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vyhláška

Obecně závazná vyhláška města Hořovice č. 3/2014
o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství
Zastupitelstvo města Hořovice se na svém zasedání dne 11. 12. 2014 usnesením č. 6/2014 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.
Výjimku 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
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2014 ze dne 25. září 2014.
Čl. 6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2015.
Příloha: Vyznačené plochy veřejného prostranství
Dr. Ing. Jiří Peřina  v. r.                                                            			
Ondřej Vaculík  v. r.
    	                                starosta                                                                            			       místostarosta
Příloha vyhlášky - Vyznačené plochy veřejného prostranství - je zveřejněna na webových stránkách města Hořovice.
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informace

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Starosta města na základě „Zásad pro poskytování dotace z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast“,
schválených Radou města Hořovice usnesením č. 18/2014 ze dne 10. 9. 2014 a č.1/2015 ze dne 14. 1. 2015.
vyhlašuje
výběrové řízení na poskytnutí dotace z rozpočtu města Hořovice pro rok 2015 s termínem
podání žádostí od 19. ledna 2015 do 3. února 2015 do 12:00 hodin.
Určeno pro: 		
		

Poskytovatele sociálních a návazných služeb (viz. Zásady pro poskytování
dotace z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast)

Termín podání žádosti:

od 19. 1. 2015 do 3. 2. 2015 do 12,00 hodin

Místo podání žádosti:
osobně - podatelna Městského úřadu Hořovice
					
Palackého náměstí 2
					
268 01 Hořovice
			
poštou - na adresu město Hořovice
					
Palackého náměstí 2
					
68 01 Hořovice		
Obálku označte: „Dotace - sociální oblast“ - NEOTVÍRAT
Upozornění: Žadatelem o příspěvek nemůže být organizace zřízená městem Hořovice
Veškeré informace a materiály týkající se poskytování dotace z rozpočtu města na sociální oblast naleznete na stránkách města www.mesto-horovice.cz, nebo na odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu Hořovice, Palackého náměstí 640, koordinátor komunitního plánování paní Alena
Ratajová, DiS. č. dveří 114, tel. 311 545 357 nebo vedoucí odboru Mgr. Olga Kebrlová, třetí patro č.
dveří 308, tel. 311 545 339, 778 471 951

Jaký byl rok 2014 v hořovické knihovně?
V roce 2014 se v knihovně zaregistrovalo 755 čtenářů, z toho 221 dětí do 15 let. Nejstarší čtenář
se narodil v roce 1926 a nejmladší čtenářka, zapsaná v dětském oddělení, má rok narození 2013.
Knihovní fond hořovické
knihovny se v loňském roce rozrostl o 861 nových knih, z toho
360 titulů je určeno dětem. Během
celého roku se uskutečnilo 45 182
výpůjček a 92 titulů bylo vypůjčeno v rámci MVS (meziknihovní
výpůjční služba) z jiných knihoven. Nejčastěji půjčovanou knihou
v roce 2014 byl titul „Padesát odstínů šedi“, následovala „Žena v (kon)
kursu“ od Evy Brabcové a „Duhový
most“ autorky Keleové-Vasilkové.
Přehled nejžádanějších titulů ukazuje, že většinu dospělých čtenářů
tvoří ženy, a to 73,11%. Naučné
literatuře pro dospělé vládnou životopisy, cestopisy a knihy z historie. Dokládá to fakt, že mezi nejžádanější tituly z naučné literatury
patří životopis Marie Poledňákové
„S kým mě bavil svět“, následuje
„Skrytá tvář českých dějin“ od Jana
Bauera nebo „Na kole napříč Afrikou“, kam se vydal František
Šesták. Za zmínku stojí, že mezi
Top 10 se také dostal titul o útěku
z pracovního tábora v Severní Koreji - Útěk z tábora 14. Také dětští
čtenáři mají své favority. Naprostá
jednička jsou všechny díly Deníků
malého poseroutky. Z naučné lite-
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ratury vede „Velká kniha o velkých
strojích“ nebo „Guinness world records 2014“.
Další z činností knihovny je
organizování kulturních akcí pro
děti i dospělé. V průběhu školního roku funguje dobrá spolupráce
mezi knihovnou a všemi místními
základními a mateřskými školami.
Děti do knihovny přicházejí na besedy. V roce 2014 se setkaly s několika inspirujícími lidmi. Besedovali
s nimi ilustrátoři Jiří Fixl, Vhrsti
a spisovatelé Miloš Kratochvíl nebo
Petra Neomillnerová. Jak se vyrábějí komiksy dětem přiblížila spisovatelka a scénáristka komiksových
příběhů Klára Smolíková. Ve školní
družině 2. ZŠ děti pobavil předčítáním ze své knihy „Prázdniny Billa
Madlafouska“ spisovatel David
Laňka. Program pro děti probíhá
v knihovně i v době mimo vyučování – např. čtení z oblíbených dětských knih (např. Fabiánovy brdské
pohádky, Prázdniny blbce č. 13).
V době adventu věnoval dětem svůj
čas student Vyšší odborné školy herecké v Praze Marek Šmied a předčítal jim z knihy Miloše Kratochvíla
„Už chumelí, už sněží, aneb, Mikuláš, Ježíšek pan Vrána a my“. K ob-

líbeným aktivitám v knihovně patří
různé výtvarné hry a soutěže, turnaje v „Člověče, nezlob se!“, „Noc
s Andersem“, kdy děti v knihovně
přenocují a přitom zažijí leccos
zajímavého, ba i napínavého, nebo
celoroční hra „Lovci perel“. Již
tradicí se stalo červnové „Pasování na rytíře rodu čtenářského“ pro
žáky prvních tříd základních škol
z Hořovic a blízkého okolí, které
se, s laskavým svolením kastelána
Libora Knížka, koná v nádherném
prostředí hořovického zámku. Při
přípravě programu nezapomínáme
ani na dospělé čtenáře, kteří mohli
besedovat se spisovatelkou Hanou
Hindrákovou nebo se zúčastnit
adventní soutěže. Fotografie z akcí
a informace o dění v knihovně
najdete na našich webových stránkách www.mkc-horovice.cz/mkcknihovna.html.
I v roce 2015 plánujeme pro
malé i velké čtenáře mnoho různých akcí a v našem fondu se budou i nadále objevovat nové knihy
z různých žánrů. Všechny zájemce
o členství v knihovně srdečně vítáme.
Za knihovnu v Hořovicích
Martina Stelšovská

n Na území vojenského újezdu se
nachází i hrad Valdek.

Vojenský újezd
definitivně končí
O zrušení Vojenského újezdu
Brdy je definitivně rozhodnuto. Příslušný zákon v úterý 20. ledna podepsal prezident Miloš Zeman. Oznámil to jeho mluvčí Jiří Ovčáček.
Zmenší se i území ostatních újezdů.
Zákon začne platit od roku
2016. Sněmovna zákon schválila
loni v prosinci i přes výhrady některých poslanců z ČSSD, Senát
pak minulý týden.
Podle ministerstva obrany jsou
vojenské újezdy na současný rozsah armády zbytečně veliké a vojáci je nedokážou využít. Zrušením
Vojenského újezdu Brdy, který je
určen k výcviku dělostřelectva,
prý armáda ušetří 70 milionů korun. Dělostřelci budou podle ministra obrany Martina Stropnického využívat cvičiště o rozloze 560
hektarů poblíž Jinců.
Se zrušením brdského újezdu
nesouhlasí Středočeský kraj. Jeho
představitelé se obávají developerské činnosti, znečištění vodních zdrojů nebo toho, že nebude
včas dokončena pyrotechnická
očista území.
Podle armády pyrotechnici
svou práci dokončí podle plánu
do konce roku 2017. Kritici Středočechům vyčítají, že jim vadí
především změna hranic mezi
kraji, kvůli které střední Čechy přijdou o část svého území
ve prospěch Plzeňského kraje.
Ochrana přírody má být zaručena tím, že den po zrušení
újezdu bude v Brdech vyhlášena
chráněná krajinná oblast. Po zrušení újezdu vznikne na jeho území na počátku příštího roku šest
nových obcí, které budou v letech
2016 a 2017 dostávat dvojnásobek
částky, jež by jim jinak připadla
z rozpočtového určení daní.
ČTK
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z usnesení zastupitelstva a rady města
Z usnesení Zastupitelstva
města Hořovice
ze dne 11. prosince 2014
Zastupitelstvo města Hořovice
po projednání na základě zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
n podle § 85 písm. a) schvaluje
III. dodatek smlouvy o výstavbě
mezi městem Hořovice a Městskou
akciovou společností Hořovice, a. s.
n podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
5. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2014
n podle § 84, odst. 2, písm. j)
schvaluje
Kontokorentní úvěr na rok 2015
do výše 5 mil. Kč
n podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje
Rozpočet města Hořovice na rok
2015 v paragrafovém znění jako
schodkový. Schodek je vyrovnán
kontokorentním úvěrem
n podle § 84 odst. 2 písm. h)
schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č.
3/2014 o zákazu požívání alkoholu
a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství
n podle § 84, odst. 4 volí
přísedící Okresního soudu v Berouně a to paní Janu Šrámkovou
a Mgr. Olgu Kebrlovou

