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

strážník Městské policie v Hořovicích
Počet volných pozic: 3; druh práce: strážník Městské policie v Hořovicích. Místo výkonu práce - Hořovice; platové zařazení se řídí zákonem
č. 262/2006 Sb., nařízením vlády č. 564/2006 Sb. a nařízením vlády č. 222/2010 Sb.
Pracovní poměr na dobu určitou - 1 rok, poté na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup dohodou.
Zákonné podmínky:
n státní občan ČR, věk nad 21 let n bezúhonnost, spolehlivost, zdravotní způsobilost ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., v platném znění n
zdravotní způsobilost n ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
Další požadované předpoklady:
n komunikativní osobnost, organizační schopnosti, schopnost zvládnout zátěžové situace, schopnost samostatné práce a aktivního přístupu
k řešení problémů n dobrá znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B n znalost cizího jazyka výhodou, zbrojní průkaz výhodou n
zkušenosti z bezpečnostních služeb, popř. ve státní správě nebo samosprávě výhodou n platné osvědčení o splnění stanovených odborných
předpokladů podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii výhodou
Náležitosti přihlášky uchazeče:
n jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče n státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského
průkazu, telefonní spojení, popř. e-mail n datum a podpis uchazeče
Doklady, které je nutné doložit k přihlášce:
n strukturovaný životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech n originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce n ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání n čestné prohlášení o bezúhonnosti a
spolehlivosti dle ustanovení § 4a) a § 4b) zákona č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších změn n lékařský posudek o zdravotní způsobilosti podle
vyhlášky MV č. 444/2008 Sb., příloha č.2, ne starší než 3 měsíce n souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto
výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů n doklad o složení zkoušky odborné způsobilosti - úředně
ověřená kopie, pokud uchazeč zkoušku složil (nepovinná příloha přihlášky) n zbrojní průkaz - úředně ověřená kopie, pokud uchazeč zbrojní
průkaz vlastní (nepovinná příloha přihlášky)
Žadatel o zaměstnání dále musí splnit tyto podmínky:
n Testy fyzické zdatnosti n Testy psychické zdatnosti n Pohovor (jeho účelem je zjistit všeobecné znalosti a přehled žadatele) n Řidičská
způsobilost (řidičský průkaz sk. B)
Po úspěšném absolvování přijímacího řízení a navázání pracovně právního vztahu s městem Hořovice se z uchazeče stává čekatel. Tento po dobu
několika prvních měsíců prodělává edukaci a výcvik ve všech oblastech, které bude potřebovat pro výkon práce strážníka. Čekatel absolvuje několikaměsíční vzdělávací program ve školícím zařízení mimo město Hořovice. Dále pak čekatel musí absolvovat zkoušku před komisí Ministerstva
vnitra ČR, po jejímž složení je mu vystaveno osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů. Teprve poté se stává strážníkem Městské
policie Hořovice.
Přihlášky s požadovanými doklady je nutné doručit nejpozději do 13. 3. 2015 na adresu: Město Hořovice, kancelář starosty, Palackého
náměstí 2, 268 01 Hořovice. Vzorové doklady lze získat na podatelně MěÚ Hořovice.
Obálku označte slovy: „VŘ- strážník Městské policie v Hořovicích.“
Bližší informace o druhu práce podá: Ondřej Vaculík, místostarosta, tel.: 311 545 321.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Městský úřad Hořovice - odbor dopravní informuje
Klíčové změny od 1. ledna 2015
v souvislosti s novelou zákona
o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích
(č. 56/2001 Sb.).
4 Od 1. ledna 2015 je zrušen tzv.
polopřevod-odhlášení.
4 Změnu provozovatele nebo
vlastníka vozidla v registru vyřídíte
na úřadě, který je místně příslušný
z pohledu prodávajícího.
4 Na úřad je nejlepší přijít společně
nebo může jen jeden z vás. Nepřítomný však musí zmocnit plnou
mocí s úředně ověřeným podpisem
toho, kdo na úřad půjde.
Plnou moc můžete podat elektronic-
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kou formou do datové schránky příslušného úřadu, k tomu je zapotřebí
mít ověřený elektronický podpis.
4 Všechny následující změny provádí nový provozovatel na svém
místně příslušném úřadě.
POZOR NA POLOPŘEVODY
A DOČASNĚ VYŘAZENÁ AUTA
4 Pokud vlastníte vozidlo, které
je v Centrálním registru vozidel
pouze odhlášeno předchozím provozovatelem, musíte podat na příslušný úřad do 30. června 2015
žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních
vozidel. Pokud žádost nepodáte,

vozidlo administrativně zanikne
a už nepůjde přihlásit.
4 Pokud vlastníte vozidlo, které
bylo dočasně vyřazeno z provozu
před 30. červnem 2013 (je v depozitu), musíte přijít do konce roku
2015 na úřad a sdělit adresu místa
umístění vozidla a jaký je účel jeho
využití. Pokud termín nestihnete,
vozidlo administrativně zanikne
a už nepůjde přihlásit.
4 V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku
2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí
administrativní zánik vozu, nýbrž
finanční sankce.

4 Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a zároveň
dočasně vyřazené z provozu, musíte
podat na úřad žádost v kratší z obou
lhůt. V praxi to znamená podat
žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel
do 30. června 2015 a sdělit adresu
místa umístění vozidla a jaký je účel
jeho využití, pokud bud vyřazení
(depozit) pokračovat.
Jaroslav Sedlák, odbor technický
a dopravní MěÚ Hořovice, evidence vozidel - technické schvalování,
tel. 311 545 347, auto1@mesto-horovice.cz
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Vyšla příručka Střípky z Kaleidoskopu
Projekt z Fondu Partnerství „Výměna zkušeností a know-how v oblasti volnočasových aktivit a vzdělávání rodičů s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené“ jde do
finále. Dokončili jsme Střípky z Kaleidoskopu, příručku pro spokojenou rodinu. V ní
najdete informace o vývoji dítěte, drobné říkanky a básničky, informace o tom, co má
umět dítě před vstupem do základní školy a další zajímavosti včetně receptů na jednoduchá dětská jídla. Věříme, že se stane dobrým pomocníkem a rádcem nejen maminkám, ale i dalším členům rodiny.
Vladimíra Šlosarová
ředitelka Střediska volného času - DOMEČEK HOŘOVICE

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Město Hořovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

ředitel/ředitelka příspěvkové organizace
Domov Na Výsluní, Hořovice
se sídlem Pražská 932, 26801 Hořovice

