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Tříděný sběr

kovových odpadů
Od začátku roku 2015 je
jednou z povinností obcí,
zajistit pro své občany třídění kovů, a to na základě
příslušné vyhlášky Ministerstva životního prostředí,
která toto obcím nařizuje.
Město Hořovice zajistilo
prostřednictví firmy AVE
CZ, s. r. o., umístění kontejnerů na sběr tříděných
kovů, do kterých mohou
občané vhazovat níže uvedené odpady.
Černé plastové kontejnery
s označením jsou rozmístěny na těchto lokalitách:
8 Hradební ulice - křižovatka s ulicí U Remízku
8 Sídliště K Nemocnici
8 Masarykova ulice - před
prodejnou ZEKI
8 Sídliště Na Okraji
8 Palachova ulice - proti
obchodu
8 Sídliště Sklenářka
8 Višňová ulice - parkoviště
za Pavonem
8 Vísecké náměstí - u Kréty
8 Zámecká ulice - křižovatka s ulicí Hradební

Kovové obaly
n konzervy n nápojové plechovky n tuby n uzávěry n
víčka n zvířecí konzervy

Prosím, vhazujte
pouze prázdné obaly!
Nevhazujte obaly znečištěné zbytky potravin
a nápojů nebo chemickými látkami!

AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o.
Pracoviště Hořovice, Valdecká 826, 268 01 Hořovice
tel.: 311 513 540
fax: 311 516 018
e-mail: horovice@ave.cz
Ing. David Grunt, odbor
technický a dopravní, MěÚ
Hořovice, tel. 311 545 379

2

Není „Dvůr“ jako „ dvůr“, aneb co jste
možná o sběrném dvoře nevěděli
„Tak se dočkáme. V Hořovicích bude otevřen sběrný dvůr. Co vlastně víme o takovém sběrném
dvoře?
Sběrný dvůr je místo určené
obcí ke shromažďování, sběru vytříděných nebezpečných složek
komunálních odpadů. Jedná se
o materiál a odpad, který lze znovu použít (recyklovat) nebo jej je
nutné odstranit podle platné legislativy. (Zákon o ochraně přírody
a krajiny). V rámci sběru je zde
také realizován zpětný odběr, nebo
sběr elektroodpadu, který obsahuje značnou část materiálů (jako
jsou třeba kovy: měď, cín, hliník,
zinek, někdy dokonce i zlato), které se vyplatí vytřídit a recyklovat
k opětovnému použití.
Důvody pro zřízení sběrných
dvorů jsou nejen legislativní,
neboť obec jako původce komunálního odpadu musí zajistit
možnosti pro třídění odpadů
a stanovit místo, kam mohou občané odkládat nebezpečné složky
komunálního odpadu, ale jsou to
i důvody, které vedou ke zvyšování komfortu sběru těchto odpadů
pro samotné občany, zvyšování
podílu sebraných a tím i dále recyklovaných druhotných surovin
atd. Význam, který státní správa
přikládá otázkám nakládání s komunálním odpadem v obcích,
dokumentují i priority Státního
fondu životního prostředí, kde
recyklační dvory jsou jedním
z témat preferovaných dotacemi
na jejich výstavbu a zprovoznění.
Výhody, které jsou spojené se
zřízením sběrných dvorů, jsou
patrné v celém systému nakládání s komunálním odpadem. Sběrné dvory jsou zařízeními, která
doplňují svážecí nebo donáškový
systém sběru komunálního odpadu. Zároveň napomáhají třídění
a poté i samotnému zpracování
a zhodnocování odpadů. Zároveň
zvyšují účinnost tříděného sběru
a snižují tak množství odstraněného odpadu ve spalovnách
a na skládkách. Sběrné dvory se
mohou podle účelu a velikosti
dělit do několika stupňů.
V současné době je ve světě praktikován čtyřstupňový
model
1. stupeň je sběrný dvůr vybavený velkoobjemovými kontejnery
pro příjem papíru, skla, plastů, železného šrotu, neželezných kovů,

dřeva, objemného odpadu, odpadu ze zeleně a kuchyní, textilu
apod. Součástí je zajištění zpětného odběru vyřazených elektrozařízení. Sběrný dvůr má administrativní a sociální vybavení.
2. stupeň již umožňuje, kromě
odpadů z 1. stupně, i příjem nebezpečného podílu z komunálního odpadu (např. oleje, akumulátory, ředidla, absorpční činidla
apod.). S ohledem na platnou
legislativu je již vybaven zastřešenými přístřešky, shromažďovacími a přepravními nádobami
na nebezpečné odpady a záchytnými technickými prostředky.
Odvoz sebraných nebezpečných
odpadů podléhá mezinárodním
předpisům ADR.
3. stupeň je ve srovnání s předchozím vybaven dalšími skladovacími prostory a nezbytnou
mechanizací (lisy, vysokozdvižné
vozíky, apod.)
4. stupeň je již místem, které zajišťuje od občanů převzetí všech
roztříděných látek. Tento stupeň
může mít oddělení pro využitelné předměty a materiály a jejich
úpravu nebo zpracování. K dispozici je strojní a technické zázemí,
včetně další mechanizace, např.
drtiče větví, která na venkovní
ploše zajišťuje úpravu tohoto odpadu za účelem snížení nákladů
na návaznou dopravu.
Stupeň sběrného dvora, jeho
velikost, sortiment sbíraných
odpadů, investiční náročnost,
technické zabezpečení a otevírací doba závisí na řadě faktorů.
Jedná se například o velikost spádové oblasti, charakter zástavby,
současný systém sběru a svozu
odpadů, zájem o vytříděné suroviny a mnoho dalších. Prioritním
faktorem při zřizování sběrných
dvorů jsou samozřejmě investiční
náklady.“
Možnosti financování výstavby
a vybavení sběrného dvora odpadů jsou:
n z vlastních zdrojů - investorem
je obec,
n z vlastních zdrojů a využití
dotačních možností příslušného
kraje,
n z dotačních prostředků Státního fondu životního prostředí

v rámci Operačního programu
Životní prostředí a vlastních
zdrojů,
n prostřednictvím soukromého
investora, např. s garancí následného provozování se stanovenou
minimální dobou provozování.
Dle posledních informací je
pro město Hořovice přijatelná varianta druhého stupně
sběrného dvora, který by měl
vzniknout v prostorách bývalého Školního statku Hořovice. A kdy se dočkáme? Pevně
věřím, že dotační titul bude
vyřízen kladně, a do konce kalendářního roku budeme moci
sběrný dvůr všichni využívat.
ZÁKLADNÍ POJMY:
n Sběr odpadů: Soustřeďování
odpadů právnickou osobou nebo
fyzickou osobou oprávněnou
k podnikání od jiných subjektů
za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.
n Shromažďování odpadů: Je
krátkodobé soustřeďování odpadů
do shromažďovacích prostředků
v místě jejich vzniku před dalším
nakládáním s odpady.
n Skladování odpadů: Přechodné umístění odpadů, které
byly soustředěny (shromážděny,
sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v něm.
n Nakládání s odpady: Shromažďování, soustřeďování, sběr,
výkup, třídění, přepravu a dopravu, skladování, úpravu, využívání
a odstraňování odpadů.
n Úprava odpadů: Každá činnost, která vede ke změně chemických, biologických nebo fyzikálních
vlastností odpadů (včetně jejich
třídění) za účelem umožnění nebo
usnadnění jejich dopravy, využití,
odstraňování nebo za účelem snížení jejich objemu, případně snížení
jejich nebezpečných vlastností.
n Sběrný dvůr: Není zákonem
definován a může podle konkrétních okolností zahrnovat některé
z výše uvedených činností. Obsahově nejbližší je mu sběrna či výkupna druhotných surovin, která
slouží pro shromažďování odpadů.
Z pověření KŽP zpracoval
Daniel Paťava DiS.

www.mesto-horovice.cz
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AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.

Pracoviště Hořovice
Valdecká 826
268 01 Hořovice

ve spolupráci s Městským úřadem Hořovice
uskuteční

Konec termínů splatnosti
místních poplatků se blíží!
Dovolujeme si upozornit občany, že poplatky za komunální odpad je nutno zaplatit nejpozději do 31. 5. 2015.

znečištěné obaly od barev, olejů apod.
zářivky, výbojky
AKU – baterie
suché galvanické články – monočlánky
pneumatiky
televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad
vyřazené léky
 oleje, olejové filtry
 lednice, mrazáky









sobota 23.5.2015
Letná (vjezd ke koupališti - proti tobogánu)
Višňovka (parkoviště u Sluneční brány)
Sídliště K. Sezimy
U Rybníčka
Palachova ul. (proti obchodům)
Anýžova ul. (křižovatka se Svat. Čecha)
Fügnerova ul. (naproti Albě)
Sklenářka (sídliště)

7:50 – 8:10 hod
8:15 – 8:40 hod
8:45 – 9:05 hod
9:10 – 9:35 hod
9:40 – 10:00 hod
10:05 – 10:25 hod
10:30 – 10:45 hod
10:55 – 11:10 hod

V případě dotazů ohledně příjezdu na stanoviště volejte: 725 779 792
Elektrozařízení bude odebíráno na zpětný odběr bezplatně, ale pouze kompletní výrobky.
Sběr nebezpečného odpadu je pro občany zdarma, náklady hradí Městský úřad.
Právnické osoby platí dle ceníku platného pro rok 2012.

Všem občanům děkujeme za spolupráci a za kladný vztah k životnímu
prostředí

 311 513 540

IČO : 49356089

 311 516 018
DIČ : CZ49356089

 horovice@ave.cz

Městský úřad Hořovice ve spolupráci s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Hořovice uskuteční od 4. do 21. 5. 2015

svoz objemového odpadu a železného šrotu
Na níže uvedená místa budou dle stanovených termínů od 10:00 přistaveny dva velkoobjemové kontejnery. Tyto kontejnery budou odvezeny následující den ráno.
Za objemový odpad se považuje pouze ostatní odpad z domácností
(např. matrace, nábytek, staré šatstvo apod.), objemový odpad není stavební suť a nebezpečný odpad.
Kontejnery budou přistaveny na stanoviště od 10:00 hodin.

