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informace

Starosta města Hořovice vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovní funkce

tajemník Městského úřadu Hořovice
Místo výkonu práce: Hořovice
Pracovní poměr na dobu: neurčitou
Popis pracovní funkce: komplexní zajišťování přeneseného výkonu státní správy a koordinace a usměrňování
činnosti zaměstnanců obce s rozšířenou působností, komplexní koordinace a usměrňování pracovněprávních vztahů
a odměňování zaměstnanců včetně zajišťování plnění úkolů podle usnesení orgánů obce s rozšířenou působností
a dalších úkolů
Platové zařazení: 12. platová třída
Předpokládaný nástup: 1. listopad 2015
Předpoklady pro výkon funkce: uchazeč(ka) musí být státním občanem České republiky, pokud je cizím státním
občanem, musí mít v České republice trvalý pobyt, dosáhl(a) 18 let, je způsobilý(á) k právním úkonům, je bezúhonný(á), ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
Další předpoklady:
- dokončené vysokoškolské vzdělání
- minimálně 3 roky praxe v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce:
a) jako vedoucí zaměstnanec nebo
b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní
správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu nebo
c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce
Výhodou je:
n znalost právních předpisů z oblasti veřejné správy a z personální oblasti (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 312/2002, o úřednících územně samosprávných celků, zákon
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád),
n řidičský průkaz skupiny „B“ – aktivní řízení osobního automobilu
n zkušenosti v řízení kolektivu zaměstnanců
Další požadavky na uchazeče:
- zpracování a následné obhájení vlastní Koncepce řízení úřadu (v minimálním rozsahu dvou listů A 4)
Písemná přihláška uchazeče(ky) k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat jeho:
Jméno, příjmení, příp. titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského
průkazu (u cizího státního občana číslo dokladu o povolení k pobytu), datum a podpis uchazeče(ky).
K přihlášce připojí uchazeč(ka) tyto doklady:
a) životopis, ve kterém uchazeč(ka) uvede údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech
a dovednostech týkajících se správních činností,
b) výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřenou kopii), u cizích státních
příslušníků doklady dle zákona č. 312/2002 Sb., § 6 odst. 4 písm.b),
c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém (ukončeném) vzdělání
d) osvědčení podle § 4 odst. 1 (nebo čestné prohlášení o jeho vyžádání) a čestné prohlášení podle § 4 odst. 3
ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, předpoklady podle tohoto ustanovení
neprokazují osoby narozené po 1.prosinci 1971
e) čestné prohlášení o praxi
f) zpracovaná Koncepce řízení úřadu
Lhůta pro podání přihlášky: do 30. září 2015
Bližší informace o pracovní náplni na tel. 311 545 302
Způsob podání přihlášky: v zalepené obálce, na které bude výrazně uvedeno „NEOTVÍRAT – Výběrové řízení
tajemník MěÚ“, adresované na Městský úřad Hořovice, Palackého náměstí 2., 268 01 Hořovice, doručené osobně
do podatelny MěÚ Hořovice, nebo odeslané poštou na uvedenou adresu. Na zadní straně obálky bude uvedeno
jméno, příjmení a adresa uchazeče.
Po skončení výběrového řízení budou všem uchazečům jejich písemné materiály poskytnuté k výběrovému řízení
vráceny. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení, a to i v jeho průběhu. Uchazeči nemají právo se proti
zrušení výběrového řízení odvolat.
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informace

Vítání občánků
V sobotu 19. září 2015 od 13:30 se bude konat na hořovickém zámku „Vítání
nových občánků města Hořovice“. Pokud budou mít rodiče zájem se akce zúčastnit, mohou se v předstihu přihlásit u J. Šrámkové, tel. 737 124 123 nebo u Mgr.
Ulčové, tel.: 724 716 300. Přihlášení obdrží pozvánku s časovým termínem.

Hasiči Hořovice: 15. červenec - 15. srpen 2015
8 Od 15. 7. do 15. 8. 2015 hasiči ze stanice
Hořovice vyjížděli k 48 událostem, z toho
k 22 požárům, 5 technickým událostem typu
otevření bytu, padlý strom, 13 dopravním
nehodám, k 5 únikům nebezpečné látky, k 1
záchraně osob a zvířat a ve dvou případech šlo
o planý poplach. Při událostech spolupracovali
se zdravotnickou záchrannou službou, policií
ČR a ostatními složky IZS. Při událostech bylo
9 osob zraněno, 4 osoby zachráněny.
8 Dne 22. 7. 2015 v odpoledních hodinách hasili hasiči ze stanic Hořovice, Beroun, Řevnice
společně s JSDHO Všeradice, Hostomice, Liteň , Lhotka, Chodouň a VHJ Jince požár pole
a lesního porostu v katastru obce Všeradice.
Na místě byl vyhlášen II. stupeň požárního
poplachu, požár o rozloze 3 ha, byl zlikvidován
pomocí 6 x C proudů.
8 Ve Zdicích vypukl požár pole 5. 8. 2015
v odpoledních hodinách. Zasahovaly jednotky HZS Středočeského kraje ze stanice Hořovice a Beroun, společně s JSDHO Zdice a Králův
Dvůr. Na ploše 300 x 300m bylo na likvidaci

použito 5 C proudů a při zásahu byl využit
i vrtulník AČR.
8 V nočních hodinách 7. 8. byly jednotky
HZS SK ze stanice Hořovice, Beroun a Dobříš
společně s JSDHO Hostomice vyslány k požáru přístavku garáže v Bezdědicích. Požár byl
zlikvidován 2 vysokotlakými proudy v dýchací
technice.
8 Dne 10. 8. 2015 odpoledne byla jednotka
HZS SK ze stanice Hořovice vyslána na výpomoc do katastru obce Panoší Újezd k požáru
lesního porostu v okrese Rakovník, kde při likvidaci požáru spolupracovala společně s dalšími 20 jednotkami PO.
8 Dne 11. 8. 2015 vyjížděli hořovičtí hasiči
s dalšími jednotkami HZS a SDHO celkem
k pěti událostem. Ve čtyřech případech se jednalo o požár a v jednom případě zasahovala
u DN. Například byl likvidován požár lesa
v obci Zaječov, požár pole a lesa v obci Březová, kde byl vyhlášen II. stupeň požárního
poplachu.
PS Hořovice

Městská policie Hořovice: červenec 2015
Městská policie Hořovice za měsíc červenec zasahovala na žádost občanů, Policie
ČR nebo na základě vlastního zjištění u 68
případů týkajících se zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku v Hořovicích,
dále v městysu Komárov a v obci Tlustice.
Výběr z činnosti
Městské policie Hořovice:
8 V letních měsících je řešeno více oznámení o rušení nočního klidu. Týká se to
především západního sídliště, kde si obyvatelé před domy postavili párty stany,
a v těchto stanech se do pozdních nočních
hodin hlasitě baví. Městská policie předala
celou věc na odbor vnitřních věcí a právní
k prověření neoprávněného záboru veřejného prostranství. Dále městská policie
často řeší rušení nočního klidu v ulici Vrbnovská, kde je každý víkend pořádána hudební produkce.
8 V tomto měsíci zjistila hlídka městské
policie na území města Hořovice dvě nepojízdná a k provozu na pozemní komunikaci
technicky nezpůsobilá vozidla, a to v ulici
Fügnerova a Tyršova. V jednom případě se
podařilo vyrozumět majitele, který vozidlo
odstranil. V druhém případě byla celá věc
předána odboru technickému a dopravnímu.
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8 11. 7. v 20:10 hod. oznámila ostraha nemocnice Hořovice na linku MP, že neznámý muž odcizil z areálu nemocnice invalidní vozík. Psovod MP se služebním psem
prohledali okolí a muže s vozíkem nalezli.
Za doprovodu hlídky MP dotyčný muž vozík vrátil zpět.
8 24.7 . ve 22:50 hod bylo na linku MP
oznámeno rušení nočního klidu v ulici Lipová. Hlídka MP se na místo dostavila společně s hlídkou OOP Hořovice. Nacházelo
se zde pět mladistvých podnapilých osob.
Celou věc si převzala hlídka OOP Hořovice
k dalším úkonům.
8 28. 7. v 17:56 hod. bylo telefonicky oznámeno, že v ulici Místní jsou mladiství, kteří
zde popíjejí alkohol. Hlídka MP se na místo
dostavila a zjistila, že se zde nachází 4 podnapilé mladistvé osoby. Na místo přivolali
RZS, která dvě osoby převezla k ošetření
do nemocnice. Poté hlídka MP vyrozuměla
pracovnici odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a za její přítomnosti předala podnapilé mladistvé zákonným zástupcům.
8 Na závěr bych chtěla požádat rodiče
o zvýšený dohled nad dětmi a jejich aktivitami hlavně v době letních prázdnin.
Světla Dardová, zastupující velitel
MP Hořovice

Vzkaz obyvatelům
Sklenářky,
dokončení z 1. strany
Opravdu je škoda, že jsou připomínky
ke stavu Sklenářky anonymní, protože obsahují spoustu užitečných podnětů, jak stav
Sklenářky zlepšit. Osobně bych si považoval,
kdybych(om) mohl(i) zvelebení Sklenářky
projednat přímo na místě a Sklenářku si projít. Akorát s kým? Také bychom si řekli, jak
pokračují jednání ohledně prodloužení podchodu pod nádražím ČD směrem na Sklenářku. Kdo by měl zájem, mohli bychom se někde
sejít - třeba ve vaší restauraci.