Zařazení dle katalogu prací: nař. vl. ČR č. 222/2010 Sb.: číslo zařazení 1.1.12
Koordinace finančního, personálního, technického, provozního a organizačního rozvoje,
případně rozvoje dalších oborů činnosti příspěvkové organizace – poskytovatel sociálních služeb
Platová třída: 12
Pracovní poměr: na dobu neurčitou.
Termín předpokládané nástupu: 1. července 2015 nebo podle dohody.
Charakteristika činnosti: Organizace a řízení příspěvkové organizace Domov Na Výsluní, poskytovatel sociálních služeb. Plnění povinností
vyplývajících ze Zákoníku práce a obecně závazných předpisů, které se vztahují na poskytovatele sociálních služeb. Zodpovědnost za správu
svěřeného majetku
Kvalifikační požadavky:
n vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
Požadovaná znalost právních předpisů:
n Znalost standardů kvality sociálních služeb n Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách n Vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o soc. službách n Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Znalost práce na PC:
n MS WORD n MS EXCEL n MS POWER POINT n MS OUTLOOK
Specifické požadavky:
n Zkušenosti s vedením a koordinací pracovního týmu n Zkušenosti s hospodařením příspěvkové organizace výhodou
Uchazeč doloží návrh rozvoje zařízení sociálních služeb na období 5 let v návaznosti na potřeby místní komunity (v bodech v rozsahu
minimálně 1 strany formátu A4).
Požadovaná odborná praxe (délka, odbornost):
Praxe v sociální oblasti výhodou.
Požadované kompetence:
n Odpovědnost a samostatnost n Organizační a komunikační schopnosti n Řidičský průkaz skupiny B
Náležitosti přihlášky do výběrového řízení:
n jméno, příjmení, titul n datum a místo narození n státní příslušnost n místo trvalého pobytu n číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana n kontaktní spojení - mobil nebo e-mailová adresa n datum a podpis
Doklady, které je nutné doložit k přihlášce:
n životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech n výpis z evidence Rejstříku
trestů ne starší než 3 měsíce u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud
takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
n doklady dle zákona č. 451/1991 Sb., § 2 odst. 1 písm. a) a b) - lustrační osvědčení a dle § 2 odst. 1 písm. d) až h) - čestné prohlášení ( nemusí
dokládat osoby narozené po 1. 12. 1971) n ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání n doklad o složení zkoušky odborné
způsobilosti – úředně ověřená kopie, pokud uchazeč zkoušku složil (nepovinná příloha přihlášky) n návrh rozvoje zařízení sociálních služeb
na období 5 let v návaznosti na potřeby místní komunity (v bodech v rozsahu minimálně 1 strany formátu A4).
Přihlášky s požadovanými doklady je nutné doručit nejpozději do 15. 4. 2015 na adresu:
Městský úřad Hořovice, odbor organizační a obecní živnostenský úřad, Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice
Obálku označte slovy: „VŘ –ředitel Domova Na Výsluní, Hořovice“
Po ukončení výběrového řízení je možné si osobně vyzvednout předložené doklady do 30. 6. 2015 na odboru organizačním a obecní živnostenský úřad, Palackého náměstí č. 640, kancelář č. 108. Po uplynutí této lhůty budou doklady skartovány.
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z usnesení rady města
Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 28. leden 2014
n Po provedení příslušný úprav,
které jsou přílohou originálu zápisu,
rada souhlasí s návrhem 1. rozpočtového opatření města Hořovice
na rok 2015.
n Rada souhlasí s materiálem
odboru vnitřních věcí a právního
pro jednání zastupitelstva města
dne 5. 3. 2015, upraveného dle dispozic Mgr. Wachtlové.
n Radní se shodli na svém programovém prohlášení v rámci volebního období.
n Rada bere na vědomí rezignaci Mgr. Josefa Forejta, ředitele
příspěvkové organizace Domov
Na Výsluní, Hořovice a pověřuje
pana starostu vypsáním výběrového řízení na nového ředitele.
n Rada souhlasí s bezplatným
pronájmem sálu a přísálí p. Václavu Merhautovi, Vlastivědný dokumentační fond Hořovice, v termínu 13. 4. – 29. 4. 2015, za účelem
konání nekomerční výstavy.
n Rada souhlasí s bezplatným
pronájmem sálu radnice Základní
umělecké škole Hořovice, k uspořádání koncertu k 65. výročí založení ZUŠ Josefa Slavíka dne 25. 3.
2015.
n Rada souhlasí s bezplatným
pronájmem zasedací místnosti hořovické radnice Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých
- ČR, oblastní pobočka Hořovice,
pro pravidelné schůze, které se budou konat vždy první úterý v měsíci v čase 14 - 16 hodin.
n Rada souhlasí s bezplatným
pronájmem zasedací místnosti hořovické radnice Svazu tělesně postižených v ČR, místní organizace
Hořovice, Palackého nám. 640,
na informační schůzky pro členy
STP k rekondičním pobytům, a to
ve dnech: 12. 5. 2015, 11. 8. 2015,
8. 9. 2015 a 9. 6. 2015, vždy v čase
od 14:30 - 15:30 hod.
n Rada schvaluje investiční nákup
strojů pro činnost Městské správy
bytového a nebytového fondu a jejich technických služeb dle přílohy
originálu zápisu z rozpočtu města.
Realizovat nákup ve spolupráci
s finančním odborem.
n Rada souhlasí s realizací přístavby dřevěného provizorního
sociálního zařízení v objektu plaveckého bazénu pro využití letního provozu akvaparku na náklady
Městské správy bytového a nebytového fondu.
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n Rada prozatím nesouhlasí s objednáním a montáží interaktivní
signalizace zabezpečení přechodů
pro chodce a ukládá prověřit odboru technickému a dopravnímu
další možnosti zajištění bezpečnosti přechodů před budovou 2.
ZŠ Vísecké náměstí a před budovou 1. ZŠ Komenského ulice.
n Rada souhlasí s nabídkou,
podle které provede za cenu
max. 187.877 Kč bez DPH, tj.
227.331 Kč vč. 21% DPH, firma
Václav Šťastný, Na Cibulce 814,
266 01 Beroun – Závodí, výstavbu
veřejného osvětlení v ulici Zámecká. Dále zároveň souhlasí s opravou části obrubníků chodníku
v této ulici za cenu 25.000 Kč bez
DPH, tj: 30.250 Kč vč. 21% DPH.
n Rada souhlasí s nabídkovou
cenou za roční údržbu veřejné
zeleně Palackého náměstí ve výši
78.492 Kč bez DPH tj. 94.975,32 Kč
vč. DPH, kterou předložila firma
Zahradnictví Josef Šenk.
n Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy - Státní podpora sportu
na akci nazvanou „Stavební úpravy sportovní haly.“
n Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu MŠMT
- Státní podpora sportu na akci
nazvanou „Stavební úpravy víceúčelového sportoviště v Hořovicích“, týkající se provedení umělohmotného trávníku na fotbalovém
hřišti včetně osvětlení hřiště.
n Rada souhlasí s pokácením šesti smrků kolem pomníku sochy
„Partyzána“ na Západním sídlišti
a to na základě plánované úpravy
zeleně kolem tohoto místa, navržené studentem SOŠ a SOU Hořovice Davidem Novákem.
n Rada souhlasí s proplacením daňového dokladu ve výši
102.890 Kč vč. DPH Městské správě bytového a nebytového fondu
Hořovice, příspěvkové organizaci
za nákup materiálu, potřebného pro stavební úpravu oplocení
a za zřízení vstupních mřížových
vrat do Panské zahrady.
n Rada souhlasí s textem zadávací dokumentace vč. příloh 1 až 5,
tedy i přílohy č. 3, kterou je návrh
smlouvy o dílo, podle které bude
město Hořovice soutěžit zakázku
nazvanou „konsolidace IT a nové
služby TC ORP Hořovice“.
n Rada souhlasí s vyznačením
vodorovného dopravního značení
V 12a „Žlutá klikatá čára“ v prostoru před vchodovými dveřmi
do bývalé budovy kina.
Po schválení dopravního značení

Policií České republiky, dopravním inspektorátem Beroun, provést v jarních měsících zhotovení
tohoto vodorovného dopravního
značení.
n Rada souhlasí se zněním
Smlouvy č. 14173693 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt Zateplení objektů
1. základní školy Hořovice včetně
výměny oken – pavilony 1, 2, 4, 5,
6 ve výši 889.749,40 Kč.
n Rada ukládá odboru technickému a dopravnímu připravit žádost
o dotaci od Ministerstva životního
prostředí na „Vyhodnocení stavu
stromů na území města s návrhem
na jejich ošetření“.
n Zajistit úpravu povrchu cesty
štěrkem od sportovní haly ke koupališti.
n Rada souhlasí s navrhovaným
zněním nájemní smlouvy, podle
které STATEK HOŘOVICE, s.r.o.,
pronajme městu část pozemkové
parcely 86 1 v k. ú. Velká Víska
za účelem zřízení a provozování
sběrného dvora. Smlouva se uzavírá na dobu určitou deset let. Nájemné činí 396.000 Kč ročně. Doplnit inflační doložku dle dispozic
radní Mgr. Wachtlové.
n Rada souhlasí s návrhy smluv
o sdružených službách dodávky
zemního plynu, podle kterých
bude v roce 2015 (od 20. 2. 2015)
dodávat společnost E.ON Energie,
a. s., zemní plyn do odběrných
míst na adrese Vrbnovská 26 až 30
zákazníkovi Městská správa bytového a nebytového fondu Hořovice místo městu Hořovice.
n Rada souhlasí se smlouvou
o umístění komunikačního zařízení pro bezdrátovou počítačovou
síť na objektech města Hořovice,
podle které město pronajme spolku
CHEZNET Cheznovice prostory na střechách budov č. p. 617,
č. p. 640 a č. p. 585 v Hořovicích
pro umístění komunikačních zařízení pro bezdrátovou počítačovou
síť a spolek CHEZNET zajistí konektivitu k internetu pro potřeby
Gymnázia Václava Hraběte, 2. základní školy a městského úřadu,
popř. i 1. základní školy. Smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou.
n Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci
a přispívání na provoz a vybavení
jednotky Hasičského záchranného
sboru v Hořovicích, podle kterého
příspěvek města na provoz a vybavení jednotky HZS bude od r. 2015
činit 70.000 Kč.
n Rada souhlasí se zněním doho-

dy o úhradě škody způsobené úrazem žadateli dle přílohy originálu
zápisu.
n Upravit smlouvu Spolku Mohykán o výpůjčce pozemků p. č. 771
a 774 v k. ú. Hořovice o připomínky radních.
n Rada souhlasí s přidělením bytu
pro jednotlivce v Domě s pečovatelskou službou Hořovice žadateli
dle přílohy originálu zápisu. Klient
splňuje podmínky vnitřního předpisu 3/2011 - Kritéria pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou
službou Hořovice.
n Rada vítá návrh školské komise na uspořádání městského plesu
a v té souvislosti žádá školskou
komisi o přípravu organizačního
zajištění.
n Prověřit, zda je dodržována provozní doba pro veřejnost na městském zimním stadionu.
n Rada ukládá prověřit na základě podnětu školské, kulturní
a sportovní komise, jak je zajištěna
správa hřiště u 1. základní školy.
n Rada města přijímá znění Bezpečnostní analýzy města Hořovice, vypracované pro účely zpracování strategie města v oblasti
prevence kriminality.
n Rada pověřuje starostu k podání žádosti včetně ostatních nezbytných dokumentů na Krajský
úřad Středočeského kraje ve věci
státní účelové dotace pro řešení
problematiky v rámci prevence
kriminality.
n Rada schvaluje znění Strategie
města Hořovice v oblasti prevence
kriminality pro období let 2015 až
2018.
n Rada souhlasí s podáním žádosti o státní účelovou dotaci pro
řešení problematiky prevence kriminality v rozsahu a možnostech
předpokládané finanční spoluúčasti města na vybudování městského kamerového a monitorovacího systému a dále na realizaci
mapy kriminality včetně doprovodných aktivit.
n Rada nesouhlasí s poskytnutím
dotace na 39. ročník Běhu partyzánskou stezkou, který se konal dne
10. 1. 2015. Dotace na akce pořádané v roce 2015 budou poskytovány
na základě žádostí předložených
dle výzvy rady města.
n Rada ukládá vedoucí odboru finančního a školství prověřit
možnosti snížení nebo zrušení
bankovních poplatků z vkladů
na bankovních účtech města.
n Rada bere na vědomí informaci
o přehledu investičních záměrů
města, stavu jejich momentální
připravenosti, nákladovosti a ča-
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z usnesení rady města - informace
sové posloupnosti jejich případné
realizace.
n Rada bere na vědomí přehled
aktuálních dotačních možností
pro město Hořovice.
n Rada vzala na vědomí návrh
pana Kebrleho na zástavbu proluky v Pražské ulici, která kromě komerčních prostor obsahuje i parkovací stání ve dvou podlažích.