Sběrná místa objemového odpadu a železného šrotu:
4. 5. (Po)
5. 5. (Út)

Sklenářka - sídliště
u Společenského domu

6. 5. (St)
11. 5. (Po)

Sídliště K. Sezimy
Tichá ul. (křižovatka ul. Tichá-Nová)

12. 5. (Út)
13. 5. (St)
14. 5. (Čt)
18. 5. (Po)
19. 5. (Út)
20. 5. (St)
21. 5. (Čt)

U Rybníčku
Palachova ul. (proti obchodům)
Anýžova ul.(křiž. s ul. Svatopluka Čecha)
Letná (vjezd ke koupališti-proti tobogánu)
Parkoviště u Sluneční brány
Vísecké nám. (proti restauraci Na Krétě)
křižovatka ul. Valdecká - Kamenná

Žádáme občany o dodržení sběrové kázně, tzn. o třídění a ukládání odpadů pouze do označených kontejnerů. Shromažďování odpadu
na sběrných místech před přistavením kontejnerů či ukládání mimo
kontejnery bude považováno za přestupek proti veřejnému pořádku dle
par. 47 odst. 1 písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Děkujeme
občanům za spolupráci a kladný vztah k životnímu prostředí.
Ing. David Grunt, odbor technický a dopravní MěÚ Hořovice

www.mesto-horovice.cz

Základní sazby poplatků činí ročně:
a) Kč 500,-/ rok, za občana trvale bydlícího - mladšího 70 let/
b) Kč 400,-/rok, za občana trvale bydlícího – (osoba nad 70 let,
nebo narozená do 31. 12. 1945)
c) Kč 500,-/rok, za stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci (ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba)
Způsoby úhrady:
Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním a školství MěÚ Hořovice.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostní platbou na čísla účtů 19363886349/0800 nebo 43-3821520277/0100
Poplatek ze psů
Dovolujeme si upozornit občany (držitele psů), že jsou povinni
zaplatit poplatek bez vyměření předem a to:
a) nečiní-li více než 200,- Kč ročně - nejpozději do 31. května 2015
b) činí-li více než 200,- Kč ročně ve dvou stejných splátkách,
do 31. května a 30. září 2015.
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří
městský úřad poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek o 50%.
O způsobu placení jsme podrobně informovali v dubnovém čísle
nebo je možno informace nalézt na: http://www.mesto-horovice.
eu/radnice/poplatky/
MěÚ Hořovice, odbor finanční a školství

Děti spaly v městské knihovně
V pátek 3. dubna v odpoledních hodinách se začaly
do knihovny scházet děti. Nesly
si s sebou spacák a karimatky,
v taškách nebo v batůžcích několik osobních věcí, aby v knihovně
již potřetí strávily Noc s Andersenem. Během celého večera jsme se
všichni seznamovali se zajímavými příběhy z knihy Jana Smolíka

Na hradě Bradě. Jako každý rok,
tak i letos, k Noci s Andersenem
nepatřilo pouze předčítání knihy,
ale také spousta her, soutěží a vyrábění. Připomněli jsme si výročí
narození Jana Drdy, autora mnoha dětských pohádek. Děti soutěžily v hádání hádanek. Namáhaly
si hlavy při řešení různých kvízů,

pracovních listů a hlavolamů.
Z knihovních spáčů se stali „obři“
v zemi trpaslíků, tělo si protáhli
při hře „Trpaslík řekl“ (jinak známá jako Kuba řekl). Poté si vyrobili razítka, obří kouli nebo knihu
měnících se obličejů. Závěrem si
všichni na důkaz toho, že opravdu v knihovně spali, obtiskli svoji
ruku do Kroniky Nocí s Andersenem. Kroniku dětem
přivezl Večerníček, který
letos oslavil 50 let. Před
usnutím děti poslouchaly čtení z knihy Sandry
Vebrové Ducháčkovic
rodina. Ráno na všechny čekala skvělá snídaně
v prostředí zámecké kavárny, kterou nám všem
věnovala paní Kateřina Ramaislová. Velké díky za pomoc při
organizaci patří Hance Klikové.
Na webových stránkách knihovny si můžete prohlédnout spoustu fotografií z akce, které vyfotila
a na web dala Yvetta Hájková.
Martina Stelšovská
Knihovna Hořovice
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Pěvec roku

n Starosta Hořovic Dr. Ing. Jiří Peřina slavnostně křtí almanach ZUŠ.

Koncerty k 65. výročí
založení ZUŠ Josefa Slavíka
dokončení z 1. strany
V pátek 24. dubna 2015
od 18:00 hodin vystoupily ve Velkém sále Kulturního klubu Žebrák hudební rodiny ze Žebráku,
Hořovic a okolí. V programu,
který byl pojmenován doslovně
HRAJE CELÁ RODINA, zazněly
skladby různého žánru v různých
uskupeních v podání těchto muzikantských rodin - Zýkovi, Patkovi, Slepičkovi, Markovi, Léblovi
a Vojířovi, Slunečkovi, Černých,

Slavíkovi a Rezkovi, Hoškovi, Krtilovi, Spilkovi a Medovi.
O měsíc později se pak představí současní učitelé ze ZUŠ.
Koncert se uskuteční také ve Velkém sále Kulturního klubu Žebrák, a to ve středu 27. května, začátek v 18:00 hodin.
Koncerty jsou realizovány za finanční podpory Středočeského kraje. Sponzoři: Město Žebrák, Město
Hořovice, Dr. Ing. Jiří Peřina.
Všichni jsou srdečně zváni.

Soutěž ZUŠ ve hře na dechové nástroje
Ve čtvrtek 12. února se v sálku Základní umělecké školy Josefa Slavíka v Hořovicích konalo
okresní kolo základních uměleckých škol České republiky ve hře
na dechové nástroje. Do soutěže se přihlásilo 15 soutěžících
na tyto hudební nástroje: zobcová flétna, příčná flétna, klarinet,
saxofon, trubka, lesní roh. Šestičlenná odborná porota udělila 8
soutěžícím 1. místo s postupem
do krajského kola. Z naší školy si
toto ocenění odnesla šestice žáků:
Menclová Kateřina (zobcová sopránová flétna), Simona Švarcová (zobcová altová flétna), Jitka
Menclová (klarinet), Hronzová
Anna (saxofon), Jindráková Petra (příčná flétna), Jindřich Zýka
(lesní roh).
Krajské kolo soutěže se tentokrát konalo v prostorách ZUŠ
Františka Kmocha v Kolíně. Soutěž byla pro velký počet účastníků
rozdělena do 2 dnů. V pondělí 23.
března v ranních hodinách začala soutěžní klání žáků na zobco-
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vé flétny, příčné flétny a ve hře
na trubku. Ačkoli byly k dispozici
3 sály a k tomu 3 hodnotící komise, harmonogram soutěže nabral
zpoždění a mezi účastníky začala
být cítit lehká nervozita. Podmínky přípravy na vystoupení však
byly pro všechny stejné. Naši žáci
se s nepříjemnou situací poprali
velmi dobře a získali ve velké konkurenci soutěže pěkná umístění:
Jindřich Zýka - 1. místo (I. kategorie lesní roh), Jindráková Petra - 2.
místo (IV. kategorie příčná flétna),
Menclová Kateřina - 3. místo (II.
kategorie zobcová flétna), Simona
Švarcová - čestné uznání (IV. kategorie zobcová flétna)
V úterý pokračovala soutěž ve hře na saxofon a klarinet.
I tady měla naše ZUŠ své zastoupení: Anna Hronzová - 3. místo (II. kategorie saxofon), Jitka
Menclová - čestné uznání (I. kategorie klarinet).
Všem soutěžícím moc gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů
v dalších soutěžích.

Žáci Základní umělecké školy
Josefa Slavíka Hořovice z klavírní
a pěvecké třídy Květuše Ernestové se jako každoročně zúčastnili několika pěveckých soutěží.
Letos byla poprvé nejúspěšnější
ze všech hořovických pěvců Zuzana Krtilová (2005). V závěru
měsíce ledna vyzpívala druhou
cenu na pátém ročníku prestižní
umělecké soutěže Allegro 2015
v sále Emy Destinnové Kaiserštejnského paláce v Praze na Malé
Straně v kategorii sólo a přidala třetí cenu se sestrou Terezou
(2007) v kategorii komorního
zpěvu. 6. února obdržela třetí
cenu v krajském kole XX. ročníku pěvecké soutěže Karlovarský
skřivánek v Mělníku a postoupila
do celostátního kola, 10. února
zvítězila v sále Základní umělecké školy Václava Talicha v Berouně v okresním kole pěvecké
části Národní soutěže základních
uměleckých škol a postoupila
do krajského kola v Benátkách
nad Jizerou, kde získala třetí
cenu. První cenu obdržela také
v letošním ročníku soutěže Králodvorská koruna.
V pondělí 23. března se úspěšně zúčastnila celostátního kola
XX. ročníku pěvecké soutěže
Karlovarský skřivánek v aule ZUŠ
Karlovy Vary, do kterého se letos
probojovalo celkem 117 soutěžících. Soutěž se konala pod osobní

záštitou hejtmana Karlovarského kraje Martina Havla, primátora města Karlovy Vary Petra
Kulhánka a ředitele Českého
rozhlasu Plzeň Zdeňka Levého.
V porotě zasedli prof. Brigita Šul-

n Zuzana Krtilová
cová, prof. Jarmila Chaloupková,
prof. Eva Svobodová, prof. Daniela Štěpánová-Šimůnková, pěvec
Josef Štágr a významný operní
dirigent František Drs.
Gratulujeme

Velikonoce s Alanem Davisem
Bývalá žákyně a absolventka
prvního, druhého cyklu i Studia
pro dospělé na Základní umělecké škole Josefa Slavíka Hořovice
ve třídě Petra Čamka a Květuše
Ernestové, zobcová flétnistka
Táňa Rezková (na snímku), kterou mohlo hořovické publikum

slyšet 25. března na slavnostním
koncertě k 65. výročí založení Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice v divadelním sále
hořovické radnice, se s úspěchem
zúčastnila mezinárodního kurzu
VELIKONOCE S ALANEM DAVISEM 2. - 5. dubna v Základní umělecké škole Iši Krejčího
v Olomouci.
Pod vedením vynikajícího
anglického hráče na zobcovou
flétnu, pedagoga a skladatele
Alana Davise (1945) nastudovala
spolu s ostatními čtyřiceti flétnisty Bachův Ricercar à 6 z Hudební obětiny a skladby Alana
Davise Sinfonietta a Elementary.
Závěrečný slavnostní koncert
„flétnového orchestru“ byl nezapomenutelným zážitkem pro
všechny zúčastněné.
Materiály na této straně připravil
BcA. Jakub Albrecht
ředitel ZUŠ J. Slavíka Hořovice
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informace