Neoprávněné zábory
chodníku a veřejných
prostranství
Bohužel se v našem městě množí. Viz dokumentující fotografie. Tak se někdy z dočasného uložení materiálu na chodníku stane
trvalý zátaras, jindy tímto způsobem dochází
k poškození chodníku a veřejných komunikací. Proto upozorňujeme na tzv. přihlašovací
povinnost na radnici, na odboru finančním
a školství, protože zábor je zpoplatněn. Je to
forma jakéhosi pronájmu veřejné komunikace
na dobu nezbytně nutnou pro skládání materiálu nebo jeho mezideponii, případně pro
stavební práce s nutností vybudovat lešení atd.
Podmínkou ovšem je uvést „zabranou“ komunikaci do původního stavu. Pro splnění přihlašovací povinnosti není třeba mnoho papírů
– postačí nahlásit termín, dobu záboru a jeho
plochu. Sazba je mnohem mírnější než sankce
za „černý“ zábor. Opět je to otázka občanské
ohleduplnosti a našeho vztahu ke městu, k domovu.
Ondřej Vaculík
místostarosta města Hořovice
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z usnesení rady
Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 15. července 2015
n Rada bere na vědomí změnu
rezignace Mgr. Josefa Forejta,
ředitele příspěvkové organizace
Domov Na Výsluní, Hořovice
ke dni 31. 7. 2015 a v této souvislosti schvaluje vyplacení mimořádné odměny ve výši dvou průměrných měsíčních platů.
n Rada podle § 102, odst. 2,
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, rozhodla o platu ředitelky příspěvkové organizace
„Domov Na Výsluní, Hořovice“
s účinností od 1. 8. 2015 podle
přílohy, která je nedílnou součástí
originálu zápisu.
n Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 230.000 Kč bez
DPH tj. 278.300 Kč včetně DPH,
podle které provede Ing. Ivan
Řehoř – MCT-RR, spol. s r. o.,
zpracování dvoustupňové projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení
a dokumentace pro provádění
stavby na akci nazvanou ,,Zateplení objektu Společenského domu
v Hořovicích.“ Ve spolupráci
s odborem vnitřních věcí a právním připravit návrh smlouvy.
n Na základě cenové kalkulace předložené firmou ELTODO
CITELUM, s. r. o., rada souhlasí
s výměnou sedmi starých betonových stožárů veřejného osvětlení
včetně svítidel za repliky historických luceren, a to v místech podél chodníku pod kostelem a nad
budovou úřadu na Palackého
náměstí, za cenu 278.208 Kč bez
DPH, tj. 336.631,68 Kč vč. DPH.
n Rada bere na vědomí text výzvy a zadávací dokumentace vč.
příloh č. 1 až 5 obchodní soutěže
na zakázku nazvanou „Konsolidace IT a nové služby TC ORP
Hořovice – opakované vyhlášení“.
n Rada prostudovala studii
úprav a rozšíření, a odsouhlasila
budoucí řešení Panské zahrady
v Hořovicích dle návrhu M. A.
Tomáše Velinského. Rada zároveň
souhlasí s nabídkou, podle které
zpracuje M. A. Velinský, za cenu
368.687 Kč vč. 21% DPH další
stupeň projektové dokumentace.
Rada zároveň bere na vědomí, že
pro zdárné zpracování projektové
dokumentace je v tomto případě
potřebné provést inženýrskogeologický průzkum, stavebně
technický průzkum a s největší
pravděpodobností i stavebně his-
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torický průzkum v celkové ceně
233.505 Kč vč. DPH.
n Rada rozhodla, v souladu
s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona na základě výsledku elektronické aukce konané dne 16. 6.
2015 od 10:00 hodin, o výběru
nejvhodnější nabídky v obchodní
soutěži nazvané Sdružené služby dodávky elektrické energie
pro město Hořovice a podřízené
organizace na rok 2016, a to dle
základního hodnotícího kritéria
nejnižší nabídkové ceny, kterou podala firma CENTROPOL
ENERGY a.s., IČ: 25458302, Ústí
nad Labem, Vaníčkova 1594/1,
PSČ 40001, s nabídkovou cenou
820.948,06 Kč bez DPH.
n Rada rozhodla, v souladu
s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona na základě výsledku elektronické aukce konané dne 16. 6.
2015 od 11:00 hodin, o výběru
nejvhodnější nabídky v obchodní soutěži nazvané Sdružené
služby dodávky zemního plynu
pro město Hořovice a podřízené
organizace na rok 2016, a to dle
základního hodnotícího kritéria
nejnižší nabídkové ceny, kterou
podala firma Conte, spol. s. r. o.,
IČ: 00565342, se sídlem Ovocný
trh 1096/8, 110 00 Praha 1, s nabídkovou cenou 1.271.203 Kč bez
DPH.
n Rada se zabývala žádostí SŽDC,
s. o. o vyjádření se k demolici objektu umístěného v areálu nástupišť vlakového nádraží (p. p. č.
1570/14 v k. ú. Hořovice) a konstatovala, že k demolici nemá
žádné připomínky, které by byly
nad rámec požadovaný v řízení
o odstranění stavby stavebním
úřadem.
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 na projekt „ Konsolidace
IT a nové služby TC ORP Hořovice“ a jmenuje je v tomto složení:
Členové komise k otevírání obálek a hodnotící komise: Bc. Pavel
Nový, Mgr. Radek Smrž, Ing. Ladislav Kazda, Ing. Milan Šnajdr,
Ing. Jiří Žák. Náhradníci: Ondřej
Vaculík, Jana Šrámková, Jaroslav Sedlák, Mgr. Helena Plecitá,
Ing. Pavel Růžička.
n Rada souhlasí s nákupem a výměnou LED trubic (alternativně:
LED trubic a svítidel) za stávající
zářivky v objektech radnice, 1. ZŠ
Hořovice a MŠ Větrná za účelem
úspor elektrické energie. Připravit podklady pro návrh smlouvy.

Realizaci akce přizpůsobit úhradě
z rozpočtu roku 2016.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost ELPIS
elektro, s. r. o., za cenu 89.564 Kč
bez DPH, tj. 108.372 Kč vč. 21%
DPH, rekonstrukci elektrického
zabezpečovacího systému budovy radnice.
n Rada souhlasí s přípravou veřejné obchodní soutěže na zakázku nazvanou „Starý zámek
Hořovice č. p. 30 - 1. etapa Hospodářské křídlo - část SO1
- Knihovna“ s cílem zahájit stavební práce ještě v tomto roce.
Objednat uspořádání veřejné obchodní soutěže. Podmínkou pro
realizaci je výmaz zástavního práva smluvního zřízeného ve prospěch Vojenských lesů a statků,
s. p.
n Rada souhlasí s přístupem
na pozemek č. 207/2 v k. ú. Podluhy v souvislosti s opravou hráze
rybníka Dražovská velká. Rada
zároveň souhlasí s provedením
této stavby, kdy část hráze zasahuje do pozemku č. 207/2 v k. ú.
Podluhy ve vlastnictví města Hořovice.
n Rada souhlasí se zněním dokumentu Program rozvoje města
Hořovice 2015 - 2020.
n Rada souhlasí se zněním výzvy
a zadávací dokumentace veřejné
obchodní soutěže pořádané jako
zjednodušené podlimitní řízení
na dodávku městského kamerového a dohlížecího systému města Hořovice. Rada zároveň ustanovuje hodnotící komisi a komisi
pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ondřej Vaculík,
Ing. David Grunt, Mgr. Radek
Smrž, Petr Hrdina, Helena Plecitá a náhradníky ve složení:
Mgr. Jiří Vavřička, Miloslav Jelínek, Bc. Pavel Nový, Ing. Jiří Hrabák, Ing. Ladislav Kazda.
n Rada bere na vědomí informaci o nájemní smlouvě uzavřené
mezi městem Hořovice a společností INFORM, v. o. s., Beroun.
n Rada nesouhlasí s udělením
výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2015 o omezení
provozní doby hostinských a jiných obdobných zařízení na území města Hořovice.
n Rada nesouhlasí s udělením
výjimky z obecně závazné vyhlášky města č. 1/2015 o omezení
provozní doby hostinských a jiných obdobných zařízení na území města Hořovice pro provozovnu Sportbar FANY.
n Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, podle

kterého bude prodloužen termín
dokončení opravy a zateplení
střechy objektu městského úřadu
č. p. 640 o 14 dní do 15. 7. 2015.
n Rada souhlasí se zněním darovací smlouvy, podle které společnost Saint-Gobain Sekurit ČR,
s. r. o., daruje městu finanční
částku 200.000 Kč na vybudování přechodů pro chodce v ulicích
Příbramská a Rpetská.
n Rada souhlasí se zněním
smlouvy – dohoda o provedení
práce s Mgr. Pavlínou Strolenou,
která bude poskytovat psychologické a psychoterapeutické služby
klientům odboru sociálních věcí
a zdravotnictví v rozsahu maximálně 16 hodin měsíčně do konce roku 2015 v celkovém finančním nákladu 40.000 Kč.
n Rada souhlasí se zněním
smlouvy o dílo, podle které
je město Hořovice oprávněné
umístit kamerový bod na budovu společnosti COOP Hořovice
– Palackého náměstí, č. p. 200
a provozovat toto zařízení v souladu se stanovenými podmínkami mezi oběma smluvními stranami.
n Rada souhlasí se zněním
smlouvy o nájmu pozemku, podle které město pronajme paní
Mgr. Heleně Plecité část pozemku parcelní č. 1229/1 v k. ú. Hořovice o výměře cca 72 m2 za účelem zřízení zahrádky. Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou, nájemné činí 1.440 Kč ročně.
n Rada souhlasí se zněním
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
– služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-126018617/001 „Hořovice – kNN
ul. Dolní a Lidická 66“, týkající se
pozemků parcelní č. 888/1, 978,
997 a 1016/2 v k. ú. Hořovice, se
společností ČEZ Distribuce, a.
s., spočívající ve stavbě zařízení
distribuční soustavy kabelového
vedení nízkého napětí. Předpokládaný rozsah věcného břemene
činí cca 237 m zemního vedení
za cenu 500 Kč/bm + DPH dle
platných předpisů.
n Rada ukládá odboru vnitřních
věcí a právnímu vyhotovit smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene pro vybudování inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn, elektřina a veřejné
osvětlení) na pozemku města
p. č. 678/1 v ulici Rpetská pro připojení pozemku p. č. 831/81, k. ú.
Velká Víska. (Viz žádost jako příloha originálu zápisu.)
n Rada v souladu s čl. 3 obecně
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z usnesení rady
závazné vyhlášky města Hořovice č. 3/2014 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných
a psychotropních látek na veřejném prostranství uděluje výjimku z omezujících ustanovení této
vyhlášky při konání Cibulového
jarmarku, který pořádá dne 2.
a 3. 10. 2015 základní organizace
Českého zahrádkářského svazu
Hořovice.
n Rada bere na vědomí informaci o zpracování návrhu nařízení
města Hořovice č. 1 / 2015, kterým se vymezují oblasti města,
ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít
ke stání vozidla jen za sjednanou
cenu.
n Rada souhlasí s textem dodatku č. 8 k pojistné smlouvě č.
7720500921 s KOOPERATIVA
Pojišťovna, a. s., podle kterého
se prodlužuje pojištění majetku
města Hořovice do 31. 7. 2020
a zároveň se snižuje výše ročního pojistného z 281.508 Kč
na 251.427 Kč.
n Rada souhlasí se zněním
smlouvy o dílo, podle které provede společnost Metroprojekt
Praha, a. s., zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí
na akci nazvanou: „Prodloužení
podchodu v železniční stanici
Hořovice“ a to za cenu 490.000 Kč
bez DPH tj. 592.900 Kč včetně
DPH.
n Na základě žádosti Úřadu práce ČR rada souhlasí s vydáním
souhlasného stanoviska podle
zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci
v hmotné nouzi, týkajícího se vyplácení doplatku na bydlení žadateli dle přílohy originálu zápisu,
který žije v ubytovacím zařízení
v katastrálním území Hořovic.
n Rada ukládá komisi školské,
kulturní a sportovní připravit návrhy na udělení Ceny města Hořovice osobnostem města.
n Rada souhlasí s umístěním
dvou jurt pro lesní školku spolku Mohykán jako dočasné stavby
na pozemku 771 v k. ú. Velká Víska, a to v souladu s podmínkami
nájemní smlouvy.
n Rada souhlasí s mimořádným finančním příspěvkem pro
MSBNF ve výši 200 tis. Kč na výměnu ventilátorů včetně motorů
pro vzduchové kondenzátory
na chlazení čpavku u zimního
stadionu. Kromě značného opotřebení 38 let starých kondenzátorů jde také o vyřešení hlučnosti
chlazení.
n Rada souhlasí s poskytnutím
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dotace ve výši 5.000 Kč na pořádání 24. ročníku dějepisné soutěže studentů gymnázií, který se
bude konat 26. 11. 2015 v Chebu.
n Rada bere na vědomí posudek
SEAP Rokycany ve věci vytápění
budovy radnice a zahájí jednání
o dalším rozvoji centralizovaného vytápění města.

