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dotačního řízení
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informace

Názory radních: Mgr. Petr Bakule
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych i já touto cestou poděkoval vám všem za hlasy, kterými jste v posledních komunálních volbách podpořili naši
kandidátku ČSSD. Je tomu již více než rok,
kdy se mohu díky vašemu hlasu jako místostarosta a radní podílet na komunální politice našeho města, a tak bych rád zhodnotil
první, dle mého pohledu úspěšný volební rok.
Je pravda, že většinu kroků, které rada města
od prosince roku 2010 uskutečnila, již popsali moji kolegové radní ve svých příspěvcích
v předešlých číslech Hořovického Měšťana,
ale i přesto více než po roce práce na městském úřadu mohu mnohé doplnit či upřesnit,
a tak se s vámi o nově získané zkušenosti, názory nebo jen postřehy podělit.
Hned od počátku jsme se jako noví radní
snažili v souladu s našimi programovými prioritami nastavit nová pravidla, neboť pravidla do té doby zavedená neodpovídala našim
představám. Např. důslednější kontrolu prováděných investic města, kdy rada města nechce a nebude  tolerovat   tzv. vícepráce tolik
běžné a zneužívané pro navýšení vysoutěžené
(a tedy i konečné) ceny investice. Také chceme větší    transparentnost a efektivnost při
zadávání městských zakázek.  
Nedostatečně fungovala i kontrola   městského nemovitého majetku a tak budovy jako
např. sauna, ubytovna či restaurace „Florida“
na koupališti, které byly pronajaty soukromým subjektům,   nebyly řádně   udržovány
a nyní jsou v žalostném technickém stavu.
Stejně tak hřiště pod základní školou. Obdobně neudržované bylo celé veřejné pohřebiště
(hřbitov), kde jsme tedy následně provedli  
zásadní   úpravy (zeleň, schody atd.). Podle
mého názoru je městský hřbitov vizitkou každého města, a proto je potřeba jej udržovat
tak, aby toto místo bylo důstojné a reprezentativní. Stejným způsobem se rada města staví k lesoparku Dražovka, který jsme nechali
osadit zcela novými odpadkovými koši a brzy
zde budou umístěny podél cest i nové lavičky.

Právě v těchto dnech byla podepsána
smlouva na provedení dlouho avizovaného
personálního auditu městského úřadu, neboť se domníváme, že nejen požadovaná odbornost a kvalifikace jednotlivých úředníků,
ale především vytyčení jasných kompetencí
a zodpovědnosti za odvedenou práci může
přinést kýženou efektivitu práce městského
úřadu jako celku i úspory rozpočtu města.

Jedním z bodů našeho volebního programu, který současná většinově sociálně demokratická rada musí řešit, je vaše bezpečnost
ve městě. O zřízení městské policie v Hořovicích usilujeme všemi možnými prostředky
a věřím, že i vy, občané našeho města, si městskou policii přejete a její zřízení podpoříte.
Důležité momenty provázející můj první
rok na městském úřadě, ale i do příštích let,
jsou propagace Hořovic, podpora práce s mládeží či podpora činnosti pro kulturní, sociální
a jiné využití služeb pro občany Hořovic a je-

Řidiči, zkontrolujte si rok vydání
svého řidičského průkazu
V letošním roce 2012 končí platnost řidičského průkazu (ŘP) vydaných v roce 2001
a 2002.
Majitelé ŘP vydaných od 1. 1. 2003
do 30. 4. 2004 mají povinnost si vyměnit
ŘP do konce roku 2013, mohou však tuto
zákonnou bezplatnou výměnu uskutečnit již
letos.
Do konce tohoto roku nám zbývá ještě vyměnit 1190 ŘP, v příštím roce bude následovat
1640 ŘP, a proto nečekejte na poslední chvíli
a ve vlastním zájmu se vyhněte frontám.
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Uplynutím stanovené doby pro výměnu
řidičské průkazy pozbývají platnosti.
Dále upozorňujeme, že dojde-li ke změně
údajů řidiče (např. trvalé bydliště, jméno, příjmení), je nutné si ŘP vyměnit také. Pro výměnu je třeba předložit současnou fotografii,
ŘP, občanský průkaz a vyplněnou žádost.
Rádi Vám podáme bližší informace
na Městském úřadě v Hořovicích, evidence
řidičů, v suterénu budovy úřadu na Palackého náměstí.
Evidence řidičů MěÚ Hořovice

jich blízkého okolí v souladu s hospodařením
města.  Proto mi také leží na srdci např. stav
našich sportovišť a především technický stav
zimního stadionu, který by potřeboval základní rekonstrukci – zastřešení, aby mohlo
dojít k zefektivnění provozu a tedy i následné
zvýšení příjmu do městského rozpočtu. Bohužel na tuto akci jsme počítali s evropskými
dotacemi, které se nám doposud nepodařilo
získat. Nadále však věřím, že ještě za našeho
volebního období k této zásadní rekonstrukci
dojde.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem
sportovním organizacím, klubům i jednotlivcům za úspěšnou prezentaci našeho města.
Dovolím si vyzvednout např. Skokový pohár
České pojišťovny, který se konal na sklonku
léta loňského roku v areálu ranče pana Václava Opatrného, kdy při velmi prestižní parkurové soutěži hořovický občan a sportovec
evropského formátu   Aleš Opatrný obsadil
krásné druhé místo. Dále nemohu nevzpomenout úspěšné počínání našich fotbalistů
FK Hořovicko v divizní soutěži nebo skvělé výkony badmintonisty Petra Koukala ml.
Poděkování patří též sportovcům sdruženým
pod TJ Sokol Hořovice. Cením si i práce dalších organizací v mikroregionu Hořovice jako
např. kynologů, včelařů, rybářů, myslivců či
zahrádkářů, kteří se snaží život v Hořovicích
svoji dílčí prací zpříjemnit či vylepšit.
Pokud vás můj příspěvek podnítí ke spolupráci, kontaktu a hlavně komunikaci, kterou považuji za nedílnou součást své práce
na pozici místostarosty a radního, pak svůj
účel splnil.
Mgr. Petr Bakule, místostarosta
a radní města Hořovice za ČSSD