Otázky pro Nízkoprahové zařízení pro děti
4 Co je to NZDM? Proč se tak nazývá - co je to nízkoprahové?
Zkratka NZDM znamená Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, přičemž nízkoprahovost lze vnímat jako
bezplatnou a anonymní dostupnost
této služby, což znamená, že uživatelé služby nemusejí udávat své jméno
a za žádné aktivity zde neplatí.
4 Kdo ho provozuje?
Od zevrubného úklidu a přípravných
prací v říjnu 2014, NZDM provozuje
od listopadu téhož roku Poradna pro
občanství/Občanská a lidská práva, se
sídlem v Ječné ulici 7, Praha a spádovou pobočkou v Berouně, v Pražské
bráně 71.
4 Jaký je program, jedná se
i o venkovní aktivity?
Program je pro děti připravován
na každý den. Mohou zde využít možnost doučování, zahrát si šipky, fotbálek nebo x- box či si vybrat z velkého
množství deskových her. Často využívají též např. klávesy. Pořádají se turnaje v hrách, diskuse na témata, která
děti zajímají a v plánu pro jarní a letní
měsíce jsou též outdoorové aktivity,
a to i ve venkovním prostoru klubu,
který pracovníci hodlají v rámci programu s dětmi zkultivovat a využívat.
Během programu mají děti vždy možnost zvolit si jakoukoliv jinou vlastní aktivitu či na klubu třeba jen být
a do her se nezapojovat.
4 Je zde možnost občerstvení pro
děti nebo si mají nosit svačiny?
Možnost občerstvení zde bohužel prozatím není, děti jsou zvyklé si nosit
vlastní nápoje i něco k zakousnutí.
4 Jak často do NZDM mohou
děti docházet, jaká je otevírací
doba?
Klub je otevřen vždy od pondělí
do čtvrtka od 13 do 18 hod. V této
době mají děti neomezenou možnost
se na klubu zdržovat.
4 Mohou rodiče za pracovníky
přijít, pokud mají nějaký problém
s dětmi a hledají pomoc?
Pracovníci NZDM poskytují mimo
jiné i sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi, stejně jako pobočka
v Berouně. Rodiče tedy mají možnost
se na ně v této problematice obrátit
a smluvit si schůzku mimo otevírací
dobu klubu.

4 Kde získají obyvatelé Hořovic
kontakty na NZDM?
Kontakty na pracovníky NZDM lze
získat přímo na vstupních dveřích
klubu v budově bývalého městského kina či např. na Městském úřadě
v Hořovicích.
4 Je NZDM určeno pouze pro děti
z Hořovic nebo se aktivit mohou
účastnit i děti z okolních obcí?
Klub je k dispozici jak dětem přímo
z Hořovic, tak i ze všech spádových
obcí. Děti zde mohou např. strávit
dobu mezi školou a odjezdem domů.
4 Docházejí k vám pouze děti
z tzv. „sociálně slabých rodin“?
NZDM je určeno pro všechny děti
z cílové věkové skupiny bez ohledu
na to, z jakého prostředí pocházejí.
4 Jsou zde společné aktivity pro
chlapce i děvčata nebo program
probíhá odděleně?
V programu klubu se objevují jak
aktivity společné, tak i oddělené. Při
těch oddělených je pak možné, aby
se ve skupinkách holky i kluci zeptali
na to, na co potřebují a nemuseli se
před ostatními stydět. Téma pak lze
zvolit i takové, které by při společných
diskusích druhou skupinu nezajímalo.
Všichni si zde tak mohou najít svůj
prostor.
4 Čím prospívá obyvatelům města?
Hlavním cílovým přínosem pro obyvatele města Hořovice by mělo být
to, že NZDM dává dětem bezpečný
prostor pro vhodně strávený volný
čas tak, aby se nepotulovaly po ulicích
a např. nepáchaly trestnou činnost.
4 Proč bylo zřízeno právě v budově bývalého městského kina?
Jak velký prostor v budově kina
byl pro NZDM vyčleněn?
Budova městského kina byla po několik let nevyužívaná a vzhledem
k tomu, že z analýz komunitního
plánování vzešla velká potřebnost
takového zařízení, jakým NZDM
je, jevila se tato varianta po dohodě
s městem jako nejvhodnější. Klub je
zřízen ve vstupních prostorech kina,
sál k němu nepatří. I tak je zde ale
dostatek vhodně oddělených prostor,
které mohou děti k jednotlivým aktivitám využívat.
4 Kolik pracovníků se podílí

Žáci vyrobili nové bydlení pro ptactvo
Žáci Základní školy, Hořovice, Sv. Čecha 455 vyrobili v rámci projektu „Rok s přírodou“ ptačí budky a krmítka. Tyto budky byly dne 22.
dubna, na Den Země, rozvěšeny ve volné přírodě.
Projekt Rok s přírodou se koná za finanční podpory Středočeského kraje, v rámci koncepce EVVO Středočeského kraje v letech 2011 2020. V dalších částech tohoto projektu se žáci zábavnou formou seznámí s památným stromem na území města Hořovice a na závěr navštíví
ZOO Plzeň, ve které je naše škola již 11 let patronem Klokana Rudého.
Mgr. Martina Štochlová, ředitelka
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na jeho provozu? Jaké mají vzdělání?
Provoz klubu každodenně zajišťují 2
sociální pracovníci a 1 pracovník v sociálních službách.
4 Jaké je věkové složení klientů
a kolik klientů od začátku provozu NZDM mělo?
Cílovou skupinou jsou děti od 11
do 18 let. Největší podíl na věkové
struktuře mají děti ve věku 11-15
let. Od spuštění provozu v listopadu
loňského roku navštívilo klub 137
dětí.
4 Můžete počty klientů porovnat
s počty klientů NZDM v jiných
městech?
Pokud bychom chtěli porovnat prozatímní počty s dostupnými daty některých jiných NZDM v SČ kraji, pak
zájem o službu je velmi veliký. Takové
ukazatele jako NZDM v Hořovicích

za 5 měsíců, některá zařízení nevykazují ani za celý rok.
4 Spolupracuje NZDM i s jinými
organizacemi a institucemi v Hořovicích?
NZDM od svého počátku má velmi
dobře navázanou spolupráci např.
s Orgánem sociálně právní ochrany
dítěte, Městským úřadem, Městským
kulturním centrem, Městskou policií,
ale např. s příspěvkovou organizací
Domeček.
Finanční prostředky pro NZDM
ve výši 55 556 Kč byly řádně schváleny na zastupitelstvu města dne 11.
12. 2014.
Poradna tuto částku využila na určený
účel a v řádném termínu předložila
vyúčtování obdržené finanční podpory od města Hořovice.
Alena Ratajová, DiS.
koordinátor KPSS

Český rozhlas Region přiveze
známé zpěváky i oblíbeného herce
pokračování z 1. strany
Program na náměstí Palackého
náměstí začne ve 14 hodin a můžete se v něm setkat s oblíbeným
hercem Pavlem Novým nebo si vychutnat koncerty Jany Chládkové,
Yvonne Přenosilové a Marcela
Zmožka.
Krátce po 14.
hodině vystoupí
Hořovické
mažoretky pod
vedením Šárky
Vacovské. Následovat bude hudební vystoupení
loutkohereckého souboru NA HOLOU a krátká ukázka z tvorby
kytarového souboru Trsátko z Domečku Hořovice. Hodinový blok
nadaných místních tanečnic a hudebníků uzavře vystoupení starších žákyň ze Základní umělecké
školy Josefa Slavíka pod vedením
Terezie Dudové s choreografií
Keltský tanec. V 15 hodin začne
koncert zpěvačky a moderátorky
Regionu Jany Chládkové, od 16
hodin na pódiu vystoupí Yvonne
Přenosilová a celý program uzavře
koncert Marcela Zmožka.
Na Palackého náměstí zavítá
také herec a zároveň hvězda rozhlasového pořadu Humoriáda
Pavel Nový. Hudební vystoupení
od něj nečekejte, spíše bude povídat o svém životě i vztahu k Hořovicím a okolí.

