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informace

Telefonní
kontakty
Tísňová volání
✆ 112 Centrální číslo
✆ 150 Hasiči
✆ 155 Záchranná služba
✆ 158 Policie
✆ Call centrum
záchranné služby
Středočeského kraje
Volejte 800 888 155!
Volání je bez předvolby
a zdarma! 24 hodin denně
Poruchy dodávek:
✆ elektřina +840 850 860
✆ plyn 1239
✆ voda 800 100 663
(zákaznická linka)
606 666 990 (poruchy)
Poruchy:
✆ Veřejné osvětlení
800 101 109
✆ Instalatéři, Plyn,
Elektřina Teza s.r.o.
311 516 273;
311 513 881 Po-Pá 8-17
✆ Instalatéři, Plyn,
Elektřina 800 290 291
(Záchranná technická
služba pro Prahu a stř. Čechy, NON-STOP, jakákoliv
havárie - www.zts.cz)
Hasiči Hořovice:
✆ 950 842 011
Policie Hořovice:
✆ 974 872 710
Městská policie
Hořovice:
Úřední hodiny MP
středa 14:00 - 16:00
vyjma neodkladných
oznámení
✆ Bezplatná zelená linka:
800 156 166 (tísňové
volání)
✆ Pevná linka:
311 545 383 (služebna)
✆ Mobilní: 778 468 362
(služebna)
✆ Krizová linka:
778 468 360
Městský úřad Hořovice
✆ podatelna 311 545 301
✆ sekretariát 311 545 302
✆ informační centrum
311 545 317
✆ Czechpoint 311 545 373
✆ o. organizační a živnostenský úřad 311 545 337
✆ o. finanční a školství
311 545 314
✆ o. výstavby a životního
prostředí
311 545 324
✆ o. vnitřních věcí a právní
311 545 308
✆ odbor technický
a dopravní 311 545 322
✆ o. sociálních věcí a zdravotnictví 311 545 339
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Veřejné sbírky
na obnovu památek
V roce 2014 se uskutečnil třetí
ročník soutěže veřejných sbírek
na obnovu památek MÁME VYBRÁNO, kterou připravila nezisková organizace Institut pro
památky a kulturu, o.p.s., provozovatel portálu PROPAMÁTKY.
Pět tisíc korun od nás získalo občanské sdružení Zděná na opravu
stejnojmenné budovy, a to díky
stovkám hlasů z celé republiky.
Věříme, že soutěž MÁME
VYBRÁNO přispívá k šíření
příkladů dobré praxe v oblasti
péče o kulturní dědictví a jsme
přesvědčeni, že péče o památky
začíná osvětou. Pokud s touto
myšlenkou souzníte, rádi Vám
poskytneme bližší informace
o novém Klubu PROPAMÁTKY.
Jeho posláním je sdružovat všechny, kterým záleží na budoucnosti
kulturního dědictví. Více se dozvíte zde: klub.propamatky.info.
Ing. Aleš Kozák

Změna svozu bioodpadu
Po dobu zimní sezóny (od 1. 12.
2014 do 31. 3. 2015) bude bioodpad stejně jako v předchozích
letech svážen v intervalu dvou
týdnů. V části, kde se komunální
odpad vyváží ve středu - budeme
biologický odpad svážet v pondělí lichého týdne. Začínáme 1. 12.
2014. (6:00 - 22:00 - musí být přistaveny nádoby). V části, kde se
komunální odpad vyváží v pátek
- budeme biologický odpad svážet
v pondělí sudého týdne. Začínáme
8. 12. 2014 (6:00 - 22:00 - musí být
přistaveny nádoby).

Zastupitelé města Hořovice
n Dr. Ing. Jiří PEŘINA - starosta, člen rady
e-mail: perina@mesto-horovice.cz, tel.: 721 574 480
n Ondřej VACULÍK - místostarosta, člen rady
e-mail: vaculik@mesto-horovice.cz, tel.: 606 033 457
n Jana ŠRÁMKOVÁ - místostarostka, člen rady
e-mail: sramkova@mesto-horovice.cz, tel.: 737 124 123
n Mgr. Zdeňka ULČOVÁ - člen rady
e-mail: zdenka.ulcova@seznam.cz, tel.: 724 716 300
n Mgr. Jiří VAVŘIČKA - člen rady
e-mail: vavrickajiri@seznam.cz, tel.: 775 367 093
n PHDr. Jiří VLČEK - člen rady
e-mail: vlcek@gvh.cz, tel.: 737 821 315
n Mgr. Renata WACHTLOVÁ - člen rady
e-mail: wachtlova@cbox.cz, tel.: 608 326 574
n Mgr. Petr BAKULE - člen zastupitelstva
e-mail: petr.bakule@seznam.cz, tel.: 608 111 140
n Jarmila GRUNTOVÁ - člen zastupitelstva
e-mail: jarmila.gruntova@klikni.cz, tel.: 605 503 281
n Ing. et Ing. Jan SKOPEČEK - člen zastupitelstva
e-mail: skopecek.rada@seznam.cz, tel.: 606 889 072
n MUDr. Richard ŠVAMBERK - člen zastupitelstva
e-mail: svamberk@atlas.cz, tel.: 777 934 040
n Jan SLABOCH Dis. - člen zastupitelstva
e-mail: honza.slaboch@gmail.com, tel.: 724 954 027
n MUDr. Marta JEDLIČKOVÁ - člen zastupitelstva
e-mail: marta.jedlickova@centrum.cz, tel.: 728 849 890
n Mgr. Martin KOMÍNEK - člen zastupitelstva
e-mail: kominek@gvh.cz, tel.: 731 019 029
n MUDr. Antonín SPAL - člen zastupitelstva
e-mail: antonin.spal@volny.cz, tel.: 776 282 038
n Karel PELIKÁN - člen zastupitelstva
e-mail: karel.pelikan@pkservin.cz, tel.: 602 270 428
n Ing. Petr KARBAN - člen zastupitelstva
e-mail: karban.petr@gmail.com, tel.: 777 611 753, ID schránky 9d9r2jw
n Karel DUDÁK - člen zastupitelstva
e-mail: dudak-duves@iol.cz, tel.: 603 848 390
n Ing. Ladislav ŽALUD - člen zastupitelstva
e-mail: ladislav.zalud@iol.cz, tel.: 602 259 469
n Miroslav VEVERKA - člen zastupitelstva
e-mail: mirous.veverka@seznam.cz, tel.: 606 246 610
n Karel ČERVENÝ - člen zastupitelstva
tel.: 605 784 345

Pronájem prostoru k podnikání
ve Společenském domě
MKC Hořovice nabízí k pronájmu prostory o celkové
výměře cca 46 až 50m2 v provozu bývalé restaurace
včetně sociálního zázemí. Prostory jsou vhodné pro
poskytování služeb a drobnou obchodní činnost.
V případě zájmu mě kontaktujte ve všedních dnech od 8:00 do 15:00 do 20. prosince 2014, další informace k pronájmu na základě osobního jednání.
Kontakt: p. Šalena, tel. 311 512 915, 604 208 916
www.mesto-horovice.cz
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Ohlédnutí za přípravou Cibulového
jarmarku z pohledu zahrádkářů

n K úlevě zejména obyvatel ulice U Potoka byl s půlměsíčním předstihem
dne 14. listopadu 2014 uveden do předčasného užívání rekonstruovaný
most přes Červený potok u Společenského domu. S celkovou obnovou komunikace Ke Stadionu vč. parkoviště se počítá do konce listopadu 2014,
poté celé stavební dílo bude završeno kolaudací. Stavební práce provedla
firma SKANSKA.

Tradiční Adventní prohlídky
letos kvůli opravám nebudou
Jak si jistě všichni obyvatelé Hořovic všimli, v letošním roce začala
dlouho připravovaná obnova střešních plášťů, krovových konstrukcí,
komínů, sanace dřevomorky a částečná obnova fasád hořovického
zámku. Již byla dokončena obnova
západního křídla, v současné době
se pracuje na křídle jižním a před
dokončením je oprava dvorní fasády severního křídla. Ještě v letoš-

ním roce bude započata hlavní část
oprav, soustředěná do centrálního
prostoru reprezentativního schodiště s barokní freskou. Z toho důvodu se v letošním roce nebudou
konat tradiční Adventní prohlídky
zámku. Zámek se pro návštěvníky
opět otevře o prvním dubnovém
víkendu.
Kateřina Bařtipánová DiS.,
zámek Hořovice