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 12. srpna 2015
n Rada souhlasí s přijetím sponzorských darů pro Městskou mateřskou školu Hořovice dle přílohy originálu zápisu.
n Rada souhlasí s materiálem
odboru vnitřních věcí a právního
pro jednání zastupitelstva dne 3.
9. 2015.
n Rada souhlasí s návrhem 3.
rozpočtového opatření města Hořovice na rok 2015.
n Rada povoluje spolku Mohykán vytápění dvou stanů ve stylu mongolských jurt krbovými
kamny provozovanými dle podmínek vyplývajících ze zákona
289/1995 Sb. a upřesněných úřadem životního prostředí v souladu s podmínkami nájemní
smlouvy.
n Rada souhlasí s bezplatným
pronájmem sálu radnice Výboru
ZO Svazu neslyšících a nedoslýchavých v Hořovicích za účelem
konání členské schůze dne 15. 09.
2015 od 10:00 do 17:00 hod.
n Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích
finančních kontrol u příspěvkových organizací města, které
byly provedeny ve II. čtvrtletí
2015.
n Rada na základě veřejné obchodní soutěže nazvané „Konsolidace IT a nové služby TC ORP
Hořovice – opakované vyhlášení“ projednala závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky uchazeče
AutoCont CZ a. s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava IČ:
47676795, jehož tímto vybírá jako
dodavatele.
n Rada projednala závěry hodnotící komise k veřejné obchodní
soutěži nazvané „Rekonstrukce
ulice Strmá v Hořovicích“, uspořádané jako veřejná zakázka
malého rozsahu podle § 12 odst.
3 zákona č. 137/2006 Sb., a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou se stala nabídka
uchazeče SKANSKA a. s., Líba-

lova 1/2348, Praha 4 - Chodov
(IČ: 262 71 303). Rada zároveň
souhlasí s vyloučením uchazečů
Radek Škvára, s. r. o. Tíhava 55,
Kotopeky (IČ: 250 95 234), Lesostavby Beroun s. r. o., Průmyslová
527, Králův Dvůr (IČ: 256 47 148)
a Froněk, spol. s r. o., Zátiší 2488,
Rakovník (IČ: 475 34 630) z další
účasti ve výběrovém řízení.
n Rada prozatím nesouhlasí
s podpisem smlouvy o dílo, podle
které by měla společnost ENVOS,
s. r. o. realizovat akci nazvanou
„Stavební úpravy víceúčelového
hřiště v Hořovicích“. Důvodem
nesouhlasu je nejasnost ohledně spolufinancování akce v roce
2015 z dotací.
n Rada souhlasí s cenovou nabídkou, podle které provede
společnost AVE CZ odpadové
hospodářství, s. r.o. pracoviště
Hořovice, odstranění násypky kotelny v č. p. 732 v Palachově ulici
za částku 122.870 Kč bez DPH, to
je 148.672,70 Kč vč. DPH 21%.
n Rada souhlasí s nabídkou,
podle které Ing. Juřina postupně zpracuje, za cenu 71.000 Kč,
všechny potřebné stupně projektové dokumentace na akci „Vísecké náměstí - stavební úpravy
komunikačního systému před
školou“. Předpokladem je součinnost s architekty Jirsovými a panem radním Vavřičkou.
n Rada souhlasí s návrhem,
podle kterého bude v roce 2016
ve spolupráci s VaK Beroun a.s.
provedena kompletní obnova
povrchu komunikace v ulici Pod
Nádražím v úseku, ve kterém
byla prováděna výstavba kanalizačního řadu, a v ceně, která by
pro město Hořovice neměla přesáhnout 750.000 Kč vč. DPH.
n Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne 20. 7. 2015
a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
n Rada souhlasí s předloženým
návrhem dopravní úpravy křižovatky ulic Svatopluka Čecha –
Lidická – Náměstí Boženy Němcové. V případě schválení Policií
České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun, objednat
instalaci tohoto dopravního značení.
n Rada souhlasí s připojením kanalizační přípojky v ul. Rpetská,
p. č. 678/1 na stávající kanalizační
řad v majetku města.
n Rada souhlasí s osazením dopravních značek B 20a „Nejvyšší
dovolená rychlost 30 km“ na začátek ulice Na Lukách a K Vý-

rovně. Po schválení Policií České
republiky, Dopravním inspektorátem Beroun, instalovat toto dopravní značení.
n Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek se všemi
příslušnými přílohami včetně
znění smlouvy o dílo na veřejnou
zakázku malého rozsahu na akci
„Chodníky v ul. Tyršova, Klostermanova, Příbramská, a přechody pro chodce v ul. Příbramská
a Rpetská“ a zároveň jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi: členové Ing. David
Grunt, Miloslav Jelínek, Ondřej
Vaculík, náhradníci Ing. Jan Blecha, Michal Mottl, Mgr. Helena
Plecitá. Dále rada souhlasí s výběrem pěti odborných firem,
které budou osloveny pro realizaci zakázky, viz příloha originálu
zápisu.
n Vzhledem k nemožnosti provést podvrt komunikace, rada
souhlasí s povolením překopu
ulice Lidická, č. stavby IV - 126017256, pro firmu Elektroštika,
s. r. o., za podmínek stanovených
technickým odborem.
n Rada ukládá odboru technickému a dopravnímu vypracovat
návrh vedení cyklotras městem
v rámci městského informačního
systému s respektováním návrhu MVDr. Tinka a v návaznosti
na oficiální vedení a značení cyklotras.
n Rada ukládá odboru technickému a dopravnímu provést revizi vyhrazených parkovacích míst
vydaných na konkrétní registrační značku na území celého města
Hořovice.
n Rada souhlasí se zněním
Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6018617/001
„Hořovice – kNN ul. Dolní a Lidická 66“, týkající se pozemků
parcelní č. 888 / 1, 978, 997 a 1016
/ 2 v k. ú. Hořovice, se společností
ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve stavbě zařízení distribuční soustavy kabelového vedení
nízkého napětí. Předpokládaný
rozsah věcného břemene činí cca
237 m zemního vedení za cenu
500 Kč / bm + DPH dle platných
předpisů.
n Rada na základě žádosti společnosti Hořovická teplárenská,
s. r. o. souhlasí s prodejem části
pozemku parcelní č. 37/1 o výměře 64 m2 v k. ú. Velká Víska
za účelem zkultivování této části
pozemku a její oplocení, za kupní
cenu 1.000 Kč/m2.
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z usnesení rady - informace
n Rada souhlasí s textem smlouvy
o dílo, podle které provede společnost ELTODO-CITELUM, s. r. o.
za cenu 336.632 Kč vč. 21% DPH
dodávku a montáž sedmi replik
historických stožárů a luceren, výměnou za stávající stožáry a světla.
n Rada souhlasí s textem smlouvy
o dílo, varianty I (nebo II), podle
které zpracuje společnost Atelier GENESIS spol. s r.o. za cenu
810.000 Kč vč. 21% DPH (nebo
1.197.900 Kč vč. 21% DPH) dokumentaci pro stavební řízení na 2.
etapu rekonstrukce krytého plaveckého bazénu (nebo dokumentaci pro stavební řízení na 2. etapu
rekonstrukce krytého plaveckého
bazénu rozšířenou o přemístění
fitcentra a zřízení dětských atrakcí).
n Rada souhlasí s textem smlouvy
o sdružených službách dodávky
zemního plynu, podle které bude
v roce 2016 dodávat do objektu
radnice č. p. 2/2 zemní plyn společnost CONTE spol. s r.o.
n Rada souhlasí se zněním Obecně závazné vyhlášky města Hořovice č. 2/2015, kterou se stanoví
školské obvody základních škol
zřízených městem Hořovice a část
společného školského obvodu základních škol s upřesněním dle
dispozic pana radního dr. Jiřího
Vlčka.
n Rada souhlasí se zněním
Smlouvy o dílo, podle které SOCHAŘI, v. o. s., Olomouc, provede
restaurování pomníku Partyzána
v Hořovicích za 111.090 Kč včetně
DPH.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – služebnosti

se společností Statek Hořovice, s.
r. o., spočívající v oprávnění města zřídit a provozovat elektrickou
a plynovou přípojku pro sběrný
dvůr odpadů na pozemku parcelní č. 86 / 1 v k. ú. Velká Víska
a v oprávnění vstupovat a vjíždět
na tento pozemek v souvislosti se
zřízením, provozováním, stavebními úpravami a opravami elektrické a plynové přípojky. Skutečný rozsah věcného břemene bude
vyznačen v geometrickém plánu.
Úhrada za zřízení věcného břemene bude činit 150 Kč / bm + DPH
dle platných předpisů.
n Rada souhlasí se zněním
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen – služebností, spočívajících v oprávnění
zřídit a provozovat na budoucím
služebném pozemku parcelní č.
678/1 v k. ú. Velká Víska přípojky
inženýrských sítí (vody, kanalizace, plynu, elektrické energie a veřejného osvětlení) pro připojení
pozemku parcelní č. 831/81 v k.
ú. Velká Víska. Předpokládaný
rozsah věcných břemen, přípojek
jednotlivých inženýrských sítí,
činí cca 30 bm za cenu 500 Kč/bm
+ DPH dle platných předpisů.
n Rada souhlasí se zněním
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající v právu zřídit a provozovat kanalizační
přípojku přes pozemek parcelní č.
44 / 1 v k. ú. Hořovice v rozsahu
zaměření geometrickým plánem
č. 1836-222/2014. Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 180 Kč/
bm včetně DPH.
n Na základě žádosti Úřadu práce
ČR rada souhlasí s vydáním sou-

hlasného stanoviska podle zákona
č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, týkajícího se vyplácení
doplatku na bydlení žadatelkám,
které žijí v ubytovacím zařízení
(dle přílohy originálu zápisu) v katastrálním území Hořovic.
n Rada souhlasí s realizací akce
PŘEDSTAVME SE!, kdy v rámci
podpory a rozvíjení procesu Komunitního plánování sociálních
služeb ve městě Hořovice bude
dne 3. 10. 2015 ve vestibulu budovy Městského úřadu na Palackého
náměstí interaktivní prezentace
poskytovatelů sociálních a návazných služeb. Pro město Hořovice ji na klíč připraví organizace
Centrum pro komunitní práci
střední Čechy za konečnou cenu
25.000 Kč.
n Rada souhlasí se změnou „Zásad pro poskytování dotace z rozpočtu města Hořovice - sociální
oblast“ o ustanovení, která se týkají konkrétního hodnocení předložených projektů a upravených
tiskopisů žádostí a vyúčtování.
n Rada ukládá komisi školské,
kulturní a sportovní vytipovat cíle
v rámci městského informačního
systému.
n Rada souhlasí s dotiskem propagačního materiálu „Průvodce
po městě Hořovice“ v množství
1000 ks a v ceně do 12 tisíc Kč.
n Rada souhlasí s prezentací
města v připravované publikaci
Klubu českých turistů „Obrazový
atlas regionů, cyklotras a Dvanácti českých divů světa UNESCO“
na poloviční straně formátu A4
za 8 000 Kč bez DPH
n Rada souhlasí s umístěním
informačního centra v areálu

