackého náměstí v Hořovicích. Akce pořádána
ve spolu práci s Hořovickými maminkami
a o.s. Sedmikráska.
n 30. 11. od 17:00, Liteň
Vystoupení kroužků AVE,Tumbao,zámecké
divadélko, Salón Králův Dvůr.

n Kaleidoskop
Rodinné centrum KALEIDOSKOP najdete
v prostorách starého zámku. KALEIDOSKOP
je 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 čísle 311 512 223, nebo emailem
hkresingerova@domecekhorovice.cz.
n 3. 11. od 9:30, VÝBĚR PORODNICE. Seminář informuje o rozdílech v přístupech v jednotlivých porodnicích, dává možnost porovnání
a usnadňuje volbu porodnice pro porod dítěte.
n 7. 11. od 9:30, ROZVOJ KREATIVITY DÍTĚTE - VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Výtvarné
podzimní tvoření pro maminky s dětmi s Bc. Tomášem Klokočníkem.
n 8. 11. od 15:00, NEBOJTE SE VAŘIT... Základní omáčky. Kuchařské kurzy pro maminky,
které válčí v kuchyni. Tentokrát téma Základní
omáčky. Kurzy vede Radka Kalubová.
n 10. 11. od 17:00, NEŽ PŘILETÍ ZOUBKOVÁ VÍLA. Praktický seminář na téma, jak pečovat o dětské zoubky. Seminář vede MUDr. Jitka
Karmazínová.
n 11. 11. od 16:00, JAK SE VYROVNÁVAT SE
STRESEM. Seminář zaměřený získání schopnosti poznat stres, pojmenovat příčiny a nalezení
ideálních způsobů, jak stres zvládnout.
n 14. 11. od 9:30, ROZVOJ KREATIVITY
DÍTĚTE - RYTMIKA. Využití rytmiky v sebe
vyjadřování pro rodiče a děti s Helenou Kreisingerovou.
n 17. 11. od 9:30, PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVA PRO ŽENY A PÁRY. Seminář zaměřený
na přípravu žen a jejich partnerů na porod.Cílem
je orientace rodičů v systémech současného porodnictví,předporodní příprava, role doprovodu
při porodu,získání, rodičovských kompetencí
a spoustu dalšího.Seminář vede certifikovaná
dula ČAD, Mgr. Adéla Lančová.
n 18. 11. od 16:00, PARTNERSKÉ VZTAHY
A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ. Seminář zaměřený
na vývoj a udržování partnersdkého vztahu, řešení krizových situací a řešení konfliktů. Kurz vede
psychoterapeut a lektor Mgr. Pavel Rampas.
n 19. 11. od 09:30, MASÁŽE A CVIČENÍ
S MIMINKY. Masáže miminek, určeno pro
maminky s dětmi. Semináře vede Romana Hrdličková.Zdarma, seminář financován z projektu
z Fondu Partnerství.
n 24. 11. od 9:30, ROZVOJ KREATIVITY DÍTĚTE - ZPĚV S KYTAROU. Zpívánky s kytarou
pro rodiče a děti s Vlaďkou Šlosarovou
n 24. 11. od 16:00, PRVNÍ POMOC. První
pomoc při domácích úrazech. Praktické ukázky.
Seminář vede Bohumil Taraba.
n 26. 11. od 16:00, MLUVÍŠ, MLUVÍM, MLUVÍME. Jak pomocí jednoduchých způsobů předcházet špatné výslovnosti. Určeno rodičům s dětmi. Kurzy vede Marie Trefná.
n 28. 11. od 9:30, TVOŘÍME Z PEDIGU. Tvoření z pedigu pro maminky, hlídání dětí během
kurzu zajištěno.
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kultura - společnost - zdraví
n Klub Betlém
Klub Betlém otevřen pouze ve středu a to v prostorách přísálí OÚ Lochovice v době mezi 14.
a 16. hodinou a to jen k výtvarným činnostem.
Klub Betlém otevřen také v Berouně v klubovně
Římskokatolické farnosti, vedle kostela sv.
Jakuba, a to v pondělí mezi 15. a 17. hodinou. Na připravované kroužky se informujte
přímo s lektory, nebo s vedoucí Klubu Betlém,
Bc. Radkou Redzinovou, tel. 724 057 670.
PROVOZ KLUBU BETLÉM
4 pondělí 3. 11. od 15:00 do 17:00, Beroun
Tisk na látku - chceš opravit tričko, nebo mikinu?
4 středa 5. 11. od 14:00 do 16:00, Lochovice
Skládáme origami z barevných papírů
4 středa 5. 11. od 16:00 do 17:00, Lochovice
Beseda s logopedem - prevence špatné výslovnosti
4 pondělí 10. 11. od 15:00 do 17:00, Beroun
Pojďme si vyrobit papírové draky
4 středa 12. 11. od 11:00 do 13:00, Lochovice
Právní poradna - právník zdarma poradí
v právních otázkách (každý měsíc každou
druhou středu)
4 12. 11. středa od 14:00 do 16:00, Lochovice
Tvoříme ozdobičky z těsta
4 pondělí 17. 11. od 15:00 do 17:00 Beroun
Pouštíme draky (v případě nepřízně počasí si
budeme hrát a tvořit z papíru)
4 středa 19. 11. od 14:00 do 16:00 Lochovice
Výroba adventních kalendářů
4 pondělí 24. 11. od 15:00 do 17:00 Beroun
Výroba adventních věnců
4 středa 26. 11. od 14:00 do 16:00 Lochovice
Výroba adventních věnců a svícnů
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