Příprava letošního Cibulového jarmarku byla oproti jiným letům
velmi těžká a byla provázena problémy.
V letošním roce obdržel Městský úřad z domu sousedícího s prolukou petici, ve které je žádán o projednání dalšího působení pouťových atrakcí v proluce v Pražské ulici v období konání Cibulového jarmarku. Je dobře, že tato petice přišla, jelikož naše organizace
měla každoročně s nedodržováním nočního klidu problém. Za tuto
skutečnost ovšem nemůže organizace ČSZ, protože si provozovatele těchto atrakcí nezve. Prostor proluky je v soukromém vlastnictví
a atrakce si zve majitel proluky.
V létě byla na webových stránkách města zveřejněna (bez našeho
vědomí) anketa - zda Cibulový jarmark ano či ne, zda v pátek nebo
jenom v sobotu atd., dále pak pozvánka na Anticibulák – proč Anticibulák? Proč ne název Úklid Dražovky? Na portále „Kudy z nudy“
byla zveřejněna pozvánka na návštěvu hořovického zámku a v rámci
jarmarku - vstup zdarma. Pokladní museli vysvětlovat omyl (zdarma
byl vstup pouze do zámku). Týden před akcí otiskl deník Blesk informaci, že jarmark končí v sobotu ve 12:00 hod. V měsíčníku Měšťan
byla zveřejněna pozvánka na volební meetink, který se bude konat
v pátek (předvečer jarmarku) od 17:00 hod. To je přesně doba, od kdy
je nám město pronajato (letos poprvé za úhradu - pravda velmi nízkou). Po celou dobu trvání jsme se snažili, aby byl jarmark apolitický
a nesloužil k předvolebním agitacím jednotlivých stran.
Po domluvě s Radou města Hořovice byl oběma stranami sepsán
a podepsán dopis pro herny a restaurační zařízení ve městě včetně
majitele proluky v Pražské ulici (jednalo se o ukončení provozu atrakcí
ve 22:00 z důvodu rušení nočního klidu a veřejného pořádku).
Na přípravné schůzi, kde se sešly všechny zainteresované složky,
které se jakýmkoli způsobem angažují v přípravě a i samotné realizaci
Cibulového jarmarku se domluvilo, že kvůli výtržnostem, které se dějí,
bude „cibulák“ pouze v sobotu. Pak se na sociálních sítích objevila
zpráva, že se do Hořovic - právě o Cibulovém jarmarku - chystají přijet extrémisté. V pátek i v sobotu byly stavy strážníků posíleny a Městská policie pracovala v plném počtu. Vše proběhlo bez problému.
A po jarmarku, který dopadl velmi dobře, byl v Podbrdských
novinách otištěn hodnotící článek s názvem „Cibulový jarmark
i v pátek? - Klidně ať je!“ od současného místostarosty Ondřej Vaculíka.I v ostatních článcích týkajících se jarmarku se hovořilo pouze
v superlativech. Proč tato změna? Proč nešla výše uvedená opatření
zajistit i při minulých Cibulových jarmarcích? Kdo to ví, odpoví –
naše organizace to neví.
I přes všechny výše popsané problémy, jak už bylo řečeno, dopadl
letošní jarmark dobře. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě
i v den konání podíleli. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Hořovice děkuje hlavně svým členům i brigádníkům, kteří odvedli velký kus práce. Poděkování si zaslouží i Policie ČR, ale
i Městská policie Hořovice, která na jarmarku sloužila poprvé a svého úkolu se zhostila na výbornou. Dále děkujeme i Městu Hořovice.
Velké poděkování patří i všem občanům a návštěvníkům pátečního večera i sobotního jarmarku, kteří nás podpořili. Většina z nich
byla zklamána z toho, že v dalších letech páteční Cibulák nebude.
Za naši organizaci Vám můžeme slíbit, že se budeme snažit páteční
večer zachovat a věříme, že vše bude tak dobré, jako letos.
Za výbor Českého zahrádkářského svazu Hořovice
Jaroslav Gross, předseda

Vánoční prodej kaprů
- Jihočeská Blatenská ryba
n V letošním roce prošlo rozsáhlou opravou také západní křídlo hořovického zámku.

www.mesto-horovice.cz

Od 20. do 23. prosince před kotelnou
na sídlišti Višňovka a v proluce Pražské ulice
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z usnesení rady města
Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 22. října 2014
n Rada schvaluje finanční dar
Mgr. Z. Ulčové a Mgr. J. Vlčkové za práci nad rámec činnosti
v Kulturní školské a sportovní
komisi, dle přílohy originálu zápisu.
n Rada souhlasí s vyznačením
vodorovného dopravního značení V 12c „Zákaz zastavení“ (žlutá
čára) v ulici Anýžova a Slavíkova dle návrhu. V této souvislosti
ve spolupráci s městskou policií
posoudit a případně zrušit dopravní značení obytných zón
a upravit je tak, aby zůstala zachována bezpečná rychlost a současně bylo umožněno parkování
na vhodných místech. Posunout
zákaz vjezdu do jednosměrné
Jiráskovy ulice, aby bylo možné
vjíždět do školního areálu zespodu od křižovatky s ulicí Pražská.
n Rada souhlasí s umístěním
stavby - provedení terénních
úprav - na pozemku č. 207/2 v k.
ú. Podluhy ve vlastnictví města
Hořovice, za účelem revitalizace
rybníka Dražovská velká, která
bude provedena Českým rybářským svazem Hořovice. Informovat žadatele.
n Rada souhlasí s dodatkem č. 1
ke smlouvě o dílo, podle kterého
se prodlužuje termín dokončení výstavby komunikace ulice
Na Lukách. Stavbu provádí společnost Vavřík stavby s. r. o. a termín dokončení stavby se tímto
dodatkem stanovuje nejpozději
do 15. 11. 2014.
n Rada souhlasí s textem smlouvy o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského fondu kultury
a obnovy památek v rámci Tematického zadání Podpora kultury
a obnovy památek na stavební
akci nazvanou „Oprava krovu
a střechy tvrze - Starý zámek
Hořovice“. Městu Hořovice bude
na základě této smlouvy poskytnuta dotace z rozpočtu Středočeského kraje v maximální výši
412.000 Kč, maximálně však
ve výši 95% celkových skutečných
nákladů. Celkové předpokládané
náklady projektu činí 478.115 Kč,
spoluúčast města 66.115 Kč, vše
vč. DPH.
n Rada souhlasí se zněním
smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností
ČEZ Distribuce, a. s., spočívající-
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ho v oprávnění zřídit a provozovat součást distribuční soustavy
kabelového vedení pro řadové
domy na pozemcích parcelní č.
906/1, 906 / 2, 2282/19, 2282/114,
2282/15 a 2282/251 v k. ú. Hořovice, v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 1732-65/2013
ze dne 10. 10. 2013. Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 107 374 Kč
včetně DPH.
n Rada souhlasí se zněním veřejnoprávních smluv, podle kterých budou orgány města Hořovice vykonávat za konkrétní
obce ve správním obvodu Hořovic přenesenou působnost a to
projednávání přestupků. Smlouvy se uzavírají na dobu čtyř let
ode dne právní moci udělení
souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje a to s obcemi:
Běštín, Březová, Bzová, Cerhovice, Drozdov, Felbabka, Hředle,
Hvozdec, Chaloupky, Chlustina, Jivina, Komárov, Kotopeky,
Lhotka, Libomyšl, Lochovice,
Malá Víska, Neumětely, Olešná,
Osek, Osov, Otmíče, Podluhy,
Praskolesy, Rpety, Skřipel, Tlustice, Točník, Újezd, Velký Chlumec, Vižina, Zaječov, Záluží.
n Rada souhlasí s nabytím majetku zůstavitele dle přílohy originálu zápisu, tj. hotovosti ve výši
13.714 Kč a movitých věcí. Město
vypravilo a uhradilo pohřeb zůstavitele.
n Rada schvaluje stanovy Spolku
Žákův náhon, v němž má město účast vlastnictvím tří rybníků
napájených tímto náhonem. Stanovy vymezují činnost, orgány,
majetek a hospodaření Spolku při
zajišťování „dobré správy, údržby
a provozu Žákova náhonu“.
n Rada souhlasí s navýšením
příspěvku Městské správě bytového a nebytového fondu ve výši
324.058 Kč na úhradu faktury
za opravy stěn, úpravu stropu
a podlah, tedy o náklady, které
uhradil Domeček, středisko volného času na adaptaci prostor
ve starém zámku pro Rodinné
centrum - Kaleidoskop.
n Rada souhlasí s režimem a programem akce Vánoce v Hořovicích na Palackého nám. dne 29.
11. 2014 od 8 do 17 hod., kterou
pořádá spolek Hořovické maminky, dle přílohy originálu zápisu.
n Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích
finančních kontrol u příspěvkových organizací města Hořovice,
které byly provedeny ve III. čtvrtletí 2014.