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 11. února 2015
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Občanskému
sdružení Sedmikráska Hořovice,
za účelem uspořádání „Blešího
trhu“ dne 21. 3. 2015 v době 8:00
- 14:00 hod. a dále dne 28. 3. 2015
v době 8:00 - 16:00 hod. k uspořádání dalšího ročníku tvořivých dílniček.
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice ZUŠ Josefa
Slavíka ke koncertní činnosti učitelů na pondělí 23. 3. 2015 od 17:30
hod. a s bezplatným pronájmem
zasedací místnosti dne 25. 3. 2015,
jako poskytnutého zázemí účinkujícím a návštěvníkům koncertu k 65.
výročí založení této školy. Koncert
se bude konat 25. 3. 2015. Případné
pohoštění konat v přísálí.
n Rada souhlasí, aby v rámci mezinárodní kampaně „Vlajka pro
Tibet“, k níž se město Hořovice každoročně připojuje, byla dne 10. 3.
2015 na budově radnice vyvěšena
tibetská vlajka u příležitosti 56. výročí povstání Tibeťanů a jejich boje
za svobodu.
n Zajistit úpravu Provozního řádu
divadelního sálu a zasedací místnosti radnice o zákaz užívání zasedací místnosti k jiným, než pracovním, nebo slavnostním účelům
(nikoliv k rautům).
n Radní se seznámili s předkládací
zprávou k právní úpravě řetězení
pracovních poměrů na dobu určitou a zvláštnímu způsobu určení
platového tarifu. Rada má za to, že
v případě zaměstnanců, zaměstnávaných na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného
ze státního rozpočtu a Evropského
sociálního fondu, uzavřené s Úřadem práce České republiky (dále
jen „Dohoda“), jsou splněny podmínky pro řetězení pracovních poměrů na dobu určitou, které účinná
právní úprava umožňuje a to zejména proto, že: 1. město Hořovice se
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v „Dohodě“ zavázalo, že pracovní
místa bude obsazovat výhradně
uchazeči o zaměstnání, které mu
doporučí Úřad práce. 2. zaměstnanci, kteří již veřejně prospěšné
práce vykonávali, byli již zaměstnavatelem řádně proškoleni a ve vykonávaných činnostech nabyli praxe. 3. „Dohoda“ je vždy uzavírána
na dobu určitou, proto zaměstnavatel nemá jinou možnost než uzavírat
s těmito zaměstnanci opakovaně
pracovní poměry na dobu určitou.
Na základě výše uvedeného budou
nadále pracovní poměry, uzavírané
mezi městem Hořovice a zaměstnanci, zaměstnávanými na základě
výše uvedené „Dohody“ uzavírány opakovaně na dobu určitou.
Platový tarif bude určen zvláštním
způsobem v souladu s ustanovením
§6 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě. Tato
úprava je platná na dobu neurčitou.
n Rada na základě výběrového
řízení „Zateplení a oprava střechy
objektu č. p. 640 v Hořovicích“ projednala závěry hodnotící komise
a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky uchazeče ABISKO, s. r. o.,
Huřviny 2528, Rakovník II, jehož
tímto vybírá jako dodavatele a souhlasí s podpisem Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Zároveň
souhlasí s vyloučením uchazečů Severočeská bytová, s. r. o., Kladenská
531/4, Vokovice, Praha 6, SK - IZOLACE, s. r. o., Tyršova 122, Králův
Dvůr a APOKLEM, s. r. o., U Parkánu 30/4, Praha 8.
n Rada prozatím upouští od zřízení
rozptylové loučky v areálu Městského hřbitova v Hořovicích z technických důvodů.
n Servisní firma při pravidelné revizi kotlů na radnici konstatovala, že
již nejsou k dostání náhradní díly.
Z důvodu téměř havarijního stavu
zastaralého zařízení zajistit zpracování projektu vytápění radnice, kina
a budovy úřadu s ohledem na plánovanou rekonstrukci těchto budov.
n Rada souhlasí s konáním veřejných hudebních produkcí v baru
Florida (povětšině diskoték) překračujících stanovenou provozní dobu
podle předloženého rozpisu akcí
v příloze originálu zápisu. Podmínkou je zajištění bezpečnosti a pořádku v areálu restaurace Florida.
n Rada souhlasí s návrhem cenového ujednání pro rok 2015 na dodávku tepelné energie, dodávané
úřadu společností Hořovická teplárenská, s. r. o., na 1,994 Kč bez DPH
za kWh, tj. 2,293 Kč vč. 15% DPH.
Zajistit podpis dodatku č. 2 - cenové
ujednání na rok 2015 k příloze č. 2

ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 07/2013 jež město Hořovice
uzavřelo se společností Hořovická
teplárenská počátkem roku 2013.
n Rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci
a přispívání na provoz a vybavení
jednotky Hasičského záchranného
sboru v Hořovicích, podle kterého
příspěvek města na provoz a vybavení jednotky HZS bude od r. 2015
činit 70.000 Kč.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy
o výpůjčce nemovitostí, podle které
město Hořovice vypůjčí spolku
Mohykán pozemky parcelní č. 771
a 772, lesní pozemky, v k. ú. Velká
Víska za účelem využití Lesním klubem Mohykáně. Smlouva se uzavírá
bezúplatně na dobu tří let.
n Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede pan
Václav Šťastný, za cenu 187.877 Kč
bez DPH, tj. za 227.331 Kč vč. 21%
DPH, dílo spočívající v provedení
venkovního osvětlení vč. kabelových rozvodů v části ulice Zámecká.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene - služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu
č. IV-12-6018118/VB/1 „Hořovice kNN pro parc. č. 1776/1“ s akciovou
společností ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívající ve vybudování přípojky
el. energie pro pozemek p. č. 1776/1
přes pozemek parcelní č. 1777/1 v k.
ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 45 m
za cenu 500 Kč/bm + DPH dle platných předpisů.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene - služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu
č. IP-12-6007330/01 „Hořovice kNN pro parc. č. 2153 / 2“ s akciovou společností ČEZ Distribuce, a.
s., spočívající ve stavbě kabelového
vedení nízkého napětí na pozemku
parcelní č. 1763 v k. ú. Hořovice.
Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 10 m zemního vedení
za cenu 500 Kč / bm + DPH dle platných předpisů.
n Rada schvaluje pořadník pro
přidělení bytů pro dvojice v Domě
s pečovatelskou službou Hořovice
dle přílohy originálu zápisu.
n Rada ukládá doplnit vnitřní předpis o rozdělování příspěvků poskytovatelům sociálních služeb o ustanovení o použití nerozděleného
zůstatku pro naléhavé a neodkladné
případy, o kterých bude rozhodovat
rada.
n Rada souhlasí s nákupem publikace „Jak být dobrým rodičem“
pro účely vítání občánků v počtu 50

kusů za celkovou cenu cca 4.000 Kč.
n Rada souhlasí s návrhem Řídící
skupiny komunitního plánování
na rozdělení finančních prostředků v rámci výběrového řízení pro
poskytnutí dotace z rozpočtu města Hořovice - sociální oblast (viz
příloha originálu zápisu) pro rok
2015 s tím, že žadatel, Farní charita Beroun získá dotaci na službu
denní centrum pro osoby bez přístřeší přesně dle podmínek specifikovaných ve smlouvě po poskytnutí dotace - tedy až v okamžiku,
kdy bude uvedeno do provozu
místo poskytování služby - mobilní buňka.
n Rada nesouhlasí s užíváním veřejného prostranství - Palackého
náměstí - na prezentaci sportovní
akce „Rallye Hořovice 2015“, která
se bude konat ve dnech 24. a 25. 4.
2015.
n Rada ukládá odboru finančnímu a školství příspěvky na sociální
služby zahrnout do 1. rozpočtového
opatření města.
n Rada ukládá vedoucí odboru
finančního a školství prověřit možnosti snížení nebo zrušení bankovních poplatků z vkladů na bankovních účtech města.