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 17. prosince 2014
n Rada schvaluje vnitřní předpis
č. 6 / 2014 - aktualizované znění
organizačního řádu městského
úřadu s účinností od 1. 1. 2015
s tím, že činnost v oblasti prevence
kriminality a výkon funkce protidrogového koordinátora město
zajistí smluvně. Současně rada
podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje
s účinností od 1. 2. 2015 celkový
počet zaměstnanců města, zařazených do městského úřadu, na 76.
n Rada souhlasí se zakoupením
celkem 24 ks programu Office
2013 ve dvou verzích přes aukční
portál a s tím souvisejícím registrováním města na portále pro
případné další aukce.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje Ing. Miroslav Klíma, za cenu 228.690 Kč vč. DPH,
projekt pro územní řízení na sta-
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vební akci nazvanou „Výstavba
a rekonstrukce sportovní haly
v Hořovicích“.
n Rada souhlasí s proplacením
víceprací ve výši 148.774,25 Kč
bez DPH, vzniklých při provádění
opravy nátrže Červeného potoka,
kterou provedla firma RADEK
ŠKVÁRA s. r. o. Vícepráce zahrnují odvodnění historických meliorací a podzemních pramenů, které
byly zjištěny při výkopových pracích a nebyly součástí projektové
dokumentace.
n Rada souhlasí s dokoupením
potřebného počtu licencí k SW
GINIS za účelem bezproblémového chodu městského úřadu v roce
2015 a dalších letech za dohodnutou částku 244.783 Kč vč. DPH,
od společnosti GORDIC spol. s r.
o. Částka bude uhrazena v průběhu prvního pololetí roku 2015.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje Ing. Luděk Novotný, za cenu 54.450 Kč vč. DPH,
realizační dokumentaci stavby
na stavební akci nazvanou „Chodník v ulici Příbramská, Hořovice“.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje Ateliér Kprojekt, za cenu 175.329 Kč vč. DPH,
dokumentaci pro územní řízení
na stavební akci nazvanou „Rekonstrukce ulice U Nádraží (silnice III/1146) v Hořovicích“, která reflektuje záměr města zajistit
v ulici opět obousměrný provoz.
n Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 15. 12. 2014
a uložila nepotřebné předměty navrženými způsoby zlikvidovat.
n Rada souhlasí s textem přílohy ke smlouvě o dílo, podle které
provede pan Petr Bárta (Apokork
studio), za cenu 260.359 Kč bez
DPH, tj. 315.034 Kč vč. 21% DPH,
obnovu parketové podlahy v sále
radnice, a to v termínu květen až
červen. Samotný text smlouvy
o dílo odsouhlasila rada na svém
zasedání dne 19. 11. 2014 usnesením č. 24, příloha obsahuje rozpočet akce.
n Rada souhlasí s textem dodatku č. 7 k pojistné smlouvě
č. 7720500921, podle kterého
pojistí Kooperativa, pojišťovna, a. s., za cenu 7.728 Kč ročně
dokončenou stavební akci nazvanou „Přístupová komunikace ke Společenskému domu
a sportovnímu areálu“. Celkové
pojištění městského majetku
stoupne na 281 598 Kč ročně.
n Město Hořovice schvaluje
smlouvu o dílo, podle které Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. zajistí přípravu

žádosti o dotaci na projekt Výstavba sběrného dvora odpadů města
Hořovice z Operačního programu Životní prostředí za cenu
44.770 Kč včetně DPH.
n Rada souhlasí se zněním
smlouvy o nájmu prostor, podle
které Národní památkový ústav,
správa zámku v Hořovicích, pronajme městu zámeckou kapli a tři
místnosti v patře severozápadního
křídla zámku ke konání sňatečných obřadů. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 4. 2015
do 31. 10. 2015.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostor, podle které
město pronajme Svazu tělesně
postižených MO Hořovice místnosti v objektu městského úřadu
č. p. 640 - tři místnosti v 1. NP pro
kanceláře a tři místnosti v suterénu,
1. NP a 3. NP pro sklady kompenzačních pomůcek. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2015
do doby získání jiných prostor,
nejpozději do 31. 12. 2015. Nájemné činí 13.300 Kč za sjednané
období.
n Rada souhlasí se zněním
smlouvy o nájmu nemovité věci pozemku, podle které město pronajme panu Jiřímu Přibylovi část
pozemku p. č. 1154/9 v k. ú. Hořovice pro parkování jednoho autobusu. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou. Nájemné činí 6.000 Kč
ročně + základní sazba DPH.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nemovitých věcí, podle
které město pronajme Sportovnímu clubu Škorpion Hořovice pozemek p. č. 2112/18 a část pozemku p. č. 2112/1 v k. ú. Hořovice.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019.
Nájemné činí 3.500 Kč ročně.
n Rada souhlasí se zněním
smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě
se společností ČEZ Energo, s.r.o.,
spočívajícího v umístění, zřízení,
provozování a údržby podzemního kabelového vedení na pozemku parcelní č. 942 / 1 v k. ú. Velká
Víska v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 821-240/2014
v délce 69,3 m. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 10.500 Kč + DPH.
n Rada souhlasí se zněním
smlouvy o nájmu prostor, podle
které město pronajme panu Zdeňkovi Jančí část komínu na pozemku p. č. 942/1 v k. ú. Velká Víska
za účelem umístění vykrývače pro
šíření signálu internetu. Smlouva
se uzavírá na dobu určitou od 1.
1. 2015 do 31. 12. 2016. Nájemné

činí 4.000 Kč ročně + základní sazba DPH.
n Rada souhlasí se zněním
smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité
věci, podle které město bezúplatně
převede pozemek parcelní č. 920 /
3 v k. ú. Velká Víska na NH Hospital, a. s., za účelem vybudování
a provozování parkovací plochy
pro osobní vozidla pro klienty nemocnice.
n Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o podnájmu nemovitosti ze dne 2. 8. 2012,
kterým se rozšiřuje velikost části
nemovitosti (kotelny Višňovka),
kterou Hořovická teplárenská, s.
r. o., podnajala společnosti ČEZ
Energo, s. r. o., za účelem instalace
a provozování kogenerační jednotky.
n Rada souhlasí s přenecháním
sálu radnice paní Blance Vášové
v termínu od 9. 1. 2015 do 10. 4.
2015 vždy v pátek od 18:30 hod.
do 22:15 hod. za účelem pořádání
tanečních kurzů. Poplatek bude ve
stejné výši jako v r. 2014,
tj. 24 000 Kč. Současně rada souhlasí s navrženou Smlouvou
o spolupráci při zajištění kulturní
akce v souladu s výše uvedenými
podmínkami.
n Rada souhlasí s dodatkem
č. 7 smlouvy č. 2230-26/2009-DO
s PROBOBUS, a. s., o závazku
veřejné služby k zajištění ostatní
dopravní obslužnosti města Hořovice formou městské hromadné
autobusové dopravy v roce 2015,
podle kterého budou kalkulovány maximální náklady ve výši
33,51 Kč/km.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Hořovice na sociální oblast
pro organizaci Poradna pro občanství, občanská a lidská práva,
se sídlem Ječná 7/548, Praha 2,
která provozuje registrovanou sociální službu - Nízkoprahové zařízení pro děti v Hořovicích.
n Rada souhlasí se zněním Komunitního plánu sociálních služeb
města Hořovice a spádových obcí
na období 2014 – 2018 a Akčního
plánu města Hořovice a ORP pro
oblast sociálních a návazných služeb na období 2014 - 2016.
n Rada bere na vědomí přehled
aktuálních dotačních možností
pro město Hořovice k datu 12. 12.
2014.
n Rada vzala na vědomí zprávu
technického a dopravního odboru
MěÚ Hořovice o způsobu čištění
uličních vpustí na území města.
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z usnesení rady města - informace
Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 14. ledna 2015
n Rada schvaluje 6. rozpočtové
opatření města Hořovice na rok
2014, kterým se zvyšují příjmy
i výdaje o 38,1 tis. Kč.
n Starosta města vyhlašuje výběrové řízení na rozdělení dotací pro
oblast sociální na rok 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 přidělením
uvolněného malometrážního bytu
1 + kk v ulici 1. Máje č.p. 699, zájemci dle předkládací zprávy. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou v trvání 6 měsíců s možností
dalšího prodloužení. Důvodem
je prověření schopnosti žadatelky
pravidelně hradit nájem a služby.
n Na základě soustavného nepřístojného chování některých občanů na veřejném WC na Palackého
nám. v nočních hodinách rada stanovuje provozní dobu veřejného
WC v zimním období 7 - 18 hod.
(pracovní dny i soboty a neděle)
a v letním období 6 - 22 hod. (pracovní dny i soboty a neděle).
n Rada ukládá odboru technickému a dopravnímu, aby ve spolupráci s odborem vnitřních
věcí a právním prověřil všechny
aspekty zřízení rozptylové loučky v areálu Městského hřbitova
v Hořovicích.
n Rada souhlasí s rozsahem údržby
veřejné zeleně na území města Hořovice, kterou bude provádět Městská správa bytového a nebytového
fondu. Údržbu zeleně na Náměstí