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 5. listopadu 2014
n Radní vzali na vědomí nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě,
ve znění NV č. 224/2014 Sb.,
kterým dochází od 1. 11. 2014
ke změně platových tarifů
u městského úřadu a příspěvkových organizací zřizovaných
městem. Současně rada stanovila
platy všem ředitelům příspěvkových organizací tak, že upravila tarif podle nařízení vlády
a ostatní složky platů zůstaly
nezměněny. U ředitelky Městské mateřské školy rada upravila
i složku osobního ohodnocení
dle přílohy originálu zápisu.
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. Projednat
s finančním odborem a zajistit návrh smlouvy o dílo. Termín stanovit v zimním období
na dobu, kdy sál nebude zhruba
jeden a půl měsíce využíván.
n Rada souhlasí s nákupem
multifunkční tiskárny HP CLJ
Enterprise 700 Color MFP
M775DN, obsahující i možnost
barevného tisku a kopírování ve formátu A3, pro potřeby
Úřadu územního plánování
(součásti odboru výstavby a životního prostředí městského
úřadu), za cenu 102.487 Kč vč.
21% DPH. Rada vybírala celkem
z pěti nabídek. Jako nejlevnější
byla vybrána nabídka firmy Filip
Sedláček eprint.cz.
n Rada, na základě variantní
studie rekonstrukce komunikace
za účelem navrácení obousměrného provozu do ulice U Nádraží, zpracované dopravním
inženýrem panem Liborem Křižákem, vybrala pro zpracování
projektu pro stupeň projektové
dokumentace pro územní řízení
variantu 2.
n Rada souhlasí s odprodejem
mobilního telefonu HTC Desire 500 za zůstatkovou hodnotu

3.000 Kč panu místostarostovi
Mgr. Petru Bakulemu.
n Rada souhlasí s umožněním
zastavení s možností naložení a vyložení nákladu a výstupu a nástupu osob na chodníku
v ulici 9. května před č. p. 211/13.
Rada upozorňuje na skutečnost,
že rozhodnutí o možnosti parkování na chodníku vydává silniční správní úřad na max. dobu
pěti let. Souhlas rady je jedním
z nutných podkladů k žádosti
o rozhodnutí o zvláštním užívání
komunikace.
n Rada souhlasí s návrhy přechodů pro chodce, které formou
studie proveditelnosti zpracoval
Ing. Robert Juřina a kterými jsou
přechod v ulici 9. května z náměstí Svobody, přechod v Tyršově ulici do ulice Lázeňské a přechody na křižovatce ulic Pražská
a Příbramská. Rada ukládá odboru technickému a dopravnímu
objednat pro jednotlivé přechody pro chodce zpracování dokumentace pro územní řízení v cenách nabídnutých projektantem.
n Rada souhlasí s vyznačením
vodorovného dopravního značení V 12c „Zákaz zastavení“
na protější straně komunikace v ulici U Rybníčka v úseku
proti výjezdu z garáže domu č.
p. 1249. Po schválení dopravního značení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem
Beroun, provést zhotovení tohoto vodorovného dopravního značení na náklady žadatele.
n Rada povoluje Sedmikrásce,
občanskému sdružení, uspořádat Svatomartinský průvod v lesoparku Dražovka dne 9. 11. 2014
od 16.45 do 18.00 hod. Podmínkou je úklid po akci.
n Rada souhlasí se zněním
smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene stavby
„Reko STL RS Hořovice U Kostela“ se společností RWE GasNet,
s. r. o., zastoupenou na základě
plné moci společností RWE Distribuční služby, s. r. o., na pozemku parcelní č. 333 v k. ú. Velká
Víska v délce cca 160 m za cenu
297,50 Kč / bm včetně DPH.
n Rada souhlasí se zněním návrhu usnesení zastupitelstva
o odměnách za výkon funkcí zastupitelů neuvolněných pro tyto
funkce podle podání organizačního odboru v příloze originálu
zápisu.
n Rada souhlasí s poskytnutím
dotace ve výši 6.000 Kč na hokejový turnaj s názvem „Vánoční
turnaj o putovní pohár starosty
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z usnesení zastupitelstva a rady města - informace
Hořovic“, který se bude konat
dne 27. 12. 2014.
n Rada souhlasí se zněním
smlouvy o reklamě, kterou se
město Hořovice zavazuje k propagaci společnosti SILMET Příbram, a. s., za sjednanou cenu
300.000 Kč. Zajistit podpisy
smluvních stran. Tato finanční
částka bude použita na dokončení první etapy rekonstrukce sportovního areálu u 1. základní školy.
n Rada souhlasí s navýšením
dotace na r. 2014 ve výši 3.000 Kč
Českému
svazu
bojovníků
za svobodu. Dotace bude použita na částečnou úhradu nákladů
spojených s návštěvou Atommuzea v Míšově.
n Rada města jako spolupořadatel souhlasí s finanční spoluúčastí
10 tisíc Kč na pořádání 30. ročníku podzimního běhu Dražovkou.
n Rada bere na vědomí přehled
aktuálních dotačních možností
pro město Hořovice.

Z usnesení Zastupitelstva
města Hořovice
ze dne 6. listopadu 2014
n podle § 69 odst. 2 a 3 výše
uvedené zákona bere na vědomí
složení slibu všemi členy zastupitelstva
n podle § 84, odst. 2, písm. m) zákona 128/2000 Sb. volí z řad svých
členů za starostu Dr. Ing. Jiřího Peřinu, za místostarostu
uvolněného Ondřeje Vaculíka,
za místostarostu neuvolněného
Janu Šrámkovou. Za členy rady:
Mgr. Zdeňku Ulčovou, Mgr. Renatu Wachtlovou, Mgr. Jiřího
Vavřičku a PhDr. Jiřího Vlčka
n podle § 72 a § 84 odst. 2 písm.
n) stanovuje odměnu za výkon
funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši dle přílohy
originálu zápisu. Odměna bude
poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne
složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých
funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce bude odměna náležet
ode dne zvolení do této funkce.
V případě kumulací funkcí bude
vyplácena jen odměna vyšší.
n podle § 84, odst. 2, písm. l) zákona 128/2000 Sb. zřizuje výbor
finanční a kontrolní, stanovuje
počet členů na 5 a volí za jejich
členy: Kontrolní výbor: předseda, Ing. Petr Karban. Členové
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Mgr. Petr Bakule, Ing. František
Mraček, Mgr. Radka Druláková,
PhD., Prof., PhDr. Hynek Jeřábek, Csc. Finanční výbor: předsedkyně Jarmila Gruntová. Členové Ing. Roman Liprt, Ing. et
ing. Jan Skopeček, Vlasta Hainová, Miroslav Sojka
n podle § 104, odst. 1 zákona
128/2000 Sb. pověřuje místostarostu Ondřeje Vaculíka zastupováním starosty v době jeho
nepřítomnosti nebo v době, kdy
starosta nevykonává funkci (dle §
73 odst. 3 a § 79 odst. 1).
n podle § 84, odst. 2, písm. f)
zákona 128/2000 Sb. deleguje zástupce obce na valnou hromadu
obchodních společností, v nichž
má obec majetkovou účast: do Hořovické teplárenské, s. r. o. Mgr. Jiřího Vavřičku, do společnosti
Vodovody a kanalizace Beroun, a.
s. Dr. Ing. Jiřího Peřinu a do Městské akciové společnosti Hořovice,
a. s. Dr. Ing. Jiřího Peřinu
n podle § 84, odst. 2, písm. g)
zákona 128/2000 Sb. navrhuje
zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností,
v nichž má obec majetkovou
účast: do dozorčí rady Hořovické teplárenské, s. r. o. Janu Šrámkovou a do dozorčí rady Městské
akciové společnosti Hořovice,
a. s. Ondřeje Vaculíka.
n podle § 47, odst. 1, zákona
183/2006 Sb. schvaluje pana Karla Pelikána určeným zastupitelem
pro územní plán.

Společenská
rubrika

Studijní nabídka 2015

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště,
Hořovice,
Palackého náměstí 100
Přijímací řízení do 1. ročníku od 1.9.2015
Dny otevřených dveří: 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

Doporučeno zaměstnavateli
Střední odborná škola a SOUText:
oceněné školy v našem kraji. Toto
Hořovice získalo velmi významné
ocenění kvality školu do budoucna
ocenění Klubem zaměstnavatelů.
zavazuje a všechny pedagogy i spolupracovníky motivuje do další
Dne 11. listopadu na půdě České
televize v Praze na Kavčích Horách
práce. Škola to vnímá jako vyústění
dlouholeté mravenčí práce v obpřevzali ředitel školy Ing. Vladimír Kebert spolu se zástupkyní
lasti postupné výstavby regionální
Mgr. Alenou Lhotákovou z rukou
školy, její vzdělávací nabídky, spo1. náměstka ministryně práce a solupráce školy se společnostmi v zaciálních věcí ocenění „DOPORUvádění stipendijních a podpůrných
programů pro své žáky.
ČENO ZAMĚSTNAVATELI“. Tím
se škola zařadila mezi celkem 3
Ing. Vladimír Kebert

Paní Zdeňka Lukavská z Hořovic oslaví dne 15. 12. 2014
své 90. narozeniny. K tomuto
krásnému jubileu srdečně
gratuluje rodina, příbuzní
a známí. Do dalších let přejeme hodně zdraví a životního optimismu!

Pozvánka na zastupitelstvo
na veřejné zasedání Zastupitelstva města Hořovice, které se bude konat ve čtvrtek 11. prosince 2014 v 18 hodin
v Klubu Labe
Z programu: 5. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2014, kontokorentní úvěr na rok 2015, rozpočet města Hořovice na rok 2015,
obecně závazná vyhláška č. 3/2014, schválení III. dodatku smlouvy
o výstavbě mezi městem Hořovice a Městskou akciovou společností
Hořovice.
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Základní škola, Hořovice, Sv. Čecha 455 a projekt 72 hodin
V celostátním projektu 72
hodin jde o 72 hodin dobrovolnických prací pro lidi, přírodu
a místo kde žiješ. Letošního již
3. ročníku se zúčastnilo 21 524
dobrovolníků ve 442 akcích
po celé ČR. Jedním z projektů byl
též úklid sportovního areálu TJ
Spartak Hořovice, žáky a pedagogy naší školy. Domluvili jsme se
s předsedou TJ Spartak Hořovice,

chvolejbal, zasypali výkop, vytrhali trávu na tenisových kurtech,
uklidili jsme volejbalovou boudu,
zametli před tenisovou klubovnou, uklidili volejbalovou šatnu
a naložili kontejner odpadem.
V době pracovní činnosti jedna
z paní učitelek připravila oheň
a na závěr našeho pracovního dopoledne jsme si opekli špekáčky.
Vše jsme završili společnou fo-

Z akce jsme měli radost, také
proto, že jedním z patronů projektu 72 hodin je náš, hořovický
rodák, badmintonista Petr Koukal, který na těchto sportovištích

vyrůstal. Akce se zúčastnilo 33
žáků a 8 pedagogů Základní školy, Hořovice, Sv. Čecha 455.
Mgr. Martina Štochlová
ředitelka školy

2. ZŠ Hořovice spolu s TOM Vlaštovka pořádá
panem Sedlákem, co je potřeba
v areálu TJ před zimou udělat
a v pátek 10. října v době od 9
do 12 hodin jsme se doslova vrhli
na úklid sportovišť.
Uklidili jsme hřiště na bea-

tografií. Největší odměnou nám
byl pocit z dobře vykonané práce
a upřímné poděkování od předsedy TJ Spartak Hořovice, který
přidal podiv nad tím, jak velké
penzum práce jsme udělali.