Hnutí ANO navrhuje
větší transparentnost
Ve většině obcí a měst je
již několik let běžné, že obce
zveřejňují dokumenty týkající
se hospodaření a vedení města. V Hořovicích se občan až
na několik jednotlivých výjimek k dokumentům dostane
pouze na základě osobní žádosti. Hnutí ANO Hořovice
připravuje několik návrhů,
které usnadní občanům přístup k informacím o činnosti
obce a příspěvkových organizací. Prvním návrhem, který
jsme podali je zveřejňování
veškerých smluv schválených
radou a zastupitelstvem města
na internetovských stránkách.
Jsme rádi, že současný starosta
na rozdíl od jeho předchůdců
má stejný zájem a již přislíbil
náš návrh podpořit. Dalším
významným podnětem Hnutí
ANO bude, aby město ve shodě s vyhláškou č. 442/2006 Sb.
zveřejňovalo úpravy rozpočtů
a účetní výkazy, které jsou významným ukazatelem hospodaření. Tato povinnost je dlouhodobě nedodržovaná.
Ing. Petr Karban
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Domácí hospic Dobrého Pastýře
V Hořovicích byl v prosinci 2014 otevřen Domácí hospic
Dobrého Pastýře. Protože se jedná o novou službu, zeptali
jsme se, o co vlastně jde a jak hospic funguje.
Co je domácí hospic?
Služby Hospice Dobrého Pastýře Hořovice jsou určeny především dospělým
nemocným, kteří žijí v okruhu do 30km kolem Hořovic ať už doma, anebo v domově pro seniory, a jsou nastaveny tak, že komplexně pokrývají potřeby pacienta i jeho rodiny. Tým, složený z lékaře, zdravotní sestry, sociálního pracovníka
a psychologa, dojíždí k pacientům dle potřeby a nastavuje optimální léčbu, poradí
a pomůže také s ošetřovatelskou péčí. Nabízí radu v sociální oblasti, psychologickou i duchovní pomoc. Služba funguje 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Součástí
služeb je i podpora pozůstalých při vyrovnávání se s bolestnou ztrátou blízkého
člověka.
Jak to prakticky funguje?
Nejdůležitější je odhodlání rodiny doprovodit svého člena a možnost zajistit
stálou přítomnost u umírajícího. Domácí hospic zajišťuje rodině nepřetržitou
podporu.
Pokud se rozhodnete doprovodit svého blízkého doma, je třeba podat žádost o přijetí, která je na našich stránkách www.hospic-horovice.cz, nebo zavolat
na tel.: 731 479 646 a domluvit návštěvu zdravotní sestry, která za vámi přijede
domů. O přijetí pacienta do péče rozhoduje vždy lékař domácího hospice na základě aktuální zdravotní zprávy od ošetřujícího lékaře nebo specialisty. Po přijetí
do péče nastaví lékař během své návštěvy léčbu, kterou pak provádí kvalifikovaná
zdravotní sestra při návštěvách, jejichž pravidelnost se řídí potřebou. Zdravotní
sestra také pomůže s volbou a zapůjčením vhodných zdravotních pomůcek. Pokud nemá rodina zažádáno o příspěvky na péči, sociální pracovník připraví potřebné dokumenty.
Co když to doma nezvládneme?
Doprovázet umírajícího není snadné, proto poskytujeme i služby psychologa
a zprostředkováváme kontakt s duchovním. Když se ukáže, že rodina není schopná zátěž spojenou s doprovázením umírajícího v domácím prostředí zvládnout,
pomůžeme se zajištěním převozu do kamenného hospice v Čerčanech či v Plzni,
dle vaší volby.
Kam až domácí hospic jezdí?
Abychom zachovali přijatelnou dobu dojezdu k rodině a tím i vysokou kvalitu péče, poskytujeme služby v okruhu do 30km kolem Hořovic. Hranice našeho
působení tvoří zhruba Rokycany, Křivoklát, Loděnice, Řevnice, Dobříš a Příbram.
V případě potřeby jsme schopni dojet i o něco dále.
Kolik to stojí a kdo to platí?
Cena za naše služby, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění,
závisí na vzdálenosti Vašeho bydliště od hospice Dobrého Pastýře. Bydlíte-li do 15
km od Hořovic, zaplatíte za služby domácího hospice 160 Kč denně + vstupní poplatek 600 Kč. Bydlíte-li od 15 do 30 km od Hořovic je denní poplatek 200 Kč.
V ceně jsou zahrnuty návštěvy zdravotních sester, lékaře, sociálního pracovníka či
psychologa a také zapůjčení potřebných pomůcek, např. polohovací postele. Tyto
poplatky naše náklady nepokryjí, ale považujeme za důležité, aby služby zůstala
dostupná všem, kdo ji potřebují a zbytek peněz získáváme např. z grantů měst,
kraje, nadací či od drobných dárců. Při budování hořovické pobočky nám hodně
pomohl např. Nadační fond AVAST.
Jaké máte zkušenosti s po12. 3. 2015
skytováním této služby?
čtvrtek
od 10:00 do 13:00
V Čerčanech na Benešovsku
Budova polikliniky Medicentrum
funguje domácí hospic DobréBeroun s.r.o., v 1. patře
v Nefrologické ambulanci
ho Pastýře již 11 let a provozu(Politických vězňů 40, Beroun)
jeme tam také lůžkový hospic,
hořovická pobočka tak může
čerpat z mnohaletých zkušeností
a zdejší zaměstnanci prošli stážemi v Čerčanech. Pro rozšíření
našeho působení na Hořovicko
jsme se rozhodli, protože zde obdobná služby chybí, což prokázalo i šetření v rámci komunitního
plánování.
Podrobnější informace jsou
dostupné na www.hospic-horovice.cz
Eva Moravcová, koordinátorka
domácího hospice Hořovice
A4_prevence.qxd
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Hořovické maminky vás zvou na

28. března 2015 od 8.00 hodin do 12.00 hodin

na Palackého náměstí v Hořovicích

Program:
Jarmark: velikonoční kraslice, pomlázky, dekorace, keramika,
pečivo, sladkosti, domácí klobásy a uzeniny, sýry,
dřevěné hračky a občerstvení.
Dílničky: kraslice, plstění, enkaustika, flicové, překližkové
a papírové drobnosti. Zdravé dobroty a čaje.
Sál radnice města.

Těšíme se na vás
na jarmarku !
PODBRDSKÉ
NOVINY

BEROUNSKÝ

deník

Spotřebitelská poradna
Neuspěli jste s reklamací zboží? Chcete odstoupit od nevýhodné
smlouvy? Přišlo vám podezřelé vyúčtování za telefon? Nebo si
jen nejste jisti, jaká práva jako spotřebitel máte?
dTest spotřebitelům nabízí své bezplatné poradenské služby:
n Poradenství v oblasti spotřebitelských práv (reklamace, nedodání zboží
v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu
nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie, podmínky pojistných, úvěrových
a leasingových smluv a jiné) na telefonní lince a přes elektronickou poradnu.
Poradenství je zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru.
Telefonní linka: 299 149 009, Provozní doba: Po - Pá 9 - 17 hod
Elektronická poradna: www.dtest.cz/e-poradna
n Mimosoudní řešení sporů VašeStížnosti.cz, které zprostředkovává dosažení dohody ve sporech mezi spotřebiteli a podnikateli. Jde o internetovou
službu přístupnou každému na webových stránkách www.vasestiznosti.cz. Jejich prostřednictvím může spotřebitel zadat stížnost, sledovat postup případu
a v závěru ohodnotit přístup podnikatele k řešení jeho stížnosti.
n Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si zvolit pravidelné zasílání nových informací k vybrané kategorii výrobků.
n Vzory - vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní
účel (volně ke stažení na webových stránkách www.dtest.cz/vzory).
n Elektronické příručky: Jak nespadnout do pasti (informační brožura
o marketingových praktikách prodejců na předváděcích akcích a při podomním prodeji), Pomocník na cesty, Jak na koupi ojetého vozu, Omyly českých
spotřebitelů, Potravinářský kompas, Spotřebitelská práva v novém a další.
web: http://www.dtest.cz/
Dozvíte se, jak postupovat při reklamaci a vrácení zboží, co dělat s nebezpečným výrobkem, jak odstoupit od smlouvy uzavřené na předváděcích akcích či
přes internet, jaká práva máte, když si vezmete spotřebitelský úvěr a mnoho
dalšího.