Rozšíření skládky odpadů
a kompostárny na Hrádku
Městský úřad Hořovice, odbor výstavby
a ŽP obdržel z Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivu na životní
prostředí a integrované prevence oznámení
o zahájení zjišťovacího řízení dle zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí) k záměru „Skládka odpadů S-OO3
a kompostárna Hořovice - Hrádek – Rozšíření řízené skládky odpadů v rámci stávajícího
areálu“
„Do oznámení je možné nahlížet na MěÚ
Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, Palackého nám. 640, číslo dveří 217
a písemné vyjádření k oznámení může každý
zaslat do   20 dnů ode dne zveřejnění informace. Oznámení je také ke stažení na webu
města Hořovice – na úřední desce městského
úřadu v části písemnosti ostatních subjektů.
MěÚ Hořovice

www.mesto-horovice.cz
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V bezpečí doma i na ulici
Srdečně zveme všechny občany (nejen seniory) na další setkání v rámci cyklu Ká.Ča.
s názvem  „V bezpečí doma i na ulici“, které
se  uskuteční 1. února od 14 hodin v objektu
Digitus Mise, o.p.s.- Centrum denních služeb (Pod Dražovkou 1142, tel. 731 757 598,  
311 517 265).  Senioři patří k jedné z nejvíce
ohrožených skupin osob zejména v souvislosti
s majetkovou trestnou činností a zároveň jsou
každodenními účastníky silničního provozu,
proto jsme si pro Vás  připravili besedu na tato
témata. Hosty budou nprap. Marcela Pučelíková, tisková mluvčí policie ČR a Dan Švanda,
krajský koordinátor společnosti BESIP.
kolektiv Digitus Mise, o.p.s.

A jak komunikujete
s úřadem vy?
Existují skupiny obyvatel, pro které návštěva
úřadu není jednoduchou záležitostí. Obecní či
městský úřad je sice většinou umístěn v dosahu
bydliště návštěvníka, je bezbariérový, i vozíčkář
se v něm dokáže pohybovat. Přesto může být pro
člověka se zdravotním postižením zdolání trasy
mezi bydlištěm a úřadem větší komplikací, než by
se na první pohled zdálo, zvláště v  zimním období.
Problémy nekončí ani na samotném úřadu - kolik
úředníků dokáže komunikovat třeba s člověkem
od narození neslyšícím, který má potíže s porozuměním psanému textu a jeho mateřským jazykem
je znakový jazyk?
Ve spolupráci s občanským sdružením APPN,
které se, mimo jiné, věnuje zavádění moderních
technologií do komunikace neslyšících, bylo právě
s ohledem na potřeby zdravotně postižených přizpůsobeno softwarové prostředí ONIF, umožňující
online rozhovor úředníka s občanem prostřednictvím internetového připojení, s vizuálním kontaktem a archivací záznamu z návštěvy.
„Projekt Virtuální úřad umožňuje, aby občan
navštívil úředníka v jeho virtuální kanceláři na internetu. Oba se navzájem vidí a hovoří spolu, záznam
návštěvy lze následně uložit a dále s ním pracovat.
Je možné přizvat k rozhovoru jednoduchým způsobem další úředníky. Neslyšící občan může využít
online tlumočení do znakového jazyka, kdy se třetím virtuálním účastníkem návštěvy stává službu
konající pracovník celorepublikového online tlumočnického centra a simultánně překládá vzájemný
rozhovor úředníkovi do českého jazyka a neslyšícímu do znakového jazyka,“ společně vysvětlují Marie Horáková, ředitelka APPN, o.s. a Jaroslav Čech,
ředitel společnosti, která software vyvinula.
V praxi to vypadá tak, že na webové stránce
úřadu je umístěn graficky provedený příznak či
logo, signalizující, zda úředník momentálně je či
není online k dispozici. Občan na tento příznak jen
klikne a dostane se do virtuálního prostředí online
kanceláře příslušného úředníka, požádá o vstup
(tedy „zaťuká na dveře“) a po povolení vstupu
(tedy po „vyzvání“) vstoupí. Ve virtuální kanceláři
lze využít videorozhovor nebo chat. Občan komunikuje z pohodlí domova, prostřednictvím počítače a internetu. Vítejte ve 21. století.  
Mgr. Marie Horáková a Ing. Jaroslav Čech
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mínkám, a užitek je malý. Proto jsme jednali
s představiteli AVE o možných úsporách,
kdy méně frekventované komunikace a cesty   budou ošetřovány v mírnějším režimu
a my jako představitelé města  budeme spolu s vedením AVE pečlivěji  (což je spojeno
s rizikem) vyhodnocovat míru preventivní
údržby.  Proto prosíme  občany o pochopení  
a obezřetnost při chůzi i při výjezdu.
Výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce autobusového nádraží   bylo vyhlášeno, zájemci měli možnost prohlédnout si
„místo činu“ s doplňujícím komentářem vedoucího Odboru technického a dopravního
ing. Šnajdra. Této možnosti vyjasnit různé
realizační otázky využilo dvanáct stavebních
firem. Jak dopadne výběrové řízení, uvidíme.
Žádáme   také o dotaci na rekonstrukci  
sportovní haly, což je jedno z nejvyužívanějších sportovních zařízení ve městě. Naši
žádost nyní posuzuje ROP (Regionální operační program Regionální rady regionu sou-

držnosti Střední Čechy), rozpočtové náklady
činí  zhruba 26 milionů. Byla by to nejvýraznější akce pro oblast  sportu a volnočasových
sportovních aktivit. Výsledek však zatím nelze ani předvídat.
Podobně i žádost o dotaci na zřízení
cyklostezky z Vystrkova do Hořovic úspěšně   prošla prvním kolem připomínkování,
doufejme, že administrativní úsilí spojené
s výkupem pozemků a všech náležitých povolení nepřijde nazmar. Pro kolaře i chodce
je to vítané spojení místo rušné a z hlediska
cyklistiky nebezpečné komárovské silnice.
Hořovická teplárenská společnost jedná
s organizací ČEZ - Energo o možnosti kombinované výroby tepla a elektřiny v kotelně
na Višňovce. Provoz nové kogenerační jednotky by podstatně snížil   cenu tepla a dal
centrálnímu vytápění novou perspektivu.  
Jde o to, aby centrální vytápění bylo pro uživatele výhodnější než vytápění individuální.
Ondřej Vaculík, starosta