Boženy Němcové bude provádět
firma Zahradnictví Bauer a údržbu
zeleně Palackého náměstí firma Zahradnictví Šenk. Kontrolu a převzetí provedených prací bude provádět
odbor technický a dopravní.
n Rada ukládá odboru technickému a dopravnímu, aby vypsal veřejnou zakázku na úpravu veřejné
zeleně v oblasti Západního sídliště
- okolí sochy partyzána podle vítězného návrhu studenta SOŠ Hořovice, který doporučila komise životního prostředí. Současně prověřit
dostupné čerpání dotačních titulů.
n Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o podnájmu nemovitosti ze dne 2. 8. 2012, kterým
se rozšiřuje velikost části nemovitosti (kotelny Višňovka), kterou
Hořovická teplárenská, s. r. o., podnajala společnosti ČEZ Energo, s. r.
o., za účelem instalace a provozování kogenerační jednotky.
n Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které zpracuje
Atelier Kprojekt, s. r. o., za cenu
175.329 Kč vč. DPH, dokumentaci
pro územní řízení na stavební akci
nazvanou „Rekonstrukce ulice
U Nádraží (silnice III/1146) v Hořovicích“.
n Rada souhlasí s aktualizací strategického plánu města Hořovice
pro roky 2008 - 2025 a zároveň
souhlasí s nabídkou, podle které
aktualizaci zajistí odborná firma
Libor Lněnička za cenu 49.500 Kč
vč. DPH.
n Rada projednala žádost společností JALUS, a. s. a GAMINE,
a. s., ve spojení s majiteli nemovitosti č. p. 152 v ul. 9. května
v Hořovicích Hoag Dinh Hung
a Ngo Thi Hoa a nesouhlasí se
změnou obecně závazné vyhlášky
č. 1/2014, která by zařadila hernu
a bar na uvedené adrese do lokalit,
kde je povoleno provozování loterií a jiných podobných her.

n Rada projednala žádost společnosti JARON group, a. s., o vydání
povolení k provozování výherních
hracích přístrojů na adrese Penzion Valdek, Vágnerova 374, Hořovice. Rada nesouhlasí se změnou
obecně závazné vyhlášky č. 1/2014,
která by zařadila Penzion Valdek,
Fügnerova 374, Hořovice do lokalit označených ulicí a číslem popisným, kde je povoleno provozování
loterií a jiných podobných her.
n Rada souhlasí s upraveným
zněním smlouvy o nájmu prostor,
podle které město pronajme Svazu
tělesně postižených MO Hořovice prostory v objektu č. p. 640 – 3
místnosti v 1.NP pro kanceláře a 2
místnosti v 1. a 3. NP pro sklady
kompenzačních pomůcek. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.
1. 2015 do 31. 12. 2015. Nájemné
činí 12.000 Kč za sjednané období.
n Rada souhlasí s konáním 27. Cibulového jarmarku, který pořádá
ZO Českého zahrádkářského svazu Hořovice a který se uskuteční
3. října 2015. Dále rada souhlasí
s pronájmem sálu a přísálí v budově radnice a s pronájmem veřejného prostranství od pátku 2. října
od 17:00 hod. do soboty 3. října
do 22:00 hod. v souvislosti s konáním této akce.
n Rada souhlasí s výpůjčkou pozemků č. 771 a 774 v k. ú. Velká
Víska spolku Mohykán pro volnočasové aktivity dětí a mládeže.
Podmínkou je údržba pronajatých
pozemků. Připravit návrh smlouvy
o výpůjčce.
n Připravit ve spolupráci se společností STATEK HOŘOVICE,
s. r. o., smlouvu o dlouhodobém
pronájmu pozemku (10 let) o ploše 3.300 m2 za roční nájemné 120
Kč/m2 za účelem zřízení sběrného
dvora odpadů.
n Rada souhlasí s úpravami v zásadách a kritériích pro poskytování

dotací z rozpočtu města Hořovic sociální oblast. Rada dále rozhodla
v souladu se zásadami o vypsání výběrového řízení na rozdělení dotací
pro rok 2015, a to k 19. lednu 2015.
n Vzhledem k možnosti získání
dotace na obnovu kulturních památek rada souhlasí s obnovou
zrušené sochy sv. Jana Nepomuckého v původní lokalitě u sv. Jána
a pověřuje O. Vaculíka, aby o podmínkách vydání litinové sochy
jednal s ředitelkou Muzea Českého
krasu v Berouně, v jehož depozitáři je socha uložena.
n Rada odvolává Mgr. Petra Bakuleho z funkce manažera prevence
kriminality a do této funkce jmenuje místostarostu Ondřeje Vaculíka.
n Radní nesouhlasí s prominutím
poplatku ze vstupného u maturitních plesů. Pokud školy požádají,
rada souhlasí s poskytnutím dotace do výše zaplaceného poplatku.
n Rada ukládá odboru finančnímu a školství, aby prověřil výběr
poplatků ze vstupného v souladu
s obecně závaznou vyhláškou města o místních poplatcích.
n Radní nesouhlasí se snížením
poplatku ze vstupného u 11. kynologického plesu. Pokud organizace požádá o dotaci na činnost v r.
2015, rada souhlasí s navýšením
do výše zaplaceného poplatku.
n Rada souhlasí se stanovením závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím města na rok 2015 podle
návrhu v příloze originálu zápisu.
n Rada vzala na vědomí informaci o činnosti a záměrech Spartaku
Hořovice, které přednesl předseda
Jaroslav Sedlák.
n Rada vzala na vědomí písemnou
informaci o výsledcích finančních
kontrol u příspěvkových organizací města, které byly provedeny
ve IV. čtvrtletí 2014.
n Rada rozhodla, že příští jednání
zastupitelstva bude 5. 3. 2015.

Rozpočet města pohledem Hnutí ANO Hořovice
Svojí opoziční činnost mělo možnost poprvé uplatnit místní sdružení Hnutí ANO
na 6. zasedání Zastupitelstva města Hořovice
v polovině prosince. Hlavním bodem zasedání bylo bezesporu schvalování rozpočtu
města na rok 2015, který byl koalicí navržen
a následně schválen jako ztrátový 800 tisíc
korun. Hnutí ANO vidí chyby v rozpočtu zejména v nedostatečných investicích do údržby, oprav majetku města a absenci rezervních
fondů pro případné spolufinancování dotačních programů. V souvislost s navrhovaným
rozpočtem zastupitel Ing. Petr Karban upo-
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zornil, že sestavení rozpočtu je v rozporu se
zákonem č. 250/2000 Sb. § 6, odst. 3 a vyhláškou č. 323/2002, bohužel námitka nebyla akceptovaná.
Návrh 5. rozpočtového opatření na rok 2014,
byl schválen ve schodku mínus necelých 5 milionu korun. Schodkový výsledek hospodaření
z roku 2014 je dán především vrácením zálohy
ve výši 4. mil korun Městské akciové společnosti
Hořovice a.s. a skutečností, že tato záloha v celkové částce 8 mil korun byla prohospodařená
předcházejícím vedením města. Dle presentovaného názoru Ing. Petra Karbana se představi-

telé města nechovali jako řádný hospodář, když
nebyli 4 roky schopni prohospodařených 8 mil
vyrovnat a dál spoléhají na příjem z prodeje nemovitého majetku města.
Jako zásadní pochybení vidíme i způsob
jakým byly dokumenty pro zastupitelstvo
předkládány. Nedodržení jednacího řádu zastupitelstva popisuje kontrolní výbor prostřednictvím předsedy Ing. Petra Karbana.
Chovat se jako řádný hospodář dle našeho
názoru znamená vytvářet vyrovnané hospodaření a nerozprodávat majetek města.
Ing. Petr Karban
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Ohlédnutí za rokem 2014

MO Svazu tělesně postižených Hořovice
Vážení členové a uživatelé našich služeb,
rok se s rokem sešel a já opět
stojím před nelehkým úkolem
shrnout pro Vás ve stručnosti 12
měsíců. A že byl u nás rok 2014
opět úspěšný, nemusím podotýkat. Rok 2014 bych přirovnala
k jednomu dlouhému maratónu,
který jsme po celou dobu běželi
ve velmi vysokém tempu, a troufám si tvrdit i při vysoce kvalitním výkonu. Jedna akce pro
tělesně postižené stíhala druhou,
za celý rok nebyl měsíc, kdybychom měli čas si vydechnout
a dobít energii. Přesto při pohledu do zpětného zrcátka zůstávají
krásné vzpomínky. Ptáte se jaké?
S rokem 2014 budu mít navždy
spojenou nádhernou atmosféru na 2. rekondičních pobytech
v Náchodě, zvláště pak vynikající společné výlety, kde jsme
navštívili Kladské pomezí-krajinu příběhů a magické krásy…
Pobyt a krásná příroda na nás
dýchla na pobytu v Beskydech,
procházka dřevěným městečkem
v Rožnově pod Radhoštěm nás
okouzlila.
Vzpomínáme na říčku Vydru,
kde jsme sestupovali od Antýglu
Povydřím k Čeňkově pile. Krásný
pobyt byl i v termálních lázních
Podhájska, kde jsme byli ubytováni v nádherném penzionu
„IVETA“ v obci Radava. A samozřejmě ve výčtu těch nejhezčích
společných chvil nesmím zapomenout na společné večírky pořádané na pobytech, a ty úžasné
výkony v tanečních kreacích.
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Jedna skupina v tom loňském
tvoření ovšem vyčnívá! Ano, je
to kolektiv 10 - dobrovolných
pracovníků, kteří pomáhají v půjčovně kompenzačních pomůcek,
výtečně a nezištně, za to jim patří
veliké poděkování a musím dodat, že půjčovna KP slouží celé
veřejnosti již 5. rokem. Od roku
2009 využilo tuto službu 2026
klientů, bylo zaznamenáno 4 866
výpůjček, dovoz polohovacích lůžek využilo 227 klientů.
Organizace STP Hořovice má
za sebou další rok své existence
a nutno říci, že ne neúspěšný, byla
realizátorem mnoha, jak pravidelných i mimořádných projektů. Ve své pestré paletě činností
zaměřených především na oblast
seniorů, postižených a hendikepovaných občanů, cítíme potřebu
spolupráce a vzájemného propojení s Městským úřadem Hořovice, s obecními úřady po celém
rozsáhlém regionu organizacemi
STP, Nadacemi a významnými
partnery, s mediálními partnery,
jejichž pomoc je pro naši organizaci velikým přínosem. Tato rekapitulace navíc utvrdila ještě v jedné podstatné věci: Všechno to
úsilí, námaha, přesčasy a nejistota,
VŠECHNO TO STÁLO ZA TO!
Úspěch můžeme vidět v zájmu
a spokojenosti vás členů, kterých je již přes 500, ve spokojenosti klientů, ve výčtu realizovaných služeb a stu projektů nebo
v úspěšném dobrém hospodaření. Rok od roku si však stále více
uvědomuji, že úspěch naší organizace stojí především na lidech