„Hořovice moc dobře znám
a velmi se tam za vámi těším.
Budeme mít možnost popovídat
si o tom, co vás zajímá,“ popisuje
Pavel Nový, který se na náměstí představí v 15:30, následovat
bude jeho autogramiáda.
Po celé odpoledne
bude
připraven bohatý
doprovodný program i soutěže
o lákavé ceny.
Návštěvníci si například budou moci prohlédnout
řadu krásných loutek od loutkohereckého souboru NA HOLOU.
Rodiny s dětmi se mohou zastavit
u výtvarné dílny s možností malby
na obličej Domečku Hořovice.
Ti odvážnější si budou moci
na náměstí vyzkoušet otočný simulátor dopravní nehody od partnera akce ÚAMK. U stánku Lázní
Poděbrady bude po celé odpoledne
připraveno bezplatné měření krevního tlaku, hladiny cukru a cholesterolu.
Prostřednictvím webové kamery bude celý program k dispozici i na stránkách www.ceskyrozhlas-region.cz, živé vysílání
Českého rozhlasu Region z Hořovic můžete naladit na frekvenci
100,7 FM.
Tereza Čistotová
manažerka komunikace ČRO
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z usnesení rady města
Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 25. března 2015
n Rada souhlasí se zveřejněním
oznámení nálezu opuštěné věci – pohřební kaple hrabat z Vrbna na pozemku parc. č. 96 v k. ú. Velká Víska
na úřední desce, webových stránkách města a v regionálních periodikách.
n Radní souhlasí se zněním kupní
smlouvy, podle které město kupuje
od výrobního družstva Drupol Zdice
dvě auta Škoda Rapid Active 1.2 TSi
pro potřeby městského úřadu za celkovou cenu 539.800 Kč včetně DPH.
Dodací lhůta činí maximálně deset
týdnů. Zajistit podpisy smluvních
stran. Současně rada zplnomocňuje
tajemníka k podpisu všech dalších
dokumentů za kupujícího, které souvisí s tímto obchodním případem.
n Rada souhlasí s bezplatným
pronáj-mem sálu a přísálí radnice příspěvkové organizaci Domov
Na Výsluní Hořovice, za účelem pořádání setkání seniorů, které se uskuteční ve čtvrtek dne 9. 4. 2015 od 8:00
do 20:00 hod.
n Rada souhlasí s úpravou příjezdové komunikace k domu žadatele
s tím, že komunikace bude upravována dle aktuální potřeby zavezením
a rozhrnutím štěrku jeden až dvakrát
ročně, a to pracovníky MSBNF Hořovice.
n Rada schvaluje členy komise k otevírání obálek a hodnotící komise
a jejich náhradníky pro veřejnou
zakázku dle zákona č.137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném
znění, na akci „Stavební úpravy víceúčelového sportoviště v Hořovicích“
a jmenuje je v tomto složení: Členové
komise k otevírání obálek a hodnotící komise: Mgr. Jiří Vavřička, Ing. Milan Šnajdr, Karel Pelikán, Ing. David
Grunt a Ing. Jiří Pilský. Náhradníci:
PHDr. Jiří Vlček, Ing. Ladislav Kazda, Mgr. Helena Plecitá, Ing. Jan Blecha a Marcela Pilská.
n Rada souhlasí s objednáním studie
řešící možnosti vytápění sportovní
haly odpadním teplem vzniklým při
provozu zimního stadionu.
n Rada souhlasí s převzetím stavby
veřejného osvětlení v ulici K Výrovně v rozsahu dle výkresu skutečného
provedení stavby do majetku města
Hořovice. Po dodání příloh zajistit
podpisy protokolu o předání a převzetí díla.
n Rada souhlasí s textem kvalifikační a zadávací dokumentace k veřejné
obchodní soutěži na stavební akci
nazvanou „Stavební úpravy více účelového sportoviště v Hořovicích“,
která bude provedena jako podlimitní veřejná zakázka v užším řízení
za podmínek, že v kvalifikační a zadávací dokumentaci bude posunut
termín výstavby na období od 1. 8.
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2015 do 15. 11. 2015 a v dokumentaci bude uvedena klauzule o nerealizování stavby v případě, že zadavatel
nedostane dotační prostředky na výstavbu, tak jak je uvedena v návrhu
smlouvy o dílo v odstavci 12.5. Rada
bere na vědomí, že součástí zadávací dokumentace je i závazný návrh
smlouvy o dílo.
n Rada souhlasí se zahájením projektových příprav, týkajících se
komunikačního systému v ulici
K Nemocnici za účelem následného
zlepšení stavebního stavu příjezdu
do areálu Nemocnice Hořovice. Zajistit nabídku za zpracování dokumentace pro stavební řízení.
n Rada schvaluje koncepci parkování v lokalitě Hořovice střed podle
studie Ing. Roberta Juřiny, kterou
osobně představil. V této souvislosti
rada pověřuje technický a dopravní
odbor, aby připravil podklady pro
upřesnění studie a přípravu vyhlášky.
n Zajistit nabídky na ruční a strojní zbourání nefunkčního cihelného
komínu umístěného u kotelny č.
p. 1392 na sídlišti Višňovka.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle
které provede společnost STRABAG,
a. s., za cenu 249.812,48 Kč bez DPH
tj. 302.273,10 Kč včetně DPH, stavbu
nazvanou „HOŘOVICE – přechod
pro chodce v ulici K Nemocnici“. Cenová nabídka vzešla z poptávkového
řízení, kdy byly osloveny celkem čtyři
firmy.
n Rada souhlasí se zněním nájemní
smlouvy, podle které si město Hořovice pronajme v psím útulku paní
Eugenie Sychrovské v Buštěhradě
jeden kotec pro zatoulané psy za nájemné ve výši 25.550 Kč ročně včetně
základní sazby DPH.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat
na budoucím služebném pozemku
1828/5 v k. ú. Hořovice plynárenské
zařízení „STL plynovodní přípojka
pro dům č. p. 519“. Předpokládaný
rozsah věcného břemene činí cca 2 m
za cenu 500 Kč/bm a DPH dle platných předpisů.
n Rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt v Domě s pečovatelskou službou Hořovice s žadatelkou dle přílohy zápisu z důvodu
sloučení partnerů.
n Rada vyhovuje žádosti Bc. Aleny
Beierové o ukončení členství v řídící skupině komunitního plánování
sociálních služeb města Hořovice
a spádových obcí z osobních důvodů.
n Rada vyhovuje žádosti předsedy
Základní organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých v Hořovicích
Ing. Ladislava Šišky a v souladu s čl. I.
odst. 5 Zásad pro poskytování dotací
z rozpočtu města Hořovice – sociální
oblast poskytuje příspěvěk na provoz
organizace ve výši 5.000 Kč.
n Rada nesouhlasí s prominutím

poplatků ze vstupného za rok 2014
z akcí pořádaných ve Společenském
domě p. Jiřím Hasmanem.
n Rada souhlasí s poskytnutím
účelového finančního příspěvku
10.000 Kč Domovu Na Výsluní, Hořovice na zajištění kulturně společenské akce pro seniory, která se bude
konat 9. 4. 2015 v prostorách velkého
sálu hořovické radnice.
n Rada bere na vědomí prázdninový
provoz Městské mateřské školy v r.
2015.
n Rada bere na vědomí zprávu
o provedení inventarizace města Hořovice ke dni 31. 12. 2014.

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 8. dubna 2015
n Rada nominuje do pozice zástupce
v radě Svazu měst a obcí JUDr. Josefa
Matějku, starostu obce Kublov.
n Rada schvaluje aktualizované složení
Komise pro strategický rozvoj a jmenuje ji jako svůj iniciativní a poradní
orgán v tomto složení: MVDr. Urban
Miloš, Hasman Josef, Ing. arch. Kreisinger Kryštof, Ing. Liprt Václav, Vaculík Ondřej, Mgr. Vavřička Jiří, Ing. Hasmanová Martina, Pelikán Karel, Jirků
Alena, Mgr. Kebrlová Olga, Šrámková
Jana, Paťava Daniel Dis., Mgr. Plecitá
Helena.
n Rada souhlasí s podnájmem části pozemku parcelní č. 122 / 19 v k. ú. Hořovice pro HC Cvočkaři Hořovice za účelem umístění mobilních buněk - kabin.
n Město Hořovice schvaluje podání
žádosti o dotaci na projekt „ Rekonstrukce ulice Strmá v Hořovicích“
z Programu 2015 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje
ze Středočeského Fondu rozvoje obcí
a měst a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5% z celkových
uznatelných nákladů projektu.“
n Město Hořovice schvaluje podání
žádosti o dotaci na projekt „Obnova
zeleně Knížecí cesty do Bažantnice“
z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a závazek spolufinancování projektu v minimální výši
5% z celkových uznatelných nákladů
projektu.“
n Město Hořovice schvaluje podání
žádosti o dotaci na projekt „Podpora procesů komunitního plánování“
z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Humanitárního fondu
a závazek spolufinancování projektu
v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu.
n Město Hořovice schvaluje podání
žádosti o dotaci na projekt „Restaurování pomníku partyzána“ z Programu
2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek
a závazek spolufinancování projektu

v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů projektu.“
n Objednat stavební zaměření objektu
Společenského domu.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle
které zpracuje Ing. Miroslav Klíma PROKON Ateliér, za cenu 750.200 Kč
vč. DPH, realizační a zadávací dokumentaci stavby nazvané „Sportovní
hala v Hořovicích“.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle
které zpracuje, za cenu 113.740 Kč vč.
DPH, architekt M. A. Tomáš Velinský studii revitalizace Panské zahrady
v Hořovicích.
n Rada souhlasí s repasováním všech
bíle natřených dveří na radnici a dveří na balkon radničního sálu za cenu
do 250.000 Kč bez DPH.
n Rada vybrala společnost Netfox, s.
r. o., jako vítězného uchazeče ve veřejné obchodní soutěži na nákup celkem
24 ks Microsoft Office 2013. Aukce se
zúčastnilo celkem 12 uchazečů. Vítězný uchazeč navrhl za prodej požadovaného software nejnižší cenu ve výši
139.132 Kč vč. 21% DPH.
n V souvislosti s připravovanou koncepcí parkování v centru města rada
nesouhlasí s vyznačením vodorovného
dopravního značení V 12c, zákaz zastavení (žlutá nepřerušovaná čára) při
levém obrubníku při pohledu od náměstí a po celé délce silnice ve Slavíkově ulici.
n Zadat posudek na výhodnost způsobu vytápění v budově radnice společnosti SEAP Rokycany, s. r. o. jako zpracovateli energetické koncepce města
Hořovice.
n Rada města Hořovice schvaluje
v plném rozsahu seznam nemovitého majetku předurčeného ke změně
vlastnictví z ČR, příslušnost hospodařit
má Ministerstvo obrany, organizační
složka právnické osoby AHNM Praha, na město Hořovice. Rada souhlasí
s nabytím předmětných nemovitostí
do vlastnictví města ve smyslu odst. 4 §
1 zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic
krajů a o změně souvisejících zákonů
(zákon o hranicích vojenských újezdů)
v platném znění, způsobem stanoveným v § 9 výše uvedeného zákona.
n Rada souhlasí s bezúplatným převodem pozemků parcelní č. 895/2, 895/15
v k. ú. Velká Víska a pozemku parcelní
č. 1898/2 v k. ú. Hořovice z vlastnictví
České republiky do vlastnictví města
Hořovice.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení předkupního práva k nemovitosti - pozemku
parcelní č. 920/3 v k. ú. Velká Víska,
podle které je NH Hospital, a. s., povinna uzavřít s městem Hořovice smlouvu
o zřízení předkupního práva věcného
k předmětnému pozemku, jejímž obsahem bude závazek NH Hospital, a. s.,
v případě budoucího zcizení pozemku nabídnout tento ke koupi nejdříve
městu.
n Rada pověřuje odbor vnitřních věcí
a právní zjistit možnosti získání po-
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z usnesení rady města - informace
zemku p. č. 102 v k.ú. Hořovice do majetku města za účelem vybudování cesty od společenského domu do Panské
zahrady.
n Rada souhlasí s umístěním dvou
pojistkových skříní na pozemek města p. č. 44/1 v k. ú. Hořovice. Zajistit
návrh změny již uzavřené smlouvy
budoucí o zřízení věcného břemene č.
IV-12-6017925/VB/01 ze dne 26. 11.
2014.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy
o zemědělském pachtu, podle které
město propachtuje společnosti LESOSPOL Zbiroh, s. r. o., 140 hektarů lesních pozemků v k. ú. Hořovice, Velká
Víska, Kotopeky a Podluhy za účelem
jejich užívání a braní užitků z těchto
pozemků. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou do 31. 3. 2016 za čtvrtletní nájemné 24.733 Kč.

Společenská rubrika

Paní Božena Strnadová, klientka Domova Na Výsluní,
Hořovice, oslavila 19. března nádherné 98. narozeniny.
Srdečně gratulujeme!

n Rada nesouhlasí s poskytnutím příspěvku na poskytování sociální služby
- domov pro seniory Centrum Na Verandě Beroun.
n Rada schvaluje pořadník pro přidělení bytů v Domě s pečovatelskou
službou Hořovice dle přílohy originálu
zápisu. Celkem bylo osloveno 28 žadatelů a 7 žadatelů projevilo o byt zájem.
n Zjistit možnosti poskytování odborné psychologické péče pro klienty sociálního odboru v oblasti sociálně právní
ochrany dětí.
n Rada ukládá školské komisi připravit
městský ples dne 13. 2. 2016.
n Poptat zajištění digitalizace kroniky
města.
n Rada souhlasí s uspořádáním motorkářského srazu v prostorách společenského domu v Hořovicích a v areálu
jeho zahrady v termínu od 18. 7. , 8.00
hod. do 19. 7. 2015, 16.00 hod.
n Rada souhlasí s proplacením faktury ve výši 12,1 tis. Kč firmě Adjust Art
Praha za realizaci reklamní kampaně
projektu „Nalaďte se na Střední Čechy“.
n Zajistit úhradu nákladů za účast
zástupce města Mgr. Martina Komínka na konferenci dotace EU pro školy
na období 2014 - 2020.
n Rada souhlasí s poskytnutím jednorázového finančního daru v souvislosti
se zajišťováním svatebních obřadů (příspěvek na ošacení) pro volební období
obřadníkům a matrikářkám ve výši
9.000 Kč.
n Rada bere na vědomí soupis žádostí o dotace společenským, kulturním, sportovním a dalším organizacím. Jednotlivé žádosti posoudí
komise ve složení: Mgr. Jiří Vavřička,
PhDr. Jiří Vlček, Mgr. Zdeňka Ulčová
a Mgr. Martin Komínek.