www.mesto-horovice.cz

kultura

Pětašedesát
V letošním roce oslaví ZUŠ
65 let od svého založení
V průběhu tohoto slavnostního veErnestové vystoupili
čera bude pokřtěn Almanach k 65.
v jazzovém programu
ZUŠ Josefa Slavíka na kresbě Květuše Ernestové.
výročí založení ZUŠ Josefa Slavíka
pražský saxofonista
Základní umělecká škola Josefa
v Hořovicích. Koncert také připomeRené Eichenmann a hořovický saSlavíka Hořovice se nachází v budoxofonový sextet ve složení Ondřej
ne sté výročí narození třetího ředitele
vě bývalého františkánského kláštera
školy a zakladatele koncertního cykAndrle (sopránsax, aranžmá a umězaloženého v roce 1674 Bernardem
lu Slavíkovy Hořovice (1957-2007)
lecké vedení), Oleg Condrea (altsax),
Ignácem z Martinitz (1603-1685),
Vojtěcha Hrubého (1915-2006).
Petr Svoboda, Lukáš Rosenbaum,
nejvyšším pražským purkrabím, kráDalší koncerty se uskuteční
Petr Kasík (tenory) a Vladimír Valta
lovským místodržícím a nositelem
ve velkém sále Kulturního klubu
(barytonsax). Koncert připomněl
n Zuzana Krtilová.
Řádu zlatého rouna. Objekt, který je
Žebrák. V pátek 24. dubna od 18
pedagogické působení vynikajícínyní v majetku Nadace KONVENT
hodin se koná koncert s názvem
ho klarinetisty Jaroslava Formana
PAX, je od 3. května 1958 zanesen
(1920-2012) na ZUŠ Josefa Slavíka
Hraje celá rodina, který připomene
v seznamu českých kulturních paSlavíkův poslední sólový koncert (28.
v Hořovicích (1994-1999).
mátek.
dubna 1833) a 27. května 2015 od 18
V předvečer 209. výročí narození
Základní
škola,
268 01
Hořovice
Škola vznikla v roce 1949 jako
hodin455,
vystoupí
učitelé
školy na konJosefa
Slavíka,
ve Hořovice,
středu 25.Svatopluka
března Čecha
Městský hudební ústav, roku 1951
certě na počest 182. výročí Slavíkova
od 18 hodin v sále radnice v HořoviŽáci Základní umělecké školy
Sbírali
jsme
víčka
pro Kubíka.
se stala Hudební školou, pak Lidoúmrtí (30. května 1833).
cích,
se uskuteční
slavnostní
koncert
Josefa Slavíka z klavírní a pěvecké
Od listopadu
do konceškoly,
ledna jsme
sběrem víček,
spolu skteré
Vámi,jsou
pomáhali
malému Kubíkovi
vou školou umění (1961) a později
Oslavy,
realizovány
bývalých
absolventů
kterým
třídy
Kamenného Újezdu u Rokycan. Tento chlapec je velmi vážně nemocný a sběrem víček
jsmeKvětuše Ernestové se jako
Základní uměleckou školou (1990).
za finanční podpory Středočeského
sez hudba
stala životním posláním
každoročně zúčastnili několika
podpořili příspěvek na rehabilitaci ve speciálním zdravotnickém centru.
Od počátku nese jméno houslového
kraje,
budou
uzavřeny
jednotlivými
(Květuše
Ernestová,
sestry
Jak to všechno
začalo?
Při Slavíkovy,
hodině občanské
výchovy
jsme
se na internetu
dozvěděli o pěveckých
Kubíkovi soutěží. V závěru měvirtuóza Josefa Slavíka (1806-1833),
žákovskými
koncerty.
Srdečně
zve- a vyvěsili
Táňa
Rezková,
Janapomoci.
Češpivová-Klima rozhodli
se mu
Vytvořili jsme plakáty,
které jsme
roznesli
po Hořovicích
síce ledna proběhl V. ročník presve výlohách
hořovických
jste mohli
vidět celkem
13 místech. Ve
prvního reprezentanta pražské
me širokou
veřejnost,
žáky, nabývalé
tová,
Dr. Tomáš
Kuhn),obchodů.
bývalýchNáš plakátek
tižní
umělecké soutěže ALLEGRO
třídě jsmeškoly
si připravili
váhyJan
a sešit, žáky,
do kterého
zaznamenávali,
nám kolik
víček
houslové školy, pocházejícího z výbývaléjsme
absolventy,
rodiče kdo
a přápedagogů
(Kamilpytle,
Tichota,
v Kaiserštejnském paláci v Praze
donesl.
znamné podbrdské kantorské a huškoly
Krejčí,
Hřebík,
Alena
Spilková)
Díky Josef
Vám všem
se nám
podařilo
nasbírat tele
celkem
130 kg víček. Do sbírání se zapojilona
přesMalé
50 Straně. Na první cenu
dební rodiny.
Informace
a moc
rezervace
naSpeciální
tel.:
a dárců.
smyčcového
souboru
absolventů
Všem, kterým
nebyl
osud malého Kubíka
lhostejný
děkujeme.
dosáhli v baby kategorii Šárka
poděkování
Bauerové
a panu Veverkovi
z Hořovic,
klientům a zaměstnancům
Řízení ústavu bylo svěřeno Jaro311 512 036,
email:všem
zus.horovice@
a přátel
školypatří:
pod paní
vedením
emeritČervenková (2009) a Martin Jirák
Ústavu
sociální
péče v Lochovicích,
ordinaci www.zus-horovice.cz
Mudr. Kovaříkové z Berouna, která nám
slavu Hűbnerovi (1949-1950), Vikního
ředitele
Františka
Procházky.Zubníquick.cz,
(2009), a komorní pěvecký souumožnila, abychom zde vytvořili další sběrné místo.
toru Kristiánovi (1950-1954), Vojtěbor vea složení Natálie Vajnarová
Během této akce jsme zjistili, že pomáhat druhým, kteří se ocitli v těžké situaci může každý
chu Hrubému (1954-1962), Josefu
ne vždy jsou nezbytné jen peníze.
(2009), Šárka Červenková a TereVyskočilovi (1962-1963), Františku
za Hnaťuková (2008). Druhé ceny
Procházkovi (1963-1993), Mgr. Joobdrželi Zuzana Krtilová (2005)
sefu Svejkovskému (1993-2000),
a Tereza Hnaťuková, a musicalOd listopadu do konce ledna jsme sběrem víček, spolu s Vámi,
Mgr. Janu Jůnovi (2000-2012) a nyní
team, třetí ceny Tereza Krtilová
pomáhali
malému
Kubíkovi
z
Kamenného
Újezdu
u
Rokycan.
Tento
BcA. Jakubovi Albrechtovi, který je
(2007) a duo sester Krtilových.
chlapec
je
velmi
vážně
nemocný
a
sběrem
víček
jsme
podpořili
příspěiniciátorem dlouhodobé přestavby
Soutěže se dále zúčastnili Pavlívek na rehabilitaci ve speciálním zdravotnickém centru.
a rekonstrukce budovy školy.
na Vokáčová (2004), Filip Strejc
Jak
to
všechno
začalo?
Při
hodině
občanské
výchovy
jsme
se
na
inPři škole působil hudební spolek
(2003), Šárka Rottová (2001), Jana
ternetu
dozvěděli
o
Kubíkovi
a
rozhodli
se
mu
pomoci.
Vytvořili
jsme
Slavík, významné Slavíkovo kvarteto
Pommová (1999) a Eva Řezáčová
plakáty, které jsme roznesli po Hořovicích a vyvěsili ve výlohách hořo(1956-1961), Slavíkův komorní or(1999).
V pátek 6. února 2015 provických obchodů. Náš plakátek jste mohli vidět celkem na 13 místech.
chestr (1984-1993), Kruh přátel hudběhloa v Mělníce krajské kolo XX.
Ve
třídě
jsme
si
připravili
pytle,
váhy
a
sešit,
do
kterého
jsme
zaznameby (1969-1993) a škola pořádala konročníku pěvecké soutěže Karlonávali, kdo nám kolik víček donesl.
certní cykly Slavíkovo hudební léto
varský skřivánek. Hořovice repreDíky Vám všem se
a Slavíkovy Hořovice (1957-1993).
zentovaly Pavlína Vokáčová, Eva
nám
podařilo
nasbírat
V současné době hudební, taneční
Řezáčová a Zuzana Krtilová, ktecelkem
130
kg
víček.
a výtvarný obor navštěvuje 230 žáků,
rá obdržela 3. cenu a postoupila
Do sbírání se zapojilo
o které pečuje 14 učitelů a škola má
do celostátního kola v Karlových
přes
50
dárců.
Všem,
pobočku v Královském komorním
Varech. V úterý 10. února 2015
kterým
nebyl
osud
maměstě Žebrák.
se v sále Základní umělecké školy
lého Kubíka lhostejný
V letošním školním roce si tato
Václava Talicha v Berouně konalo
moc děkujeme. Specivýznamná hudební instituce připookresní kolo pěvecké části Národální
poděkování
patří:
míná 65. výročí svého založení. Při
ní soutěže základních uměleckých
paní
Bauerové
a
panu
této příležitosti proběhne řada konškol, ve kterém první ceny získaly
Veverkovi z Garant
Hořovic,
všemMgr.
klientům
zaměstnancům
sociální
projektu
MarieaChadrabová
a žáciÚstavu
7. ročníku,
www.spechorovice.cz
certů a poprvé v historii školy bude
Zuzana Krtilová, duo sester Krtipéče
v
Lochovicích,
Zubní
ordinaci
Mudr.
Kovaříkové
z
Berouna,
ktevydán její Almanach.
lových a duo Jana Pommová a Eva
rá
nám
umožnila,
abychom
zde
vytvořili
další
sběrné
místo.
První slavnostní koncert GOOD
Řezáčová;
druhé ceny obdržely
Během této akce jsme zjistili, že pomáhat druhým, kteří se ocitli
EVENING, Mr. SAX se uskutečPavlína Vokáčová a Jana Pommov
těžké
situaci
může
každý
a
ne
vždy
jsou
nezbytné
jen
peníze.
nil 21. listopadu v divadelním sále
vá, třetí cenu vyzpívala Eva ŘezáGarant projektu Mgr. Marie Chadrabová a žáci 7. ročníku ZŠ Hořoradnice v Hořovicích. Kromě žáků
čová. Gratulujeme.
vice, Svatopluka Čecha 455, Hořovice, www.spechorovice.cz
klavírní a pěvecké třídy Květuše
Marcela Folková, ZUŠ Hořovice

Hořovičtí pěvci
opět úspěšní

Sbírali jsme víčka pro Kubíka
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kultura - společnost

Kulturní a společenský servis
n Klub Labe
Vísecké nám. 198, e-mail: labe.prochor@seznam.cz, www.klublabe.cz
n DÍVČÍ VÁLKA
4. 3. středa od 19:30
Zdická divadelní s.r.o. uvádí reprízu slavného
představení F. R. Čecha.
n IVO JAHELKA a MIROSLAV PALEČEK
- dvojkoncert písničkářů
6. 3. pátek od 19:30
Pořad sestává ze dvou samostatných částí.
Po společném úvodním bloku se v té první
představí Miroslav PALEČEK a v originální interpretaci zazpívá nejen oblíbené
JEŽKÁRNY ale i řadu svých osobitých autorských skladeb. V druhé části pořadu pobaví
Ivo JAHELKA, který je známý jako „zpívající
právník“.
n HOŘOVICE NA FILMU
11. 3. středa od 19:00
Večerem Vás provede a doprovodný komentář
doplní Václav Merhaut.
n CHANTAL POULLAIN - šansony
13. 3. pátek od 20:00
Chantal Poullain - zpěv, Štěpán Markovič
- saxofon, Ondřej Kabrna - piano, Vít Švec kontrabas.
n PORTA 2015 - finále
Podbrdského oblastního kola Porty
14. 3. sobota od 13:00
Soutěž festivalu Porta je určena pro interprety zejména trampské, country, bluegrassové a folkové hudby. Je složena z kategorií interpretační, autorské a soutěže o trofej
diváků.
n St. JOHNNY 1950 ´ s Jump Band
20. 3. pátek od 20:30
Poslechový i taneční večírek. Důkazem toho,
že blues nemusí znamenat nutně jen pomalé
a tklivé písně, je toto vynikající plzeňské trio
ve složení: St. JOHNNY (Stehlík Jan) - kytara,
zpěv; Zdeněk “Wimpy” Tichota - baskytara
(BBL. Andršta a Framus 5 M.Pokopa); Pavel
Plánka - bicí (Jaromír Nohavica).
n SEPULTURA revival + VALURY
+ UHO 13 + BLACK HILL + MURDER INC
21. 3. sobota od 20:00
n TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR
25. 3. středa od 19:30
Se svou muzikou inspirovanou tradiční
moravskou hudbou objíždí Tomáš Kočko
& Orchestr Evropu od Ruska až po Irsko,
hraje na festivalech folklórních, folkových,
rockových i metalových.
n KRAUSBERRY
28. 3. sobota od 21:00
Náhradní termín neuskutečněného únorového koncertu. Vstupenky prodané v předprodeji na datum 14.2.2015 stále platí.
Připravujeme na Duben:
n 1. 4. HOŘOVICE NA FILMU
n 10. 4. FLERET
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n 18. 4. GARAGE & TONY DUCHÁČEK
n 25. 4. ZRNÍ
n 28. 4. Tibet, přechod Transhimáláje a Severní stěna Eigeru v zimě
- beseda + projekce

n Společenský dům
Nádražní 606, tel. 311 512 915
www.spolecenskydumhorovice.cz
n Visací zámek a Plexis
6. 3. pátek od 20:00
Předprodej probíhá v IC Hořovice, cena
250 Kč.
n PETRA JANŮ se skupinou Golem
24. 3. úterý od 19:00
Předprodej probíhá v IC Hořovice, cena
390 Kč.
n Harlej
27. 3. pátek od 20:00
n Taneční kurzy
Pořádá Taneční škola Blanky Vášové.
Dospělí - mírně pokročilí: Pondělí 9., 16.
a 23. 3. vždy od 19:00
Dospělí - začátečníci: Pondělí 9., 16. a 23. 3.
od 20:40.
Obě skupiny - Pondělí 30. 3. od 19:00 - Jarní ples
Bližší informace: tel. 603 238 090, e-mail: vasova@volny.cz
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. 3.
8:00 - 11:00
Internet pro veřejnost:
Pondělí - čtvrtek
8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Pátek		
8:00 - 11:00
Sobota 28. 3.
8:00 - 11:00
n Knižní novinky
Pro děti: Rožnovská, Lenka: Kouzelný mlýnek 8
Barrows, Annie: Kája + Oliva a duch, který musel
zmizet 8 Stuart, S. D.: Dobrodružství Minecraftu
(2. - 4. díl) 8 Nesbo, Jo: Doktor Proctor a velká
loupež zlata 8 Moje první encyklopedie s Medvídkem Pú a jeho přáteli: Zvířata