Den stromů v hořovické MŠ
Pokud vezmeme do ruky
roční kalendář, najdeme
v něm významné dny a svátky.
Řada těchto dnů však své místo v běžném kalendáři nemá,
a přesto stojí za zmínku. Děti
z MMŠ Větrná, třídy Delfínů,
si připomněly Den stromů,
který připadl na pondělí 20.
října 2014. Ve třídě nejdříve
probíhalo povídání o tom, jak

a z čeho takový strom roste,
proč lidé stromy kácí a jak
můžeme pomoci přírodě. Při
pobytu venku děti zasadily
dva malé jehličnany na školní zahradu. Celoročně budou s pomocí učitelek o tyto
stromky pečovat a sledovat
jejich růst.
Romana Reiserová, učitelka
Foto: Adéla Wawrečková

Zimní pobyty rodičů s dětmi a zimní tábor
5 dnů lyžování v italských Dolomitech - Civetta
Termín: 16. - 22. 3. 2015 ◆ Odjezd: v pondělí dne 16. 3. - Praha - Nové Butovice
ve večerních hodinách a Hořovice - Palackého nám. - před kostelem (bude upřesněno) ◆ Ubytování: v rodinném hotelu Alpen Rosse v Alleghe - ve 2, 3 a 4 lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím, doprava k lanovce hotelovým minibusem
nebo pěšky ke sjezdovce (150 m) ◆ Stravování: italská polopenze ◆ Program:
Kronplatz + 4x Civetta ◆ Celková cena: 7 000 Kč (v ceně ubytování, stravování,
doprava, závěrečný úklid, pobytová taxa, průvodce) ◆ Cena neobsahuje: cestovní
pojištění, platbu za skipasy - 175 euro ◆ Sleva: při ubytování ve čtyřlůžkovém
pokoji je sleva pro 4. osobu 1 200 Kč, 1 200 Kč děti 1. 1. 1999 – 31. 12. 2006,
2000 Kč děti po 1. 1. 2007 a 200 Kč senioři 1946 a starší.
Přihlášku spolu se zálohou 2 000 Kč odevzdejte nejpozději do 30. 11. 2014 M.
Jarolímové, 2. ZŠ Hořovice nebo pí. Elišce Eklové, Na Radosti 821, Hořovice. Doplatek do 20. 2. 2015. Možné platit i na fakturu z FKSP nebo OO.

Turistická ubytovna Králíky
- vhodné pro rodiny s dětmi a dorost
Termín: 24.– 31. 1. 2015 ◆ Ubytování: dvou, tří a pětilůžkové pokoje, společné
soc. zařízení ◆ Stravování: vlastní, k dispozici kuchyňka, lednice ◆ Lyžování: autobus bude jezdit každý den do lyžařského střediska Dolní Morava. Dobré podmínky na běžky. V případě malého počtu účastníků se jede osobními auty. Doprava
do lyž. areálu bude taxi. ◆ Celková cena: 2 200 Kč (v ceně doprava tam a zpět,
doprava do lyž. areálu Dolní Morava, parkovné, ubytování, vzdušné) ◆ Přihláška a placení: do 30. 11. 2014 odevzdat přihlášku a 50% zálohy do 15. 1. 2015
zaplatit doplatek. Kapacita chaty je omezena. Pokud budete mít o pobyt zájem,
odevzdejte přihlášku co nejdřív na 2. ZŠ Hořovice – do ředitelny M. Jarolímové,
tel. č. 311 512 028

Zimní tábor pro děti a rodiny s dětmi:
Penzion Permon – Albrechtice v Jizerských horách
pod známým lyžařským střediskem Špičák
Termín: 14. - 21. 2. 2015 (jarní prázdniny) ◆ Ubytování: 3 – 5 lůžkové pokoje
(většina pokojů s vlastní předsíní, sprchou a WC – společné pro dva pokoje) ◆
Stravování: 7 dní plná penze ◆ Celková cena pobytu: 3 100 Kč (členové TOM Vlaštovka a děti do 12 let), 3 650 Kč ostatní (v ceně ubytování, stravování plná penze,
doprava) ◆ Lyžování: Skiareál Špičák I a II. - 6 lyž. vleků v různých stupních náročnosti v bezprostřední blízkosti penzionu, možnost večerního lyžování
Pokud budete mít o tábor zájem, odevzdejte přihlášku nejpozději do 30. 11.
2014 M. Jarolímové – 2. ZŠ Hořovice – ředitelna spolu se zálohou 1500 Kč. Doplatek zaplaťte nejpozději do 5. 2. 2015
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Tekla Podleská opět v Berouně

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Dívčí komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka v Hořovicích uskuteční ve středu 3. prosince v kostele
sv. Jakuba staršího v Berouně koncert duchovní hudby k 250.
výročí narození berounské rodačky Tekly Podleské Batkové.

MIKULÁŠSKÉ ČTENÍ
Nechcete zvát domů Mikulášskou trojici?
Přijďte společně k rozsvícenému stromku ke kostelu na Palackého náměstí.
Zde bude čekat Mikuláš s knihou hříchů, čerti a andělé.
Pomozte Mikuláši a přineste sepsané hříchy, které vloží do knihy. Hříšníky mohou být jak
děti, tak dospělí.

KDE: klášterní kostel Nejsvětější trojice Palackého náměstí Hořovice
KDY:
5. 12. 2014 17:00 - 18:00 hod.
Balíčky, odměny můžete nosit
od 16:45 hod. Po dohodě dříve.

Těší se na Vás
Mikuláš, čerti a andělé
Bližší informace:
Renata Babelová
Tel.: 728 381 971, mail: sedmikraska-os@seznam.cz
Děkujeme za pomoc sponzorům.
Cukrárna u autobusového nádraží, Hořovice, Cukrárna Dianka Hořovice
Podbrdské noviny, Miroslav Veverka


_______________________________________________________________________
Sedmikráska – sdružení osobního rozvoje,o.s.
Centrum: Nádražní 606, 268 01 Hořovice
Faktur.adresa: Anýžova 95,268 01 Hořovice
e-mail: sedmikraska-os@seznam.cz
číslo účtu: 7244386001/5500
mobil: 728 381 971
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CHARITY ŠOP
se stěhuje
Benefiční obchod v hořovické
Nerudově ulici se stal natolik vyhledávaným, že je mu prodejna malá.
Po roce a půl fungování jej proto
od 1. prosince najdete v nových
prostorách. Provozovatel Šopu, Far-

ní charita Beroun, se s obchůdkem
stěhuje v rámci stejné ulice o sto metrů níže, do rohového domu s velkými výlohami, který mají hořovičtí
zažitý jako prodejnu laků a barev.
Od prosince nabídne rozšíření
pracovní doby a bude tak otevřen
všechny pracovní dny.

www.mesto-horovice.cz

Benefiční obchod založený
na prodeji darovaného zboží vynesl
od svého otevření částku 178 017,Kč. Peníze pomohly dětem z Azylového domu sv. Josefa v Lochovicích
a babičkám ve Stacionáři sv. Anežky
České v Berouně. Právě sem se pořídí další potřebná věc - výtěžek charitního obchodu pomůže na nákup
elektrického zvedáku pro přesun
imobilních uživatelů.
„Charity Šop si lidé oblíbili, prakticky ihned po otevření se nám začal
plnit dary. V prodeji jdou nejvíce
na odbyt sezónní oblečení a boty,
ale také knihy a pomůcky pro děti.
Chtěla bych tímto poděkovat všem
dárcům, i dobrovolníkům, kteří
nám pomáhají třídit a prodávat
a také těm kdo u nás nakupují. Vidíme spokojené všechny tři strany a to
nám ukazuje, že se myšlenka povedla.,“ řekla Jitka Papežová, tisková
mluvčí FCH Beroun. „V obchodě se
osvědčil i nápad se sběrným místem
čistírny, která v Hořovicích chybí.
Také přinesl nové zakázky Šicí dílně,
která dává práci dlouhodobě nezaměstnaným ženám.“
Jitka Papežová, FCHB