- na jejich pracovitosti, profesionalitě a laskavém přístupu celého
týmu k uživatelům našich služeb,
na pomoci dobrovolníků, členů
organizace a v neposlední řadě
na podpoře našich partnerů, dárců, příznivců a veřejnosti.
Proto i Vy si po přečtení
„Ohlédnutí za rokem 2014“, přičtěte zasloužený DÍK, který Vám
za úspěšný rozvoj našeho sdružení Svazu tělesně postižených
v Hořovicích právem náleží!
Děkuji Vám všem, kteří se
na činnosti organizace větší, či
menší mírou podílíte, anebo jste
se v minulosti podíleli. Podle
mého názoru není v tom celku
důležité, zda nám pomáháte jednorázově, či dlouhodobě ať už
v roli dobrovolníka, zaměstnan	
  
ce, člena, klienta, individuálního

dárce nebo strategického partnera. Každá pomoc se počítá!
Důležitá je společná dobrá
vůle, stejný cíl a vzájemný respekt, který nás v organizaci
Svazu tělesně postižených spojují
v jedno mimořádné společenství
spřízněných duší.
Ještě jednou děkujeme všem,
kteří se v roce 2014 jakýmkoliv
způsobem podíleli na činnosti
naší organizace, všem, kteří spojili své síly pro dobro seniorů, tělesně postižených a hendikepovaných občanů. Díky tomu můžeme
všichni společně věnovat kousek
svého života pro druhé.
Děkuji Vám a přeji hodně radosti, lásky, zdraví a přátel kolem
sebe v Novém roce 2015.
Jarmila Gruntová
předsedkyně organizace

Zájezd do Plzně na muzikál Cats
Organizace Svazu tělesně postižených pořádá zájezd do Nového
Plzeňského divadla Josefa Kajetána Tyla. Budova byla postavena
v letech 2012-2014, nová scéna má kapacitu 461 diváků.
Muzikál CATS
(Kočky) se může
pochlubit celou
řadou superlativů. Na Brodwayi se Cats
zařadily mezi
tři nejdéle hrané
show. V hlavní
úloze exceluje
Stanislava Topinková Fořtová. Představení se koná dne 10. března 2015 od 19
hodin, cena vstupenky 400 Kč plné vstupné, ZTP 50% sleva. Doprava pro členy STP Hořovice zdarma. Přihlášky s platbou přijímáme
v měsíci únoru v úřední dny po-st-čt 11:00- 14:00. Odjezd z náměstí
Boženy Němcové v 17 hodin.
Nové divadlo v Plzni. | foto: Ladislav Němec,

Hasičské informace
Zásahy Hasičského záchranného sboru Středočeského
kraje, územního odboru Beroun, požární stanice Hořovice.
n Od 15. 12. 2014 do 15. 1. 2015 hasiči ze stanice Hořovice vyjížděli k 27 událostem, z toho ke 2 požárům, 12 technickým událostem typu otevření bytu, padlý strom, 7 x k dopravním nehodám,
k 5 událostem typu záchrana osob a zvířat a v jednom případě šlo
o planý poplach. Při událostech spolupracovali se zdravotnickou
záchrannou službou, policií ČR a ostatními složky IZS.
n V úterý 30. 12. 2014 ve večerních hodinách hasiči zasahovali
u požáru v bývalém JZD v obci Jince. V budově hořelo obložení
a vzduchotechnika, požár byl zlikvidován pomocí 1 x C proudu.
n Silný vítr zasáhl ve dnech 10. 1. - 11. 1. 2015 i oblast Hořovicka.
S likvidací popadaných stromů pomáhali hasiči v Hořovicích, na
Chaloupkách, v Zaječově, Olešné a v Hostomicích.
Podle přehledů HZS Středočeského kraje,
požární stanice Hořovice zpracovala Yvetta Hájková
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Fotosoutěž Brdy
Rádi fotíte? Připravili
jsme pro Vás další soutěž o nejlepší fotografii.
Zašlete nám jednu Vaší
fotku na téma Brdy a můžete vyhrát třeba externí
disk pro Vaše fotografie.

n Fotografie z vystoupení žáků Květuše Ernestové na Galakoncertě v koncertní síni pražského Hlaholu.

ZUŠ Josefa Slavíka: Stopadesátý koncert
Žáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernestové přednesli o čtvrté adventní neděli 21. prosince od 16 hodin v kostele Nastolení sv.
Petra v Antiochii v Hostomicích svůj 150. samostatný veřejný koncert, tentokrát s názvem
LAETENTUR COELI.
První ze stopadesáti samostatných koncertů třídy Květuše Ernestové se uskutečnil 1. října 1996
v hlavním sále zámku Hořovice
k 155. výročí narození Antonína
Dvořáka. Následovaly hudebně
dramatické pořady k výročím
slavných hudebních skladatelů
(Mozart, Schubert, Chopin, Regnart, Caldara, Schumann, Ježek,
Johann Sebastian Bach, Debussy, Slavík, Corelli, Rossini, Sax,
Liszt, Paganini, Czerny, Diabelli,
Beethoven, Verdi, aj.), spisovatelů (Shakespeare, Petrarca, Goethe, Ivan Slavík aj.), historických
osobností (Blanka z Valois), pěvců
(Marchesi, Ema Destinnová, Teresa Stolzová aj.), koncertní cykly
(Sabat Mater, Vánoce a Velikono-

Připravte si masky,
je tu masopust!
V roce 1990 se v Zadní Třebani konala první novodobá oslava
masopustu. Letošní zadnotřebaňský, nebo také Poberounský »fašaňk« tedy bude už šestadvacátý.
Velkolepý rej maškar vypukne
jako vždy poslední sobotu v masopustě - ta tentokrát připadá
na sobotu 14. února.
Program XXVI. Poberounského masopustu, který patří mezi
největší akce svého druhu v celém
Středočeském kraji, začne na návsi
v Zadní Třebani už před devátou
hodinou zabíjačkou. Na stylovém
jarmarku budou kromě výrobků
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ce na zámku v Hořovicích, Z pohádky do pohádky, cykly koncertů duchovní hudby, Zámecká
nokturna, Po stopách Emy Destinnové), komponované pořady
(Impresionistické okouzlení, Ženy
skladatelky, Etudy, Třináct…).
Koncert LAETENTUR COELI uzavřel cyklus koncertů duchovní hudby v rámci římskokatolické hořovické farnosti (2011
- 2014, devět koncertů). Šestkrát
byl maestrem di cappella varhaník Svatomikulášského chrámu
Přemysl Kšica, dvakrát strahovský mistr Vladimír Roubal, jednou vítěz mezinárodní varhanní
soutěže v Magdeburgu Drahoslav
Gric. Šestkrát interpretoval virtuózní trumpetové party první
řemeslníků k dostání preclíky, perníky, koláče, pečené maso, víno,
medovina... V 9:30 bude odstartováno finále soutěže Školní palačinka, v níž změří síly dětští kuchaři.
Počínaje 10:15 se na improvizovaném jevišti v podobě valníku
postupně představí staropražská
kapela Třehusk, kejklíř a iluzionista Petr Theimer, dětská lidová
muzika Notičky, taneční skupina
Proměny a řevničtí ochotníci s tradiční masopustní fraškou. Nakonec bude symbolicky pochován
Masopust a oceněny nejoriginálnější masopustní převleky.
Poté bude na zadnotřebaňské
návsi oficiálně zakončen premiérový ročník Gurmánského
festivalu Karlštejnska a obcí se

trumpetista Trubačů prezidenta
České Republiky František Svejkovský. Dále účinkovali Jiří Pražský, Hana Hoffmannová a Jana
Hřebíková (housle), Táňa Rezková (zobcové flétny), Petr Svoboda a Robert Pacourek (klarinety) a Jakub Svejkovský (trubka)
a Květuše Ernestová s komorním
pěveckým souborem Základní
umělecké školy Josefa Slavíka
v Hořovicích. Každý koncert
duchovním slovem uvedl administrátor farnosti P. Stefan Wojdyla, na adventních koncertech
bylo rozdáváno Betlémské světlo
a dobrovolné vstupné ze všech
koncertů bylo odevzdáno pro potřeby kostelů.
Marcela Folková, ZUŠ Hořovice
vydá průvod maškar v čele s kapelou a kvartetem »hlavních« postav: medvědem a medvědářem,
policajtem i Masopustem-Bak-

chem. Všichni budou ochutnávat
dobroty - jedlé i tekuté - které pro
ně připraví místní hospodyňky
a hospodáři. Loni průvod pohostilo neuvěřitelných 37 (!) domácností - podaří se letos tento rekord
překonat...? Tři vítězové soutěže

Jak na to?
Do 14. 2. 2015 nám zašlete fotografii se svým jménem
na mail: foto@regionart.cz
Dne 15. 2. zveřejníme
všechny soutěžící fotografie
na našem FB profilu, kde
budete moci hlasovat jednoduše pomocí „lajků“. Hlasování bude probíhat až do 22.
2., kdy se dozvíme vítěze.
Ceny: 1. místo: externí disk,
2. místo: selfie stick, 3. místo: flash disk
Bližší informace na www.
regionart.cz.