Transparentnost zastupitelstva města Hořovice
Politikům se nevěří, politikové se kontrolují. /Karel Kryl/
Zveřejňování informací, zejména při rozhodování o nakládání s veřejnými prostředky - a to nejen
těch informací, které určuje zákon, ale i dobrovolné informování občanů, které nemá zákonný důvod
k utajení, je bezesporu znakem moderní obce. Úplná transparentnost jednání zastupitelů města by
tak měla být samozřejmostí, a proto na nejbližší zasedání předkládám přijetí dvou zásadních návrhů.
Prvním návrhem je zaznamenávání video nahrávky z jednání zastupitelů a jejího následného umístění
na webových stránkách města. Jsme jedním z mála měst, kde se videozáznam z jednání zastupitelstva
nepořizuje. Od pořizování videonahrávky a jejího publikování si slibuji větší informovanost obyvatel,
a to i těch, kteří nemají možnost účasti na veřejném jednání zastupitelstva. Zároveň bude takto pořízen
i objektivní záznam celého jednání, což se o stávající písemné formě říci nedá. Druhým, možná důležitějším návrhem, je zaznamenávání jmenovitého hlasování zastupitelů. Právě díky takovému záznamu
je možné následně zjistit, na rozdíl od současné praxe, jak jednotlivý zastupitel hlasoval. Volič až tehdy
dostává možnost zpětně zjistit, jak zastupitelé města vlastně hlasují. Současně je tento záznam důležitý
pro případné individuální právní důsledky z jednání zastupitele v konkrétním hlasování. Zastupitelé tak
mohou nést případnou trestněprávní odpovědnost za rozhodování o majetkoprávních úkonech města
v rámci správy a hospodaření města.
Jsem přesvědčen, že i ostatní zastupitelé tyto návrhy uvítají a svým hlasováním podpoří.
Ing. Petr Karban (Hnutí ANO)
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starého zámku v bývalém hospodářském křídle s předpokládanou
součinností s Agenturou chráněné
krajinné oblasti (v rámci CHKO
Brdy), Vojenskými lesy a statky, s.
p. a s podbrdskými obcemi Mikroregionu Hořovicko.
n V souvislosti s postoupením
pohledávek a vyrovnáním dluhu za 1. pololetí 2015 panem
Jiřím Hasmanem, provozovatelem společenského domu, rada
souhlasí s navýšením příspěvku
Městskému kulturnímu centru
o 366.281 Kč.
n Rada nesouhlasí se zahrnutím
veřejného prostranství před prodejnou květin v Pražské ulici čp.
366 do nájemní smlouvy. Za používání veřejného prostranství
vyměřit poplatek dle Obecně závazné vyhlášky města č. 2/2013,
o místních poplatcích, přičemž
rada souhlasí s paušální částkou
1.100 Kč měsíčně.
n Rada souhlasí s uzavřením dohod o vytvoření společného školského obvodu s obcemi Felbabka,
Hvozdec, Podluhy, Rpety, Kotopeky a Otmíče
n Rada bere na vědomí výsledky
hospodaření města za první pololetí letošního roku.
n Rada bere na vědomí výsledky
hospodaření příspěvkových organizací města za první pololetí
letošního roku.

KURZY ANGLIČTINY
2015 – 2016
Pro děti i dospělé, jednotlivce i skupiny, začátečníky
a i pokročilé.
Příprava pro maturanty.
Kurzy začínají v září.
Mgr. Iva Šímová, Modřínová
1313, Hořovice. Bližší informace na tel. 604 820 906,
311 512 520 (spíše ve večerních hodinách)

STUDIO
YOGALES
Powerjoga – dětská joga
Joga, joga pro zdravá záda
Studio jogy nově otevřené
od září.
Jungmannova 156, Hořovice
(v budově TEZA, 1. patro)
Bližší informace ke cvičení
a rozvrhu lekcí jsou k dispozici na www.yogales.cz

www.mesto-horovice.cz

informace

Deset otázek pro Dobromysl, o.p.s.
4 Kdy Vaše organizace vznikla a jakou
činností se zabývá?
Nejprve jsme fungovali jako občanské
sdružení Klubíčko Beroun. V roce 2012 jsme
se přejmenovali na Dobromysl a začali fungovat jako obecně prospěšná organizace.
Dobromysl o. p. s. poskytuje 4 sociální
služby (Denní stacionář, Osobní asistence,
Odlehčovací služby, Sociálně terapeutické
dílny) pro osoby se zdravotním postižením.
V rámci našich služeb umíme našim klientům
nabízet řadu aktivit a terapií zdarma.
4 Jakým způsobem s klienty pracujete?
K našim klientům se snažíme přistupovat
rozdílně dle jejich typu postižení. Společně
zjišťujeme, co klienty baví a co potřebují, nabízíme možnost nasmlouvat si různé aktivity, rehabilitační cvičení, masáže a terapie dle přání
klienta. Také našim klientům nabízíme odvoz
z jejich domova k nám a zpět.
4 Jsou vaši klienti pouze z Berouna
a okolí nebo přijímáte klienty i z Hořovicka?
V současné době využívá naše služby kolem 70 klientů, z nichž 8 klientů je z mikroregionu Hořovice. Ty nejvíce zaujala služba
Sociálně terapeutické dílny.
4 Jaká je provozní doba zařízení?
Denní stacionář ve všední dny 7:30 – 16:30
(út a st do 17:30). Odlehčovací služby pobytové dle aktuální nabídky poskytovatele, ambulantní dle provozní doby Denního stacionáře.
Sociálně terapeutické dílny každý všední den
od 8:00 – 15:00. Osobní asistence dle individuální domluvy s klientem.
4 Kolik pracovníků se podílí na chodu
zařízení a jaké mají vzdělání?
V současné době zaměstnává Dobromysl
20 pracovníků na hlavní pracovní poměr a 25
pracovníků na dohody. V přímé péči pracují
pracovníci kvalifikovaní v sociálních službách
nebo pracovníci s kvalifikací zdravotní sestra.
Další odborníci, zejména pak terapeuti, dokládají své vzdělání certifikáty, či diplomy z vysokých škol.
4 Platí klienti za poskytované služby
a jaká je výše úhrad?
Sociálně terapeutické dílny jsou dle zákona poskytovány zdarma, ostatní služby jsou
za úhradu. Řadu terapií a aktivit poskytujeme
zdarma. Ceník naší organizace je přístupný
na našich webových stránkách www.dobromysl.org.
4 Pořádáte pro své klienty nějaké volnočasové aktivity?
Mimo již zmíněných terapií - Fyzioterapie,
Canisterapie, Hipoterapie, Arteterapie a Muzikoterapie, nabízíme našim klientům různé
rehabilitace, jako je koupel v perličkové vaně,
rehabilitační cvičení či masáž. Velký zájem
mají klienti o vzdělávání se speciálním pedagogem. S klienty navštěvujeme Solnou jeskyni
a místní Bowling, dále v rámci denního stacionáře nabízíme klub Zebra – členové klubu
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jezdí na různé celodenní výlety do okolí na zajímavá místa. Naši klienti mohou také využívat speciálně zařízenou místnost, kde probíhá
Snoezelen – světelná terapie. Další kroužky,
které nabízíme, jsou Vařečka a Zpívánky.
4 Kde získají obyvatelé Hořovic kontakty
na vaše zařízení?
V katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro Hořovice a spádové obce
a také na internetových stránkách naší organizace www.dobromysl.org.
4 Co pro Vaši organizaci znamená podílet se na procesu komunitního plánování
sociálních služeb v Hořovicích?
Dobromysl o. p. s. se chce podílet na rozvoji sociálních služeb a pomoci zvyšovat jejich

dostupnost a kvalitu. Tím, že se komunitního
plánování účastníme, napomáháme tomu, aby
sociální služby odpovídaly potřebám občanů
se zdravotním postižením.
4 Spolupracujete i s jinými organizacemi
a institucemi v Berouně a v Hořovicích?
Spolupracujeme s městem Beroun, s organizací Lomikámen, o. s., Azylovým domem
Berounka, Farní charitou Beroun, s Mateřským centrem Slunečnice, DD a MŠ Beroun,
SŠ a ZŠ Beroun a další.
V Hořovicích spolupracujeme s městem
Hořovice a Domovem Na Výsluní. Budeme
velice rádi, když bude možné navázat spolupráci i s dalšími organizacemi.
Alena Ratajová

Pobyt seniorů v Jeseníkách
V červnu jsme se vydali v počtu 100 členů do lázeňského městečka Jeseník, kde se nachází Priessnitzovy lázně. Za svou existenci a pozdější proslulost vděčí Priessnitzovy léčebné lázně Vincenci Priessnitzovi. Byl to člověk, podle jehož vzoru vyrostly desítky vodoléčebných ústavů po celé Evropě. Město Jeseník je Slezské lázeňské město v Olomouckém
kraji a čítá 12 tis. obyvatel. Je největším městem v české části historického území Nisského
knížectví. Město Jeseník nás zaujalo turistickým ruchem. Nachází se zde vodní tvrz, léčebné prameny, památné stromy a evropsky významná lokalita Rychlebské hory. V průběhu
pobytu jsme navštívili Karlovu Studánku, horské lázně nalézající se v malebném prostředí
Jeseníků na úpatí nejvyšší hory Pradědu. Okouzlila nás návštěva Losinského zámku. Objekt
je jednou z nejlépe zachovalých renesančních staveb v České republice a v jeho interiéru
naleznete např. naprosto ojedinělou kolekci kožených a textilních tapet ze 17. a 18. století.
Během týdenního pobytu jsme ještě navštívili přírodní rezervaci Rejvíz, označovaný znalci
za nejkouzelnější lokalitu v Jeseníkách. Další zastávkou bylo město Zlaté Hory, které se pyšní s výskytem zlata, tyčí se zde také hrad Edelštejn. A kde jsme byli ubytováni? V samotném
centru Jeseníků ve čtyřhvězdičkovém hotelu Slovan, no prostě pohádka.
Svaz tělesně postižených v České republice, Palackého č.p. 640 Hořovice nabízí sociální
poradenství, ozdravné pobyty a provozuje Půjčovnu kompenzačních pomůcek, ve které
nabízí ucelený sortiment zdravotních pomůcek a pomůcek pro tělesně postižené, pro seniory a pro tělesně postižené děti, např.: polohovací lůžko: 30,- Kč/den, chodítko: 5,- Kč/den,
vozík mechanický: 10,- Kč/den, toaletní židle: 5,- Kč/den. Veškeré pomůcky pro děti do 15
let zapůjčujeme ZDARMA. Po celém regionu okresu Beroun rozvoz pomůcek ZDARMA.
Jarmila Gruntová, předsedkyně MO STP, www.stp.mypage.cz
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společnost