březen 2015

Pro dospělé: Delaney, Joseph: Sedmý syn první a druhá kniha ze série Lovec duchů. Učeň
lovce duchů. Kletba lovců duchů 8 JONASSON, Jonas: Stoletý stařík, který vylezl oknem
a zmizel + Analfabetka, která uměla počítat
(Zvláštní souborné vydání dvou knižních hitů
u příležitosti 100 000 prodaných knih Jonase
Jonassona v Česku) 8 Nesbo, Jo: Přízrak 8
King, Stephen: Pan Mercedes 8 Bauer, Jan:
Svatý grál - v tajných službách otce vlasti
Naučná literatura: Scott, Robert Lee: Ten
den mi patřilo nebe 8 Rudell, Jeffery: Papírové
květiny - 25 překrásných návrhů pro slavnostní
příležitosti a zkrášlení interiéru 8 Walnes, Tilly:
Láska na první steh - šití není žádná věda 8
Sakyong, Mipham: Běžící Buddha - běháním
a meditací k posílení těla a mysli 8 Fryš, Václav:
Vzpomínky podbrdského rodáka.
n Vítání jara - výtvarná akce pro čtenáře
dětského oddělení i pro všechny, kteří mají chuť
tvořit. Do 19. 3. přines do knihovny vyrobenou
ev. namalovanou rozkvetlou květinu. Všechny
kytičky rozzáří půjčovnu hořovické knihovny.

n Přednášky
n Digitus - Ká.Ča.
4 (Ne)bezpečný věk
4. 3. středa od 14:00
Srdečně zveme všechny občany (nejen seniory) na další setkání v rámci akcí Ká.Ča.
Senioři patří k jedné z nejvíce ohrožených
skupin osob zejména v souvislosti s majetkovou trestnou činností. Již dvakrát jsme
pořádali besedu zabývající se tímto tématem,
a protože se setkala s velkým úspěchem, rádi
jsme pozvali nprap. Marcelu Pučelíkovou,
tiskovou mluvčí policie ČR. Když víte, co
vás může ohrozit, máte větší šanci se bránit.
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 6. 3. od 17:00, Liteň. KERAMICKÝ OBČASNÍK PRO DOSPĚLÉ. Keramické tvoření
pro dospělé. Poplatek 200 Kč.
n 8. 3. od 14:00, restaurace u Janů Karlštejn. KARNEVAL V PODHRADÍ KARLŠTEJN. Karneval v podhradí pro děti všech
věkových kategorií, masky hradního panstva
vítány.Vystoupení dětí ZK Domečku Hořovice. Poplatek 25 Kč.
n 13. 3. od 15:00, ZŠ Praskolesy. VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z KROUŽKŮ PRASKOLESY.
Hudební vystoupení dětí z kroužků pracoviště Praskolesy.
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n 15. 3. od 14:00, Liteň. KERAMICKÝ OBČASNÍK PRO DĚTI. Keramické tvoření pro
děti. Poplatek: 100 Kč.
n 18. 3. od 8:00, 2. ZŠ Beroun. OBLASTNÍ
KOLO VE VYBÍJENÉ (Beroun). Oblastní
kolo soutěže pro žáky v kategorii II. A.
n 20. 3. od 8:00 na přihlášených školách.
MATEMATICKÝ KLOKAN. Matematická
soutěž pro žáky 2. - 9. tříd základních škol.
n 20. - 21. 3. od 17:00, Domeček Hořovice. KURZ PRO HLAVNÍ VEDOUCÍ DĚTSKÝCH TÁBORŮ. Akreditovaný kurz pro
hlavní vedoucí dětských táborů. Poplatek
1100 Kč.
n 25. 3. od 8:00, 1. ZŠ Hořovice. OBLASTNÍ KOLO VE VYBÍJENÉ (Hořovice). Oblastní kolo soutěže pro žáky v kategorii II. A.
n 26. 3. od 8:00, GJB Beroun. FYZIKÁLNÍ
OLYMPIÁDA. Okresní kolo soutěže pro kategorie E a F.
n 28. 3. od 15:00, restaurace Ve stínu lípy
Liteň. VELKÝ PLYŠÁKOVÝ KARNEVAL.
Tradiční karneval pro děti a rodiče, tentokrát
s velkou plyšákovou tombolou. Poplatek 25 Kč.

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 2. 3. od 9:00. TVOŘÍME Z PEDIGU. Výroba košíčku z pedigu pro dospělé. Poplatek
70 Kč.
n 4. 3. od 16:00. VÝROBA MÝDLA. Účastníci si domů přinesou čtyři vlastnoručně vyrobená mýdla v dárkovém balení. Poplatek:
150 Kč
n 6., 13., 23. a 27. 3. 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 607 110 038.
n 18. 3. od 16:00. VÝROBA ŠPERKU
Z KŘIŠŤÁLOVÉ PRYSKYŘICE. Seminář
pro veřejnost, na kterém si vyrobíte sadu
šperků z pryskyřice. lektor: Jana Svobodová.
Poplatek 200 Kč.
n 23. 3. od 9:30. ROZVOJ KREATIVITY
DÍTĚTE - RYTMIKA. Kooperace rodiče
a dítěte, rytmizace, říkanky, písničky a pohyb.
Poplatek: 50 Kč.
n 24. 3. od 17:30. CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA CAMINO SANTIÁGO. Poutavé
vyprávění a fotoprojekce z proslulé pouti
do Santiaga de Compostela. Poplatek: 50 Kč.
n 25. 3. od 9:00. VÝROBA ŠPERKŮ Z FIMA.
Seminář pro šikovné maminky na rodičovské
dovolené, které si chtějí vyrobit šperk z Fima
pod vedením Jarky Kalátové. Poplatek: 100 Kč.
n 30. 3. od 9:00. VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ Z PEDIGU. Výroba velikonoční dekorace
pro maminky na rodičovské dovolené, s sebou velikonoční zdobení. Poplatek: 70 Kč.
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n Sedmikráska Hořovice
Nádražní 606, tel.: 728 381 971
sedmikraska-os@seznam.cz
www.sedmikraska-horovice.cz
Pohybové aktivity
n FITNESS A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL.
Běžecké tréninky, Insanity, poradenství. Aktuální informace na webu: http://mojetrenerka.webnode.cz/, trenérka 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. Každé
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.
n Předporodní příprava a těhotenské cvičení, šátkování - Hořovice, Starý zámek, Rodinné centrum Kaleidoskop. 6 dvouhodinových
setkání, Od 16. 3. do 27. 4. od 16:00 do 17:50.
Aktuální informace na http://www.porodsdulou.cz/, lektorka: Mgr. Adéla Lančová.
PŘEDNÁŠKY, KURZY,
JEDNORÁZOVÉ AKCE
n PŘEDNÁŠKA: PŘIJÍMÁM A VYJADŘUJI
SEBE SAMA. Hořovice, Starý zámek, Rodinné
centrum Kaleidoskop. Čtvrtek 26. 3. od 18:00.
Odmítání individuality, kde jsme k tomu přišli. Vztah psychiky k našemu zdraví: krk, ústa,
krční páteř, sluch, štítná žláza. Opravdu, to co
říkám a dělám, to také jsem? Aktuální informace na www.polakova-kineziologie.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 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 BLEŠÍ TRH ANEB SAMOPRODEJNÍ BAZÁREK VŠEHO, CO VÁM DOMA PŘEKÁŽÍ. Sál radnice města Hořovice - sobota 21. 3.
od 8:00 - 13:00. Zbavte se nepotřebných věcí,
které můžou ještě někomu udělat radost. Sortiment neomezen! Za dohledu rodičů můžou
děti měnit své hračky. Můžete nejen prodávat,
ale také věnovat věci na charitu - Farní charita Beroun, Diakonie Broumov. Kdo se chce
aktivně zúčastnit bazárku jako si musí rezervovat místo k prodeji do 15. 3. 2015 a vyplnit
přihlášku. Max 5 kusů k prodeji lze nechat
po domluvě u kontaktní osoby Renata Babelová Tel. 728 381 971, mail: sedmikraska-os@
seznam.cz
n VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNIČKY A JARMARK. V sále hořovické radnice si v sobotu 28. 3. od 8:00 do 13:00 můžete
vyzkoušet pletení pomlázky, různé techniky
zdobení vajíček, dekorace z různých materiálů.. V koutku zdravé výživy bude připravena ochutnávka nejen velikonočních dobrot.
Na Palackém náměstí pořádá sdružení Hořovické maminky Velikonoční jarmark.