Tekla Podleská se narodila 3.
prosince 1764 v Berouně, kde byl
její otec Václav Podleský mlynářem.
Vedle svých hospodářských starostí
měl však i jiné zájmy, zejména miloval hudbu, a proto dal všech šest
svých dcer, Alžbětu (1753), Annu
(1754), Mariannu (1759), Barboru
(1760), Josefu (1761) a Teklu (1764)
vycvičit hudbě a zpěvu u Josefa Nechanického v Berouně, Josefa Jelínka v Úhonicích, Vojtěcha Brychty
v Praze a J. A. Hillera v Lipsku.
Tekla, Marianna, Barbora a Josefa se staly významnými pěvkyněmi, učitelkami zpěvu a společnicemi mladých šlechtičen v Mitavě
a Zaháni u dvora Petra Birona, vévody kuronského. Barbora se brzy
vrátila do Prahy a v řádu alžbětinek
dlouho řídila hudbu, Josefa zemřela v Mitavě po pohostinských
vystoupeních ve Vídni, Marianna
se vdala za vévodského hudebníka
Fescu, s nímž odešla do Magdeburgu. V dramatické koloratuře
proslula Tekla Podleská, která
s vévodským párem a čtyřletou
Kateřinou navštívila Itálii, kde
dosahovala vynikajících úspěchů
na koncertech i v divadle, především jako Schweitzerova Parthenia.
Po návratu do Čech uspořádala 20.
října 1786 ve Stavovském Divadle
slavnostní akademii, a císař Josef II.
byl jejím zpěvem natolik unešen, že
jí pozval do Vídně, kde 10 měsíců
působila jako primadona u dvorního divadla. Ve Vídni se jejímu
zpěvu obdivoval také Wolfgang
Amadeus Mozart. Po rozpuštění
vévodského kuronského divadla
(1800) se až do roku 1815 věnovala pěvecké kariéře. Pak se vrátila
se svým manželem flétnistou Vítem Batkou do Prahy a působila
až do své smrti (28. 8. 1852) jako
učitelka zpěvu. Její nejslavnější žákyní je nejvýznamnější v Čechách
působící zpěvačka první poloviny 19. století Kateřina Kometová
- Podhorská. Na své rodiště však
nezapomněla. V roce 1840, když
v Berouně „kasino městské honorace“ uspořádalo sbírku na chudou
mládež, darovala k témuž účelu 25
zlatých stříbra a mimo to pak založila v Berouně pro chudou mládež
i zvláštní nadaci. Příkladnou je
i vděčnost k jejímu lipskému učiteli Johannovi A. Hillerovi, kterému

nechala v roce 1832 postavit pomník. Díky řediteli Státního okresního archivu v Berouně Mgr. Jiřímu
Topinkovi a archiváři Bc. Romanovi
Punčochářovi bylo možno prostudovat unikátní hudební pozůstalost
Tekly Podleské v archivu uložené
a vybrat z jejího repertoáru duchovní árie speciálně pro tuto příležitost.
V programu tedy zazní vokální
kompozice Myslivečkovy, Traettovy, Maškovy, Haydnovy, Anfossiho
a jiných s koncertantními houslemi
a sólovou trubkou. Sopránová sóla
zazpívá Květuše Ernestová, virtuózní trumpetové party přednese
1. trumpetista Trubačů prezidenta
České Republiky František Svejkovský, na housle zahraje Hana Hoffmannová a maestrem di cappella
bude František Šťastný. Sváteční slovo přednese P. Petr Bouška. Vstupné
dobrovolné bude věnováno na obnovu kostela.
V Adventu vystoupí žáci klavírní
a pěvecké třídy Květuše Ernestové
na vánočním koncertu Hudební
akademie Praha 7. prosince 2014
od 17:00 hodin v koncertní síni pražského Hlaholu a 9. prosince 2014
od 18:00 hodin na předvánočním
koncertu středočeských základních
uměleckých škol v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, kde bude ve velkém
obsazení provedena Rybova Česká
mše vánoční „Hej mistře“.
O čtvrté adventní neděli 21.
prosince 2014 od 16:00 hodin v kostele Nastolení sv. Petra v Antiochii
v Hostomicích se koná 150. samostatný veřejný koncert žáků ZUŠ
Josefa Slavíka Hořovice z klavírní
a pěvecké třídy Květuše Ernestové,
nad kterým převzal záštitu starosta
města Hostomice Víta Šťáhlavského.
Program připomene české autory
jubilující v roce 2015 Jiřího Ignáce
Linka, Vincence Maška a Jakuba
Jana Rybu. Komorní pěvecký soubor Základní umělecké školy Josefa
Slavíka doprovodí František Svejkovský (trubka), Jiří Pražský (housle), Hana Hoffmannová (housle),
Táňa Rezková (zobcové flétny), Petr
Svoboda (klarinet), maestrem di
cappella bude Drahoslav Gric. Sváteční slovo pronese P. Stefan Wojdyla. Po koncertě bude rozdáváno Betlémské světlo. Vstupné dobrovolné
bude věnováno na obnovu kostela.
ZUŠ J. Slavíka Hořovice
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Tragická nehoda čtyř nákladních
automobilů na dálnici
Jednotky HZS Středočeského kraje
ze stanic Hořovice, Beroun a HZS Plzeňského kraje ze stanice Rokycany spolupracovaly dne 29. října 2014 od 8:22
se Zdravotnickou záchrannou službou,
Policií ČR, leteckou službou Armády
ČR a Policie ČR při dopravní nehodě
čtyř nákladních automobilů na 40. km
dálnice D5 směr Plzeň – Praha.
Po příjezdu jednotky na místo zásahu bylo zjištěno, že spolujezdec z nákladního automobilu, který narazil
do stojícího nákladního automobilu,
vypadl z vozu a je v bezvědomí. Jednotka HZS Hořovice ihned zahájila
neodkladnou resuscitaci zraněného

za pomoci AED přístroje, který nám
poskytla ZS Středočeského kraje.
Po příjezdu lékaře ze Zdravotnické záchranné služby byla resuscitace ukončena. Spolujezdec na místě svým zraněním podlehl.
Hasiči na vozidlech provedli protipožární opatření a sorbentem zlikvidovali únik provozních náplní vozidel.
Dálnice byla uzavřena a provoz byl
odkláněn na exit 41 Cerhovice příslušníky Policie ČR. Příčina dopravní nehody je v šetření PČR.
por. Bc. Zdeněk Stoklasa
HZS Středočeského kraje
územní odbor Beroun

Svaz tělesně postižených informuje
n Organizace Svazu tělesně postižených zve srdečně své členy na Novoroční posezení do zámeckého dvora ve Všeradicích, kde se narodila Magdalena
Dobromila Rettigová. Z díla M. D. Rettigové je dnes nejznámější její domácí
kuchařka vydaná roku 1826. M. D. Rettigová by se v rodných Všeradicích
dobře najedla a my také... Navštívíme tamní restauraci, galerii a muzeum. Večer spojený s maškarním bálem nám zpříjemní duo GATE v podání Jiřiny
Klazarové a Františka Krejčího. Doprava a vstup do muzea je pro členy STP
Hořovice zdarma. Přihlášky s platbou 80 Kč (příspěvek na hudbu) přijímáme
od 5. - 29. 1. 2015. A kdy odjíždíme? 31. ledna v 15:30 od hořovické radnice.
Těším se na setkání s Vámi Jarmila Gruntová, kontakt: 605 503 281
n Provoz půjčovny kompenzačních pomůcek v měsíci prosinci nezměněn:
pondělí 9 -16, středa 9- 11 14- 16, čtvrtek 11-16.
Úřední dny předsedkyně Jarmily Gruntové pondělí, středa, čtvrtek 11-14.
n Za výbor STP Hořovice přeji všem členům, dárcům a příznivcům krásné
bílé Vánoce s vločkami štěstí, zabalené kouzlem lásky, pohlazení a úsměvů,
pohodový a šťastný Nový rok 2015. Jarmila Gruntová, předsedkyně. DĚKUJI
Svaz tělesně postižených v České republice o. s. místní organizace Hořovice
Palackého náměstí 640, 268 01 Hořovice
Jarmila Gruntová, předsedkyně, tel. 605 503 281

Mikulášská nadílka

Mikuláš, čert a anděl. Pátek 5. prosince od 16 do 20 hodin.
Pro zájemce objednávky na adrese: davidgrunt@centrum.cz
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Kulturní a společenský servis
n Galerie Starý zámek
Vrbnovská 30/1, 268 01 Hořovice
n ZÁMEK / THE CASTLE
Ak. malíř Roman Trabura. Vernisáž v pátek
12. 12. od 18:00. Výstava bude otevřena
do 31. 1. 2015, 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
3. 12. středa od 19:00
Večerem Vás provede a doprovodný komentář
doplní Václav Merhaut.
n KLAUNI - filmová projekce
4. 12. čtvrtek od 19:00
Drama. ČR / Finsko / Lucembursko / Slovensko, 2013, 120 min. Režie: Viktor Tauš. Scénář:
Petr Jarchovský. Hudba: Petr Ostrouchov. Hrají: Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, Didier Flamand,
Julie Ferrier, Kati Outinen, Eva Jeníčková.
n DÍVČÍ VÁLKA
10. 12. středa od 19:30
Slavná hra Františká Ringo Čecha v podání
Zdické divadelní s.r.o. Hrají: Roman Praizler,
Jitka Davidová, Václav Košťálek, Přemysl Landa, Josef Bárta...
n P.U.M + S.A.S. + VALURY
+ INSEMINAČNÍ STANICE
13. 12. sobota od 20:00
n COMMEDIA FINITA
19. 12. pátek od 19:00
Divadlo na Vísce Hořovice uvádí reprízu
komedie o jedné zpěvačce. Napsala: Viktorie
Hradská. Režie: Slávka Hozová. Výběr hudby:
Karel Hasman.
n VÁNOČNÍ BEATPARTY
s kapelou AKROBAT
20. 12. sobota od 20:00