ZÁJMOVÉ KROUŽKY SVČ - DOMEČEK HOŘOVICE školní rok 2015-2016
Větrná 869, 268 01 Hořovice, tel.: 311 512 223, 311 532 518, www.domecekhorovice.cz

8 ZÁJMOVÉ ÚTVARY VEDOU PEDAGOGICKY I ODBORNĚ
KVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI.
8 Zájmový kroužek bude otevřen, pokud bude naplněna minimální kapacita 6 dětí.
8 Pokud budete navštěvovat tři a více zájmových útvarů,
jsou třetí a další kroužky za polovic.
VÝTVARNÉ KROUŽKY
n KERAMIKA PRO MŠ
Vedoucí: Jaroslava Kalátová, Hana Šmídová. Cena: 1 400 Kč.
Zahajovací schůzka: pondělí 21. 9. 2015 v 15:00 - 16:00.
Den schůzek: úterý 12:00 – 13:00 – 14:00. Místo schůzek:
keramická dílna. Popis: Keramika pro MŠ je určena pro děti
ve věku od 5 do 6 let (předškoláci).
n KERAMIKA PRO ZŠ
Vedoucí: Jaroslava Kalátová. Cena: 1 400 Kč. Zahajovací
schůzka: pondělí 21. 9. 2015 v 15:00 - 16:00. Den schůzek:
úterý 14:00 – 15:00. Místo schůzek: keramická dílna. Popis:
Keramika pro ZŠ je určena pro děti z 3., 4., 5. tříd.
n KERAMIKA ZAČÁTEČNÍCI
1. – 3. TŘ. I. a II.
Vedoucí: Hana Šmídová, Vilma Trunečková. Cena: 1 400 Kč.
Zahajovací schůzka: pondělí 21. 9. 2015 v 15:00 - 16:00.
Den schůzek: I. - pondělí 13:00 – 14:00, II. - pondělí 15:00
– 16:00. Místo schůzek: keramická dílna. Popis: Keramika
pro začátečníky je určena pro děti ve věku od 7 do 11 let
(1. – 5. třída).
n KERAMIKA PRO RODIČE S DĚTMI
Vedoucí: Hana Šmídová, Jaroslava Kalátová. Cena: 80 Kč/
schůzka. Zahajovací schůzka: pondělí 21. 9. 2015 v 15:00
- 16:00. Den schůzek: sudé úterý 15:00 – 16:00 a 16:00 17:00. Místo schůzek: keramická dílna. Popis: Keramika pro
maminky s dětmi je určena všem dospělým se svými dětmi.
n FIMO TVOŘENÍ
Vedoucí: Jaroslava Kalátová. Cena: 1 300 Kč. Zahajovací
schůzka: pondělí 21. 9. 2015 v 15:00 - 16:00. Den schůzek:
středa 14:00 – 16:00. Místo schůzek: keramická dílna. Popis:
Tvoření s FIMO hmotou je určeno pro děti ve věku od 2. třídy
do 9. třídy
n PASTELKA PRO MŠ
Vedoucí: Tomáš Klokočník, Jana Krátká. Cena: 1 400 Kč.
Zahajovací schůzka: pondělí 21. 9. 2015 v 15:00 - 16:00.
Den schůzek: úterý 12:00 – 13:00 – 14:00. Místo schůzek:
výtvarná dílna. Popis: Barevné základy výtvarných technik
hravou formou pro nejmenší umělce ve věku od 5 do 6 let
(předškoláci).
n VÝTVARNÝ KROUŽEK
Vedoucí: Jana Krátká. Cena: 1 400 Kč. Zahajovací schůzka:
pondělí 21. 9. 2015 v 15:00 -16:00. Den schůzek: úterý
15:00 – 16:00. Místo schůzek: výtvarná dílna. Popis: Základy netradičních výtvarných technik, kresba, malba a mnohem víc pro děti 1. - 5. třídy ZŠ.
JAZYKOVÉ KROUŽKY
n ANGLICKÁ KONVERZACE PRO ZŠ I.
Vedoucí: Ivana Hocková. Cena: 1 500 Kč. Zahajovací schůzka: pondělí 21. 9. 2015 16:00 - 17:00. Den schůzek: pondělí
15:00 – 16:00. Místo schůzek: herna. Popis: Anglická konverzace pro děti z 1. – 5. třídy.
n ANGLICKÁ KONVERZACE PRO ZŠ II.
Vedoucí: Ivana Hocková. Cena: 1 500 Kč. Zahajovací schůzka: pondělí 21. 9. 2015 16:00 - 17:00. Den schůzek: pondělí
16:00 – 17:00. Místo schůzek: herna. Popis: Anglická konverzace pro děti z 6. – 9. třídy.
HUDEBNÍ KROUŽKY
n HRA NA KYTARU ZAČÁTEČNÍCI
Vedoucí: Zuzana Havlíčková. Cena: 1 300 Kč. Zahajovací
schůzka: pondělí 21. 9. 2015 15:00 - 16:00. Den schůzek:
pondělí 14:00 – 15:00, pondělí 15:00 – 16:00. Místo schůzek: hudebna. Popis: Hra na kytaru pro děti 1. - 3. třídy.
n HRA NA KYTARU MÍRNĚ POKROČILÍ
Vedoucí: Lenka Hůlová, Vladimíra Šlosarová, Tomáš Klo-
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kočník, Pavlína Ehlová. Cena: 1 300 Kč. Zahajovací schůzka: středa 23. 9. 2015 15:00 - 16:00. Den schůzek: úterý
16:00 – 17:00, úterý 17:00 – 18:00. Místo schůzek: hudebna.
Popis: Kroužek pro děti, které chodily do začátečníků v loňském roce. Děti budou rozděleny do skupin podle úrovně hry.
n HRA NA KYTARU POKROČILÍ
Vedoucí: Vladimíra Šlosarová, Tomáš Klokočník , Pavlína
Ehlová. Cena: 1 300 Kč. Zahajovací schůzka: středa 23. 9.
2015 16:00 - 17:00. Den schůzek: středa 16:00 – 17:00,
čtvrtek 15:00 – 16:00 a 16:00 – 17:00. Místo schůzek: hudebna. Popis: Kroužek pro děti, které chodily do pokročilých
a Trsátek v loňském roce. Děti budou rozděleny do skupin
podle úrovně hry.
n HRA NA FLÉTNU
Vedoucí: Lenka Hůlová. Cena: 1 300 Kč. Zahajovací schůzka: středa 23. 9. 2015 15:00 - 16:00. Den schůzek: úterý
15:00 – 16:00. Místo schůzek: hudebna. Popis: Kroužek pro
děti, které chodily do začátečníků v loňském roce. Děti budou
rozděleny do skupin podle úrovně hry.
SPORTOVNÍ KROUŽKY
n MINIAEROBIK I. a II.
Vedoucí: Kateřina Zajícová (Jana Hlavová). Cena: 1 600 Kč.
Zahajovací schůzka: pátek 25. 9. 2015 16:00 - 17:00. Den
schůzek: pátek I. 16:00 – 17:00; pátek II. – 17:00 – 18:00.
Místo schůzek: 1. ZŠ Hořovice - tělocvična. Popis: Miniaerobik a cvičení s hudbou pro děti od 4 let.
n POHYBOVÝ I. a II.
Vedoucí: Martina Alblová, Kateřina Zajícová. Cena: 1 600 Kč.
Zahajovací schůzka: pondělí 21. 9. 2015 16:00 - 17:00. Den
schůzek: pondělí I. 16:00 – 17:00, pondělí II. 17:00 – 18:00.
Místo schůzek: 1. ZŠ Hořovice - tělocvična. Popis: Zábavné
hry a cvičení pro děti od 3 do 8 let.
n DĚTSKÁ JÓGA
Vedoucí: Jana Krátká. Cena: 800 Kč. Zahajovací schůzka:
úterý 22.9. 2015 15:00 - 16:00. Den schůzek: úterý 14:00
– 15:00, středa 14:00 – 15:00. Místo schůzek: MŠ Větrná.
Popis: Zábavné cvičení dětské jógy pro nejmenší děti ve věku
od 3 do 6 let.
n CVIČENÍ PRO RODIČE A DĚTI I.
Vedoucí: Kateřina Zajícová. Cena: 1 300 Kč. Zahajovací
schůzka: úterý 22. 9. 2015 9:45 -10:45. Den schůzek: úterý
9:45 – 10:45. Místo schůzek: 2. ZŠ Hořovice - tělocvična.
Popis: Zábavné hry a cvičení pro děti od 2 do 4 let s rodiči.
n CVIČENÍ PRO RODIČE A DĚTI II.
Vedoucí: Romana Hrdličková. Cena: 1 300 Kč. Zahajovací
schůzka: pátek 25. 9. 2015 9:30 -10:30. Den schůzek: pátek 9:30 – 10:30. Místo schůzek: 2. ZŠ Hořovice - tělocvična.
Popis: Zábavné hry a cvičení pro děti od 1 do 2 let s rodiči.
n CVIČENÍ PRO RODIČE A DĚTI III.
Vedoucí: Romana Hrdličková. Cena: 1 300 Kč. Zahajovací
schůzka: pátek 25. 9. 2015 10:30 -11:30. Den schůzek: pátek 10:30 – 11:30. Místo schůzek: 2. ZŠ Hořovice - tělocvična.
Popis: Zábavné hry a cvičení pro děti od 2 do 4 let s rodiči.
n TANEČNĚ – POHYBOVÝ
Vedoucí: Romana Hrdličková. Cena: 1 300 Kč. Zahajovací
schůzka: úterý 22. 9. 2015 17:00 -18:00. Den schůzek: úterý
17:00 – 18:00. Místo schůzek: 2. ZŠ Hořovice - tělocvična.
Popis: Zábavné tanečně pohybové hry a cvičení pro děti od 4
do 7 let.
n MAŽORETKY I.
Vedoucí: Šárka Vacovská. Cena: 2 000 Kč. Den schůzek: středa 16:00 – 17:00. Místo schůzek: 2. ZŠ Hořovice - tělocvična.
Popis: Informace a přihlášky na telefonu 737 444 804.
n MAŽORETKY II.
Vedoucí: Šárka Vacovská. Cena: 2 000 Kč. Den schůzek: pondělí 17:00 – 18:30. Místo schůzek: 2. ZŠ Hořovice - tělocvična. Popis: Informace a přihlášky na telefonu 737 444 804.
n MAŽORETKY přípravka
Vedoucí: Šárka Vacovská. Cena: 2 000 Kč. Den schůzek:
pondělí I. 16:15 – 17:00, čtvrtek II. 16:15 – 17:00. Místo
schůzek: 2. ZŠ Hořovice - tělocvična. Popis: Pro děti 5 -12 let.
Informace a přihlášky na telefonu 737 444 804.