Pozvánka na zájezd do Průhonic
ZO ČZS Hořovice pořádá zájezd do Průhonic na prohlídku
zámeckého parku. Při zpáteční cestě navštívíme Zahradnictví
Chládek Praha. Zájezd se uskuteční v sobotu 23. května 2015.
Cena zájezdu 200 Kč. Odjezd v 8:00 od budovy radnice a předpokládaný návrat v 19:00. Přihlásit se můžete v prodejně Zahrádkář.
Jaroslav Gross, předseda organizace

Zájezd na tradiční Terezínskou tryznu
Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Beroun
pořádá bezplatný autobusový zájezd do Terezína na vzpomínkovou
akci k uctění obětí nacistické perzekuce, tradiční TEREZÍNSKOU
TRYZNU, která se bude konat v neděli 17. května v 10:00 hodin
na Národním hřbitově v Terezíně. Akce se pravidelně zúčastňují nejvyšší státní a ústavní činitelé, členové diplomatického sboru a různí
zahraniční hosté. Po celý den se nevybírá vstupné v žádném objektu
Památníku Terezín! Odjezd bude v 7:00 od radnice na Palackého náměstí v Hořovicích, v 7:30 z Wagnerova náměstí v Berouně. Při zpáteční cestě proběhne krátká zastávka v Lánech u hrobu TGM.
Počet účastníků není omezen, zájemci mohou svou účast nahlásit
na těchto kontaktech: BEROUN: tel. 606 832 653, email: ov.cbs-beroun@seznam.cz, HOŘOVICE: tel. 311 512 721 - L. Procházková
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Stavební ruch v Tyršově
a Klostermannově ulici
pokračování z 1. strany
Se zahájením stavebních prací na chodnících v Tyršově a Klostermannově lze předběžně počítat od srpna 2015, nyní je dokončována
dokumentace pro stavební povolení. Během vyřizování stavebního povolení proběhne také veřejná obchodní soutěž na dodavatele.
Podle plánu Krajské správy a údržby silnic by do konce letní sezóny
mělo dojít k celkové obnově povrchu vozovky Tyršovy ulice, a to zhruba
od viaduktu (směr Žebrák) až po kruhový objezd na Valdeku.
V oblasti Letné nás tedy čeká dopravně komplikovaná sezóna, ale
konečný výsledek (i finančně náročného díla) by měl podstatně přispět
ke zlepšení životních podmínek a prostředí této části Letné, k bezpečnosti silničního provozu a k ochraně chodců a slabších účastníků dopravy. V úseku nyní staticky zajišťovaného nábřeží Tyršovy ulice bude
vozovka mírně rozšířena a chodník vynesen pomocí konzol nad řečiště
Červeného potoka. Součástí je také zřízení tolikrát žádaného přechodu pro chodce přes Tyršovu u Společenského domu. Tento přechod
z dopravních důvodů (výhledové poměry) musí být posunut o několik
metrů směrem na Žebrák. Kvůli tomu bude i změněna přístupová cesta
od Lázeňského rybníka - bude z ní odbočovat chodník šikmo svahem
mezi jasany přímo k přechodu.
Uznalý čtenář ví, že jde o komplexní řešení dopravně velmi exponované části Hořovic a že snahou města je, aby všechny práce různých
investorů proběhly takříkajíc v jednom časovém chumlu, a doba zátěže stavbou a uzavírkami byla co nejkratší. Spoléháme se na pochopení
a vstřícnost všech, jichž se budované dílo nějak nemile dotkne. Mějme
pochopení pro „ - musíme to opravit“.

Cyklostezka z Oseka
Do konce května by měly být dokončeny opravy a úpravy na „osecké“ cyklostezce. Dodavatel díla (Silnice Chmelíř, s. r. o.) uznal jako
reklamaci opravu sesutého propustku. Firma Radek Škvára, s.r.o., která v minulém roce provedla zajištění sesutého svahu nad Červeným
potokem (důsledek povodně v roce 2013), opraví výtluky a poruchy
na cyklostezce, k nimž došlo při dopravě materiálu a zajíždění těžké
techniky k sesutému svahu. A to přesahovalo únosnost podloží cyklostezky.
Různé prameny ve stráni nad stezkou se mohou podle mého soudu
v určitém úseku nadále objevovat a možná budou poškozovat cyklostezku jako důsledek v minulosti neuváženého zavezení rokle s přirozenou vodotečí a pozůstatek meliorací, jejichž současná funkce je dnes
neznámá.

Vlak Ivana Komzáka
Již poněkolikáté zastupuji naše město na jednání Odboru dopravy
Krajského úřadu Středočeského kraje ohledně přípravy „Objednávky
regionální veřejné drážní osobní dopravy Středočeského kraje“, tentokrát pro období 2015/2016. Mívám připomínku, požadavek, aby poslední večerní vlak z Příbrami na Zdice nejel ve 20:10 hod., ale jízdní
řád na trati č. 200 byl doplněn o pozdější spoj, s odjezdem z Příbrami
kolem 22. hodiny. To je pro naši oblast důležité, pro cyklisty, atd. Bývávám neúspěšný. Tentokrát náš požadavek výrazně podpořil kolega,
lochovický starosta Ivan Komzák, a odborně ho zdůvodnil, ba poradil,
jak by se to mělo udělat. A vskutku ze zápisu z tohoto jednání se dočítám, že návrh je doporučen a „…měl by být realizován již od nejbližších
změn jízdního řádu, tedy od 14. června 2015“.
Na druhý den po tomto našem společném jednání Ivan Komzák náhle zemřel (17. 3. 2015) ve věku 51 let. Na Ivana rád vzpomínám jako
na člověka, jenž se staral nejen o svou obec, ale velice mu šlo i o meziobecní spolupráci. Věděl, že své síly musíme spojovat.
Takže například cyklisté, až se budete z jižních Čech vracet tímto
příhodnějším spojem (doufejme), vězte, že jedete „Komzákovým vlakem“. Díky, kolego!
Ondřej Vaculík, místostarosta města Hořovice  
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Organizace svazu tělesně postižených pořádá v dubnu přednášku odborného lékaře MUDr.
Jiřiny Eichmannové - rehabilitační lékařství.
Termín přednášky upřesníme na propagačním materiálu, který bude k vyzvednutí v kanceláři
STP Hořovice na Městském úřadu čp. 640 a v informačním centru u pí. Hájkové, dále na
stránkách www.stp.mypage.cz

informace

Svaz tělesně postižených Hořovice informuje
V dubnu zahajujeme počítačové kurzy a kurzy trénování paměti. Začátek kurzů je v sobotu
28. 3., ve 13:00 začíná kurz trénování paměti a od 15:00 počítačový kurz. Info na tel. 605 503
281 pí. Gruntová.

n Svaz tělesně postižených v České republice,
z. s. místní organizace Hořovice srdečně zve
své členy na přednášku MUDr. Jiřiny Eichmannové - rehabilitační lékařství, pohybové
ústrojí konanou dne 7. 5. od 15:30 v zasedací
síni hořovické radnice.
n Půjčovna kompenzačních pomůcek působící na MěÚ Hořovice čp. 640, nabízí široký
sortiment pomůcek k chůzi, koupelnový program, antidekubitní programy, mechanické
a elektrické vozíky, pojízdné zvedáky, polohovací lůžka a příslušenství, dětské vozíčky
a jiné rehabilitační pomůcky. Provoz půjčovny
po 9-16, st 9-11, 14-16, čt 11-16, tel. půjčovna
734 130 797.

ve pobyt
dnech
28. 11.lázních
- 29. Podhájská
11. 2015. V ceně 2 300 Kč
n Organizace Organizace
STP Hořovice
pořádá
květnu
STP Hořovice
pořádá v
v květnu
rehabilitační
v termálních
v penzionu
„Iveta". Termín pobytu
18. -Pod24. 5. 2015, je
k dispozici
stále ještě
jsou volnáubytování,
místa.
zahrnuta
doprava,
polopenze.
rehabilitační pobyt
v termálních
lázních
Informace k tomuto pobytu podá předsedkyně Jarmila Gruntová na tel. 605 503 281
Program: exkurze čokoládovny, návštěva
hájská v penbarokního zámku v Hofu s vánočními trhy.
zionu
„Iveta“.
V podvečer příjezd do vánoční Vídně a náTermín pobytu
vštěva adventních trhů. Druhý den prohlídka
18. - 24. 5. 2015,
Schönbrunnu, bývalé letní rezidence rakousk dispozici stále
kých císařů. Prohlídka starobylého centra
ještě jsou volná
města s průvodcem (císařský palác Hofburg,
místa. InformaOpera, Parlament, elegantní pěší zóna Grace k tomuto poben, dóm Sv. Štěpána...). Osobní volno k vybytu podá předchutnání té pravé předvánoční atmosféry.
sedkyně Jarmila
Předběžné přihlášky přijímáme do 31. května
Gruntová na tel. 605 503 281.
na tel. 605 503 281 p. Gruntová, kapacita míst
n Organizace svazu tělesně postižených pokompenzačních
působící na MěÚje
Hořovice
čp. 640, nabízí široký
omezená.
řádá zájezd doPůjčovna
Adventní
Vídněpomůcek
- Rakousko
sortiment pomůcek k chůzi, koupelnový program, antidekubitní programy, mechanické a
elektrické vozíky, pojízdné zvedáky, polohovací lůžka a příslušenství, dětské vozíčky a jiné
rehabilitační pomůcky. Provoz půjčovny po 9-16, st 9-11, 14-16, čt 11-16, tel. půjčovna 734
130 797.

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 15. 5. 2015 na adresu: Město Hořovice, kancelář starosty, Palackého náměstí 2,
268 01 Hořovice. Vzorové doklady lze získat na podatelně MěÚ Hořovice.
Vzorové doklady lze získat na podatelně MěÚ Hořovice, vzor lékařského posudku je zveřejněn na webových stránkách města Hořovice, přesná adresa:
http://www.mesto-horovice.eu/radnice/uredni-deska/ Nabídka na obsazení pracovní pozice - Výběrové řízení strážník.