n Tvořivý ráj
Pražská 376, Hořovice
tel: 777 873 947, tvorivyraj@seznam.cz,
www.tvorivyraj.cz
Obchůdek pro tvořivé lidi nabízí výtvarný
materiál všeho druhu, školní potřeby, tvořivé
hračky, velký výběr bižutérie, dekorací, dárkových předmětů a mnoho jiného. Kurzy se pořádají v dílně naší prodejny. Ceny kurzů jsou
v ceně materiálu.
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Kurzy pro dospělé:
4 4. 11. Artyčok - Vánoční koule - 199 Kč
4 6. 11. Korálky: obšitá Swarovski rivoli
4 7. 11. Pedig: košík na víno - 190 Kč
4 11. 11. Pergamáno Přání - 110 Kč
4 18. 11. Šitá výšivka II. část 110 Kč
4 25. 11. Pergamáno Anděl - 190 Kč
4 27. 11. Ván. dekorace: strom ze šišek - 220 Kč
4 28. 11. Výroba mýdel - 180 Kč
Kurzy pro děti: TVOŘÍLCI každé úterý
od 15:30-16:55
4 4. 11. Sovička na bidélku - 95 Kč
4 11. 11. Andělíček štěstí - 80 Kč
4 18. 11. Zasněžený les - 89 Kč
4 25. 11. 3D Vánoční přáníčka 80 Kč

n Felbabka
n Halloween party 2014
1. 11. od 19:30, Felbabka multifunkční dům.
Vstupné 100 Kč.

n Lochovice
n Rozsvícení vánočního stromečku
na statku v Lochovicích - I. adventní neděle 30.
listopadu cca od 16:00.

n Točník
n KAFÉ BAR BÁRKA

4 GENNA & JESSE (USA)
7. 11. sobota od 20:00
Americké duo Genna and Jesse má za sebou
pestrou hudební historii. Od roku 2009 se
o své pocity a hořko – sladké nálady dělí s obecenstvem po celém světě. Jejich vystoupení je
intimním prožitkem pro všechny, kdo se chtějí
nechat strhnout.

OSM PŘÍBĚHŮ - OSM PROJEKTŮ
I Vy můžete pomoci získat finanční dar! Režisér
Honza Foukal zachytil ve svém projektu snahu
občanského sdružení o záchranu historického
budovy Zděná.

PŘÍBĚH ŠESTÝ - ZDĚNÁ ZAJEČOV se bude
vysílat 23. 11. 2014 na ČT 2 od 18:15.
Podpořte projekt Zděná - Zaječov - pošlete
dárcovskou sms za 9,- Kč. Z jednoho telefonu je
možné poslat max. 30 sms.

n Církve
n CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ

Drazí čtenáři.
Na začátku listopadu je svátek Všech svatých.
Právě svatí nám připomínají, že cílem našeho života
není smrt, nýbrž věčný život. Jasně nám o tom svědčí
Ježíš Kristus. Svatí nás ujišťují, že tento jeho příslib
neklame. Svůj pozemský život totiž prožili v hlubokém společenství s Bohem, takže se Mu stali podobní.
Svatí nejsou nadlidé, ani se nenarodili jako dokonalí. Jsou lidmi jako my, jako každý z nás. Žili
normálním životem, radostmi i bolestmi, námahami
a nadějemi. Něco však změnilo jejich život. Když poznali lásku Boží, následovali ho celým srdcem. Dali
svůj život do služby druhých, snášeli utrpení a protivenství bez nevraživosti a nenávisti, odpovídali
na zlo dobrem a šířili radost a pokoj. Jak to mohli dokázat? Láska je z Boha, ale nenávist přichází od ďábla. A svatí se odvrátili od ďábla. Být svatými není
privilegium málokterých, je to povolání pro všechny.
Všichni jsme tedy povoláni jít cestou svatosti a Ježíš
nám svým životem a učením ukazuje cestu. Svatí
jsou důkazem, že je možné ho následovat. Jako by
říkali, důvěřujte Bohu a jděte v Ježíšových šlépějích.
Vždyť ony vedou do nebe!
Stefan Wojdyla, kněz