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 ADVENTNÍ KONCERT
i “VE ZNAMENÍ TANGA”
14. 12. neděle od 19:00
Jaroslav Svěcený - housle a Ladislav Horák

www.mesto-horovice.cz

- akordeon. Předprodej vstupenek v IC
Hořovice zahájen. Cena vstupenky 200 Kč.
n Maturitní ples 4.B
19. 12. pátek od 19:00
Hraje skupina SEPARACE, moderuje Karel
Moravec.
n Vánoční Discoparty
25. 12. čtvrtek od 21:00
n PETRA JANŮ se skupinou Golem
24. 3.2015 od 19:00
Předprodej místenek v IC Hořovice probíhá,
cena 390 Kč.
n Taneční kurzy
Pořádá Taneční škola Blanky Vášové.
Mládež - začátečníci: Pátky 5. a 12. 12. vždy
od 18:30. Sobota 20. 12. od 19:00 - Vánoční
ples
Dospělí - středně a více pokročilí: Pátky 5.
a 12. 12. vždy od 20:40
Dospělí - začátečníci: Pondělí 8. 12. od 19:00,
pondělí 15. 12. od 19:00 - Prodloužená
Dospělí - středně a více pokročilí: Pondělí
8. 12. od 20:40, pondělí 15. 12., od 19:00 Prodloužená
Mírně pokročilí - dospělí (H2): Pondělky
od 12. 1. 2015 19:00 - 20:30
Začátečníci - dospělí (H1): 20:40 - 22:10
V ceně je 10 večerů (9 lekcí a 1 jarní ples).
Bližší informace: tel. 603 238 090, e-mail: vasova@volny.cz, www.tanecni.net

n Přednášky
n Digitus - Ká.Ča.
4 „Vánoční besídka s dětmi
a vyprávění o Jeruzalémě“
3. 12. od 13:30
Srdečně zveme všechny občany (nejen seniory) na tradiční předvánoční setkání
v rámci akcí Ká.Ča. Tentokrát se sejdeme
v netradiční čas, věnujte prosím pozornost
následujícímu sdělení! Odpoledne, plné
předvánoční pohody, koled a dětských
úsměvů zahájí svým vystoupením žáci
z družiny 2. základní školy Hořovice
a následovat bude vámi oblíbená paní Anna
Špotová, s tématicky blízkým vyprávěním
o Jeruzalémě. V objektu: Digitus Mise, o.p.s.
- Centrum denních služeb, Pod Dražovkou
1142, tel. 739 833 316, 311 517 265.

n Knihovna Hořovice
Vrbnovská 1138, tel. 311 513 774
www.mkc-horovice.cz/mkc-knihovna.html
e-mail: knihovna@mkc-horovice.cz
Knihovna bude v době od 23. 12. 2014
do 2. 1. 2015 uzavřena.
Výpůjční doba:
Po, St, Čt			
12:00 - 17:00
Út		
8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Pátek		
ZAVŘENO
Sobota 20. 12.
8:00 - 11:00

prosinec 2014
Internet pro veřejnost:
Pondělí - čtvrtek
8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Pátek		
8:00 - 11:00
Sobota 20. 12.
8:00 - 11:00
n Adventní vědomostní soutěž
„Vánoce u nás i za rohem“
Otázky o vánočních zvycích a obyčejích budou uveřejněné v knihovně a na webových
stránkách knihovny vždy v pondělí po adventní neděli. Účastnit se mohou děti i dospělí.
n Předvánoční čtení
12. 12. pátek od 15:00
Veselé příběhy o dětech z knihy Miloše Kratochvíla Mikuláš, Ježíšek, Pan Vrána a my. Číst
bude herec a student VOŠ herecké v Praze
Marek Šmied. Rezervace na tel. 311 512 564
nebo na emailu knihovna1@mkc-horovice.cz.

n Domeček Hořovice
Středisko volného času
Větrná 869 Hořovice, tel.: 311 512 223
www.domecekhorovice.cz
Příležitostné akce
n 2. 12. od 8:00, SH Králův Dvůr. Okresní
kolo FLORBAL III. Starší žáci.
n 7. 12. od 9:30, ZŠ Praskolesy. KURZ NÁRODNÍ A DOBOVÉ TANCE. Základy řeckých tanců, tanců z doby gotiky a renesance
a středověké koledy. Poplatek 100,- Kč. Určeno pro dospělé.
n 11. 12. od 15:00, sál hořovické radnice.
OBLASTNÍ KOLO DĚTSKÉ PORTY. Oblastní kolo dětské folk a country soutěže Dětská Porta. Vítězové nás budou reprezentovat
na republikovém kole soutěže.
n 20. 12. od 14:00, Praskolesy. ZPÍVÁNÍ
U STROMEČKU V PRASKOLESÍCH. Zpívání koled u rozsvěcení stromečku na návsi.
n 24. 12. od 10:00, Rodinné centrum Kaleidoskop. ZPÍVÁME VÁNOČNÍ KOLEDY.
Přijďte strávit vánoční hodinku plnou koled
do RC Kaleidoskop. Společně si zazpíváme lidové koledy, vypijeme vánoční čaj a zkrátíme
si čekání na Ježíška...

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 1. 12. od 17:00 PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVA PRO TATÍNKY. Seminář je určený
budoucím tatínkům, kteří se chtějí seznámit
s procesem porodu a možnostmi vlastní pod-

9

kultura - společnost
pory ženy během porodu.Seminář vede certifikovaná dula ČAD, Mgr. Adéla Lančová.
n 3. 12. od 9:30 MASÁŽE A CVIČENÍ
S MIMINKY. Masáže miminek, určeno pro
maminky s dětmi. Semináře vede Romana
Hrdličková.
n 5. 12. od 9:30 ROZVOJ KREATIVITY
DÍTĚTE - VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Výtvarné vánoční tvoření pro maminky s dětmi
s Bc. Tomášem Klokočníkem.
n 10. 12. od 9:30 MASÁŽE A CVIČENÍ S MIMINKY. Masáže miminek, určeno pro maminky s dětmi. Semináře vede Romana Hrdličková.
n 10. 12. od 16:00 MLUVÍŠ, MLUVÍM,
MLUVÍME. Jak pomocí jednoduchých způsobů předcházet špatné výslovnosti. Určeno
rodičům s dětmi. Kurzy vede Marie Trefná.
n 12. 12. od 9:30 ROZVOJ KREATIVITY DÍTĚTE - RYTMIKA. Využití rytmiky
v sebe vyjadřování pro rodiče a děti s Helenou Kreisingerovou.
n 12. 12. od 9:30 ROZVOJ KREATIVITY
DÍTĚTE - ZPĚV S KYTAROU. Zpívánky
s kytarou pro rodiče a děti s Vlaďkou Šlosarovou.
n 17. 12. od 9:30 MASÁŽE A CVIČENÍ
S MIMINKY. Masáže miminek, určeno pro
maminky s dětmi. Semináře vede Romana
Hrdličková.
n 17. 12. od 10:00 HRY NA ROZVOJ JEMNÉ MOTORIKY. Rozvíjení jemné motoriky
formou hry.
n 17. 12. od 16:00 MLUVÍŠ, MLUVÍM,
MLUVÍME. Jak pomocí jednoduchých způsobů předcházet špatné výslovnosti. Určeno
rodičům s dětmi. Kurzy vede Marie Trefná.
Kurz plně obsazen.

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 1. 12. pondělí od 15:00 do17:00, Beroun,
Mikulášské tvoření
4 3. 12. středa od 14:00 do 16:00, Mikulášské
tvoření - kreslení, figurky z papíru, říkanky
4 8. 12. pondělí od 15:00 do 17:00, Beroun,
Výroba drobných dárečků pro nejbližší
4 10. 12. středa od 11:00 do 13:00, Lochovice, Právní poradna - právník zdarma poradí
v právních otázkách (každý měsíc každou
druhou středu)
4 10. 12. středa od 14:00 do 16:00, Lochovice,
výroba vánočních ozdobiček na stromeček
4 15. 12. pondělí od 15:00 do 17:00, Beroun, výroba přáníček a ozdob na vánoční stromeček
4 17. 12. středa od 14:00 do 16:00, Lochovice, Pouštění lodiček ze skořápek, výroba
svíček
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4 22. 12. pondělí, Beroun, Vánoční prázdniny a máme je až do 31. 12. 2014
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 3. 12., 17. 12. od 15:00 do 18:00 logopedická poradna

n Dobříš - zámek
n ADVENTNÍ PROHLÍDKY
S VÝSTAVOU BETLÉMŮ
6. - 7. 12., 13. - 14. 12., 20. - 21. 12.
Tradiční prohlídky, s vánočním nádechem,
se konají během adventních víkendů. Během
prohlídky zhlédnete i krásné jesličky spolku
Příbramských betlémářů
n Peklo na zámku
6. 12. sobota od 11:00 do 18:00
Můžete navštívit opravdové peklo v zámeckém sklepení.
n Benefiční večer Nadačního
fondu Zdeňky Žádníkové
6. 12. sobota od 17:00
Hlavním hostem večera Gentlemen singers.
n Vánoční koncert města Dobříše
19. 12. pátek od 19:30
Kolegium rozhlasových symfoniků se sólistkou
na hoboj Jaroslavou Tajanovskou a flétnový
soubor Třeboňští pištci.
n Vánoční koncert
Příbramské filharmonie
20. 12. sobota od 17:00 a 19:30
Program: J. J. Ryba - Česká mše vánoční Hej
Mistře, vánoční pastorely a koledy.