Nařízení města Hořovice č. 4/2011
Nařízení města Hořovice č. 4/2011, kterým se stanovují ceny za nájem hrobových míst
a za služby poskytované v souvislosti s nájmem hrobových míst na veřejném pohřebišti v Hořovicích.
Rada města Hořovice dne 8. prosince 2011 na základě ustanovení § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2
písm. d) zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu s § 4a
odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, v platném znění,
schválila a vydává toto nařízení:
Článek 1
Nájemné
Nájemné za pronájem hrobového místa, hrobky, urnového pomníku, kolumbární schránky
a epitafní desky na veřejném pohřebišti v Hořovicích se stanovuje za m2 a rok v částce 9 Kč.
Článek 2
Služby hřbitovní
Cena za služby hřbitovní poskytované v souvislosti s nájmem hrobového místa, hrobky, urnového pomníku se stanovuje za m2 a rok v částce 60 Kč. Cena zahrnuje podíl nákladů na služby,
které jsou dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění, nutné k zajištění řádného
provozu veřejného pohřebiště.
Službami hřbitovními se rozumí zajištění přístupnosti pronajatých hrobových míst, údržba
a úklid komunikací na pohřebišti, údržba a úklid zeleně a společných ploch na pohřebišti, opravy
a údržba dalších zařízení pohřebiště včetně dostupnosti funkčního výtoku vody, likvidace odpadů,
drobné zednické práce, provoz správy pohřebiště a vedení evidence. Součástí těchto služeb je dohled nad dodržováním Řádu veřejného pohřebiště návštěvníky.
Do těchto služeb nepatří provoz smuteční obřadní síně a služby na individuální požadavek nájemce, které jsou vykonávány přímo na pronajatém hrobovém místě nebo hrobovém zařízení.  
Služby se rozpočítávají na všechna hrobová místa, hrobky, urnové pomníky, kolumbárií schránky a epitafní desky, tudíž i na místa opuštěná i na věčné časy.
Článek 3
Platební podmínky
Nájemné i úhradu za služby je nájemce povinen uhradit minimálně na dobu 5 let.
Článek 4
Závěrečná ustanovení
Tímto nařízením se ruší Nařízení města Hořovice č. 2 / 2011 ze dne1. 9. 2011.
Článek 5
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2012.
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z usnesení rady města