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.
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Kulturní a společenský servis

květen 2015

odpovědi. Kolektiv pracovníků společnosti AVE,
která se zabývá odpadovým hospodářstvím, si
pro Vás připravili přednášku na téma: Správné
třídění domovního odpadu. V objektu: Digitus Mise, o.p.s. - Centrum denních služeb, Pod
Dražovkou 1142, tel. 739 833 316, 311 517 265.

n Divadlo

n Klub Labe
Vísecké nám. 198, e-mail: labe.prochor@seznam.cz, www.klublabe.cz
n TENKRÁT V PAŘÍŽI
8. 5. pátek od 19:30
Premiéra Divadla Na Holou. Kdo zvítězí
v souboji geniálních mozků? Sherlock Holmes,
či Arséne Lupin? Najde konečně Dr. Watson
svou lásku?
n YUKON ARCTIC ULTRA
12. 5. úterý od 19:00
Přednáška Jana a Petry Francke spojená
s projekcí. Dokument a vyprávění o jednom z nejextrémnějších a nejtěžších ultra
maratonů na světě, kterého se účastnili jako
první Češi Jan a Petra Francke.
n BREJLE
15. 5. pátek od 19:30
Divadelní soubor Chodouň. Dioptrická
crazykomedie o tom, co se stane, když se
lidé snaží zakrýt své slabiny při seznámení
na inzerát. autor: Jiří Císler
n ŠEMÍKŮV MEMORIÁL 2015
23. 5. sobota od 10:00
14. ročník spanilé společenské jízdy na velocipédech všeho druhu po stopách bájného
koně. Start v Praze - Vyšehrad. Informace
na tel. 311 512 915, salena@mkc-horovice.cz,
www.mkc-horovice.cz nebo www.klublabe.cz

n Společenský dům
Nádražní 606, tel. 311 512 915
www.spolecenskydumhorovice.cz
n MUZIKÁL LÁSKA
2. 5. sobota od 18:00
Ve prospěch OPS Život dětem (Karolínka
z Chrastavy). Cena vstupenky 150 Kč, prodej
vstupenek na www.ticketmuzikallaska.wbs.
cz/Horovice-PREMIERA.html
n JAK HLOUPÁ KÁČA K ROZUMU
PŘIŠLA
17. 5. neděle od 15:00
Loutkářský soubor Malá scéna MKC Hořovice
uvede reprízu pohádky. Scénář a režie J. Pelikán.

www.mesto-horovice.cz

n DALIBOR JANDA a skupina Prototyp
19. 5. úterý od 19:00
Cena místenky 390 Kč. Předprodej vstupenek
probíhá v Informačním centru Hořovice, tel.
311 545, 317, ic@mesto-horovice.cz
n NATÁČENÍ POŘADU TV ÓČKO
- Párty live s hostem LIPO
30. 5. sobota od 21:00

n Odpolední čaj u Loosů
Divadelní představení hry Mileny Štráfeldové
„Odpolední čaj u Loosů“ v nastudování poetického divadla z Plzně. Divadelní představení
se koná 10. 5. od 17:00 v Hořovicích, Cvočkařská 286/1, vchod z Jungmannovy ulice. Přijďte
na premiéru divadelní hry o významném architektovi, který výrazně ovlivnil evropskou
architekturu. Srdečně zvou Drahomír Sýkora,
Marcela Flídrová a herci Poetického divadla
z Plzně. Informace: 603 964 553, 311 512 428,
www.syringa-czech.cz

n Koncert

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 30. 5.
8:00 - 11:00
Internet pro veřejnost:
Pondělí - čtvrtek
8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Pátek		
8:00 - 11:00
Sobota 30. 5.
8:00 - 11:00

n Zámek Hořovice
n PRINCEZNA A LOUPEŽNÍK
16. a 17. 5. vždy od 10:00, 11:00, 13:00,
14:00, 15:00 a 16:00
Netradiční prohlídky zámku s pohádkovým příběhem. Pro tradičně velký zájem
doporučujeme on-line prodej vstupenek
na www.zamek-horovice.cz nebo rezervaci na e-mailu: horovice@npu.cz či tel.
311 512 479.

n Přednášky
n DIGITUS - KÁ.ČA.
4 SPRÁVNÉ TŘÍDĚNÍ
DOMOVNÍHO ODPADU
13. 5. středa od 14:00
Srdečně zveme všechny občany (nejen seniory)
na další setkání v rámci akcí Ká.Ča. Třídíte
domovní odpad? Je to nutné a potřebné? Stane
se Vám občas, že nevíte, kam zrovna ten daný
odpad patří? Právě na tyto otázky dostanete

n Domeček Hořovice
Středisko volného času
Větrná 869 Hořovice, tel.: 311 512 223
www.domecekhorovice.cz
PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE
n 3. 5. od 15:00, Liteň. KERAMICKÝ OBČASNÍK PRO DOSPĚLÉ. Keramické tvoření.
n 6. 5. od 8:00, Loko Beroun. POHÁR ROZHLASU III. Atletická soutěž pro 6. - 7. ročníky ZŠ.
n 7. 5. od 8:00, Loko Beroun. POHÁR ROZHLASU IV. Atletická soutěž pro 8. - 9. ročníky ZŠ.
n 7. 5. od 15:00, Liteň - klubovna pod kinem. KERAMIKA PRO VŠECHNY.
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n 7. 5. od 17:00, Liteň - klubovna pod kinem.
KERAMICKÝ OBČASNÍK PRO DOSPĚLÉ. Tvořivé setkání dospělých v Litni. Poplatek 200 Kč.
n 9. 5. od 10:00, Liteň. MÁJE. Staročeské máje
- přehlídka kroužků Ave, Tumbao a Zámecký salón.
n 13. 5. od 8:00, 2. ZŠ Beroun. PYTHAGORIÁDA. Okresní kolo soutěže pro 5. ročníky ZŠ.
n 14. 5. od 8:00, 2. ZŠ Beroun. PYTHAGORIÁDA. Okresní kolo soutěže pro 6. - 8. ročníky ZŠ.
n 14., 20. a 28. 5. od 8:00, Karlštejn. KOŇSKÁ
CESTA. Výlet pro přihlášenou MŠ nebo ZŠ
na statek paní Pastorkové.
n 20. 5. od 18:00, Klub Labe Hořovice. VELKÝ
JARNÍ KONCERT. Vystoupení účastníků zájmových kroužků Heleny Kreisingerové z Hořovic
a Praskoles. Poplatek: 40 Kč
n 22. 5. od 15:00, Liteň - klubovna pod kinem.
KERAMIKA PRO VŠECHNY. Volné tvoření pro
děti i dospělé.
n 22. 5. od 15:30, ZŠ Praskolesy. KONCERT
DĚTÍ ZK PRASKOLESY. Vystoupení účastníků zájmových kroužků Heleny Kreisingerové
z Praskoles.
n 23. 5. od 14:00, Liteň. LITEŇFEST. Výtvarné
dílny a doprovodný program Domečku Hořovice.
n 30. 5. od 12:00, Liteň. DĚTSKÝ DEN LITEŇ.
Zábavné odpoledne pro děti i rodiče.
n 30. 5. od 13:00, Lesopark Dražovka. POHÁDKOVÝ LES. Tradiční procházka pohádkovým lesem pro malé I velké milovníky pohádek.
Vstup: Dospělí 40 Kč, děti 20 Kč.
n 31. 5. od 10:00, Karlštejn. STAROČESKÉ
MÁJE KARLŠTEJN. Staročeské máje - přehlídka
kroužků Ave,Tumbao, zámecký salón.
n 31. 5. od 14:00, Sokolovice, areál pejskařů.
DEN DĚTÍ KOMÁROV S POHÁDKOVÝM
LESEM. Oslava dne dětí v Komárově pro děti
i dospělé.
n POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA: pobyt u moře
pro dospělé, rodiče a děti a děti od 12 let ITÁLIE
- VALVERDE DI CESENATICO 21. - 30. 8. 2015
• Týden u moře (+ 2 dny na cestu autobusem) •
7x ubytování v hotelu Marcus na pokoji s balkonem v klidné části města cca 100 m od moře •
plná penze • koupání na soukromé pláži - lehátko
(na 7 dní 35 Eur) nebo možnost využít koupání
na veřejné pláži zdarma. Cena: 7920,- Kč. Bližší
informace: Vladimíra Šlosarová, email: vslosarova@domecekhorovice.cz

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 4. 5. od 17:00. ROZVOJ KREATIVITY DÍTĚTE - zpívánky. Zpívání známých dětských
písní s doprovodem kytary s Vlaďkou Šlosarovou, doplněné pohybem či hrou na jednoduše
ovladatelné rytmické hudební nástroje.Vhodné
pro děti od 3 let.
n 6., 13., 20. a 27. 5. od 9:30. DĚTSKÝ KOU-
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TEK MONTESSORI. Rozvíjení dovedností
nejmenších dětí a objevování jejich silných stránek formou přímé práce s pomůckami a užitím prvků metody Montessori. Vhodné pro
děti od 1,5 roku do 3 let. Dětský koutek vedou
Mgr. Jana Synovcová Borovičková, Helena Kreisingerová DiS. Poplatek 50 Kč.
n 6. 5. od 17:00. FINANČNÍ GRAMOTNOST.
Seminář na téma finance a správná komunikace s finančními ústavy, zaměřený však zejména
na změnu způsobu myšlení a nazírání běžných
věcí v životě z jiného úhlu pohledu, boj s prokrastinací apod.
n 11. a 25. 5. od 9:00. KURZ PEDIG KALEIDOSKOP. Tradiční pletení z pedigu pro maminky pod vedením Hanky Pechové. Děti se zabaví
v herně RC.Poplatek 100 Kč
n 11. 5. od 17:00. ROZVOJ KREATIVITY
DÍTĚTE - VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Výtvarné
tvoření pro maminky s dětmi od 2let pod vedením Bc. Tomáše Klokočníka. Poplatek 50 Kč.
n 12. 5. od 17:00. NUTRILITE - nové trendy
ve výživě. Prevence nejčastějších onemocnění
z hlediska výživy s MUDr. Martinou Leppovou;
nové poznatky, studie, zkušenosti a poradenství
v oblasti výživy a potravinových doplňků; možnost objednání produktů společnosti Amway
n 15. 5. od 9:00. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Den otevřených dveří v RC v rámci Mezinárodního Dne rodiny - volně zpřístupněné prostory rod.centra k nahlédnutí veřejnosti.
n 18. 5. od 9:30. ROZVOJ KREATIVITY DÍTĚTE - RYTMIKA. Písničky, říkadla, rytmická
cvičení s užitím nástrojů Orffova instrumentáře.
Vhodné pro maminky s dětmi od 2 let. Poplatek
100 Kč.
n 20. 5. od 16:30. KREATIVNÍ KALEIDOSKOP - nešitý patchwork. Tvoření formou nešitý patchwork pod vedením zkušené lektorky paní
Vladimíry Ryndové. Poplatek 200 Kč.
n 26. 5. od 16:00. KURZ - Tancem napříč Evropou. Kurz zaměřený na osvojení základních
prvků známých i méně známých evropských
tanců pod vedením zkušené lektorky. Určeno pro
dospělé a děti starší 12ti let.50 Kč

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 6. 5. středa, Lochovice, 14:00- 16:00. Dárečky pro maminky.
4 11. 5. pondělí, Beroun. Květináč na jarní
kytičky.
4 13. 5. středa, 11:00 - 13:00, Lochovice. Právní poradna - právník zdarma poradí
v právních otázkách (každý měsíc každou
druhou středu. 14:00 - 16:00, Lochovice.
Knoflíkové variace - pokračování.