n CARMEN
Vedoucí: Šárka Vacovská. Cena: 2 000 Kč. Den schůzek:
čtvrtek 17:00 – 18:30. Místo schůzek: 2. ZŠ Hořovice - tělocvična. Popis: Taneční kroužek pro mládež. Informace a přihlášky na telefonu 737 444 804.
OSTATNÍ KROUŽKY
n PLASTIKOVÍ MODELÁŘI
Vedoucí: František Starý. Cena: 1 300 Kč. Zahajovací schůzka: pondělí 21. 9. 2015 16:00 - 17:00. Den schůzek: pondělí 15:00 – 17:00.
Místo schůzek: modelářská dílna. Popis: Kroužek pro děti ZŠ.
n PŘEDŠKOLÁK
Vedoucí: Marie Trefná. Cena: 1 300 Kč. Zahajovací schůzka: čtvrtek 24. 9. 2015 15:00 - 16:00. Den schůzek: čtvrtek
14:00 – 15:00. Místo schůzek: hudebna. Popis: Hry a procvičování dovedností pro děti předškolního věku.
KROUŽKY PRO DOSPĚLÉ
n KERAMIKA – DOSPĚLÍ
Vedoucí: Jaroslava Kalátová. Cena: 100 Kč/schůzka. Zahajovací schůzka: pondělí 21. 9. 2015 v 15:00 -16:00. Den schůzek: sudé úterý 17:00 – 19:00. Místo schůzek: keramická
dílna. Popis: Keramika pro dospělé začátečníky i pokročilé.
n KERAMIKA – DOSPĚLÍ
Vedoucí: Kamila Jíchová. Cena: 100 Kč/schůzka. Zahajovací
schůzka: pondělí 21. 9. 2015 v 15:00 -16:00. Den schůzek:
liché úterý 17:00 – 19:00. Místo schůzek: keramická dílna.
Popis: Keramika pro dospělé začátečníky i pokročilé
n ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ
Vedoucí: Ivana Chocholoušová. Cena: 2 000 Kč. Zahajovací schůzka středa 23. 9. 2015 16:00 - 17:00. Den schůzek:
středa I. 16:00 – 17:00 II. 17:00 – 18:00 III. 18:00 – 19:00.
Místo schůzek: herna. Popis: Anglická konverzace pro dospělé podle úrovně znalosti jazyka.
n HRA NA KYTARU DOSPĚLÍ
Vedoucí: Vlaďka Šlosarová, Tomáš Klokočník. Cena: 50 Kč/
schůzka. První schůzka s kytarou středa 30. 9. 2015. Den
schůzek: začátečníci středa 17:00-18:00, pokročilí středa
18:00 - 19:00. Místo schůzek: hudebna. Popis: Hra na kytaru
(doprovodná kytara) pro dospělé.
n BOSU PRO DOSPĚLÉ
Vedoucí: Romana Hrdličková. Cena: 1 800 Kč. Zahajovací
schůzka: úterý 22. 9. 2015 17:00 -18:00. Den schůzek: čtvrtek
18:30 – 19:30. Místo schůzek: 2. ZŠ Hořovice - tělocvična.
Popis: Balanční cvičení pro dospělé na balančních podložkách.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
RODINNÉ CENTRUM
– KALEIDOSKOP

školní rok 2015-2016
Starý zámek 25, 268 01 Hořovice
8 RC Kaleidoskop bude otevřeno od 21. 9. 2015.
PRAVIDELNÉ
ZÁJMOVÉ KROUŽKY:
n ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ
Vedoucí: Helena Kreisingerová. Cena: 1 300 Kč. Zahajovací
schůzka: pondělí 21. 9. 2015 15:00 - 16:00. Datum schůzek:
úterý 15:00 – 16:00. Místo schůzek: RC Kaleidoskop. Popis:
Hravá angličtina pro děti 4 - 6 let.
n DIVADÉLKO PRO NEJMENŠÍ
Vedoucí: Helena Kreisingerová. Cena: 1 300 Kč. Zahajovací
schůzka: pondělí 21. 9. 2015 15:00 - 16:00. Den schůzek:
pondělí 15:00 – 16:00. Místo schůzek: RC Kaleidoskop. Popis: Dramatická výchova pro nejmenší, určeno dětem 4-6 let.

www.mesto-horovice.cz

kultura - společnost
n HRÁTKY S FLÉTNIČKOU
Vedoucí: Helena Kreisingerová. Cena: 1 300 Kč. Zahajovací
schůzka: pondělí 21. 9. 2015 15:00 - 16:00. Den schůzek:
úterý 16:00 – 17:00. Místo schůzek: RC Kaleidoskop. Popis:
Hra na flétnu pro děti 4-6 let.
n PĚVECKÝ SBOR
Vedoucí: Helena Kreisingerová. Cena: 1 300 Kč. Zahajovací
schůzka: pondělí 21. 9. 2015 16:00 - 17:00. Den schůzek:
I. starší - pondělí 17:00 – 18:00, II. mladší – úterý 17:00 –
18:00. Místo schůzek: RC Kaleidoskop. Popis: Sborový zpěv
pro všechny věkové kategorie, začátečníky i pokročilé.
n MUZIKOTERAPIE PRO RODIČE S DĚTMI
Vedoucí: Helena Kreisingerová. Cena: 1 300 Kč. Zahajovací schůzka: středa 23. 9. 2015 15:00 - 16:00. Den
schůzek: pondělí 16:00 – 17:00. Místo schůzek: RC Kaleidoskop. Popis: Rozvoj rytmiky a hudebního cítění pro
rodiče a děti.
n DRAMAŤÁK
Vedoucí: Helena Kreisingerová. Cena: 1 300 Kč. Zahajovací
schůzka: středa 23. 9. 2015 16:00 - 17:00. Datum schůzek:
I. mladší - středa 16:00 – 17:00, II. starší - středa 17:00 –
18:00. Místo schůzek: RC Kaleidoskop. Popis: Základy hudební dramatiky po děti a mládež pomocí hry a improvizace.
Cílem je nastudování divadelní hry a vystoupení.
n ŠIKULOVÉ
Vedoucí: Helena Perglerová. Cena: 1 300 Kč. Zahajovací
schůzka: úterý 22. 9. 2015 16:00 - 17:00. Den schůzek:
úterý 16:00 – 17:30. Místo schůzek: RC Kaleidoskop. Popis:
Kreativní tvoření pro děti 8 - 11 let.
n DĚTSKÝ KOUTEK MONTESSORI
Vedoucí: Jana Synovcová – Borovičková, Helena Kreisingerová. Cena: 1 200,- Kč/rok (34 schůzek) nebo 50 Kč/schůzka
První schůzka: středa 23. 9. 2015 9:30 – 11:00. Den schůzek: středa 9:30 – 11:00. Místo schůzek: RC Kaleidoskop.
Popis: Rozvoj osobnosti a silných stránek dětí užitím prvků
Montessori. Určeno pro rodiče a děti od 2 let.
n PALIČKOVÁNÍ
Vedoucí: Jana Svobodová. Cena: 1 000 Kč. Zahajovací
schůzka: středa 23. 9. 2015 v 17:00 – 18:00. Den schůzek:
1x za 14 dní - středa 17:00 – 19:00. Místo schůzek: výtvarná
dílna. Popis: Paličkování pro dospělé.

DIVADLO NA VÍSCE HOŘOVICE
oznamuje novou web adresu:
www.divadlonaviscehorovice.cz
Připravujeme pro Vás další pikantní
hříčku .. sledujte nás .. těšíme se na
Vás..

Mariánské posvícení
v Domově Na Výsluní
Domov Na Výsluní, Hořovice Vás
srdečně zve na oslavu 15. let od svého
založení spojenou s Dnem otevřených
dveří a tradičního MARIÁNSKÉHO
POSVÍCENÍ. Oslava se bude konat dne
8. 9. od 14 hodin v prostorách Domova
Na Výsluní, Hořovice, Pražská ul. 932.
K poslechu bude hrát živá i reprodukovaná hudba. Programem bude provázet Mgr. Karel Vydra. Účast přislíbili
předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka
a starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří
Peřina. Prohlídka zařízení možná od 10.
hod. po ohlášení na recepci Domova
Na Výsluní. Občerstvení do vyčerpání
zásob. Těšíme se na setkání s vámi!
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Příběh hořovického slavného S
1830 die 2. Augusti
In festo Portiunculae fidibus lusit infra Graduale et post convivium
In hospitio superiora tractus
Insignis musicus per totam Europam cultam notus Dominus Josephus Slawík,
Natione Bohemus, patria Jinecensis,
Membrum actuale caesareoregiae capellae auliciae.
Dne 2. srpna 1830
O slavnosti porciunculi hrál při Graduale a po hostině,
v hospici na horní chodbě
slavný hudebník, známý po celé vzdělané Evropě, pan Josef Slavík,
Čech, rodem z Jinců,
skutečný člen císařské a královské dvorní kapely.
Houslový virtuos Josef Slavík (26. března
1806 Jince – 30. května 1833 Budapešť) se
přistěhoval se svými rodiči do Hořovic v březnu 1815. Krátce na to, o Velikonocích téhož
roku, předvedl své houslové umění hraběti
Vrbnovi, který se později zasloužil o jeho přijetí na pražskou konzervatoř. Kromě svého
působení v zámeckém kvartetu a v kostele
vystoupil Slavík v Hořovicích veřejně 10. října 1824 v sále hořovické radnice na akademii
ve prospěch chudé školní mládeže, 27. a 28.
srpna 1825 vypomáhal hořovickým ochotníkům jako nápověda ve hře českého pedagoga
a dramatika Václava Klimenta Klicpery (1792
– 1859) Valdek. Po třetí v Hořovicích Slavík
vystoupil v létě roku 1830. 29. července tohoto roku opět na akademii ve prospěch chudé
školní mládeže provedl se svým otcem a bratry svůj smyčcový kvartet A dur.
Poslední vystoupení fenomenálního houslisty se uskutečnilo právě před 185 lety 2. srpna
1830 v kostele Nejsvětější Trojice a v horní chodbě tehdejšího františkánského kláštera na Palackého náměstí v Hořovicích. V chodbě kláštera,
nyní Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice je dodnes možno spatřit na místě, na kterém Slavík hrát, v podlaze vyryté písmeno S.
Slavíkovu osobnost v Hořovicích připomíná pamětní deska na budově základní školy

(1958), pomník s bustou od akademického
sochaře Antonína Lhotáka před budovou základní umělecké školy (1956), či hudební salónek v zámku Hořovice. Jeho jméno v minulosti nosili například Slavíkovo kvarteto (1956
-1961), Slavíkům komorní orchestr (1984
- 2013) nebo koncertní cyklus Slavíkovy Hořovice (1957 – 2007).