Toulky italskou frontou
Cílem tohoto bezplatného
kurzu je seznámení s denním životem na italské frontě, s prožíváním válečných skutečností očima
obyčejných vojáků. Doplněno
o dobové i současné fotografie,
ukázky z deníků vojáků, historické filmy.
Více informací na http://www.
cuni.cz/UK-6084.html
Termín konání: od 2. února
2015, každé pondělí v 15:30 hod.
10 přednášek. Místo konání: Studovna EDISu, Senovážné nám.
26, Praha 1, budova R, 4. patro
(výtah).
o nejlepší koblihu, šišku či jiné
masopustní občerstvení budou
jako každoročně oceněni. Bezprostředně po skončení průvodu, tedy
přibližně od 18:00 do 18:30, se
ještě bude konat neformální sousedské posezení s kapelou Třehusk
ve Společenském domě.
Masopustní oslavy uzavře v neděli 15. února od 14:00 ve Společenském domě v Zadní Třebani
DĚTSKÝ KARNEVAL. Pro děti
budou připraveny hry, soutěže,
volba nejhezčí masky i kolo štěstí.
Vystoupí liteňské mažoretky, AC
OLYMPIA předvede ukázky aerobiku, zahraje staropražská kapela
Třehusk.
Miloslav Frýdl
http://www.nasenoviny.net
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Kulturní a společenský servis
n Klub Labe
Vísecké nám. 198, e-mail: labe.prochor@seznam.cz, www.klublabe.cz
n HOŘOVICE NA FILMU
Téma: Přijďte na koncert
4. 2. středa od 19:00
Na apríla 1995 se ve Slavíkově síni Nového
zámku konal koncert. “Pan Docent” slavil tehdy
právě padesátku a “Pan Nygrýn” čtyřiapadesátku.
Oba pak předvedli, co všechno umí - například
hru na kytaru jednou rukou nebo bez škobrtnutí
zarecitovat krkolomný Máchův text. Bylo to vystoupení, na které se nezapomíná. Večerem Vás
provede a doprovodný komentář doplní Václav
Merhaut.
n KRAUSBERRY
14. 2. sobota od 21:00
Předprodej vstupenek v IC Hořovice. Cena
vstupenky v předprodeji 150 Kč.
n DETOXICATION BY OLD-SCHOOL
20. 2. pátek od 20:00
MURDER INC. - thrash / Beroun
ACID FORCE - thrash / Banská Bysttrica
EZKATOR - thrash metal / Zlaté Moravce
VALURY - hardcore-punk / Hořovice
n FAIR PLAY - filmová projekce
25. 2. středa od 19:00
Drama, sportovní; Česko/Slovensko/Německo,
2014, 100 min. Režie: Andrea Sedláčková.
Hudba: David Solař, Miroslav Žbirka. Hrají:
Judit Bárdos, Aňa Geislerová, Eva Josefíková,
Roman Luknár, Ondřej Novák a další. Osmdesátá léta v Československu. Mladičká
sprinterka Anna se stává členkou Střediska
vrcholového sportu. Její matka a trenér doufají, že splní kvalifikační limit a postoupí na
olympijské hry...
n EXPEDIČNÍ KAMERA - filmový festival
27. a 28. 2. pátek a sobota od 19:00
Celovečerní promítání filmů o dobrodružství,
divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech. K pohodě večera přispěje dobře zásobený
bar a čajovna.
Připravujeme na březen:
n 4. 3. DÍVČÍ VÁLKA - Zdická divadelní s.r.o.
uvádí reprízu představení F.R.Čecha
n 6. 3. Dvojkoncert písničkářů IVO JAHELKY a MIROSLAVA PALEČKA
n 11. 3. HOŘOVICE NA FILMU
n 14. 3. PORTA 2015 - finále Podbrdského
oblastního kola Porty
n 25. 3. TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR

n Společenský dům
Nádražní 606, tel. 311 512 915
n Maturitní ples SpgŠ Beroun
6. 2. pátek od 19:00
K tanci a poslechu zahraje skupina IDEAL
BAND. Večerem Vás provede Jan Flemr.
Vstupenky: k sezení 200 Kč, k stání 150 Kč.
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n Maturitní ples
Gymnázia Hořovice
13. 2. pátek od 19:00
Oktáva 2015 - Párty 1928
n JAK HLOUPÁ KÁČA
K ROZUMU PŘIŠLA
22. 2. neděle od 15:00
Malé jeviště SD. Loutkářský soubor Malá
scéna MKC Hořovice uvádí pohádku. Scénář
a režie Jaroslav Pelikán.
n PETRA JANŮ se skupinou Golem
24. 3. úterý od 19:00
Předprodej probíhá v IC Hořovice, cena 390 Kč.
n Taneční kurzy
Pořádá Taneční škola Blanky Vášové.
Dospělí - mírně pokročilí: Pondělí 9., 16.
a 23. 2. vždy od 19:00
Dospělí - začátečníci: Pondělí 9., 16. a 23. 2.
od 20:40.
n Taneční kurzy - podzim 2015
Začátek: pátky od 10. 9. 2015.
Mládež - začátečníci H7 od 18:30 do 20:30
Dospělí - středně a více pokročilí H3 od
20:40 do 22:15
Začátek: pondělky od 5. 10. 2015.
Dospělí - začátečníci H1 od 19:00 do 20:30
Dospělí - mírně pokročilí H2 od 20:40 do
22:10
Bližší informace: tel. 603 238 090, e-mail: vasova@volny.cz, www.tanecni.net

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 28. 2.
8:00 - 11:00
Internet pro veřejnost:
Pondělí - čtvrtek
8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Pátek		
8:00 - 11:00
Sobota 28. 2.
8:00 - 11:00
n Prázdninový turnaj „Člověče nezlob se“
20. 2. pátek od 10:30 do 12:30
Neváhejte a zúčastněte se turnaje v oblíbené
deskové hře. Zájemci se musí předem přihlásit
v knihovně nebo na emailové adrese: knihovna1@mkc-horovice.cz v období od 1. - 16.
2. Pro děti do 15 let, členství v knihovně není
podmínkou. V době konání turnaje nebude
možné půjčovat si knihy, prodlužovat dobu
vypůjčení ani využívat internet.

n Přednášky
n Digitus - Ká.Ča.
4 Otázky na paní Annu
4. 2. středa od 14:00
Srdečně zveme všechny občany (nejen seniory) na další setkání v rámci akcí Ká.Ča.

únor 2015

V únoru ukončíme sérii zeměpisných
přednášek paní Anny Špotové, které u Vás
měly velký úspěch. Při poslední přednášce
budete mít možnost se zeptat na vše, co Vás
zajímá a v předchozích přednáškách na tyto
dotazy nezbyl čas aneb „Otázky na paní
Annu“. V objektu: Digitus Mise, o.p.s. - Centrum denních služeb, Pod Dražovkou 1142,
tel. 739 833 316, 311 517 265.