4 20. 5. středa, 14:00 - 16:00, Lochovice.
Pleteme věnečky.
4 27. 5. středa, 14:00 - 16:00, Lochovice.
Kreslení křídou na chodník.
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) úterý 14:00 - 16:00,
Bc. Redzinová, čtvrtek 13:30 - 17:00, Mgr. Šimandlová
4 Logopedická poradna - 6. a 20. 5.
4 Psychologická poradna - 11. a 25. 5.
4 Speciálně pedagogická poradna - každé
pondělí 14:00 - 16:00
4 Etika - náboženství - 13. a 27. 5.

n Berounsko
n XVI. folklorní festival Staročeské máje
Přes pět desítek souborů z celé republiky dorazí na XVI. ročník poberounského folklorního festivalu Staročeské máje. Návštěvníci se
mohou těšit na chodské i strakonické dudáky,
stejně jako na moravské cimbálovky.
4 BEROUN, Barrandovo nám. - sobota 2. 5.
4 LITEŇ, park/náměstí - sobota 9. 5.
4 VŠERADICE, u hospody - sobota 16. 5.
4 ZADNÍ TŘEBAŇ, náves - sobota 23. 5.
4 KARLŠTEJN, náměstí - neděle 31. 5.
Více informací na maje.nasenoviny.net

n Beroun
n KOLÁČEFEST BEROUN 2015
2. 5. sobota, Barrandovo náměstí
n JARNÍ HRNČÍŘSKÉ A ŘEMESLNÉ TRHY
2. a 3. 5. sobota a neděle, Husovo náměstí
n PŘEHLÍDKA PĚVECKÝCH SBORŮ
16. 5. sobota, Barrandovo náměstí

n Skryje
n GEOLOGICKÁ EXKURZE DO SKRYJÍ
17. 5. neděle, sraz v 10:00 pod kostelem
ve Skryjích. Doprava individuální. Program:
návštěva muzea, pomníku J. Barranda, paleontologických lokalit „V luhu“ a „Pod hruškou“ s možností sběru zkamenělin. Návrat cca
ve 14 hodin do Skryjí nebo individuálně. Více
na stránkách www.muzeum-beroun.cz.

n Točník - hrad
n Mamuti na Točníku - pravěké dny
2. - 3. 5. sobota a neděle od 10:00
n Běžíme na hrad! Radost z pohybu pro každého a trochu krajiny, historie a kultury k tomu.
17. 5. od 11:00
n Hrad zvířat - život se zvířaty na hradě
19. - 23. 5. od 9:00 do 15:00
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n Zbiroh
n OTVÍRÁNÍ SLÁDKOVY LESNÍ
STUDÁNKY nad Sýkorovým mlýnem
Neděle 3. května v 14:00. Krátkým programem nás provede Jiří Hlobil slovem, recitací
a s překvapením. Spolek přátel Muzea J. V.
Sládka ve Zbiroze
n Tomáš Hřivnáč - GRAFIKA A MALBA
Městské muzeum ve Zbirohu srdečně zve
na výstavu Tomáše Hřivnáče Grafika a malba.
Slavnostní zahájení se uskuteční v úterý 5. 5.
od 17:00 ve výstavní síni, kde za doprovodu
vlastní hry na bubny autor představí výstavu
svých grafik a obrazů. Potrvá do 31. 5. 2015.
n SLAVNOSTI RŮŽOVÝCH VÍN
Na zámku Zbiroh v sobotu 23. 5. od 11:00. Tradiční jarní setkání předních vinařů z Čech a Moravy s ochutnávkou lahodných růžových vín
doprovodí cimbálová muzika, řemeslné tržiště
a dobový program. V zámecké krčmě „U Rudolfovy kratochvíle“ pochoutky inspirované císařskou kuchyní dle staročeských receptur.

n Žebrák - muzeum
n SVĚT KOSTIČEK
Výstava od 1. 5. - 30. 9. 2015, vernisáž 1. 5.
v 15:00. Zveme všechny příznivce pestrobarevných kostiček na výstavu exponátů ze stavebnice
Lego. Dominantou výstavy bude expozice města
z kostiček stavebnice Lego, kde se na ploše o rozloze více než 11 m2 představí nejrůznější tovární
sety ze sbírek soukromých sběratelů, i vlastní
tvorba Petra Šimra. Uvidíte stavební stroje, kolejiště s vlakovými soupravami, letiště, městské
i vesnické stavby a mnoho dalších exponátů.

Hasičské informace
Zásahy Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje, územního odboru
Beroun, požární stanice Hořovice.
n Od 15. 3. do 15. 4. 2015 hasiči ze stanice Hořovice vyjížděli k 36 událostem, z toho ke 9 požárům, 6 technickým událostem typu otevření
bytu, padlý strom, 16 dopravním nehodám,
ke 3 únikům nebezpečné látky, k 1 události
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 25. března po poledni byli hořovičtí hasiči společně s dalšími 17ti jednotkami povoláni
k požáru lesa ve VVP Brdy, kde bylo požárem
zasaženo 15 hektarů lesa. Jednotky s požárem
bojovaly až do 22. hodiny, a poté se i poslední
jednotka vrátila na svou základnu.
n Dne 10. dubna došlo na dálnici D5, na kilometr 32 ve směru na Plzeň, k dopravní nehodě
3 osobních a jednoho nákladního automobilu.
Po příjezdu na místo události hasiči vyprostili
jednu osobu z vozidla a společně se ZZS zajistili i ostatní zraněné osoby. Dálnice byla po celou
dobu uzavřena a provoz se podařil obnovit až
po 23. hodině.
Podle přehledů HZS Středočeského kraje, požární stanice Hořovice zpracovala Y. Hájková
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n Církve
n ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV

4 Pouť ke sv. Janu Nepomuckému na Tihavu.
Poutní mše se bude konat v neděli 17. května
od 17:00 v kapli na Tihavě.
4 Noc kostelů 29. května 2015 - program:
Kostel sv. Jiljí Hořovice
18:00 Mše sv. za obyvatele města
18:30 Májová pobožnost
19:00 Program pro děti
20:00 Varhanní koncert
20:45 Modlitba na dobrou noc
n ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV
EVANGELICKÁ
4 Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Dobříši pořádá od 4. do 8. 5. 15 tradiční dobročinný bazar oděvů. V prostorách evang. fary
a kostela (v Husově ulici č.p. 1556) je pro občany
připraveno především ošacení a obuv pro dospělé
i děti dovezené od partnerských farností z Německa. V nabídce jsou i drobné předměty, nádobí
a hračky. Otevírací doba: od 9:00 - 12:00; 13:00 18:00. Nabídka dětského zboží končí 7.5. ve 12:00.
Bazar končí v pátek, 8.5., v 11:30.
4 Noc kostelů – program: 29. 5.
17:00 - 19:00 „Poznáváme Starý a Nový zákon“ –

hry a soutěže pro děti, za příznivého počasí na farní zahradě
17:15 - 18:00 přednáška architekta Jaroslava Klenovského „Hořovická synagoga a další židovské
památky ve středních Čechách“
Přednášku připravujeme ve spolupráci se Společností křesťanů a Židů.
18:15 - 18:45 přednáška „Evangelíci na Hořovicku“ - Michal Ulrich
19:00 - 19:30 koncert „Podoby lásky“1 - hudební
duo Arioso (Iva Mužová a Zdeňka Krauslová)
19.30-20.30 promítání dokumentárního filmu
Roberta O. Curryho „Tanec s Tórou“ (Dancing
with Torah) Je to dokumentární film o tom, jak se
svitek Tóry z hořovické synagogy dostal, díky židovskému chlapci Zachovi, do Muzea Holocaustu
v Dallasu.
20:30 - 21:00 koncert „Podoby lásky“2 - hudební
duo Arioso (Iva Mužová a Zdeňka Krauslová)
21:15 - 21:45 „Historická ladění klávesových nástrojů a jejich znění v chrámovém prostoru“
hudební vstup s komentářem Karla Irmanna
22:00 - 22:30 autorské čtení - Šárka Schmarczová
22:30 - 23:00 pojďme si společně zazpívat z evangelických i jiných zpěvníků pod vedením Karla
Irmanna
23:00 - 23:15 prostor pro vlastní tiché modlitby
v chrámovém prostoru

Městská policie Hořovice: březen 2015
Městská policie Hořovice za měsíc březen zasahovala
na žádost občanů, Policie ČR nebo na základě vlastního zjištění u 107 případů týkajících se zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku města Hořovice, dále v městysu Komárov a v obci Tlustice.
Výběr z činnosti
Městské policie Hořovice:
8 Strážníci městské policie opakovaně vyjížděli k případům drobné krádeže zboží v OD Penny a OD Lidl
v Hořovicích. Pachatelé krádeží byli ve dvou případech projednáni na místě v blokovém řízení a v jednom případě byla krádež oznámena na přestupkovou
komisi k projednání.
8 Dne 3. 3. bylo v na tísňovou linku městské policie oznámeno poškození několika sloupů veřejného
osvětlení v ulici U Nádraží v Hořovicích. Hlídka
na místě pořídila fotodokumentaci poškozených sloupů, věc řádně zaevidovala, a po té okamžitě zajistila
jejich opravu.
8 Dne 4. 3. bylo ve večerních hodinách přijato telefonické oznámení od obsluhy místního restauračního
zařízení, že jeden z hostů odmítá zaplatit svou útratu.
Hlídka na místě zjistila muže, který se pod vlivem
alkoholu choval arogantně. Strážníkům se podařilo
muže přesvědčit, aby útratu zaplatil a ihned opustil
restauraci.
8 Hlídka městské policie opakovaně vyjížděla kvůli
bezdomovci, který se bezdůvodně zdržoval ve vestibulu místního bankovního ústavu a obtěžoval jeho
klienty. Strážníci vykazovali osobu z místa několikrát,
ale dotyčný uposlechl až po té, co byl ze strany strážníků upozorněn, že jeho jednání bude posuzováno jako
přestupek.
8 Dne 6. 3. bylo MP oznámeno, že v lesoparku Dražovka dochází ke krádeži dřeva. Strážníci na místě
zkontrolovali osobu, která prokázala, že má k samovýrobě pokáceného dřeva řádné povolení.
8 Dne 9. 3. bylo přijato telefonické oznámení se strany
RZS Hořovice, že v ulici Višňová v Hořovicích není
možno projet s vozidlem záchranné služby ke zraněné