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. 3. pondělí od 15:00 do 16:00, Beroun.
Přáníčka.
4 4. 3. středa od 14:00 do 16:00, Lochovice.
Výroba přáníček maminkám, babičkám.
4 9. 3. pondělí od 15:00 do 16:00, Beroun.
Výroba jarních květin.
4 11. 3. 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
hudebních nástrojů.
4 16. 3. pondělí od 15:00 do 16:00, Beroun.
Velikonoční přání.
4 18. 3. středa od 14:00 do 16:00, Lochovice. Květinové odpoledne - výroba květin
z různých materiálů.
4 23. 3. pondělí od 15:00 do 16:00, Beroun.
Zdobíme vajíčka.
4 25. 3. středa od 14:00 do 16:00, Lochovice. Výroba velikonočních zápichů.
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
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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. 3.
4 Psychologická poradna - 9. a 23. 3
4 Etika - náboženství - 4. a 18. 3. v 16:30

n Tvořivý ráj
Pražská 376, Hořovice
tel: 777 873 947, tvorivyraj@seznam.cz,
www.tvorivyraj.cz
Obchůdek pro tvořivé lidi nabízí výtvarný materiál všeho druhu, školní potřeby, tvořivé hračky, velký výběr bižutérie, dekorací, dárkových
předmětů a mnoho jiného. Kurzy se pořádají
v dílně naší prodejny. Ceny kurzů jsou v ceně
materiálu.
Kurzy pro dospělé: začínáme v 17:20
4 10. 3. Přívěšek dutý trojúhelník 220 Kč
4 12. 3. Keramika pro dospělé 150 Kč + 50 Kč
glazování
4 19. 3. Trička podle A-Ptáka - 220 Kč
4 26. 3. Vintage decoupage KNIHA - 290 Kč
Kurzy pro děti: TVOŘÍLCI každé úterý
od 15:30-16:55
4 3. 3. Rybolov po Eskymácku - 95 Kč
4 10. 3. Dinosauři v zajetí sopky - 95 Kč
4 17. 3. Nápis na tajemnou komnatu - 95 Kč
4 24. 3. Jaro v pokojíčku - 95 Kč
4 31. 3. Velikonoční ušáček dle Nikolky - 95 Kč

n Beroun
Muzeum Českého krasu
n Svět mechanické hudby
Výstava Svět mechanické hudby potrvá do
12. 4. Nejvíce obdivu vzbuzují strojky, které si
mohou v expozici v pohybu prohlédnout i poslechnout. Děti si nejvíce oblíbily orchestrion,
který se ránou ze strany rozezvučí.

n Dobříš
Evangelický kostel

n Libomyšl
n Karel Gott Cover Band

21. 3. sobota od 19:00
Sál Restaurace u Litavky.

n Zbiroh
Městské Muzeum
n Beseda s Otomarem Dvořákem
26.3. čtvrtek od 17:00
Městské muzeum ve Zbiroze si Vás dovoluje pozvat na besedu ke knize Tajemné stezky - Podbrdskou krajinou Rokycanska a Zbirožska s autorem
knihy, spisovatelem a záhadologem Otomarem
Dvořákem. Beseda bude spojena s autorským
čtením, autogramiádu knihy i s prodejem knih.
Pozvání na tento slavnostní večer přijal i pan
Martinec z nakladatelství Regia.
n GENESIS OF THE NEMESIS
Výstava obrazů mladé výtvarnice Silvie Hoblové. Vernisáž proběhne v úterý 3. března
v 17:00 ve výstavní síni muzea. Tato mladá
rodačka, dnes žijící v Berouně, poprvé představí
veřejnosti vlastní tvorbu, a to na výstavě
ve svém rodném městě. Na výstavě zhlédneme
obrazy vytvořené olejomalbou na plátně.
OTEVÍRACÍ DOBA:
PO-PÁ
9:00 - 12:00/12:30 - 16:30
SO
10:00 - 12:00/13:00 - 16:00
NE
10:00 - 12:00/13:00 - 15:00

italských autorů 17. století
3. 4. pátek od 18:00
Irena Troupová - soprán a Lukáš Vendl - varhany, vstupné dobrovolné. Po hudební části
se konají bohoslužby s vysluhováním Večeře
Páně.
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n 1. 3. MUDr. Zímová Marie, Hostomice,
Tyršovo nám. 225, tel.: 311 583 140
n 7. - 8. 3. MUDr. Asina Iuliia, Beroun, Pivovarská 170, tel.: 311 513 313
n 14. - 15. 3. MUDr. Aušteda Josef, Broumy 73,
tel.: 311 585 165
n 21. - 22. 3. MUDr. Besserová Jana, Beroun,
Mládeže 1102, tel.: 311 625 765
n 28. - 29. 3. MUDr. Brotánková Helena,
Hořovice, Komenského 1245, tel.: 311 513 453
Ordinační hodiny 8:00 - 11:00

Společenská rubrika

Dne 1. 2. 2015 oslavila paní Jiřina Mouchová, klientka Domova Na Výsluní,
85té narozeniny. Gratulujeme!

n Zdice
Společenský dům
n Maškarní diskotéka pro děti
1. 3. od 14:00
n Poncarovy Zdice
14. 3. od 16:00
Hraje Plzeňská 12 se sólistou Josefem Opltem.
n Diskotéka
27. 3. od 20:00
Hity 80. a 90. let až po současnost - hraje DJ
Jarda.
Městská knihovna
n Expediční kamera
26. 3. od 18:00
Filmový festival v městské knihovně
n Noc s Andersenem
27. 3.
15. ročník mezinárodní akce pro podporu
čtení v městské knihovně
n Peters Band - Umění rytmu IV
2. 4. od 18:00
Písně mají duši - koncert
Předprodej a informace: Společenský klub
Zdice, Husova 369, tel.: 602 628 867, 311 685
186, e-mail: spolecensky.klub@mesto-zdice.cz

n Žebrák
n CANORO PIANTO aneb postní hudba

n Zubní pohotovost

n Beseda s Otomarem Dvořákem
22.4. středa od 13:00
Dům pečovatelské služby v Žebráku plánuje
besedu s panem Otomarem Dvořákem, spisovatelem a záhadologem. Město Žebrák objednalo dotisk jeho knihy „Žebrák za časů našich
dědečků“, která by měla být v dubnu již k dostání.

Svaz tělesně postižených zve
na Výroční schůzi a do divadla
Organizace Svazu tělesně postižených zve
srdečně své členy na Výroční členskou schůzi,
která se koná 17. března 2015 od 14:00 v sále
Společenského domu v Hořovicích. Úvodem
zhlédneme vystoupení děti z 2. Základní školy Hořovice, nebude chybět občerstvení pro
všechny účastníky schůze, každá žena dostane
květinu. (Vítání jara). Od 15:30 vystoupí ,,HELIGONKY Aleše Rusňáka“.
Upřesňujeme odjezd do Nového divadla
Plzeň, muzikál ,,CATS“ 10. března 2015 z náměstí Boženy Němcové, máme ještě 5 volných
vstupenek pojeďte s námi strávit krásný večer.
Informace k akcím podá předsedkyně Jarmila Gruntová tel: 605 503 281.

Rallye Hořovice již po patnácté
Poslední dubnový víkend, tedy 24. a 25. 4., se v
okolí Hořovic uskuteční již 15. ročník Rallye Hořovice. Pořadatelem je klub Auto sport klub Hořovice, který pořádá soutěže každý rok, a už jich má
na kontě 24. Letošní soutěž je jarní s názvem Rallye Hořovice 2015 o putovní pohár města Hořovice. Je první ze série osmi závodů v ČMPR v roce
2015. Letos je připravena jedna nová rychlostní
zkouška na rokycanském okrese a i další zkoušky
jsou prodlouženy. Pro diváky je připraveno několik velmi atraktivních předem vyznačených míst
na rychlostních zkouškách. Více na http://askhorovice.cz/home/ a v příštím čísle.
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Městská policie Hořovice: leden 2015
Městská policie Hořovice za měsíc leden zasahovala na žádost
občanů, Policie ČR nebo na základě vlastního zjištění u 74
případů týkajících se narušování veřejného pořádku ve městě
Hořovice, v městysu Komárov
a v obci Tlustice.

bylo na tísňovou linku Městské
policie Hořovice oznámeno ze
strany obsluhy herny v Hořovicích, že se v prostorách baru nachází silně podnapilá žena, která
obtěžuje hosty. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o místní
bezdomovkyni, která v herně
žebrala o cigarety a o finanční
hotovost na alkohol. Osoba byla
hlídkou MP Hořovice z herny
ihned vykázána.
8 Městská policie Hořovice
s velkým úspěchem pokračuje s preventivním programem
na ZŠ a MŠ v Hořovicích, Komárově a přilehlých obcích Lochovice, Hostomice. Městská
policie připravuje i přednášky
pro seniory jak v Hořovicích,
tak i v Komárově.
8 Dále bych tímto chtěla občany
upozornit, aby si lépe hlídali své
psí mazlíčky. Od začátku roku
2015 do současné doby bylo
odchyceno 9 psů (za loňský rok
bylo odchyceno celkem 18 psů),
ve dvou případech nebylo možné zjistit majitele a odchycení
psi skončili v útulku.

Výběr z činnosti
Městské policie Hořovice:
8 Dne 5. 1. 2015 v 15:10 hod.
bylo telefonicky oznámeno ze
strany ostrahy obchodního
domů Lidl v Hořovicích, že před
vchodem výše uvedeného obchodního domu leží opilá osoba. Hlídka MP na místě zjistila
silně podnapilého muže ležícího
vedle nákupních vozíků, který
dle svědků, během cca 20 minut
požil alkoholické nápoje, a to 1
litr krabicového vína a 1/2 litru
vodky. Silně podnapilý muž nebyl schopen chůze a opakovaně
padal na zem, když se ho strážníci MP pokoušeli zvednout.
Z důvodu, že opilý muž ohrožoval svůj život a zdraví a zdraví
ostatních osob, byla na místo
zavolána RZS Hořovice. Hlídka
MP poskytla součinnost RZS
Hořovice při ošetření podnapilé
osoby, protože se opilec choval
agresívně.
8 Dne 17. 1. 2015 v 00:10 hod.
bylo telefonicky oznámeno ze
strany ostrahy společnosti SaintGobain Sekurit v Hořovicích, že
se před vrátnicí uvedené společnosti nachází zmatená mladá
žena. Hlídka na místě zjistila, že
se jedná o osobu zletilou, která
hlídce uvedla, že byla ve Společenském domě v Hořovicích
na maturitním plese, kde požívala alkoholické nápoje a v současné době neví, kde se nachází.
Žena neměla na sobě žádná viditelná zranění a nepožadovala
lékařské ošetření, proto ji hlídka
Pěší výkon – dohled na BESIP
MP odvezla před budovu Spo8 Ještě bych tímto chtěla polečenského domu v Hořovicích
chválit místní obyvatele Hořoa předala kamarádce, se kterou
vic, kteří se zasloužili za to, že
přijela na maturitní ples.
se velmi zlepšila dopravní kázeň
8 Dne 24. 1. 2015 ve 23:50 hod.
ve městě Hořovice, a to zejména
Městská policie Hořovice potím, že dochází ke snížení poruskytovala součinnost Policii ČR
šování dopravního značení (záHořovice při prováděné eskortě
kaz vjezdu, zákaz stání, jednoosoby do záchytné stanice v Přísměrná ulice…) a tím, že řidiči
brami, kdy před tím tato osoba
motorových vozidel dodržují
řídila motorové vozidlo v podnejvyšší povolenou rychlosti
napilém stavu.
v obci.
8 Dne 30. 1. 2015 v 7:45 hod.
Bc. Alena Beierová
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Hasičské informace
Zásahy Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, územního odboru Beroun, požární stanice Hořovice.
n Od 15. 2. 2015 do 15. 2. 2015 hasiči ze stanice Hořovice vyjížděli k 30 událostem, z toho k 6 požárům, k 8 technickým událostem
typu otevření bytu, padlý strom, ke 14 dopravním nehodám, ke 2
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 Dne 26. 1. v ranních hodinách byla jednotka HZS Stř. kraje ze stanice Hořovice povolána k nehodám v katastru obce Jivina a Lochovice, kde řidiče potrápil napadlý sníh a kluzká vozovka. Při nehodách
to většinou odnesly jen plechy a dvě osoby byly lehce zraněny.
n Dne 1. 2. ve 20:32 byla jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Hořovice společně s jednotkami HZS ze stanice Beroun a dále
s jednotkami JSDHO Komárov, Hvozdec, Felbabka a Rpety vyslána
do VVP Brdy hledat ženu, která ztratila orientaci. Po náročném prohledávání byla žena nalezena 45 minut po půlnoci a byla předána ZZS.
Podle přehledů HZS Středočeského kraje,
požární stanice Hořovice zpracovala Yvetta Hájková