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 8. prosince 2011
n Vzhledem k přechodu zaměstnanců odboru sociálních věcí a zdravotnictví na Úřad práce ČR v souvislosti
s převodem agend dávek pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči a pomoci v hmotné nouzi
a s odchodem jednoho zaměstnance uvedeného odboru do starobního důchodu, rada schválila aktualizované
znění organizačního řádu městského úřadu s účinností
od 1. 1. 2012. Současně tím podle § 102 odst. 2 písm. j)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, stanovila celkový počet zaměstnanců města v městském úřadu na 71. Mimo
tento počet zaměstnanců je 7 zaměstnanců na mateřské
a rodičovské dovolené.
n Rada vyslechla pana Kočárka ve věci provozu aquaparku a bazénu. Po diskusi došla k závěru neprodloužit
nájemní současnou smlouvu na bazén.
n Dokončit chodník na Letné od potoka k Remízku.
Instalovat obrubníky, vypypat štěrkem.
n Posoudit nabídku firmy TAC-TAC na doplnění
technologického centra.
n Rada respektuje změny týkající se stavebních prací
v rámci projektu „Technologické centrum ORP Hořovice a spisové služby v území část I. a II.“ a souhlasí s dodatkem ke smlouvě č. 1 s firmou STAMP UNI,
s. r. o.
n Rada souhlasí s návrhem likvidační komise ze dne
8. 12. 2011 a uložila nepotřebnou pultovou přepážku
navrženým způsobem zlikvidovat.
n Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Fondu
cestovního ruchu a podpory podnikání Středočeského kraje na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení“.
Celkový rozpočet činí 2.499.672,5 Kč včetně DPH,
spoluúčast města za předpokladu získání dotace bude
2.199.672,50 Kč.
n Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na opravu
sloupu Panny Marie na Palackého náměstí. Předpokládané náklady činí 207.000 Kč, dotace činí 196.650 Kč
a spoluúčast města 10.350 Kč.
n Rada souhlasí s trvalým zjednosměrněním provozu
v ulici U Nádraží po skončení prací na modernizaci
železničního koridoru. Zajistit vyjádření majitele komunikace a policie a v případě jejich souhlasu zažádat
o vydání stanovení trvalého dopravního značení v ulici.
n Rada souhlasí s vybudováním sádrokartonové příčky vč. jedněch vstupních dveří v budově úřadu vedle
stávající kotelny, za účelem uskladnění hygienických
pomůcek pro tělesně postižené. V rámci vybudování
příčky nebudou řešeny žádné vnitřní instalace (např.
nové nebo doplňující osvětlení).
n Reklamovat opravu chodníku před vchodem do 1.
základní školy, louže se dále tvoří.
n Zajistit dokončení stavby chodníku na rohu Víseckého náměstí.
n Rada ukládá dopravní komisi navrhnout jiný způsob
dopravního opatření ve Sládkově ulici, než je instalace
zpomalovacích prahů.
n Rada pověřuje komisi životního prostředí vytipováním nejvhodnějších pozemků pro sběrný dvůr na základě podkladů o majetkových a jiných poměrech předaných odborem výstavby.
n Vzhledem k tomu, že město nemá žádnou „mapu
městské zeleně“, z níž by bylo možno odvozovat koncepci obnovy zeleně, rada pověřuje komisi životního
prostředí vypracováníém návrhu na zadání takové
mapy.
n Pan Josef Štajner vypověděl dne 30. 11. 2011 nájemní
smlouvu  na pronájem pozemku pod stánkem ovoce
a zeleniny, části p.p. 750/4 o výměře 16 m2, na náměstí
Boženy Němcové. Vzhledem ke sjednané jednoměsíční výpovědní lhůtě tato nájemní smlouva skončí dne
31. 12. 2011.
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n Rada nesouhlasí s převodem pozemků 927/19 nebo
symbolickým prodejem Základní kynologické organizaci Hořovice.
n Rada souhlasí s prodejem části  pozemkové parcely
507 a části p.p. 508 / 1 o celkové výměře cca 45 m2 v k.ú.
Hořovice za účelem přístavby řadových garáží a to
za navrhovanou kupní cenu 1.200 Kč/m2 plus náklady
spojené s prodejem.
n Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy na užívání části místní komunikace p.p. 1637 o výměře cca 70
m2 před domem čp.509, v ulici Potoční v k.ú. Hořovice.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za roční nájemné 1.200 Kč včetně DPH.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo na zajištění stravování školní mládeže, podle které bude Školní
jídelna Hořovice zajišťovat výrobu jídel pro školní mládež základních škol v Hořovicích. Smlouva se uzavírá
na dobu určitou do 30. 6. 2020.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostor
ke svatebním obřadům, podle které Národní památkový ústav, správa zámku v Hořovicích pronajme městu
nebytové prostory (zámecká kaple a tři místnosti v patře severozápadního křídla zámku) ke konání svatebních obřadů. Smlouva se uzavírá na dobu určitou
od 31. 3. 2012 do 31. 10. 2012.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení přes komunikaci Rpetská p.p. 678/1 v délce cca 11 bm. Smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu
2.000 Kč včetně DPH.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o správě veřejného pohřebiště, dle které pan Jonák vykonává správu
veřejného pohřebiště v Hořovicích. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou.
n Rada souhlasí se zněním veřejnoprávních smluv,
podle kterých budou orgány města Hořovice vykonávat
za konkrétní obce ve správním obvodu Hořovic přenesenou působnost a to projednávání přestupků. Smlouvy se uzavírají na dobu tří let ode dne právní moci udělení souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje a to
s obcemi: Běštín, Březová, Bzová, Cerhovice, Drozdov,
Felbabka, Hředle, Hvozdec, Chaloupky, Chlustina, Jivina, Komárov, Kotopeky, Lhotka, Libomyšl, Lochovice,
Malá Víska, Neumětely, Olešná, Osek, Osov, Otmíče,
Podluhy, Praskolesy, Rpety, Skřipel, Tlustice, Točník,
Újezd, Velký Chlumec, Vižina, Zaječov, Záluží. Cena
za každý řešený přestupek 1.500 Kč, avšak za odložený
přestupek pouze 500 Kč.
n Rada v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vydává Nařízení města
Hořovice č. 3/2011, kterým se stanovují ceny za nájem
hrobových míst a za služby poskytované v souvislosti s nájmem hrobových míst na veřejném pohřebišti
v Hořovicích.
n Ve spolupráci s technickým odborem, Ing. Pelánem,
p. Vystydem a panem Kočárkem připravit majetkoprávní vypořádání s bývalým provozovatelem v ubytovně a sauně.
n Rada uděluje řediteli Domova Na Výsluní Hořovice
Mgr. Forejtovi odměnu ve výši 50 % měsíční paušální
platové složky včetně platového tarifu za rozšíření sociálních služeb v oblasti péče v terénu.
n Rada souhlasí s podáním žádosti Středočeskému
kraji z Humanitárního fondu na zpracování komunitního plánu. Předpokládané náklady činí 200.000 Kč
vč. DPH. Dotace činí 98.167 Kč vč. DPH a spoluúčast
města činí 101.833 Kč vč. DPH.
n Ve věci návrhu Městské správy bytového a nebytového fondu na rekonstrukci sportovního areálu u 1.
základní školy rada pověřuje radního Mgr. Vavřičku
přípravou žádosti o dotaci z Fondu sportu a volného
času s tím, že rada principiálně s žádostí souhlasí.
n Rada souhlasí s přijetím dotace ve výši
14.997.641.53 Kč a dopopručuje vyčlenění částky
21.782.931.87 Kč z rozpočtu města pro spolufinancování projektu „Rekonstrukce autobusového nádraží
v Hořovicích“.

n Rada souhlasí s podpisem dodatku smlouvy s Českou poštou, s. p. na doručování informačních materiálů.
n Rada vzala na vědomí informaci, že Městská mateřská škola Hořovice bude uzavřena v době od  27. 12.
do 30. 12. 2011, a že k tomuto návrhu nebylo ze strany
rodičů žádných připomínek.
n Rada souhlasí s pořádáním 24. Cibulového jarmarku
v sobotu 6. 10. 2012 a s pronájmem veřejného prostranství a budov městského úřadu v obvyklém rozsahu.
n Navrhnout změnu výsledku hospodaření příspěvkových organizací tak, aby výsledek nebyl záporný.
n Rada souhlasí s plánem inventur za rok 2011. K provedení inventarizace jmenuje inventarizační komisi ve
složení: J. Šumerová, předsedkyně, A. Janoušková a M.
Rážová, členky.

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 15. prosince 2011
n Radní souhlasí s vypsáním výběrového řízení jako
otevřeného podlimitního na „Rekonstrukci autobusového nádraží v Hořovicích“. Výzva k otevřenému podlimitnímu řízení je již zpracována a schválena Regionální radou soudržnosti Střední Čechy.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o zániku věcného
břemene a zřízení věcného břemene s městem Hořovice jako povinným a SUNLIFE PRO, a. s. jako oprávněným 1 a PREměření, a. s. jako oprávněným 2,  podle
které oprávnění získávají právo provozovat a udržovat
fotovoltaickou elektrárnu na pozemcích města. Úplata
městu v období 2012 - 2023 bude 280.000 Kč + DPH, v
období 2024 - 2029 bude 813.000 Kč + DPH.
n MěÚ Zadání výběrových řízení na dodavatele prací
a služeb, jejichž realizační cena přesáhne 50.000 Kč bez
DPH vždy nechat schválit radou. Po tomto schválení
neprodleně zveřejňovat zadání na webových stránkách
města.