n Králův Dvůr
n Vánoční show pro děti
16. 12. úterý od 17:00
Děti budou soutěžit o hodnotné ceny, zpívat a bavit se s Michalem Nesvadbou, Janem
Čenským, Petrem Salavou, Míšou Váňovou
a Bárou Šedivou. A pozor - letos se tradiční akce
koná v králodvorské sokolovně. Cena vstupenky 100 Kč.

n Lochovice - zámek
n Tradiční vítání nového roku
3. 1. 2015 sobota od 14:00
Vystoupí soubor Musica pro Sancta Cecilia.

n Točník
n Kafé Bar Bárka

4 Mazikongres
6. 12. sobota
8. ročník Mazikongresu - vědecký kongres pod
patronací prof. Zubatého.
4 Květy
12. 12. pátek od 20:00
alternative-experimental/Brno
4 DPVJU + Sdružení rodičů
a přátel ropy
13. 12. sobota od 20:00
písňotepectví / zakomplexovaný pop
4 Oswald Schneider + Lázně
Kobalt
20. 12. sobota od 20:00
Tvorba pražské kapely Oswald Schneider se
prolíná hned několika žánry současně. Vedle
alternativy a jazzu se další sférou zájmu skupiny stala taneční scéna.

Karlštejnský královský
advent se koná 21. 12.
Bohatý program, muzikantský, taneční
i divadelní, je připraven na počest císařovny Elišky v Karlštejně. Slavná choť Otce
vlasti Karla IV. do podhradí v čele své družiny dorazí v neděli 21. prosince.
Na náměstí pod hradem vyroste historické tržištěNebudou chybět ani nejrůznější
laskominy a karlštejnské víno i karlštejnské
pivo Karlíček. Soudek se speciální várkou
připravenou místním pivovarníkem Jiřím
Chybou právě na počest adventu bude naražen v pravé poledne, po příchodu královny na náměstí. Návštěvníci se také mohou
těšit na opětovné zpřístupnění tzv. Muzejní
stezky, které mělo o loňském adventu velký úspěch. Zájemci budou moci navštívit
všechna karlštejnská muzea - expozici vína
s ochutnávkou v místní Vinařské stanici, I.
Karlštejnský mikropivovar, muzea hodin,
obchodu, betlémů a voskových figurín.
Vladařovu manželku i diváky budou
bavit šermíři a šermířky ze skupin Alotrium i Reginleif, zahrají kapely Kapičky,
Miritis, Čenkomor, Třehusk, zatancují
skupiny Klíček a Proměny, nejen koledy
zapějí soubory Hukot a Muzikantík i děti
z Karlštejna a Litně. Těšit se můžete na živý
betlém i na vánoční hru „O tom slavném
narození“ v podání dobřichovického divadelního souboru Kukadýlko. Vrcholem
oslav pak bude po setmění loučový průvod, ohňová show a rozsvícení vánočního
stromu před Muzeem betlémů.
Poslední adventní přijdou královnu
Elišku pozdravit slavní obyvatelé Karlštejna
- známý herec Pavel Zedníček a populární
zpěvák Pavel Vítek. Syn Waldemara Matušky navíc vyhlásí vítěze soutěže čtenářů
knihy O. a W. Matuškových Zákulisí našeho života.
Miloslav Frýdl

www.mesto-horovice.cz

sport - společnost - zdraví
n Veřejné bruslení
1. 12. Po
2. 12. Út
3. 12. St
4. 12. Čt
5. 12. Pá
6. 12. So
7. 12. Ne
8. 12. Po
9. 12. Út
10. 12. St
11. 12. Čt
12. 12. Pá
13. 12. So
14. 12. Ne
15. 12. Po
16. 12. Út
17. 12. St
18. 12. Čt
19. 12. Pá
20. 12. So
21. 12. Ne
22. 12. Po
23. 12. Út
24. 12. St
25. 12. Čt
26. 12. Pá
27. 12. So
28. 12. Ne
29. 12. Po
30. 12. Út
31. 12. St
1. 1. Čt
2. 1. Pá

8:00 - 15:30
8:00 - 12:45
8:00 - 13:30
8:00 - 13:00
8:00 - 13:15
6:30 - 8:15
14:00-15:30
8:00 - 15:30
8:00 - 12:45
8:00 - 13:30
8:00 - 13:00
8:00 - 13:15
6:30 - 8:15
14:00-15:30
8:00 - 15:30
8:00 - 12:45
8:00 - 13:30
8:00 - 13:00
8:00 - 13:15
6:30 - 8:15
11:45 -15:30
7:30-16:00
7:30-12:45
7:30-16:00
8:00 - 17:00
8:00 -17:00
19:15 - 22:30
6:30 - 8:15
7:30-16:00
7:30-12:45
7:30-18:00
10:00-17:00
7:30-17:00

n Církve

17:00-18:30

17:45 - 19:45
12:30-14:00

20:30-22:15

17:00-18:30

10:00-12:45

16:15-18:30

17:45 - 19:45
12:30-14:00

16:15 - 19:00

14:00-18:15
16:15 - 19:00

n Zubní pohotovost
4 6. - 7. 12. MUDr. Kovaříková Anna, Beroun,
Tř. politických vězňů 40, tel.: 311 746 418
4 13 - 14. 12. MUDr. Růžičková Monika,
Zdice, Palackého nám. 895, tel.: 311 685 674
4 20. - 21. 12. MUDr. Tilschová Monika,
Liteň, Nádražní 401, tel.: 311 684 138
4 22. - 23. 12. MUDr. Srpová Marcela, Hořovice, Fügnerova 389, ALBA, tel.: 311 512 119
4 24. 12. MUDr. Svobodová Eliška, Komárov,
ordinace Buzuluk, tel.: 311 572 389
4 25. 12. MUDr. Šedivá Markéta, Beroun,
Wagnerovo nám 1541, tel.: 311 612 291
4 26. 12. MUDr. Šedivá Štěpánka, Beroun,
Wagnerovo nám. 1541, tel.: 311 611 241
4 27. - 28. 12. MUDr. Šmejkalová Zdeňka, Lochovice, Nádražní 308, tel.: 311 537 796
4 29. - 30. 12. MUDr. Švábová Ladislava, Hořovice, Pod Nádražím 289, tel.: 311 513 375
4 31. 12. MUDr. Tesařová Simona, Loděnice,
U GZ 69, tel.: 311 672 253
4 1. 1. 2015 MUDr. Tesařová Simona, Loděnice, U GZ 69, tel.: 311 672 253
4 2. - 3. 1. MUDr. Spal Antonín, Hořovice,
K Nemocnici 1106, tel.: 311 542 396
4 4. 1. MUDr. Třesohlavá Magdalena, Beroun,
Železniční stanice, tel.: 311 621 497
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00.

www.mesto-horovice.cz

n Církev římskokatolická
Drazí čtenáři.
Zase po roce se blíží Vánoce a s nimi závěr
občanského roku. Svátky předchází advent –
v křesťanském pojetí čas zklidnění, zamyšlení,
ticha a ohlédnutí se za uplynulými měsíci.
Vsát do sebe vánoční radost a naději vyžaduje
dobrou duchovní přípravu. Aby adventní dny
očekávání měly žádoucí účinek na proměnu
našeho nitra, je třeba najít odvahu a ohlédnout se nazpět, v pokoře zvážit a vyznat, co
se nezdařilo na naší cestě – ať už naší vinou
nebo okolnostmi, které jsme spoluvytvářeli. To
je spojeno s touhou a pevnou vůlí k důkladné
očistě od všeho, co pokřivilo naše vidění a jednání. Při soustředěném zpytování svého života můžeme vedle nepovedeného a zmařeného
objevit i podivuhodnou nit Božího vedení.
Tedy různé malé i větší dary, kterými nás Bůh
zahrnul a zahrnuje. Duchovní úklid našeho
vnitřního nepořádku nám umožňuje prožít
svátky skutečně radostně. Charakteristikou
vánočních svátků je světlo. Vše září a zahání
nepříhodné stíny. Noc ztrácí svou vládu a není
v ní prostor pro tápání, klopýtání a bloudění
díky paprskům nepřehledného množství světel
i světýlek. Září nejen naše obydlí, ale i jejich
okolí. Povznesená a vstřícná nálada, která zaplašuje obvyklý spánek, patří neodmyslitelně
k vánoční noci. Tím nejautentičtějším světlem
v plném slova smyslu je pro nás křesťany Ježíš,
jehož narození právě o Vánocích slavíme. On
sám nás zve, abychom odložili tmu svých nejistot, strachu a lhostejnosti. Přeji nám všem,
abychom o letošních Vánocích dokořán otevřeli své srdce jak svým nejbližším, tak pravému světlu, které nezná západu, Ježíši Kristu.
Radostný advent a požehnané vánoční svátky Vám přeje a na cestu rokem 2015 žehná
Stefan Wojdyla, kněz
4 Adventní neděle - mše svaté: 16:00 (sobota) Hostomice, 8:30 Lochovice, 10:00 Hořovice, 11:30 Mrtník, 15:00 Praskolesy.
4 Roraty (pondělí a středa v 6:00 kaple Loreta).
4 Středa 24. 12., Vigilie Narození Páně mše svaté: 15:00 Praskolesy, 20:00 Hostomice, 22:00 Mrtník, 24:00 Hořovice, kostel sv.
Jiljí.
4 Čtvrtek 25. 12., Slavnost Narození Páně
- mše svaté: 8:30 Lochovice, 10:00 Hořovice,
kostel sv. Jiljí, 11:30 Mrtník, 15:00 Praskolesy.
4 Pátek 26. 12., sv. Štěpána - mše svaté:
8:30 Lochovice, 10:00 Hořovice, kostel sv.
Trojice, 11:30 Hostomice.
4 Středa 31. 12., poděkování za uplynulý
rok - mše svaté: 16:00 Hořovice, kostel sv.
Jiljí.
4 Čtvrtek 1. 1., Slavnost Matky Boží, Panny Marie – Nový rok - mše svaté: 8:30 Lochovice, 10:00 Hořovice, kostel sv. Jiljí, 11:30
Mrtník, 15:00 Praskolesy
4 Návštěva betléma: čtvrtek 25. 12.
od 14:00 do 16:00 ve všech kostelech hořovické farnosti.