4 V sobotu 1. 11. od 11:30 bude v kostele
Narození Panny Marie v Mrtníku mše svatá
za zemřelé. Po mši ve 12:15 budeme pokračovat v modlitbách na místním hřbitově.
4 V neděli 2.11. od 10:00 bude v kostele
sv. Jiljí v Hořovicích mše svatá za zemřelé. Po mši v 11 hodin budeme pokračovat
v modlitbách na místním hřbitově.
4 V neděli 2. 11. od 15:00 bude v kostele sv.
Mikuláše v Praskolesích mše svata za zemřelé. Po mši v 16 hodin budeme pokračovat
v modlitbách na místním hřbitově.
n ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV
EVANGELICKÁ
Bohoslužby se konají pravidelně v neděli
od 9:30 v kostele ČCE, Valdecká 408 (bývalá
synagoga).
Pořad bohoslužeb:
4 2. 11. br. farář Miloslav Nekvasil z Prahy
4 9. 11. br. presbyter Michal Ulrich
4 16. 11. br. farář Samuel Hejzlar, administrátor našeho sboru
4 23. 11. br. Ladislav Zvolánek z Dobříše
4 30. 11. br. Ladislav Zvolánek z Dobříše
4 Od neděle 2. listopadu zahájíme provoz
nedělní školy pro děti od tří do deseti let. Nedělní škola bude probíhat jednou za 14 dní
v době konání bohoslužeb, termíny tento měsíc jsou 2., 16. a 30. listopadu.

n Zubní pohotovost
4 1. - 2. 11. MUDr. Neužil Miloslav, Cerhovice
175, 311 577 559
4 8. - 9. 11. MUDr. Neužilová Jarmila, Komárov,
Buzulucká 480, 311 572 135
4 15. - 16. 11. MUDr. Očenášková Jitka, Beroun,
Talichova 825, 311 624 375
4 17. 11. MUDr. Laštovičková Václava, Komárov, Buzulucká 480, 311 572 765
4 22. - 23. 11 MUDr. Pilbauerová Lenka, Beroun,
Pod Kaplankou 508, 311 746 185
4 29. - 30. 11. MUDr. Kovaříková Anna, Beroun,
Tř. polit. vězňů 40, 311 746 418
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sport - kultura

Adámková přivezla bronz ze Slovinska
Naše nejlepší mladá badmintonistka Jana Adámková začala
letošní sezónu už v průběhu letních prázdnin, když jejich převážnou část věnovala přípravě
a soustředěním. Za svoje loňské
výsledky byla dokonce pozvaná
na mezinárodní přípravný kemp
do slovenského Prešova, kterého

se kromě české reprezentace zúčastnili i hráči z Běloruska, Maďarska, Slovenska a Slovinska.
V srpnu absolvovala Jana v rámci
přípravy i skvěle obsazený turnaj
v německém Langenfeldu a v září
Swiss Junior Open v Basileji. Oba
turnaje byly těžkou zkouškou
před letošní sezónou, kterou Jana
bude hrát už ve starší kategorii

U15. Výsledkově sice zůstaly trochu za očekáváním, ale svůj účel
splnily.
Prvním výrazným mezinárodním úspěchem naší hráčky v nové
sezóny bylo 3. místo a bronzová
medaile z dvouhry na turnaji Slovenia Youth International, který
se hrál v polovině října v Mirně
nedaleko Ljubljany. Jana suverénně vyhrála svoji kvalifikační
skupinu, kde porazila i turnajovou „trojku“ ze Slovinska a v následných vyřazovacích zápasech
prošla až do semifinále. Věřím, že
tento úspěch jí pomůže i psychicky se vyrovnat s rychlejší a tvrdší
hrou starších soupeřek. Bude to
v dalším průběhu sezóny moc
potřebovat.
Oddíl badmintonu začal v září
už 21. sezónu od svého založení,
ale bohužel stále ve stejné hale,
která od dob jeho vzniku neprodělala prakticky žádné změny
k lepšímu. To samozřejmě není
problém pouze badmintonu, ale
doslova celého sportu v Hořovicích. Přesto i letos jsme vzali pár
nových dětí a pokusíme se v nich
probudit zájem o sport, který už
našemu městu přinesl velkou
řadu úspěchů na domácím i mezinárodním poli.
Petr Koukal st.