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 22. prosince 2011
n Rada souhlasí s umístěním kogenerační jednotky o výkonu 600 kW společností ČEZ Energo, s. r.
o. v kotelně společnosti Hořovická teplárenská, s. r.
o., v ul. Višňová čp. 1392.
n Rada souhlasí s odložením platby čtvrtletního
nájmu za pronájem restaurace na koupališti za období od 1. 9. do 31. 12. 2011 ve výši 42.660 Kč vč.
DPH do vyřešení nezbytných investic do údržby
objektu restaurace, realizovaných ve IV. čtvrtletí
2011.
n Rada ukládá Městské správě bytového a nebytového fondu vyhodnotit stížnost obyvatel sociálních bytů, Podlužská 585 a zajistit nezbytné opravy
domu. Navržené oplocení domu rada neschvaluje.
n Ve spolupráci s technickým odborem, Ing. Pelánem, p. Vystydem a panem Kočárkem připravit
majetkoprávní vypořádání s bývalým provozovatelem v ubytovně a sauně.
n Dokončit chodník na Letné od potoka k Remízku. Instalovat obrubníky, vypypat štěrkem. Podat
informaci o předpokládaných nákladech a termínu
realizace.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede
společnost Šindy, s. r. o. pro společnost Telefónica
Czech Republic, a. s. a na náklady města Hořovice,
za cenu 673.034,84 Kč vč. 20% DPH přeložku telekomunikačních vedení na Náměstí Boženy Němcové ze vzdušného vedení do kabelové rýhy. Práce
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z usnesení rady města
budou probíhat v době výstavby autobusového
nádraží.
n Rada souhlasí se zřízením vodovodní přípojky
ke kynologickému skladu na pozemku 927/19, který využívá Základní kynologická organizace Hořovice, s podmínkou uvedení povrchu po výkopu
a okolí do původního stavu.
n Rada ukládá technickému a dopravnímu odboru zpracování seznamu chodníků, jež mohou být
zrekonstruovány z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, za účelem zpracování projektových dokumentací a podání žádosti k fondu
ohledně jejich realizace v roce 2013.
n Reklamovat opravu chodníku před vchodem
do 1. základní školy, louže se dále tvoří. Problém
řešen, bude přeasfaltováno.
n Rada ukládá dopravní komisi navrhnout jiný
způsob dopravního opatření ve Sládkově ulici, než
je instalace zpomalovacích prahů.
n Rada pověřuje komisi životního prostředí vytipováním nejvhodnějších pozemků pro sběrný dvůr
na základě podkladů o majetkových a jiných poměrech předaných odborem výstavby.
n Vzhledem k tomu, že město nemá žádnou
„mapu městské zeleně“, z níž by bylo možno odvozovat koncepci obnovy zeleně, rada pověřuje
komisi životního prostředí vypracováníém návrhu
na zadání takové mapy.
n Připravit návrh smlouvy s firmou BNV Consulting, s. r. o. na „Zpracování personálního auditu pro
město Hořovice a příspěvkové organizace města“
za 375.000 Kč bez DPH dle dispozic pana starosty.
n Rada města Hořovice respektuje výsledky výběrového řízení projektu „Územní plán města Hořovice“, souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky firmy
Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., která provede dílo
za 587.400 Kč vč. DPH a zároveň souhlasí se zněním
smlouvy o dílo, jež byla součástí vítězné nabídky.
n Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o právu
umístit a provést stavbu na cizím pozemku z důvodu výstavby cyklostezky přes pozemky označené
parcelními čísly 902/1, 902/3, 902/8, 903/3, 903/4,
908/1, 908/2, 908/6, 908/9, 909/22, 909/40, 909/53,
909/75 všechny v k.ú. Osek s vlastníkem pozemků
s obcí Osek.
n Rada souhlasí s návrhem servisní smlouvy, podle
které bude společnost STAMP UNI s.r.o. provádět
pravidelné servisní prohlídky elektronické zabezpečovací signalizace, monitoringu prostředí serverovny a zhášecího zařízení serverovny v budově
MěÚ čp. 640 za cenu cca 8.400 Kč vč. 20% DPH
ročně. Rada zároveň souhlasí s návrhem servisní
smlouvy, podle které bude tatáž společnost provádět pravidelné prohlídky záložního zdroje serverovny za cenu cca 9.500 Kč vč. 20% DPH ročně.
n Rada souhlasí s uznáním vydržení u pozemku parcelní číslo 694 v k.ú. Velká Víska. Následné
sepsání osvědčení o vydržení pozemku u notáře,
popřípadě další náklady s tím spojené bude hradit
žadatelka.
n Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 08016911 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR projektu „Dostavba
kanalizační sítě v Hořovicích“, podle kterého se stanovuje termín předložení podkladů k závěrečnému
vyhodnocení akce na 30. 6. 2012.
n Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy s panem
Josefem Štajnerem, týkající se pronájmu části pozemku 7/2 v k.ú. Hořovice - pod novinovým stánkem
na Palackého náměstí. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou do doby dokončení a zkolaudování nově budované prodejny tisku na Palackého náměstí.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme Pedagogicko-psychologické poradně Středočeského
kraje nebytové prostory v 2. NP objektu čp. 640
o výměře 161,80 m2 pro činnost odloučeného pracoviště v Hořovicích. Smlouva se uzavírá na dobu

www.mesto-horovice.cz

určitou do 31. 12. 2013. Nájemné činí 114.959 Kč
ročně.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu nebytových prostor, podle které město pronajme
Svazu tělesně postižených MO Hořovice nebytové
prostory v 1. NP v budově úřadu o výměře 61,55
m2 a sklepní prostor v suterénu o výměře 13m2 pro
kanceláře svazu. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2013. Nájemné činí 7.105 Kč ročně.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene, spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat distribuční soustavu přes p.p. 753/1, 753/3, 753/11, 753/12, 753/14,
754/3, 754/4, 756, 768/1, 1174/56, 1174/48, 1205/2,
v k.ú. Hořovice (autobusové nádraží). Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu
5.000 Kč včetně DPH. Montáži bude předcházet demontáž stávajících sloupů.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene, spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat distribuční soustavu přes p.p. 753/14, 754/4, 756, 753/13, 753/1,
768/6, 753/6 a 752/1 v k.ú. Hořovice (autobusové
nádraží). Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
za jednorázovou úplatu 5.000 Kč včetně DPH.
Montáži bude předcházet demontáž sloupů a stávajícího vedení.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kabelové vedení
nízkého napětí přes komunikaci Rpetská p.p. 678
/ 1 v délce cca 65 bm. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou za jednorázovou úplatu 180 Kč/bm včetně DPH.
n Rada souhlasí se zněním veřejnoprávní smlouvy
týkající se přenesené působnosti na úseku evidence
obyvatel dle zákona č. 133/2000 Sb., pro obec Chaloupky. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.
12. 2014 za cenu 20 Kč za úkon.
n Rada ukládá sociálnímu odboru vyhodnotit žádost o přidělení sociálního bytu a připravit koncept
odpovědi.
n Rada se zabývala posouzením nabídky firmy TAC-TAC na doplnění technologického centra.
n Navrhnout změnu výsledku hospodaření příspěvkových organizací tak, aby výsledek nebyl záporný.
n Rada souhlasí s 5. rozpočtovým opatřením města
Hořovice na rok 2011.
n Rada ukládá vedoucím odborů městského úřadu
a ředitelům příspěvkových organizací pravidelnou
účast na zasedáních zastupitelstva města.