4 Hry u jesliček- pořádá mládež z farnosti: 27. 12. v 16:45 v Hostomicích, 28. 12.
v 12:15 v Mrtníku.
4 Srdečně zveme na pouť při příležitosti
svátku svatého Mikuláše, patrona kostela
v Praskolesích. Poutní mše bude v kostele
v Praskolesích v sobotu 6. prosince od 14
hodin.
n Českobratrská církev
evangelická
Bible : Matouš 2, 1-12 a Filipským 2,6-11
Zvláštní zástup lidí nás zve k Vánoční radosti …
Vánoce bychom chtěli všichni prožít hezky,
naplno, užít si je. Lidé si většinou myslí, že je
k tomu potřeba dobré zdraví, pohoda a nezbytná hojnost. To všechno je moc pěkné a stále
vzácnější. Ale nejhlubší prožitek Vánoc se rodí
v srdci, díky zázraku porozumění, nikoli v žaludku nebo na rozšířujícím se soupisu osobního
majetku.
Abychom porozuměli Vánoční události
a tomu, co dělá Vánoce Vánoci, je třeba nejdřív
porozumět tomu, kým je pro mne Ježíš Kristus.
A pak se rozhodnout, jaký postoj zaujmu já
k němu.
Už evangelisté se zaměřují na to, zda neexistoval snad přece někdo, kdo už tenkrát v Ježíšovi rozpoznal Boží jednání? Nacházejí několik
pozoruhodných osobností. Od samotné Marie
s Josefem to byli: Jan Křtitel, Alžběta, pastýři,
mágové od Východu, starci Simeon a Anna... Ti
všichni vzdali malému Ježíšovi nějak svou čest.
Velmi nesourodá skupina - pastýři byli chudí. Mágové bohatí. Josef a Marie byli mladí,
Simeon a Anna naopak velmi staří. Ale všichni
prožili to, co je obsahem Vánoc.
I dnes prožíváme stále větší nesourodost společnosti, rozdílnost mezi lidmi téměř
ve všem, nač si vzpomenem. Zmíněná zvláštní
skupina postav z evangelií je však trvalou pozvánkou pro nás všechny, bez rozdílu.
Když se totiž o Vánocích setkáme ještě s vyšší mocí, než jsme my sami, pak člověk poklekne-skloní se a prožije to, o čem svědčí v textu
apoštol Pavel, že Ježíšovo jméno je nad každé
jméno. Prožije, že Ježíš Kristus je Pán. To není
kontinuita rituálů a obyčejů. To je předávání
zkušenosti, poznání, prožitku. I já se klaním
a chválím Boha – a přeji to Vám všem, být
účastníky toho zástupu rozličných svědků, kteří
v Ježíši rozpoznali i svého Mesiáše. Mějte hojné
a radostné Vánoce!
Samuel Hejzlar
evangelický farář na Dobříši a v Hořovicích
Srdečně zveme veřejnost k Vánočním bohoslužbám v Hořovicích:
4 1., 2. a 4. Adventní neděle - bohoslužby
od 9:30 v evangelickém kostele, Valdecká 408;
4 3. Adventní neděle, 14. 12., 10:30 – Děti
zvěstují Vánoční evangelium, mládež uvádí
tradičně Vánoční hru.
4 25. 12. Boží hod Vánoční – 9:30 bohoslužby s vysluhováním Sv. večeře Páně.
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Moderní pětibojaři sbírali medaile
Rekordní účast 211 závodníků
přinesl závěrečný závod letošního
seriálu Českého poháru mládeže
- memoriálu Karla Bártů. Závod
proběhl na pražské Julisce a určil
celkové pořadí v poháru mládeže.
Ocenění a medaile předával Jan
Kuf, který obsadil 3. místo na MS
2014.
V 8. kole ČPM obsadili členové oddílu moderního pětiboje
následující umístění: Karolína
Křenková 1. místo, Karel Vavřička 3. místo, kat. U17 Kristýna
Mlejnková 3. místo, kat. U11
Nela Soukupová 1. místo kat. U9,
Adam Mlejnek 3. místo, kat U9.
Ostatní členové oddílu obsadili též výborná umístění, která se
pozitivně promítla do celkového
pořadí ČPM.
V celkovém pořadí dopadl
oddíl moderního pětiboje Spartaku Hořovice více než výborně:
Celkem devět členů se umístilo
do 10. místa v celkovém pořadí.

Karel Vavřička obsadil 2. místo
s celkovým počtem 10636 bodů,
přičemž na vítězný post ztratil
pouhých 28 bodů. Karolína Křenková obsadila s celkovým počtem
9444 bodů 3. místo. Dále pak
do 10. místa se umístili: Martin
Dřevínek 4. místo, Jan Nosek 4.
místo, Michal Kratochvíle 7. místo, Jan Lizec 8. místo, Karolína
Menclová 9. místo, Nela Soukupová a Jana Procházková 10. místo. Další členové oddílu dosáhli
při své jubilejní účasti v ČPM
též vynikajících výsledků a jejich
výkony dávají příslib do dalšího
ročníku ČPM.
V současné době se oddíl moderního pětiboje již velmi aktivně
připravuje na další sezónu a my
budeme s napětím sledovat jejich
zavodní ambice a výsledky.
Celkové výsledky najdete
na http://plavani-horovice.webnode.cz/moderni-petiboj/
Mgr. Jiří Vavřička

Podzimní Dražovkou již po třicáté
SVČ Domeček Hořovice pořádal letos již 30. ročník oblíbeného Podzimního běhu Dražovkou. V sobotu 8. listopadu 2014 se na startech sešlo celkem 398 závodníků.
V dětských kategoriích závodilo 239 účastníků od nejmladších příchozích na trati 300 m
(30 závodníků) po žákovské kategorie na 600, 1 000 a 1 700 m
(209 závodníků). Dorostenců
a dorostenek si přišlo zaběhat
na trati 4 000 m pouze šest.
Dospělých se zúčastnilo
144. Z toho 36 žen pokořilo trať
4 000 m a 96 mužů trať 8 000 m.
mužů nad 70 let závodilo na tra-

ti 4 000 m 12. Z celého počtu
účastníků jich pouze 20 bylo
z Hořovic.
Výsledková listina a fotografie jsou ke stažení na www.domecekhorovice.cz
Závod proběhl za slunečného počasí v příjemném
prostředí lesoparku Dražovka
za finanční podpory města
Hořovice a firem: SPEL ELEKTRO s.r.o., PK-SERVIN s.r.o.,
COMI SKI A CYKLO Hořovice, Nemocnice Hořovice.
Poděkování
patří
i cukrárně Dianka.
Budeme se těšit
znovu na viděnou
na jubilejním 30.
ročníku Jarního běhu
Dražovkou 11. dubna
2015.
Jaroslava Kalátová

n Tři momentky z pětibojařského zápolení.

Judisté v Neratovicích a Mělníku
Po prázdninové pauze, když už
jsme měli něco natrénováno, jsme
vyrazili do Neratovic, kde se utkalo 250 závodníků. Z našich judistů
se na třetích místech v kategorii
Mládě umístili Sarvaš O. a Kočárek O. a druhé místo si vybojoval
Hartingl J. Mladší žákyně Jeřábková K. se a Starší žákyně Záhoříková T. se umístily ve svých kategoriích na krásném 3. místě.

Poté jsme vyrazili zkusit štěstí
na 1. ročník Mělnického poháru,
kterého se zúčastnilo 160 závodníků. Naši se umístili velice pěkně, za Mláďata Hartingl J. skončil na 4. místě a Kočárek O. v té
samé kategorii vybojoval 1. místo
a Starší žák Mrázek Z. si také vybojoval zlatou. Jako vždy jim byl
oporou trenér Zdeněk Hnízdil.
Tereza Faitová
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