U příležitosti svátku Sv. Martina Vás zveme
na tradiční SVATOMARTINSKÝ
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD,
který je symbolem přicházející zimy.
Milé děti, milí rodiče, prarodiče, přijdte si s Občanským sdružením Sedmikráska připomenout lidové tradice a zvyky a vydejte se
s námi do tmavého a studeného večera hledat Martinovo poselství.
Co Vás čeká?
• Krátké seznámení s legendou svatého Martina
• S lampiony a za doprovodu koníka půjdeme k rybníku a zpět
• Na louce najdeme zlaté podkovy
• Na konci cesty Váš čeká malá odměna
Sejdeme se v neděli 9.11. 2014 v 16.45 hod. v lesoparku Dražovka u vodárny za Digitusem.
Vyhlašujeme sbírku dobrot pro koníka - tvrdé pečivo, jablíčka, mrkev... Dobroty přineste s sebou! Děkujeme a těšíme se na vás!
Bližší informace: Renata Babelová, e-mail: sedmikraska-os@seznam.cz, tel.: 728 381 971

Hořovické Stars
Žáci Základní umělecké školy
Josefa Slavíka Hořovice z klavírní
a pěvecké třídy Květuše Ernestové
absolvovali v červnu a v září náročný tříkolový konkurz do nového dětského anglického muzikálu
ROBIN HOOD (premiéra 21.
června 2015, Divadlo Hybernia,
představení bude řídit japonský
dirigent Chuhej Iwasaki).
Všichni čtyři, Filip Strejc, Šárka Rottová, Eva Řezáčová a Jana
Pommová byli přijati a obsazeni do stěžejních rolí. Pro členy
komorního pěveckého souboru
ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice je to
již čtvrtý anglický muzikál v produkci Hudební akademie Praha

Good Evening MR. SAX
Žáci ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernestové vystoupí v pátek 21.
listopadu od 18:00 v divadelním
sále radnice v Hořovicích na malém jazzovém koncertu GOOD
EVENING MR. SAX k 200. výročí
narození belgického nástrojaře,
vynálezce saxofonu a profesora
konzervatoře v Paříži Adolphe
Saxe. V programu zazní jazzové,
swingové, filmové a taneční melodie. Hosty pořadu budou Hořovický Saxofonový Sextet ve složení
Ondřej Andrle (sopránsax, aranžmá a umělecké vedení), Oleg Condrea (altsax), Petr Svoboda, Lukáš
Rosenbaum, Petr Kasík (tenory)
a Vladimír Valta (barytonsax)
a pražský saxofonista René Eichenmann.
V adventu budou uskutečněny
dva koncerty duchovní hudby, 3.
prosince v kostele sv. Jakuba v Berouně k 250. výročí narozené ku-

- Šeherezáda (2012, čtyři žáci,
premiéra velký sál Ústřední městské knihovny v Praze), Sněhová
královna (2013, deset žáků, premiéra velký sál Ústřední městské
knihovny v Praze, reprizy v Divadle Hybernia), Johnny a bomba
(2014, tři žáci, premiéra a reprizy
v Divadle Hybernia).
V pátek 26. září 2014 vystoupili na prknech Divadla Hybernia
Filip Strejc a Šárka Rottová v reprize představení Johnny a bomba pro žáky pražských základních
škol a gymnázií. Vzhledem k navázání milé a blízké spolupráce
s pražským divadelním kolosem
se další repriza uskuteční 28. ledna 2015.
ZUŠ Hořovice
ronské dvorní pěvkyně Tekly Podleské a tradiční Adventní koncert
s rozdáváním Betlémského světla
21. prosince v kostele Nastolení sv.
Petra v Hostomicích.
Musicalteam vystoupí 7. prosince na vánočním koncertě Hudební akademie Praha v koncertní síni pražského Hlaholu.
ZUŠ Hořovice

Erbenova Kytice
v Králově Dvoře
Hořovické Divadlo na Vísce
přivítal Králův Dvůr letos podruhé. O tom, že sto padesát let stará
témata básní pana Erbena jsou stále
aktuální, se přesvědčily desítky návštěvníků nádvoří králodvorského zámku. Divadelní představení
“Pane Erbene, neřekněte ne…“
sršící humorem, je krásným zpracováním Erbenovy Kytice s písničkami pánů Suchého a Havlíka.
Jitka Papežová, Charita Beroun
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