Více o životě Josefa Slavíka a historii františkánského kláštera v Hořovicích se dozvíte
v Almanachu Základní umělecké školy Josefa
Slavíka Hořovice k 65. výročí jejího založení,
www.zus-horovice.cz
Květuše Ernestová, ZUŠ Hořovice
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kultura - společnost

Kulturní a společenský servis
n Galerie Starý zámek
Vrbnovská 30/1, Hořovice
n VLADIMÍR KASL - LIDÉ KOLEM NÁS
Město Hořovice a Městské kulturní centrum vás
zvou na výstavu fotografií berounského pediatra Vladimíra Kasla. Fotografií se vážněji zabývá
od roku 1989, je členem sdružení Berounští fotorici. Častými náměty jeho fotografií jsou krajina
a město, reportáže z cest a hudebních akcí. Jeho
fotografie jsou zastoupeny v řadě soukromých
sbírek v Čechách, Německu, Itálii a USA, dále
v Městské galerii v Berouně a ve sbírce města
Goslar v Německu. Vernisáž výstavy v úterý
8. 9. v 18 hodin (pouze pro pozvané). Hudební
doprovod Šárka Pexová a „Půl dechu do měchu”.
Výstava bude otevřena do 3. 10. úterý, čtvrtek, sobota od 13 do 18 hodin.

n Společenský dům
Nádražní 606, tel. 311 512 915
www.spolecenskydumhorovice.cz
n LUCIE BÍLÁ
20. 10. úterý
Cena místenky 890 Kč. Předprodej a rezervace vstupenek v Informačním centru budou
zahájeny v úterý 1. září 2015. Tel. 311 545 317,
email: ic@mesto-horovice.cz.

n DIGITUS - KÁ.ČA.
4 ZEPTEJTE SE SVÉHO STAROSTY
2. 2. středa od 14:00
Srdečně zveme všechny občany (nejen seniory) na další setkání v rámci akcí Ká.Ča.
Po prázdninové přestávce bude naším milým
hostem starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří
Peřina, který Vás seznámí s aktuálním děním v
našem městě a rád zodpoví Vaše dotazy.V objektu: Digitus Mise, o.p.s. - Centrum denních
služeb, Pod Dražovkou 1142, tel. 739 833 316,
311 517 265.

Vísecké nám. 198, e-mail: labe.prochor@
seznam.cz, www.klublabe.cz

n Zámek Hořovice
V září otevřeno každý den kromě pondělí
od 10:00 do 16:00 hodin.
Zámecká kavárna je otevřena každý den kromě pondělí, a to od 10:00 do 16:00 hodin.
I. okruh Reprezentační a společenské prostory
II. okruh Soukromé apartmány
III. okruh Hry a hračky malých aristokratů,
letos i s novou soutěží pro děti
IV. Pohádková země Vítězslavy Klimtové

10

Naučná: Klasické české hry pro kluky a holky 7
Budínová Irena: Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím. 1. stupeň ZŠ 7 100 faktů jak věci fungují
ve městě 7 Černý Jiří: Světoví Češi. Příběhy osobností, které proslavily naši zem
PRO DOSPĚLÉ: Beletrie: Niedl František: Čekání
na nekonečno 7 Calmel Mireille: Elenonora Akvitánská 1. + 2. díl 7 Hošková Blanka: Kamilenky 7
Pizzolatto Nic: Galveston 7 Brown Sandra: Nízký
tlak. Naučná literatura: Cílek Václav: Podzemní
Čechy 7 Wagnerová Magdalena: Příběhy ze staré
židovské Prahy 7 Frej David: Zánět - skrytý zabiják
7 Haxell Kate: Šijeme hračky 7 Bauer Jan: Krásná
i bezbožná tajemství našich dějin
Od 1. 1. 2015 je možné si vypůjčit také audioknihy.

n Přednášky

n Klub Labe

n HRABĚ 2.15: BEZ DECHU
17. 9. čtvrtek od 19:00
Divadlo Na hraně. Zádušní kabaret z díla Václava Hraběte. Obyčejná zkouška kapely, která
se stane osudovou. V žilách samozvaných
jazzmanů koluje zbytkový alkohol a vášeň
pro život a poezii. Hrají: Marie Jansová, Petr
Besta, Pavel Kryl a Martin Severýn.
n VLADIMÍR MIŠÍK & ČDG
18. 9. pátek od 20:00
Vedle domovské kapely ETC brázdí V. Mišík
pódia menších klubů také s akustickým triem
zvaným ČDG, nebo-li Čuďákem. Sestava tria
vychází ze současných či bývalých členů kapely ETC a je vždy proměnlivá - různé je tedy
i nástrojové obsazení a tudíž i hudební aranže.
Základní osou jsou však nezaměnitelné písně
Vladimíra Mišíka.
n TELETUBBIES + JUAN PEDRO
RODRIGUEZ + NO 3
19. 9. sobota od 20:00
n DOMÁCÍ PÉČE – filmová projekce
23. 9. středa od 19:30
Komedie, drama / Česko, 2015, 92 min. Scénář
a režie: Slávek Horák. Hrají: Alena Mihulová,
Bolek Polívka, Tatiana Vilhelmová, Zuzana
Kronerová a další.

září 2015

TANEČNÍ - PODZIM 2015
Pořádá Taneční škola Blanky Vášové.
Mládež - začátečníci - Pátky 11., 18. a 25.9.,
vždy od 18:30.
Dospělí - středně a více pokročilí - Pátky 11.,
18., 25.9., vždy od 20:40.
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
n VÝPŮJČNÍ DOBA V SRPNU
Pondělí 			
12:00 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Středa
		
12:00 – 17:00
Čtvrtek			
12:00 – 17:00
Sobota 26. 9. 8:00 – 11:00
n INTERNET PRO VEŘEJNOST
Pondělí - čtvrtek 8:00 - 11:00, 12:00 – 17:00
Pátek
8:00 - 11:00
Sobota 26. 9. 8:00 - 11:00
Nové knihy v hořovické knihovně:
PRO DĚTI: Beletrie: Vejražka, Lubomír: Bláznivé
pohádky o tanvaldských mašinkách pro děti
i dospělé 7 Brezina Thomas C.: Tajemství tříbarevné
kočky. Klub tygrů 7 Mimoni 1. Banán 7 Falk Ann
Mari: Katrin a Lotka 7 Bešťáková Eva: Statečný Zeb.

HNUTÍ

HOŘOVICE

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.

www.mesto-horovice.cz

informace
PROVOZ KLUBU BETLÉM
4 9. 9. středa od 10:30 do 13:00, Lochovice.
Právní poradna – právník zdarma poradí
v právních otázkách (každý měsíc každou
druhou středu).
Aktivity pro děti a rodiče:
4 Kroužky, kurzy a poradny budou upřesněny v průběhu měsíce září 2015 dle školních
aktivit dětí
4 Speciálně pedagogická poradna - každé
pondělí 14:00 - 16:00 - dle domluvy

n Sedmikráska o.s.
Nádražní 606, tel. 311 512 915
www.sedmikraska-horovice.cz
n POHYBOVÉ AKTIVITY
4 Zumba fitness Děti a rodiče, AquaZumba
s Ilonou. Pravidelné lekce oblíbeného cvičení
pod vedením certifikované instruktorky. Tématické lekce k různým příležitostem, jindy
tanec v kostýmech, s rekvizitami. Aktuální
a všechny další informace na www.ZumbasIlonou.cz, Facebook: Zumba s Ilonou, tel.
723 065 076, e-mail: cizkova.ilona@seznam.cz
4 Vodní hrátky - pro děti předškolního
a mladšího školního věku AquaZumba pro děti
doplněná vodními hrami – nutná rezervace.
Aktuální informace na webu. http://zumbas-ilonou.webnode.cz/, lektorka Mgr. Ilona
Čížková
4 Mimi klub - nejen cvičení pro děti do dvou
let. Každý čtvrtek v nepravidelný čas v RC
Kaleidoskop, dopoledne 9:30 – 11:30 nebo
odpoledne 15:00 – 17:00. Aktuální informace
na webu, lektorka Renata Babelová.
n ODPOČINKOVÉ AKTIVITY
4 Oáza vnitřního míru – meditace, relaxace,
dechová cvičení CHI-KUNG. Pondělí 14. 9.
18:00 – 20:30 RC Kaleidoskop. Aktuální informace na http://eftzesrdce.webnode.cz/,
lektorky Hanka Kliková, Štěpánka Vlachová.
n PŘEDNÁŠKY, KURZY,
JEDNORÁZOVÉ AKCE
4 Kurz baby masáží - čtvrtek 10. 9. 9:00 –
11:00, přijďte se naučit techniku masáže miminek Aktuální informace na http://www.masazedeti.iprostor.cz/, lektorka Renata Babelová.
4 Předporodní příprava, šátkování, poradenství. Aktuální informace na http://www.
porodsdulou.cz/, lektorka: Mgr. Adéla Lančová.
4 Přednáška o kineziologii One Brain.
Starý zámek, RC Kaleidoskop, čtvrtek 24. září
od 18:00. Je vaše realita tou realitou, kterou
chcete? Přednáška je vhodná pro všechny,
kteří se chtějí o metodě dozvědět něco více.
Délka trvání: 1,5- 2 hodiny. Vstupné: 70 Kč.
Aktuální informace na www.polakova-kineziologie.ic.cz, lektorka Kamila Poláková.
4 Arterapie pro děti, dospělé. Jedná se o sebepoznávací kurzy, kde formou hry a výtvarného vyjádření poznáváte své já a své místo
ve světě. Naučíte se relaxovat, meditovat, projevovat emoce. Hořovice, Starý zámek, RC Kaleidoskop, čtvrtek 24. září 16:00 – 17:00 - děti,
čtvrtek 8. října 18:00 – 20:00 – dospělí. Aktuální informace na www.polakova-kineziologie.
ic.cz, lektorka Kamila Poláková.

www.mesto-horovice.cz

4 HOŘOVICKÉ TOULÁNÍ. Je na čase
poznat krásy a taje města Hořovice. Akce není
věkově omezena, toulat a luštit mohou celé
rodiny. Připravené budou dvě trasy.Vhodné
i pro kočárky. Akci připravujeme ve spolupráci s městem Hořovice, spolkem Mohykán
a panem Veverkou. LESOPARK DRAŽOVKA
- SPOLEK MOHYKÁN v sobotu 12. září 8:00
– 13:00. Kontaktní osoba: Renata Babelová,
tel. 728 381 971, e-mail: sedmikraska-os@seznam.cz, http://www.sedmikraska-horovice.cz/
kalendar-akci/
4 BLEŠÍ TRH aneb samoprodejní bazárek všeho, co vám doma překáží. Sál radnice Hořovice v sobotu 19. září 8:00 - 13:00.
Zbavte se nepotřebných věcí, které můžou
ještě někomu udělat radost. Sortiment neomezen! Můžete nejen prodávat, ale také
věnovat věci na charitu. Kdo se chce aktivně
zúčastnit bazárku jako prodávající, musí
dodržet níže uvedené podmínky: rezervovat si místo k prodeji 15. 9. 2015 na níže vedeném kontaktu, vyplnit přihlášku, max. 5
kusů k prodeji lze nechat po domluvě u kontaktní osoby. Kontaktní osoba: Renata Babelová, tel. 728 381 971.