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 5. ledna 2012
n Prověřit možnosti čerpání evropských prostředků v rámci projektu URBACT II „Vytvoření strategie obnovy zanedbaných částí města“ na základě
projektové fiche Evropské rozvojové agentury.“
n Ve spolupráci s technickým odborem, místostarostou, Mgr. Vavřičkou, p. Vystydem a panem Kočárkem připravit majetkoprávní vypořádání s bývalým provozovatelem v ubytovně a sauně.
n Rada nesouhlasí s návrhy na usnesení rady předložené Městskou správou bytového a nebytového
fondu a ukládá řediteli vytvořit kalkulace, odpovídající objektivním podmínkám dle dispozic pana
místostarosty.
n Dokončit chodník na Letné od potoka k Remízku vysypáním štěrkem. Zajistit zneprůjezdnění
cesty kolem sportovní haly (sloupky) včetně úpravy
zeleně kolem Červeného potoka.
n Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Na-

dace ČEZ Oranžové hřiště na projekt „Dětské
hřiště v Hořovicích“. Předpokládané náklady činí
670.000,80 Kč včetně DPH, což odpovídá výši příspěvku od Nadace ČEZ.
n Rada souhlasí se zpracovanými dokumenty pro
výběrové řízení na provozovatele kanalizace v rámci projektu „Dostavba kanalizační sítě v Hořovicích“. Zahájit výběrové řízení.
n Rada souhlasí s podmínkami v zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na dodavatele stavby
v rámci projektu „Rekonstrukce autobusového nádraží v Hořovicích“. Po upřesnění aby nabídková
cena byla pouze jedna zajistit výběrové řízení včetně doplnění podmínek dle přílohy originálu zápisu
do zadávací dokumentace na dodavatele stavby.“
n Rada ukládá projednat s Technickými službami
Beroun průběžné celoroční označování komunikací určených v daných termínech pro úklid zákazem
stání (od - do) a podat informaci.
n Rada souhlasí s návrhem komise životního prostředí číslo 1 na vytvoření mapového podkladu
městské zeleně a po vyjasnění majetkových poměrů
(ve spolupráci s odborem právním) ukládá komisi
životního prostředí vypracovat návrh kultur.
n Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 08016911 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR projektu „Dostavba
kanalizační sítě v Hořovicích“, podle kterého se stanovuje termín předložení podkladů k závěrečnému
vyhodnocení akce na 30. 6. 2012.
n Rada souhlasí s návrhem smlouvy o dílo, podle
které provede společnost Telefónica Czech Republic a.s. za cenu 673.035 Kč vč. 20% DPH přeložku
vedení a zařízení veřejné komunikační sítě v rámci
rekonstrukce autobusového nádraží v Hořovicích.
n Rada souhlasí se zněním veřejnoprávní smlouvy
týkající se přenesené působnosti na úseku evidence
obyvatel dle zákona č. 133/2000 Sb., pro obec Hvozdec. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12.
2014 za cenu 100 Kč za úkon v registru ISÚI - RUIAN.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene, podle které město umožní Základní
kynologické organizaci v Hořovicích přístup k jejich stavbě skladu na pozemku města a jeho okolí,
tj p.p. 927/19.
n Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy
na budovu bazénu čp. 1253 s příspěvkovou organizací Městská správa bytového a nebytového fondu.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2015
za roční nájemné 168.000 Kč včetně základní sazby
DPH.
n Rada souhlasí s nabídkou na darování pozemku
pro vybudování chodníku městu dle přílohy originálu zápisu.
n Rada nesouhlasí s projektem „Index čistoty metodika pro stanovení čistoty veřejných prostranství“, protože neodpovídá podmínkám města.
n Rada souhlasí s doplněním přílohy č. 1 zřizovací
listitny Domova na výsluní, vymezující nemovitý
majetek svěřený organizaci k hospodaření o pozemkovou parcelu 208/8 v k. ú. Velká Víska, na které se nachází parkoviště.
n Rada nesouhlasí s poskytnutím sociálního bytu
a souhlasí s textem odpovědi klientům dle návrhu
sociálního odboru.
n Rada souhlasí s umístění retranslačního bodu
pro SOŠ a SOU Hořovice a s umístěním vysílače
bezdrátového internetu na budově čp. 617.
n Rada se seznámila s novelou nařízení vlády č.
564/ 2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, účinnou od 1.
1. 2012. Podle § 102, odst. 2, písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, rozhodla změnit tarify ředitelů příspěvkových organizací 1. základní školy, 2.
základní školy, Městské mateřské školy a Domečku
Hořovice podle této novely a ostatní složky platu
ponechala beze změny.
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z usnesení rady města - inzerce

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 19. ledna 2012
n Rada ukládá odboru životního prostředí  prověřit režim ukládání odpadu na skládce.
n Rada nesouhlasí s návrhy na usnesení rady předložené Městskou správou bytového a nebytového
fondu a ukládá řediteli vytvořit kalkulace, odpovídající objektivním podmínkám dle dispozic pana
místostarosty.
n Rada na základě doporučení dopravní komise
nesouhlasí s instalací zpomalovacích pruhů nebo
jiných retardérů ve Sládkově ulici.
n Rada schvaluje návrh odboru technického
a dopravního na opravu a rekonstrukci chodníků
z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury při vědomí, že ne každý chodník bude moci
být z těchto prostředků opraven.
n Rada souhlasí s doplněním technologického
centra o souborové zálohovací řešení podle nabídky firmy TAC-TAC.
n Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne
16. 1. 2012 a uložila nepotřebné předměty navrženými způsoby zlikvidovat.
n Rada souhlasí s objednáním projektu pro územní řízení na akci „stavba chodníku v části Plzeňské ulice v Hořovicích“. Odhadovaná cena je cca
30.000 Kč.