n Domeček Hořovice
Středisko volného času
Větrná 869 Hořovice, tel.: 311 512 223
www.domecekhorovice.cz
Příležitostné akce
n 3. 2. od 8:00, GVH Hořovice. OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA. Okresní kolo
olympiády z anglického jazyka v kategorii I.A ZŠ.
n 5. 2. od 8:00, 1.ZŠ Hořovice. OLYMPIÁDA
Z ČESKÉHO JAZYKA - kolo olympiády pro
základní školy.
n 6. 2. od 18:00, Liteň. KERAMICKÝ OBČASNÍK PRO DOSPĚLÉ. Tvořivé setkání v keramické dílně pro veřejnost. Poplatek 200 Kč.
n 8. 2. od 8:00, Liteň. KERAMICKÝ OBČASNÍK PRO DĚTI. Tvořivé setkání v keramické
dílně pro děti. Poplatek 200 Kč
n 8. 2. od 14:00, Společenský dům Hořovice. DĚTSKÝ KARNEVAL. Karneval pro male
princezny, krále, rytíře, víly a další pohádkové
postavy. Dětská diskotéka, tombola a překvapení.
Poplatek: 40 Kč dospělí, 20 Kč děti.
n 9. 2. od 08:00, GVH Hořovice. OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA. Okresní kolo
olympiády z anglického jazyka v kategorii II.A
a II.B.
n 9. 2. od 15:30, Liteň. ŠKOLNÍ PLES LITEŇ
III. ROČNÍK. Velké plesání pro slečny a mladé
pány ze ZŠ Liteň. Poplatek 20 Kč.
n 11. 2. od 16:00, ZŠ Praskolesy. KONCERT
DĚTÍ ZK V PRASKOLESÍCH. Vystoupení dětí
hudebních kroužků v Praskolesích.
n 12. 2. od 8:00, GJB Beroun. OLYMPIÁDA
Z ČESKÉHO JAZYKA. Okresní kolo olympiády
pro střední školy.
n 14. - 21. 2. od 07:30, chata Slovanka, Jizerské
hory. LYŽAŘSKÝ KURZ SEVERÁK. Lyžařský
kurz o Jarních prázdninách plný slunce, moře
a letních her :-) ...aneb Aloha Slovanka volá aneb
HAWAII Severák. Poplatek: do 15 ti let: 4 860 Kč,
nad 15 let: 5 210 Kč.
n 16.-20. 2. denně od 8:00, RC Kaleidoskop.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR. Příměstský tabor pro
děti ze ZŠ, které tráví jarní prázdiny v Hořovicích.
Zajištěny obědy, pitný režim a denní program.
Poplatek 900 Kč
n 24. 2. od 8:00, 2.ZŠ a MŠ Beroun. ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA. Okresní kolo olympiády
v kategoriích A,B,C,D.
n 26. 2. od 8:00, GVH Hořovice. OLYMPIÁDA Z ANGLICKÉHO JAZYKA. Okresní kolo
olympiády z anglického jazyka v kategorii III.A
pro SŠ.
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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.
Jak si rezervovat místo na vzdělávací akci:
Telefonem na čísle 311 512 223, nebo emailem hkresingerova@domecekhorovice.cz.
n 6., 13., 20. a 27. 2. od 9:00. MIMIKLUBÍK KALEIDOSKOP. Pravidelné cvičení pro
maminky s dětmi od 6 do 12 měsíců. Poplatek 30 Kč. V případě zájmu kontaktujte telefonicky lektorku.
n 9. 2. od 9:30. ROZVOJ DĚTSKÉ KREATIVITY - ZPÍVÁNÍ S KYTAROU. Zpívání
dětských písniček s doprovodem kytary pro
rodiče a děti od 2 let. Poplatek 50 Kč.
n 20. - 21. 2. od 17:00, Centrum ochrany
fauny ČR Hrachov u Sedlčan. KURZ PRO
HLAVNÍ VEDOUCÍ DĚTSKÝCH TÁBORŮ Akreditovaný kurz pro hlavní vedoucí
dětských táborů.
n 22. 2. od 13:00, Králův Dvůr KURZ PEDIG KRÁLŮV DVŮR. Pletení z pedigu pro
dospělé. Jarní věnec z pedigu. Poplatek: 250 Kč.
n 23. 2. od 9:30. ROZVOJ DĚTSKÉ KREATIVITY - RYTMIKA. Rytmizace dětí a rodičů pomocí říkadel, rytmické deklamace, pohybu a zpěvu. Poplatek 50 Kč.
n 24. 2. od 10:00. ROZVOJ DĚTSKÝCH
DOVEDNOSTÍ S PRVKY MONTESSORI.
Rozvíjení dětských dovedností v duchu Montessori pedagogiky. Poplatek 50 Kč.
n 28. 2. od 14:00, Liteň. KURZ PEDIG LITEŇ. Pletení z pedigu pro dospělé. Jarní věnec z pedigu. Poplatek: 250 Kč

n Sedmikráska Hořovice
Anýžova 95, tel.: 728 381 971
sedmikraska-os@seznam.cz
www.sedmikraska-horovice.cz
Pohybové aktivity
n INSANITY - Fitness Hořovice. HIIT cvičení - pro zformování postavy, zlepšení fyzické kondice a redukce hmotnosti, pro viditelné
výsledky je zapotřebí cvičit pravidelně a dodržovat zásady zdravé stravy. Aktuální informace na http://mojetrenerka.webnode.cz/news/
insanity/, lektorka Gabriela Benedová.
n Zumba a AquaZumba s Ilonou. Pravidelné lekce oblíbeného cvičení pod vedením certifikované instruktorky.
n Vodní hrátky - pro děti předškolního
a mladšího školního věku AquaZumba pro
děti doplněná vodními hrami – nutná rezervace. Aktuální informace na http://zumbas-ilonou.webnode.cz/, lektorka Mgr. Ilona
Čížková.
ODPOČINKOVÉ AKTIVITY
n Mimi klub a herna - Rodinné centrum Kaleidoskop. Přijďte si pohrát, zacvičit, poznat
nové kamarády… Cvičení pro děti od dvou
měsíců. Děti rozdělené podle věku. Každý
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pondělí a čtvrtek odpoledne 15:00 - 17:30.
Aktuální informace na http://sedmikraskahorovice.cz, lektorka Renata Babelová
n Oáza vnitřního míru - meditace, relaxace,
dechová cvičení CHI-KUNG, pondělí 18:00
- 20:30 hod. Aktuální informace na http://eftzesrdce.webnode.cz/, lektorky Hanka Kliková,
Štěpánka Vlachová.
PŘEDNÁŠKY, KURZY,
JEDNORÁZOVÉ AKCE
n PŘEDNÁŠKA: Láska, soucit, pokora.
Hořovice, Starý zámek, Rodinné centrum
Kaleidoskop, čtvrtek 26. 2. od 18:00. Soucit
a lítost, ego a pokora, jak poznat rozdíl. Vztah
psychiky k našemu zdraví: srdce, plíce, ruce,
prsa. Nesobecká láska, může být pro nás přínosem? Délka trvání: 1,5- 2 hodiny. Vstupné:
70 Kč. Aktuální informace na www.polakovakineziologie.ic.cz, lektorka Kamila Poláková.
n KURZ BABY MASÁŽÍ. Rodinné centrum
Kaleidoskop ve čtvrtek 19. 2. od 9:30 do 11:30.
Kurz je určen především pro rodiče s dětmi
a budoucí maminky. Přijít ale mohou všichni,
které to zajímá. Masáž je vhodná i pro starší
děti. Přijďte se seznámit s technikou masáže.
Naučit využít dotek k relaxaci a navození pohody. 1. lekce - 150 Kč, 2. lekce po vzájemné
dohodě, lektorka Renata Babelová.
n MAŠKARNÍ VODNÍ HRÁTKY. Městský bazén Hořovice v sobotu 7. 2. od 15:00
do 16:00. Zábavné a dynamické vodní cvičení
na oblíbené dětské písničky. Věk neomezen,
jen musíte vystačit v malém bazénu. Rodiče se
mohou přidat nebo si zaplavat ve velkém bazénu. Aktuální informace na http://zumba-s-ilonou.webnode.cz/, lektorka Mgr. Ilona Čížková.
Bližší informace: Renata Babelová.
n MAŠKARNÍ NA BRUSLÍCH. ZS Hořovice
v neděli 8. 3. od 15:45 do 18:15. Zábavné odpoledne s hudbou na bruslích a v maskách je
určeno pro širokou veřejnost bez rozdílu věku.
Přijďte si vyzkoušet zručnost při jízdě na bruslích. Čeká Vás ukázka krasobruslení. Vstup
na ledovou plochu pouze v bruslích a masce!
Postačí namalovaný obličej, pohádková čepice,
klobouk. Malování na obličej bude zajištěno.
Více na www.zs-horovice.cz. Vstupné 40 Kč
(pouze bruslící). Akci pořádáme ve spolupráci
s městem Hořovice a p. Jíchou (vedoucí ZS a TJ
Kraso Beroun - http://krasoberoun.cz/. Bližší
informace Renata Babelová

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 2. 2. pondělí od 15:00 do 17:00, Beroun,
Hrajeme deskové hry
4 4. 2. středa od 14:00 do 16:00, Lochovice,
Výroba masek na Masopust

4 9. 2. pondělí od 15:00 do 17:00, Beroun,
Výroba přání - enkaustika
4 11. 2. středa od 11:00 do 13:00, Lochovice,
Právní poradna - právník zdarma poradí
v právních otázkách (každý měsíc každou
druhou středu), od 14:00 do 16:00 Výroba
chřestidel na muzicírování
4 23. 2. pondělí od 15:00 do 17:00, Beroun,
Loučíme se se zimou
4 25. 2. středa od 14:00 do 16:00, Lochovice,
Zvířátka na kolíčkách
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
4 Doučování (Beroun) čtvrtek 13:30 - 17:00,
Mgr. Šimandlová
4 Logopedická poradna - 11. a 25. února
4 Psychologická poradna - 2. a 23. února

n Příbram
n SPIRITUÁL KVINTET

15. 2. neděle od 19:00
Velká scéna Divadla Antonína Dvořáka
v Příbrami. Koncert k 55. Výročí naší folkové
legendy, cena vstupenky 280 Kč, online:
http://www.divadlopripram.eu/program.

n Točník
n Kafé Bar Bárka

4 Pepek a námořník
14. 2. sobota od 20:00
Alternative-rock / Litoměřice.

n Žebrák - hvězdárna
n 1. čtvrtek v měsíci. ASTRONOMICKÝ
DEN NA HVĚZDÁRNĚ ŽEBRÁK
n 5. 2. od 18:00 - PRO DĚTI - kreslený příběh
o planetách, promítání noční oblohy s ukázkou zvířátek, prohlídka kopule s hlavním
dalekohledem, indiánská pohádka (pro velký
zájem o tento program doporučujeme rezervaci místa na tel.: 602 530 515)
od 20:00 - PRO DOSPĚLÉ. Příběh meteoritu Žebrák, představení projektu pozorování denních bolidů, informace o přístavbě
přírodovědného centra, promítání noční oblohy, vysvětlení orientace na obloze, představení
aktuálních úkazů a souhvězdí.
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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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Společenská
rubrika

Sedmikráska zve: Zumba s Ilonou
Přijďte se zapojit do některého cvičení
s naší instruktorkou Ilonou:
ÚTERÝ a PÁTEK v 18:00 hod., tělocvična v budově
Gymnázia Hořovice
Zumba fitness - Zumba je sportovní aktivita, energické cviční, při
které se kombinují taneční prvky s cviky posilovacími do jednoduché sestavy za doprovodu živé a rytmické převážně latinsko-americké hudby. Tato lekce je vhodná i pro naprosté začátečníky, kteří se
nemusejí ničeho obávat a mohou se kdykoli přidat. Zároveň mohou
přijít i maminky s dětmi, které se díky jednoduchým choreografiím
snadno zapojí a cvičení bez problémů zvládnou.