n Tvořivý ráj
Pražská 376, Hořovice
tel: 777 873 947, tvorivyraj@seznam.cz,
www.tvorivyraj.cz
Přijďte nás navštívit do kreativního odchodu
a tvořivé dílny TVOŘIVÝ RÁJ Hořovice. Kurzy
najdete vždy v aktuálním vydání Měšťana.
n Jednorázové tvořivé kurzy pro dospělé:
4 8. 9. Keramický ateliér
4 22. 9. Šitý šperk z korálků
4 20. 9. Fimování s Evou Haškou – Lístky - brože
4 20. 9. Fimování s Evou Haškou – Ethno náhrdelník
4 29. 9. Tvoříme s Mossgumy – Panenka nebo
notes
n Tvořílci - jednorázové kurzy pro děti:
4 Neposlušné včelky v úlu 4 Dinosauři
n V naší nabídce najdete také ROČNÍ kurzy pro děti zaměřené na profesionální výuku
kreslení, ručních prací a keramiky. Do kurzů
obsazujeme počet dětí tak, aby byl zachován individuální přístup k dítěti. Naši lektoři respektují osobnost dítěte a podporují přirozenou
tvořivost každého z nich.
n Dětské roční kurzy pro šk. rok 2015/2016:
4 Ateliér dětské kresby od 4 let
4 Ateliér kresby pro pokročilejší děti od 8 let
4 Ateliér kresby a animace od 10 let
4 Keramická dílnička
4 Ateliér tvořivých technik od 6 let

n Komárov
n PODZIMNÍ FARMÁŘSKÝ TRH
12. 9. od 8:00 do 12:00
Náměstí Komárov, doprovodný program
n NATĚRAČ - divadlo
25. a 26. 9. Divadelní představení - v hlavní
roli Marek Šmied. DK Komárov. Bližší informace naleznete na plakátech.

n Točník
n INDIÁNI NA TOČNÍKU
12. - 13. 9. od 10:00 do 17:00
Návrat indiánského obležení hradu Točníku.
Více na www.tocnik.com.

n Zaječov - kino
n ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ
6. 9. neděle od 18:00

n Zbiroh
n FOTOGRAFIE LUDVIKY ZÁHOŘOVÉ
Městské muzeum zve na vernisáž pátek 11.
září v 18:00. Výstava potrvá do 11. října 2015.
LUDVIKA ZÁHOŘOVÁ se zabývá fotografováním přibližně 15 let; je to její největší koníček při
práci lékařky; držet skalpel nebo fotoaparát přináší rozdílná potěšení. Fotografie zachycují nejen přírodu křivoklátských lesů a Zbirožska, ale
též pozoruhodná místa v Čechách a v zahraničí.

n Zdice
n MODRÁ MUZIKA
17. 9. čtvrtek od 17:00
Společenský klub Zdice zve na koncert tradiční dechové hudby v SD Zdice. Akci podporuje
Středočeský kraj.

n Žebrák - hvězdárna
n ASTRONOMICKÝ DEN
3. 9. čtvrtek 18:00
ASTRONOMICKÝ POŘAD PRO DĚTI kreslený příběh o planetách, promítání noční
oblohy s ukázkou zvířátek, prohlídka kopule
s hlavním dalekohledem, indiánská pohádka
(pro velký zájem o tento program doporučujeme rezervaci místa na tel.: 602 530 515)
20:00 - ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
DALEKOHLEDY pozorování v kopuli hvězdárny probíhá za předpokladu bezoblačné oblohy
20:00 - HVĚZDY JAKO HVĚZDY O čem
zpívají přední čeští interpreti ve svých písních?
Pojďte si poslechnout více o Dlouhé bílé žhnoucí kometě Leony Machálkové či Jany Kratochvílové, o Planetáriu Václava Neckáře nebo Částečném zatmění Lenky Filipové. Pořad bude
probíhat v přednáškové místnosti Hvězdárny.
n NOC VĚDCŮ
25. 9. pátek 18:00 - 22:00
A co vás čeká letos? OSLAVÍME ROK SVĚTLA! Když si s sebou vezmete chytrý telefon,
představíme vám i 3D aplikace pomocí speciálních brýlí přímo s vaším zařízením! Představíme nový PLANET PARK na pozemku
hvězdárny a budete si moci prohlédnout naše
přístrojové vybavení. Časový harmonogram
akce bude upřesněn na našem webu. VSTUP
NA TUTO AKCI JE ZDARMA.
n ÚPLNÉ ZATMĚNÍ MĚSÍCE
28. 9. pondělí 00:00 - 05:00
Program na Hvězdárně Žebrák se uskuteční
v případě bezoblačné oblohy.

11

školství - sport - zdraví

Městská mateřská škola
Hořovice

Škola TAEKWON–DO I.T.F. GBHS

Tříd: 11. Speciální třída: 1
Kapacita MŠ: 242 dětí
Web: www.mmshorovice.webnode.cz

V Hořovicích již několik let působí skupina největší školy Taekwon-Do I.T.F v České
Republice Ge-Baek Hosin Sool, která každoročně pořádá nábor do oddílu. Taekwon-Do je

n NABÍDKA NĚKTERÝCH AKTIVIT
Tři logopedické poradny a logopedická prevence
ve všech třídách 7 Angličtina hrou 7 Předplavecký
výcvik 7 Cvičení v tělocvičně 1. ZŠ Hořovice 7 1x
měsíčně divadlo Labe 7 Jarní prožitkový kurz pro
předškoláky 7 Tvůrčí dílny, besídky, exkurze 7 Pro��gramy a projekty: environmentální výchova, zdravý životní styl, pohybové aktivity 7 Spolupráce se
SVČ Domeček – kroužky pro předškoláky.
n LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Školní rok 2014/2015 končí, ale jako důležitý
mezník v životě vnímají toto období hlavně
předškoláčci a jejich rodiče. Přejeme jim, aby
i v další životní etapě převážila radost z poznání nad smutkem z dílčího neúspěchu a zvítězilo
příjemné očekávání nad zklamáním a nudou.
Bc. Helena Nesnídalová
a všichni zaměstnanci MMŠ Hořovice

moderní bojové umění, které si dává za cíl všestranný rozvoj jeho studentů po fyzické, psychické i morální stránce. Hlavní morální zásady, kterými by se měl řídit každý taekwondista
jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezkrotný duch. V České republice se
Taekwon-Do cvičí od roku 1987 a je organizováno Českým svazem Taekwon-do ITF, jehož
členem je i “naše” škola Ge-Baek Hosin Sool.
Jako technický dohled zde působí mezinárodně uznávaný korejský mistr HWANG HOYONG, IX. Dan. Vysokou úroveň bojového
umění Taekwon-Do v ČR dokládá zisk mnoha
cenných umístnění na mezinárodních soutěžích během posledních let. Mimo sportovní stránku je kladen nemalý důraz na výuku

Vítáme vás na akci

Rodiny darujte krev !
Děti jsou zde vítány! Během odběru se vám o děti postaráme.
Máme připraven hrací koutek s hlídací tetou, hračkami a malým občerstvením.
Po odběru všechny dárce i jejich děti odměníme drobnými dárky!

KDY: 17.9.2015

Od: 8:00 - 9:00 hodin
Jaké výhody přináší dárcovství:
- nárok na pracovní volno s plnou náhradou mzdy v den odběru
- odečet 2.000,-Kč ze základu daně za každý bezplatný odběr
- bezplatné vyšetření krve
- možnost rozpoznání některých nemocí dříve, než se plně projeví
Povězte o akci i svým blízkým a přijďte příště společně!
Město Hořovice
Partneři akce

umění sebeobrany. Naše činnost je zaměřena
především na mládež školního věku, ale členskou základnu tvoří i děti předškolního věku
i naopak již dávno plnoletí. Pravidelně pořádáme zkoušky na technické stupně, výukové
semináře, soustředění, závody a nabízíme také
individuální výuku. Tréninky vedou kvalifikovaní trenéři. Standardem naší školy je vysoká
kvalita, velké množství tréninků a bezkonkurenční cena.
Tréninky probíhají pravidelně každý týden
v pondělí od 17:00 – 18:00 v Sokolovně pod
vedením Renaty Zadražilové (I. dan, 725 596
150) a ve středu od 17:00 do 19:00 na 1. základní škole pod vedením Martina Zámečníka
(VI. dan, +420 603 302 739). Více informací
na www.tkd.cz.

Nábor do oddílu florbalu
Oddíl florbalu Red Dragons Hořovice hledá
do svých oddílů nové hráče i hráčky. Nabízíme možnost hrát pravidelně soutěžní utkání
ČFBU nebo navštěvovat florbal pouze jako
zájmový kroužek.
Elévové + mladší žáci (ročníky 2003-2008)
tréninky ČT 15:30-17:00. Starší žáci + dorostenci (ročníky 1999-2002) tréninky ÚT
17:30-19:00; PÁ 17:00-18:30.
Informace: Aleš Růžička: 604 482 112; info@
rdhorovice.net, Dušan Valo: 723 461 303.

Krátce z fotbalu
n Pohár
FK Hořovicko - Baník Sokolov 0:1 (0:1)
Utkání 1. kola Poháru FAČR s předním
celkem druhé nejvyšší soutěže Sokolovem
rozhodla jediná branka z prvního poločasu, kterou vsítil ve 40. minutě Pouček.
Po změně stran byli domácí vyrovnaným
soupeřem, ale vynutit si alespoň prodloužení se jim nepodařilo.
FK Hořovicko: Herco – Keckstein, Rampa, Vaníček, Nademlejnský, Bežó, Kaufman, Hájek, Mojdl, Vrabec, Březina.
n Divize
Klatovy - FK Hořovicko 2:0 (0:0)
Branky: 72. Lukeš Michal, 76. Krejčí Karel
FK Hořovicko - Motorlet Praha 2:0 (2:0)
Branky: 71. a 78. Antonín Rampa.
V úvodním kole Hořovicko obdrželo obě
branky během čtyř minut od 72. do 76.
minuty. Proti pražskému Motorletu se
v prakticky totožném čase naopak dvakrát podařilo skórovat domácímu Rampovi, který rozhodl o zisku tří bodů.

n HOŘOVICKÝ MĚŠŤAN, informační měsíčník města Hořovice, č. 9/2015, ročník VIII., vychází 1. 9. 2015.
Vydává Město Hořovice, Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice, IČO 00233242. Telefon: 311 545 301, fax 311 545 313, e-mail: ic@mesto-horovice.cz. Náklad 3 600 výtisků. Redakční
rada: Dr. Ing. Jiří Peřina, Ondřej Vaculík, Yvetta Hájková. Sazba a tisk: © Reklamní studio Dalmat. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod evidenčním číslem
MK ČR E 11275 (dříve Občan). Distribuce prostřednictvím České pošty zdarma do všech domácností na území města Hořovice. Uzávěrka čísla 9 byla 17. srpna 2015. Příspěvky
do říjnového čísla zasílejte nejpozději do 16. září 2015. Redakční rada si vyhrazuje právo krátit či případně gramaticky upravit příspěvky.
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