Poděkování jednotce HZS Hořovice
Za profesionální zásah hasičů při požáru v rodinném domě
dne 6. 2. 2015 děkují manželé Bakulovi, Jasmínová ul. 1191.

Městská policie v MŠ Hořovice
Příslušníci městské policie
v lednu zavítali do naší městské
mateřské školy na Větrné. Pro
děti byla připravena zajímavá
přednáška o jejich povolání. Tato
přednáška byla provázena podrobným vysvětlením jejich náplně práce a povinnostmi. Unešená
dítka nevěděla, zda mají nejprve
pozorovat zbraně za opaskem či
policejní uniformu. Měli dokonce možnost sáhnout si na pouta,
obušky, prohlédnout si „skutečnou zbraň“ a ukázku nebezpečných injekčních stříkaček. Našli
se i odvážlivci, kteří si vyzkoušeli
nasazení pout.

Tato neobvyklá návštěva neměla v plánu pouze předvést
fascinovaným dětem svoji uniformu. Cílem bylo především
upozornit na nebezpečí, kterému
se děti mohou vystavit. Zároveň
získaly praktické rady, jak správně v těchto situacích postupovat.
Na závěr této netradiční návštěvy na děti venku čekalo překvapení: „skutečné“ policejní
auto, do kterého si děti mohly
nastoupit. Na rozloučenou nám
příslušníci městské policie pustili
výstražné majáky.
Alena Rážová,
učitelka MMŠ Hořovice

Srdečně Vás zvu na intenzivní nedělní kurz účetnictví od
22.3. - 12.4.2015 od 9:00 - 17:30 v Domečku Hořovice,
Větrná 869. Po závěrečném testu obdržíte certifikát o absolvování. Hodnota kurzu včetně všech výukových materiálů 2 999 Kč.
Bližší informace na tel. 775 146 002, dagmar.sopikova@seznam.cz.
Těším se. Ing. Dagmar Šopíková.

Nález vlčáka
Fena vlčáka byla nalezena 24. ledna 2015 v dopoledních hodinách
v ulici Masarykova, Hořovice
(U Tedomu). V současné době
je umístěna v útulku na Dobříši.
Veškeré informace na telefonním
čísle 724 077 264.
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Koukal poosmé mistrem ČR
Více než 600 skvělých a nadšených diváků a mezi
nimi i skupinka fandů z rodných Hořovic, která doprovází Petra prakticky od prvního titulu v roce 2007. To
byla kulisa letošních finálových bojů o domácí badmintonové tituly v Karviné. Především obě dvouhry mužů
a žen přinesly dramatickou podívanou a byly to právě
tyto disciplíny, v nichž uspěli sourozenci Petr a Dominika Koukalovi z Hořovic.
O co „lehčí“ měl Petr Koukal, náš nejlepší badmintonista a dvojnásobný olympijský reprezentant, cestu
do finále letošního šampionátu, o to těžší boj o titul ho
v něm čekal. Jeho finálový soupeř Milan Ludík, bratr
naší nejlepší hráčky Kristíny Gavnholt, který se stejně
jako sestra dlouhodobě připravuje v Dánsku, předvedl
v několika předcházejících turnajích, že má vynikající
formu a na sever Moravy přijel ozdobený výhrou z posledního turnaje na Islandu a několika výbornými výsledky s předními evropskými hráči. Jeho cesta do finále byla velmi přesvědčivá, když například v semifinále
suverénně zastavil mnohonásobného mistra ČR Jana
Fröhlicha.
Také ve finále zaskočil Petra hned v úvodu zápasu
tvrdým útokem a především nesmírně přesnou hrou
na síti, se kterou musel Petr bojovat celý zápas. Když
se k tomu Petr přidal ještě občasné nevynucené chyby
při výhozech do zadní části kurtu, byly tady 3 sety a 65
minut dramatické podívané pro bouřlivé a nadšené
karvinské diváky s dobrým koncem pro zkušenějšího
hořovického rodáka. On sám k tomu po zápase s výsledkem 15:21, 21:14 a 21:19 řekl:
„Těsného vítězství v koncovce 3. setu si velice vážím
a hodně jsem se na něj nadřel. Děkuji všem fanouškům
za podporu v hale i na sociálních sítích. Vážím si jí
a doufám, že jsme s Milanem přispěli k další popularizaci našeho sportu nejen na severu Moravy. Stejně tak
si vážím podpory všech svých partnerů a sponzorů, bez

nichž bych nemohl svůj sport dělat tak, jak ho dělám.
Speciální poděkování potom patří skupině nejvěrnějších fanoušků z Hořovic, kteří vážili cestu přes celou
republiku, aby mohli být společně s mými nejbližšími
u letošní obhajoby domácího titulu. Jsem rád, že se to
podařilo“

Druhým hořovickým želízkem v ohni karvinských
mistrovských bojů byla Dominika Koukalová. Protože se
už víc věnuje trenérské práci a nejezdí tak často po turnajích, nebyla tentokrát mezi nasazenými hráčkami.
Přesto suverénně postoupila
až do čtvrtfinále a teprve tam
podlehla po velkém boji a výsledku 17:21, 21:10 a 17:21 turnajové „trojce“ Kateřině Tomalové. I přes tuto porážku je však
za současné situace čtvrtfinálová účast Dominiky úspěchem
a potvrzením její stálé příslušnosti k širší české špičce.
Petr Koukal st.

ol Hořovice opět na medailových pozicích
Sokol Hořovice opět na medailových pozicích

. 1. 2015 se početná skupina Hořovických sokolů zúčastnila
sobotu 24.V
ledna
se početná skupina
hořovických
kém bazénu,
tedy v domácím prostředí vybopřeborů v Vplavání.
Hořovickém
bazénu,
tedySo-v domácím
prostředí
kolů zúčastnila sokolských přeborů v plavání. V Hořovicjovali celkem 5 medailových umístění.
elkem 5 medailových umístění.
V kategorii mladších žáků zvítězil Tomáš

Jirouch a na stupních vítězů ho ještě doplnil
třetím místem Jan Jeřábek.
I v kategorii dorostu jsme měli dvě pódiová
umístění: Miroslav Sedláček vybojoval 2. a Ondřej Bláha 3. místo.
Dále je třeba vyzdvihnout výkon Jaromíra
Mecnera, který se zúčastnil ve svých 86 letech
kategorie veteránů. I přesto, že byl nejstarším
účastníkem přeborů, dokázal přes úctyhodný
věk získat zlatou medaili.
Ostatním účastníkům se již tolik nedařilo.
I přesto jim patří pochvala za snahu a poděkování za účast. Není důležité zvítězit, ale mít
sportovního ducha.
TJ Sokol Hořovice

n Veřejné bruslení
1. 3. neděle
14:00-15:30
2. 3. pondělí
8:00-16:45
3. 3. úterý
8:00-12:45, 17:00-18:30
4. 3. středa
8:00-13:30
5. 3. čtvrtek
8:00-13:00
6. 3. pátek
8:00-13:15
7. 3. sobota
6:30-8:15, 12:30-14:00, 20:30-22:15
8. 3. neděle
14:00-15:30
9. 3. pondělí
8:00-16:45
10. 3. úterý
8:00-12:45, 17:00-18:30
11. 3. středa
8:00-13:30
12. 3. čtvrtek
8:00-13:00
13. 3. pátek
8:00-13:15
14. 3. sobota
6:30-8:15, 10:00-12:45
15. 3. neděle
14:00-17:00
16. 3. pondělí
8:00-16:45
17. 3. úterý
8:00-12:45, 17:00-18:30
18. 3. středa
8:00-13:30
19. 3. čtvrtek
8:00-13:00
20. 3. pátek
8:00-13:15
21. 3. sobota
6:30-8:15, 10:00-14:00
22. 3. neděle
14:00-15:45
23. 3. pondělí
8:00-16:45
24. 3. úterý
8:00-12:45, 17:00-18:30
25. 3. středa
8:00-13:30
26. 3. čtvrtek
8:00-13:00
27. 3. pátek
8:00-13:15
28. 3. sobota
6:30-8:15, 20:45-22:15
30. 3. pondělí
8:00-16:45
31. 3. úterý
8:00-12:45, 17:00-18:30

n Hořovický
měšťan, informační
měsíčník
města
Hořovice,
č. 3/2015,
egorii mladších
žáků zvítězil
Tomáš Jirouch
a na
stupních
vítězů
ho ročník VIII., vychází 1. 3. 2015.
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