Dne 15. 12. 2014 oslavila
v plné svěžesti významné životní jubileum paní Zdeňka
Lukavská z Hořovic. V kruhu rodiny a přátel oslavila
90 let. K tomuto krásnému
výročí jí přišli poblahopřát
i zástupci města Hořovice Jana Šrámková a Mgr. Zdeňka Ulčová. Za město Hořovice paní Lukavská obdržela
květinu, blahopřání a dárkový balíček. Protože paní
Lukavská sleduje a fandí
sportu, především hokeji, tak
mezi spoustou dárků dostala
i hokejový dres.

Ohrožené prostory
VVP Brdy v únoru 2015
V únoru nebude uzavřen celý
prostor Vojenského újezdu Brdy.
Střelby budou prováděny na Vševojskové střelnici ve dnech 9. - 11.
2. a 17. -19. 2.; na ženijním cvičišti
Brda ve dnech 5. a 12. 2.; na pěchotní střelnici Velcí 2.-6., 9.- 12., 16. 20. 2.; na pistolové střelnici Jince ve
dnech 11., 12., 16.-20. 2. a na cvičišti
Boj o osadu Velcí od 9. - 12. 2. 2015.
Velitelé střelnic povolí zahájení střeleb až po uzavření ohrožených prostorů, splnění bezpečnostních opatření podle předpisu
Vševojsk-2-9, provozních řádů,
odborných předpisů.
podplukovník Ing. Petr Šorm

Poděkování
Dne 6. 1. 2015 při návštěvě bazénu ztratila má dcera zlatou naušnici.
Díky ochotě p. Pelána a poctivosti zaměstnanců městského bazénu nám
byla náušnice předána. Chtěla bych
všem poděkovat a popřát v novém
roce mnoho pracovních úspěchů.
M. Humlová, Hořovice

ČTVRTEK 20:00 hod., Městský bazén Hořovice
Aqua Zumba - Aqua Zumba je dynamické vodní fitness cvičení,
vycházející především z aerobních cviků aquaaerobiku, jedinečné
cvičení, které vám dodá energii, zlepší náladu a navíc vám dopomůže k lepší postavě. Ve vodě mohou cvičit i ti, kteří se kvůli problémům s koleny či zády, oběhovým systémem nebo kvůli
nadváze jinému cvičení vyhýbají. Oproti jiným formám cvičení
je to cvičení bez jakýchkoliv otřesů a tím nejúčinněji chrání nejen
naše klouby a páteř, ale i kardiovaskulární systém. Cvičení ve vodě
pomáhá při hubnutí, snižuje hladinu krevního cukru, snižuje stres
a krevní tlak. Odpor vody zvyšuje intenzitu cvičení a současně
masíruje svaly. Toto cvičení zvládne prakticky každý, bez ohledu
na kondici, váhu či věk. Je ideálním způsobem zahájení cvičebního programu i pro úplné začátečníky, můžete se kdykoli přidat.
Cvičení je vhodné i pro těhulky, vítáni budou i muži. Aqua Zumba je zábavný způsob cvičení, u kterého se nezapotíte, ale dáte si
pořádně do těla.
SOBOTA 15:00 hod., Městský bazén Hořovice
Nejbližší termín tohoto cvičení: sobota 7. 2. 2015 v 15 hod.
Vodní hrátky pro děti - lekce Aqua Zumby určená převážně dětem
předškolního a mladšího školního věku. Jedná se o vodní cvičení
v malém dětském bazénu, sestavené do jednoduchých choreografií podobně jako na klasické Aqua Zumbě, navíc je proloženo dětskými vodními hrami. Děti si touto cestou osvojí přirozený pohyb
ve vodě, naučí se z něj radovat a vody se nebát. S menšími dětmi
se mohou v bazénu zapojit maminky (i tatínkové!), podporovat je
a užít si pohybu ve vodě s nimi. Další možností je využít času a zaplavat si ve velkém bazénu.
STŘEDA 18:00 hod., tělocvična v budově
Gymnázia Hořovice
BOLLY - D - je zábavné taneční cvičení inspirované indickými
bollywoodskými tanečními kroky, ale také klasickými belly dance, bhangrou a dalšími. Je vhodné pro každého, nemusíte znát
žádné kroky, nemusíte mít žádné taneční zkušenosti. Střídají se
rychlé rytmy s pomalejšími pasážemi, kdy má tělo možnost spálit
co nejvíce kalorií. Přitom ještě zpevníte a posílíte všechny partie
vašeho těla, vylepšíte kondici a v neposlední řadě zažijete strhující pocit z temperamentního tance, který pozitivně působí na fyzické a psychické zdraví člověka. BOLLY - D podporuje ženskou
krásu a povznáší sebevědomí. Z lekce se vracíte s dobrou náladou
a s úsměvem na rtech.
Informace na: www.ZumbasIlonou.cz, Facebook: Zumba s Ilonou, tel. 723 065 076, e-mail: cizkova.ilona@seznam.cz
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Proměňte vánoční
dobroty do radosti
a kondice
KDE? u hořovických zahrádkářů, Palackého náměstí 89
KDY? každou středu od 16:00
JAK? Zdravotním cvičením
s Buena Vista Vinohrad
KDO VÁM ŘEKNE VÍC? Mgr. Eva
Hrabětová, tel. 773 800 763
Zlobí Vás záda, kolena, ramena
nebo jste po svátcích rozsezení
a chybí vám elán? Přijďte zkusit
zdravotní cvičení s fyzioterapeutkou Mgr. E. Novotnou, každou
středu od 17 hodin v Domě zahrádkářů v Hořovicích na Palackého nám. 89. Cvičení pro lidi
od šedesáti do sta let připravuje
nezisková organizace Buena Vista Vinohrad, www.buenavistavinohrad.cz. Profesionální vedení,
individuální přístup, příjemná
atmosféra. Budeme se těšit.

Jóga
31. 1. sobota od 13:00,
Cvočkařská ul. 286/1,
Hořovice, vchod z Jungmannovy ul.
IMBOLC - HROMNICE
Čas probuzení světla
jóga, rituál, více na:
www.syringa-czech.cz

n Zubní pohotovost
n 31. 1. - 1. 2. MUDr. Veselá Marie, Hudlice 64, tel.: 311 697 65
n 7. - 8. 2. MUDr. Závorová Iva,
Žebrák, Pacovského 277, tel.: 311
533 447
n 14. - 15. 2. MUDr. Vrbová Dagmar, Beroun, Talichova 825, tel.:
311 624 375
n 21. - 22. 2. MUDr. Zhovtonoga
Ekaterina Beroun, Pivovarská 170,
tel.: 311 513 313
n 28. 2. - 3. 1. MUDr. Zímová Marie, Hostomice, Tyršovo nám. 225,
tel.: 311 583 140
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

19. Ples města Zdice
V sobotu 7. 2. od 20:00
ve Společenském domě Zdice. K tanci a poslechu hraje
K Band. Jako host programu
vystoupí Bohuš Matuš. Ukázky
společenských tanců připravil
TK Romany Chvátalové.
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n Veřejné bruslení

Vyhlášení ankety ,,Pětibojař roku 2014“
s dvojnásobnou hořovickou účastí
V úterý 9. prosince 2014 se
v Kongresovém sále Masarykovy koleje sešli nejlepší moderní
pětibojaři z celé české republiky,
aby zhodnotili uplynulou sezónu. Dvě medaile z vrcholných
akcí a stupně vítězů ve Světovém
poháru vynesly poprvé ocenění
pro nejlepšího českého pětibojaře
roku Janu Kufovi z Dukly Praha.
Bronzový medailista ze světového šampionátu triumfoval v anketě před Ondřejem Polívkou,
kolegou z bronzového družstva
z mistrovství Evropy. Třetí skončila Barbora Kodedová. Juniorem
roku se stal Martin Bilko. Součástí slavnostního večera bylo také
vyhlášení mládežnických kategorií, k naší velké radosti s dvojnásobnou hořovickou účastí na pódiu a jednou „bramborovou‘‘
útěchou těsně pod ním, o kterou
se zasloužil Jan Nosek v kategorii
nejmladších chlapců U11.
V kategorii mladšího dorostu
si ocenění za druhého nejlepšího pětibojaře roku odnesl Karel
Vavřička. Toto ocenění si zasloužil

svými výbornými celoročními výsledky, především za druhé místo
v Českém poháru mládeže ve své
kategorii, třetí místo na MČR jednotlivců, za čtvrté místo v závodě
olympijských nadějí v Banské Bystrici v jednotlivcích a druhé místo
ve štafetě tamtéž, rovněž předvedl
nejlepší výkon roku své kategorie
na Kladně.
V kategorii mladších dorostenek se na třetím místě umístila
naše závodnice Karolína Křenková. Karolína se umístila na 3.
místě v Českém poháru, rovněž
na MČR jednotlivců, třetí místo získala na Evropském poháru
v Praze ve štafetě, 2. místo v závodě olympijských nadějí v Banské
Bystrici v jednotlivcích a 2. místo ve štafetě tamtéž a 20. místo
na ME U17 v Španělsku. Oba naši
úspěšní závodníci se v současné
době připravují pod vedením bývalého úspěšného reprezentanta
Michala Michalíka v Plzni, kde
oba studují na sportovním gymnáziu.
Jiří Vavřička