n Rada ukládá technickému odboru prověřit nabídku firmy Freitag Project Development, s. r. o.
z hlediska možné realizace na městských budovách.
n Za účelem dokončení chodníku na Letné od potoka k Remízku  zajistit obchodní soutěž na výběr
dodavatele.
n Rada na základě žádosti občana souhlasí s prodejem části pozemkové parcely 753/1 o výměře cca 60 90 m2 (lesní půda) v k.ú. Velká Víska za účelem rozšíření zahrádky za navrhovanou kupní cenu 500 Kč/m2.
n Rada respektuje výsledky výběrového řízení projektu „Územní plán města Hořovice“, souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky firmy Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., která provede dílo za 587.400 Kč
vč. DPH a zároveň souhlasí se zněním smlouvy
o dílo, jež byla součástí vítězné nabídky.
n Rada souhlasí s bezúplatným převodem pozemku 893/4 v k.ú. Velká Víska od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových   do vlastnictví
města. Jedná se o část komunikace v plánovaném
pruhu východního obchvatu směrem k Bažantnici.
n Rada souhlasí s návrhem smlouvy o dílo, podle
které zpracuje společnost Pontex, spol. s r.o. za cenu
166.464 Kč vč. 20% DPH projektovou dokumentaci
na zajištění komunikace v Tyršově ulici - nábřeží
do stupně dokumentace pro stavební povolení a to
vč. výkazů výměr, slepého rozpočtu a inženýrské
činnosti. Návrh smlouvy o dílo vzešel z obchodní
soutěže, kdy nabídku společnosti Pontex, spol. s r.o.
rada vyhodnotila jako nejlepší.
n Rada nesouhlasí s ceníkem zimní údržby komunikací a prostranství (příloha č. 2 ke smlouvě

o dílo na provádění zimní údržby komunikací
v Hořovicích), podle kterého bude společnost AVE
CZ odpadové hospodářství účtovat údržbu komunikací v zimním období let 2011-2012. Dohodnout
změny.
n Rada souhlasí s nabídkou na darování pozemku
městu pro vybudování chodníku dle přílohy originálu zápisu.
n Rada schvaluje přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou dle přílohy originálu zápisu.
n Rada souhlasí s umístění retranslačního bodu
pro SOŠ a SOU Hořovice a s umístěním vysílače
bezdrátového internetu na budově čp. 617.
n Rada bere na vědomí návrh využití městského
nemovitého majetku jako podklad pro další jednání.
n Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových organizací města a příjemců veřejné finanční podpory,
které byly provedeny ve IV. čtvrtletí 2011.
n Rada neschvaluje závazné ukazatele stanovené
příspěvkovým organizacím města podle posledního návrhu finančního odboru a trvá na svém usnesení, že hospodářský výsledek příspěvkové organizace nesmí být záporný.
n Rada souhlasí s podporou vydání sborníku Minulostí Berounska ve výši 5 000 Kč.
Rada souhlasí se snížením poplatku ze vstupného
u maturitních plesů o 50%.
n Rada žádá předsedy komisí rady vyhodnotit
aktivitu jednotlivých členů za účelem případné odměny.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemník Městského úřadu Hořovice vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků dne 1. února 2012 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

samostatný odborný referent odboru vnitřních věcí a právního
Charakteristika vykonávané práce: evidování a spravování nemovitostí-pozemků města a vykonávání činností, které jsou s touto agendou spojené; provádění ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu; zajišťování souhrnné
agendy kontaktního místa veřejné správy.
/místo výkonu práce – Městský úřad Hořovice, katastrální území města Hořovice a správní obvod Městského úřadu Hořovice,
platová třída 8 dle nař. vl. 564/2006 Sb./
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb.: Občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný, ovládající
jednací jazyk.
Další požadavky:					
n střední vzdělání s maturitní zkouškou		
n praxe při výkonu státní správy vítána		
n znalost práce na PC 				
n řidičský průkaz skupiny B				
						
						
						
						
Termín předpokládaného nástupu: 1. dubna 2012

Náležitosti přihlášky do výběrového řízení:
n jméno, příjmení, titul
n datum a místo narození
n státní příslušnost
n místo trvalého pobytu
n číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního občana
n datum a podpis
n kontaktní spojení - mobil a e-mailová adresa