osobě. I přesto, že „špatné“ parkování ve městě a jeho
následné projednávání není populární, je zřejmé že se
mnohdy jedná a velmi závažný problém, kdy může
dojít k ohrožení zdraví nebo života našich spoluobčanů.
8 Dne 11. 3. byla hlídka městské policie požádána
PČR o poskytnutí součinnosti při pátrání po pohřešované osobě. Hlídka zkontrolovala místní restaurační
zařízení, kde se osoba v minulosti často zdržovala,
s negativním výsledkem. Následně pohřešovaná osoba telefonicky kontaktovala své rodiče a v pořádku se
vrátila domů.
8 Dne 16. 3. byla provedena kontrola místních heren
ohledně dodržování OZV č. 1/2014 o regulaci provozu loterií. Bylo zjištěno opakované porušení vyhlášky
ve stejném restauračním zařízení. Toto protiprávní
jednání bylo opět se všemi důkazy oznámeno správnímu orgánu k projednání.
8 Dne 26. 3. v odpoledních hodinách bylo osobně
na služebně městské policie oznámeno odcizení finanční hotovosti, ke kterému došlo na Palackého náměstí v Hořovicích. Dle popisu podezřelé osoby uvedeného ze strany oznamovatele, bylo z místní a osobní
znalosti zjištěno, že se jedná o zájmovou osobu policie
ČR, která má již bohatou trestní minulost. Výše uvedený skutek byl oznámen příslušnému orgánu v Hořovicích k řádnému projednání.
8 Městská policie dále řeší velmi časté porušování vyhlášky č. 3/2014 o zákazu požívání alkoholu a jiných
omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství, a to zpravidla v místech, kde je největší pohyb osob. Výše uvedené jednání je strážníky striktně
projednáváno v blokovém řízení.
8 Městská policie Hořovice se opět věnovala preventivním činnostem, tentokrát na Základní škole
v Hostomicích a na Základní škole v Lochovicích.
Stráž. Světla Dardová spolu se stráž. Petrem Hůlou
svůj program tentokrát zaměřili na dopravní výchovu.
Nově získané znalosti dětí byly prověřeny i závěrečným testem.
Bc. Alena Beierová
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Z valné hromady TJ Spartak Hořovice
Dne 31. března se konala Valná hromada TJ Spartak Hořovice, tradičně v salonku hotelu Zelený Strom. Z 18 pozvaných
delegátů se zúčastnilo 14 zástupců jednotlivých oddílů. Pozvání přijal též starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina.
Schváleno bylo vyúčtování
za rok 2014 a též navrženy dotace
jednotlivým oddílům na rok 2015.
V současné době má TJ Spartak
Hořovice celkem 320 členů v 9 oddílech. VH měla dvě hlavní témata.
Prvním tématem byl návrh nových
stanov a nového názvu s ohledem
na platnost nového občanského
zákona. Druhým tématem byla rekonstrukce sportovní haly.

Krátce z fotbalu
n Divize mužů
Hořovicko - Mas Táborsko B 4:0
(2:0), Tachov - Hořovicko 3:0
(1:0), Malše Roudné - Hořovicko 2:1 (2:0), FK Hořovicko - FK
Hvězda Cheb a Doubravka Hořovicko po uzávěrce
Rozlosování na květen:
7 Hořovicko - Milevsko
2. 5. sobota 17:00
7 Čížová - Hořovicko
9. 5. sobota od 17:00
7 Hořovicko - Karlovy Vary
16. 5. sobota 17:00
7 Aritma Praha - Hořovicko
23. 5. sobota od 10:15
7 Hořovicko - Sušice
30. 5. sobota od 17:00
n I. B třída - skupina E
Jince - Hořovicko B 0:0, Zdice Hořovicko B 2:0 (0:0), Hořovicko B - Hostomice 2:3 (2:1), Podlesí - Hořovicko B po uzávěrce
Rozlosování na květen:
7 Hořovicko B - Rožmitál
1. 5. pátek od 17:00
7 Hořovicko B - Mníšek p. B.
3. 5. neděle od 17:00
7 Dal. Dušníky - Hořovicko B
10. 5. neděle od 17:00
7 Hořovicko B - Tochovice
17. 5. neděle od 17:00
7 Březnice - Hořovicko B
24. 5. neděle od 15:00

Dětské rybářské závody
u Lázeňského rybníka. Sobota 30. května od 8:00.
Pořádá ČRS MO Hořovice.
Ing. David Grunt
předseda ČRS MS Hořovice
tel. 724 816 437

Nové stanovy vychází z návrhu
pro tělovýchovné jednoty, které
zveřejnila ČUS na svých webových stránkách. Tyto stanovy byly
po kosmetických úpravách přijaty
VH. Diskuze se rozběhla kolem nového názvu, neboť občanská sdružení byla zrušena, a tak musíme dle
zákona přijmou do názvu jednu ze
tří variant: spolek, zapsaný spolek
a z.s. Po debatě a hlasování, které
nepřineslo konečné rozhodnutí,
bylo schváleno, že VV rozhodne
o názvu ze dvou variant. Dne 14. 4.
2015 VV rozhodl o názvu TJ Spartak Hořovice, z.s.
Rekonstrukce sportovní haly je
téma, které se v Hořovicích probírá
již zhruba osm let. Padlo mnoho
otázek a návrhů. Pan starosta Jiří
Peřina odpovídal pro nás sportovce
velmi příznivě a vyjádřil se, že k rekonstrukci sportovní haly dojde.
Pravdou je, že současná jednání
a práce na novém projektu slibují,
že se snad Hořovice dočkají sportovního stánku odpovídajícímu
dnešní době. Dostane-li město
dotaci, o kterou je zažádáno, bude
nutné zahájit stavbu leště letos. Tady
bude hodně záležet na domluvě
města a stavitele o časovém plánu.
Dalším velkým problém nastane,
kde se bude pravidelně sportovat
a hrát mistrovská utkání po dobu
rekonstrukce, neboť venkovní volejbalový areál nebude v provozu.
Je třeba si připustit a počítat s tím,
že pokud chceme novou sportovní halu, dojde k omezení činnosti
oddílů. V rámci rekonstrukce bude
nově přestavěn volejbalový areál,
kde za halou vzniknou tři kurty
vedle sebe. Jeden na beach a dva
antukové kurty. Připravujeme projekt na vybudování nové klubovny
pro tenisový oddíl. Zde je nutno
po 40 letech provést radikální změnu a vybudovat nové zázemí.
Závěrem nemohu jinak, než
opět poděkovat všem, kteří věnují
svůj čas a snaží se v dětech navodit
vztah k pravidelnému pohybu.
Za TJ Spartak Hořovice
Jaroslav Sedlák, předseda

Adámková přivezla z Berlína bronz
Nejlepší hořovická juniorka Jana Adámková přivezla v minulých
dnech z velkého mezinárodního badmintonového turnaje v Berlíně velký úspěch v podobě bronzové medaile ve dvouhře dívek. V konkurenci
22 hráček kategorie U15 z Německa, Polska, Dánska a České republiky
sehrála celkem 6 zápasů a prohrála pouze s celkovou vítězkou turnaje
Marinou Korsch z Německa. Ještě cennější než výsledek však byla její
výborná hra, což je příslibem před blížícím se Mistrovstvím republiky
její věkové kategorie v Pardubicích. Kromě dvouhry hrála Jana i smíšenou čtyřhru, kde se svým německým partnerem indického původu
Guatamem Ramasamym obsadili 5. místo.
Petr Koukal st.

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA: Letní tábor Olšina
TOM Vlaštovka ve spolupráci s 2. ZŠ Hořovice, Jiráskova ulice 617, Hořovice
pořádá LETNÍ TÁBOR Olšina v termínu 25. 7. – 8. 8. 2015
Místo: letní táborová základna Olšina (Rekreační zařízení Olšina se nachází
v krásném prostředí v jižní části Šumavy. Areál leží mezi obcí Květušín a rybníkem Olšina, který je od tábora vzdálen jen asi 500 metrů a je tedy ideální
pro koupání. Asi 5 km od areálu je Lipenské jezero.)
Ubytování: čtyřlůžkové sruby. Stravování: 5x denně. Program: CTH Tenkrát
na západě, hry, soutěže, výlety do okolí, koupání, táborový oheň.
Celková cena: 3 600,- Kč pro členy TOM Vlaštovka, 4 150,- Kč pro nečleny.
Tábor můžete splácet ve čtyřech splátkách v termínech: 30. 4., 15. 5., 15. 6.,
15. 7. 2015. Tábor je vhodný pro děti od 1. - 9. třídy.
Přihlášku na tábor odevzdejte, spolu se zálohou 1 500,- Kč, co nejdříve M.
Jarolímové - 2. ZŠ Hořovice, Jiráskova 617, 268 01, tel. 311 512 028, e-mail:
miluska.jarolimova@seznam.cz

TÝDENNÍ ZÁJEZD ČESKO-SASKÉ ŠVÝCARSKO
KČT TOM 2. ZŠ Hořovice, TOM Vlaštovka ve spolupráci s 2. ZŠ Hořovice pořádá
TÝDENNÍ ZÁJEZD ČESKO-SASKÉ ŠVÝCARSKO pro rodiče, děti a příznivce turistiky
v termínu od 27. 6. do 4. 7. 2015.
Ubytování: penzion u Stehlíků Růžová - pokoje 2, 3, 4 a 6-ti lůžkové, některé
mají WC + koupelnu na pokoji, jiné společné na patře. Stravování: polopenze.
Doprava: vypraveným autobus
Program: Děčín, Hřensko, Pravčická brána a okolí, Jetřichovice, Chřibská,
výlet lodí do Konigsteinu, Schrammstein, Pfaffenstein
Cena: pokoj s WC + koupelna - 4 760,-Kč, pokoj - bez koupelny 4 200,-Kč,
6ti lůžkový pokoj bez koupelny - 4000,-Kč
V ceně ubytování, polopenze, doprava autobusem, vzdušné.
Přihlášku na tábor odevzdejte, spolu se zálohou 2 500,- Kč, co nejdříve M.
Jarolímové - 2. ZŠ Hořovice, Jiráskova 617, 268 01, tel. 311 512 028, e-mail:
miluska.jarolimova@seznam.cz
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