1. 2. neděle
14:00-15:30
2. 2. pondělí
8:00-15:30
3. 2. úterý
8:00-12:45
4. 2. středa
8:00-13:30
5. 2. čtvrtek
8:00-13:00
6. 2. pátek
8:00-13:15
7. 2. sobota
6:30-8:15, 12:30-14:00, 20:30-22:15
8. 2. neděle
14:00-15:30
9. 2. pondělí
8:00-15:30
10. 2. úterý
8:00-12:45, 17:00-18:30
11. 2. středa
8:00-13:30
12. 2. čtvrtek
8:00-13:00
13. 2. pátek
8:00-13:15
14. 2. sobota
6:30-8:15, 10:00-12:45
15. 2. neděle
14:00-15:30
16. 2. pondělí
8:00-15:30
17. 2. úterý
8:00-12:45, 17:00-18:30
18. 2. středa
8:00-13:30
19. 2. čtvrtek
8:00-13:00
20. 2. pátek
8:00-13:15
21. 2. sobota
6:30-8:15, 12:15-14:00, 20:30-22:15
22. 2. neděle
14:00-15:30
23. 2. pondělí
8:00-15:30
24. 2. úterý
8:00-12:45, 17:00-18:30
25. 2. středa
8:00-13:30
26. 2. čtvrtek
8:00-13:00
27. 2. pátek
8:00-13:15
28. 2. sobota
6:30-8:15, 10:00-12:45,20:30-22:15
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Hořovičtí sportovci na vyhlášení
Sportovce roku okresu Beroun
V pondělí 12. 1. 2015 se v naplněném sále České pojišťovny
v Berouně konal druhý ročník
vyhlášení sportovce roku 2014.
Hlavní ceny si v kategoriích
mládeže i dospělých odnesli zástupci berounského sportu, a to
ve všech čtyřech kategoriích.
V kategorii jednotlivci a mládež
zvítězil plavec Tomáš Ludvík,
v kategorii dospělých zaslouženě
získal titul nejlepšího sportovce
našeho okresu atlet Antonín Klika, oba jsou členy Lokomotivy
Beroun. V kategoriích kolektivů
získali první místo chlapci U13,
výběr okresního fotbalového
svazu, a v dospělých první pozici
obsadili SK Kelti 2008 - hokejbal Beroun. Veškeré podrobnosti o vítězných sportovcích jsme
si mohli přečíst v následujících
dnech v článcích Berounského
deníku, a proto bych zde rád napsal o těch dalších v pořadí, také
velice úspěšných sportovcích,
kteří působí v našem hořovickém
regionu.
V kategorii jednotlivců mládež:
n osmé místo obsadil Tomáš Spáčil z RT Zaječov - rybolovná technika. Tomáš se ve svých 16 letech
může chlubit titulem mistr světa
v rybolovné technice v kategorii
družstev, dále byl stříbrný na MS
v hodu do dálky 7,5 g mezi dospělými soupeři.

n šesté místo obsadila Jana
Adámková BK Hořovice - badminton. Na závodech GPC nastoupila ve starší kategorii, v Benátkách nad Jizerou to dotáhla
až do finále, v turnaji na Kladně
byla třetí ve své kategorii, ve čtyřhře s kolegyní Veronikou Čihákovou (též Spartak Hořovice)
dosáhla na zlato a přidala ještě
bronz v mixu. Jana se prosazovala
i na mezinárodní scéně, získala
například bronz na turnaji Slovenia Youth International a vyhrála
mezinárodní turnaj v Kungotě.
n výborné třetí místo patří Jakubovi Stelšovskému - Spartak Žebrák Muay thai/kickboxing - K1,
mistr ČR v lowkicku a vítěz Ekobena ligy vyhrál mezinárodní mistrovství ČR v K1. Na mistrovství
světa organizace WKF v Praze
postoupil až do finále, kde těsně
podlehl reprezentantovi Íránu.
V kategorii jednotlivců dospělí:
V této kategorii měl náš region
ještě jedno čestné zastoupení, ceny
našim sportovcům předával starosta města Hořovice Jiří Peřina.
n Desáté místo Martin Šlapák
- FK Králův Dvůr - fotbal. Kanonýr týmu, na jaře hrál v druholigovém Mostě, na podzim
v třetiligovém Králově Dvoře,
kde nastřílel devět branek. S fotbalem začínal ve Rpetech, odkud
odešel do Příbrami.

Cvičení Falun Gong
V Rodinném centru Kaleidoskop ve Starém zámku Hořovice byl otevřen bezplatný kroužek cvičení
Falun Gong. Koná se každý pátek od 16 do 18 hodin.
Falun Gong, také zvaný Falun Dafa, je prastará metoda zušlechťování těla a mysli. Její vnější forma se
podobá asijskému energetickému cvičení tchaj-čchi
nebo čchi-kungovým cvičením, ale má i svůj hluboký
vnitřní obsah. Kromě pěti cvičebních sestav učí člověka, aby si vážil hodnot pravdivosti, soucitu a snášenlivosti a uplatňoval je v každodenním životě. Metoda má blahodárný vliv na fyzické i duševní zdraví.
Cvičení přináší energii a vnitřní harmonii, důkladně

n Deváté místo Aleš Opatrný Jezdecká stáj Opatrný Hořovice
- jezdectví. Vítěz Velké ceny Zduchovic, vítěz Velké cena Opavy
a Martinické velké ceny, v rámci
Českého skokového poháru obsadil ve finále v Hořovicích třetí
místo.
n Sedmé místo Tomáš Ekl - Ironstars Beroun - běh a triatlon.
Stále se zlepšující běžec dosáhl
na zajímavé výsledky: 2. místo
na Krušnoman duatlonu, 6. místo
v Žebrácké 25 v konkurenci zahraničních běžců, 4. místo na Budějovickém Mercury maratonu,
nejlepší z českých závodníků
na Borealis Linz Donau Marathon, 1. místo závod Hostivice
Run půlmaratón. Jestlipak si ještě
někdo vzpomene, že se sportem
začínal coby kluk z Tihavy jako
žákovský fotbalista Praskoles?
Na závěr nezbývá nic jiného
než poděkovat všem našim sportovcům za reprezentaci hořovického regionu a popřát jim mnoha
dalších sportovních i životních
úspěchů. A pevně věřím, že se
znovu setkáme na dalším ročníku
vyhlášení Sportovce roku okresu
Beroun, a dokážu si představit,
že to bude v daleko větším počtu, protože výborných sportovců máme na Hořovicku opravdu
hodně.
Jiří Vavřička

pročišťuje tělo, odbourává energetické bloky a odstraňuje stres. A nejen to, mnozí lidé se díky praktikování
Falun Gongu uzdravili z nemocí, které západní i čínská medicína považuje
za těžce léčitelné nebo
nevyléčitelné. Cílem této
metody však není zlepšit
si zdraví, ale dosáhnout
vyšších úrovní vědomí
a duchovní dokonalosti.
Cvičení je vhodné pro
lidi všech věkových kategorií. Více informací
najdete na www.falungong.cz.

Jana Adámková
mezi oceněnými
sportovci Berounska
Nejlepší mladá hořovická
badmintonistka Jana Adámková se díky skvělým loňským
výkonům dostala mezi 10 nejlepších juniorských sportovců
berounského regionu. Navázala
tak na svoje úspěšné předchůdce z hořovického badmintonového oddílu Petra a Dominiku
Koukalovi, Petru Hlavačkovou
a Lukáše Zevla, kteří byli minulých letech také oceněni v této
anketě. Jana získala v roce 2014
několik výborných umístění
na turnajích v Belgii, Slovinsku,
Slovensku a Německu a na Mistrovství ČR U13 vybojovala
bronzovou medaili. V létě 2014
byla poprvé pozvána do českého žákovského výběru, s nímž se
zúčastnila mezinárodního tréninkového kempu v Prešově.
Na slavnostním vyhlášení
ankety „Nejúspěšnější sportovec regionu 2014“, kterou již
tradičně pořádal Berounský deník, převzala hořovická reprezentantka ocenění za 6. místo
v juniorské kategorii této ankety. Velký podíl na úspěchu Jany
Adámkové mají kromě rodičů
i trenéři hořovického badmintonového oddílu Ivana Herrmannová a Petr Koukal, kteří
se na jejím výkonnostním růstu
nejvíc podíleli a kteří se o mladé
hráče tohoto dnes obrovsky populárního sportu starají v Hořovicích už víc než 20 let.
Petr Koukal
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