K přihlášce uchazeč připojí:
n životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
n výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
n ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 16. února 2012 na adresu: Městský úřad, odbor personální
a organizační, Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice.
Obálku označte slovy „VŘ – samostatný odborný referent odboru vnitřních věcí a právního“.
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Obecně závazná vyhláška města Hořovice č. 1/2011,
o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Hořovice se na svém zasedání dne 15. 12. 2011 usnesením č. 6/2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Hořovice zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za užívání veřejného prostranství,
c) poplatek ze vstupného,
d) poplatek z ubytovací kapacity,
e) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému.
(2) Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen „správce poplatku“).
ČÁST II.
POPLATEK ZE PSŮ
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Hořovice.
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
(2) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa
trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
(3) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo
prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
(1) Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
(3) Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 31 této vyhlášky.
Čl. 5
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa chovaného v rodinném domě...............................................................................................................................................................… 200 Kč,
za druhého a každého dalšího psa v téže domácnosti v rodinném domě.............................................................................................................................300 Kč,
b) za psa chovaného v bytovém domě................................................................................................................................................................................…..800 Kč,
za druhého a každého dalšího psa chovaného v téže domácnosti v bytovém domě....................................................................................................…..1200 Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu.........................................................................................................................200 Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu........................................................................................................................300 Kč
d) za psa chovaného právnickými osobami, které používají psa pro střežení objektu.................................................................................................... 1350 Kč,
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele...................................................................................................................................................................1500 Kč
Čl. 6
Splatnost poplatku
(1) Nečiní -li poplatek více než 200 Kč ročně, je poplatek splatný nejpozději do 31.5. příslušného kalendářního roku.
(2) Činí -li poplatek více než 200 Kč ročně je splatný ve 2 stejných splátkách, nejpozději v termínech do 31.5. a 30.9. příslušného kalendářního roku.
(3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci,
ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Čl. 7
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek
pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis .
(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) Městský úřad Hořovice a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město Hořovice
b) Policie ČR
c) držitel psa pocházejícího z útulku po dobu 3 let ode dne pořízení psa
(3) Nárok na úlevu na poplatku má: držitel  psa, který trvale bydlí v odlehlých částech města a psa používá ke střežení objektu a to ve výši 50 %. To neplatí
u druhého a každého dalšího psa téhož držitele.
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ČÁST III.
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Čl. 8
Předmět poplatku, poplatník
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků
a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce
nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.  
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.  Užívá-li
tutéž část veřejného prostranství několik uživatelů, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Městský úřad může uložit zaplacení
poplatku kterémukoli z nich.
Čl. 9
Veřejné prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena jmenovitě v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
Čl. 10
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.
Čl. 11
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru
užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost
nejblíže následující pracovní den.
(2) Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 31 této vyhlášky.
(3) Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.
Čl. 12
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb .....................................................................................................10 Kč
b) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb (předzahrádky)   ...................….............................................…2 Kč
c) za provádění výkopových prací ...........................................................................................................................................................…..................................5 Kč
d) za umístění stavebního zařízení, skládek stavebního materiálu..........................................................................................................................…..............5 Kč
e) za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení ....................................................................................................................................10 Kč
f) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí ....................................................................................................................…........ 10 Kč
g) za umístění skládek .......................................................................................................................................................................................................….........5 Kč
h) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce .............................................................................................................................................….............5 Kč
i) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce .............................................................................................................................................…............5 Kč
j) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce ..............................................................................................................................................…............5 Kč
k) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.............................................................................................................5 Kč.
(2) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství na Palackého náměstí a v ulici Pražská (v úseku od budovy radnice až ke křižovatce ulice Pražské s ulicí Příbramská) k umístění prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den……...20 Kč.
(3) Poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa činí za měsíc:
- na náměstí Palackého……………….....................................................................................................................................…........….........................…... 300 Kč
- na ostatních veřejných prostranstvích...................................................................................................................................….........................................…250 Kč
Čl. 13
Splatnost poplatku
(1) Poplatek ve výši stanovené podle čl. 12 je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu jeden den nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu 2 dnů nebo delší nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.
(2) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže
následující pracovní den.
Čl. 14
Osvobození a úlevy
(1) Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou ,
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely .
(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) Městský úřad Hořovice a příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město Hořovice
(3) Úleva se poskytuje v případě použití veřejného prostranství pro umístění skládky stavebního materiálu při stavbě rodinného domu, předloží-li stavebník stavební povolení odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu a to ve výši 50 %. Poskytnutí úlevy je omezeno na dobu trvání platnosti
stavebního povolení..
ČÁST IV.
POPLATEK ZE VSTUPNÉHO
Čl. 15
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně
vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.  
(2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.
Čl. 16
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je nejpozději 7 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum a hodinu jejího konání, výši vstupného a další
údaje podle čl. 31 této vyhlášky.
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(2) Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty,
jestliže byla v ceně vstupného obsažena.
Čl. 17
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:
a) kulturní akci komerčního charakteru, tj. z tanečních zábav, diskoték, estrád, pořadů spojených s tancem, koncertů dechové
a taneční hudby apod., a dále z prodejních a reklamních akcí a koňských jezdeckých závodů...............................................................................................10 %
b) akce pořádané dobrovolnými společenskými organizacemi působícími na území města…………….................………........................……..........…10 %
c) taneční kurzy pořádané ve Společenském domě....................................................................................................................................…................................5 %
(2) V případě, že na jednu akci bude možné vztáhnout více poplatkových sazeb, platí se pouze poplatek s nejvyšší sazbou.
Čl. 18
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.
Čl. 19
Osvobození a úlevy
(1) Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely.
(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) akce pořádané Městským úřadem, Městem nebo příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je město
b) veškeré sportovní akce s výjimkou koňských jezdeckých závodů
a) filmová představení.
ČÁST V.
POPLATEK Z UBYTOVACÍ KAPACITY
Čl. 20
Předmět poplatku a poplatník
(1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.
(2) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
Čl. 21
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování
přechodného ubytování za úplatu. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další údaje stanovené v čl. 31 této vyhlášky.
(3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo
místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy
musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
Čl. 22
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den
a) v období od 1.10. do 31.3. běžného roku ……...........................................................................................................................….............……………..…2,- Kč
b) v období od 1.4. do 30.9. běžného roku……………………....................................................................................................…..................…..............…3,- Kč
Čl. 23
Splatnost poplatku
(1) Poplatek z ubytovací kapacity je splatný nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí.
(2) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek správci poplatku po termínu splatnosti, odvede ubytovatel poplatek do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 24
Osvobození a úlevy
(1) Poplatku nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
(2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) zařízení sloužící pro ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které tato zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření
ČÁST VI.
POPLATEK ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ,
KONCOVÝ INTERAKTIVNÍ VIDEOLOTERNÍ TERMINÁL A HERNÍ MÍSTO LOKÁLNÍHO HERNÍHO SYSTÉMU
Čl. 25
Předmět poplatku, poplatník
(1) Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý
- povolený hrací přístroj definovaný v § 2 písm. e) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
  (dále jen „zákon o loteriích“, (dále jen „VHP“),
- každý koncový interaktivní videoloterní terminál definovaný v § 2 písm. l) zákona o loteriích (dále jen „koncový IVT“) a
- každé herní místo lokálního herního systému definovaného v § 2 písm. n) zákona o loteriích (dále jen „herní místo lokálního herního systému“).  
(2) Poplatníkem je provozovatel VHP, koncového IVT nebo herního místa lokálního herního systému.
Čl. 26
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatek se platí ode dne, ve kterém poplatková povinnost vznikla, tj. ode dne uvedení povoleného VHP, koncového IVT nebo herního místa lokálního
herního systému do provozu.
(2) Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu povoleného VHP, koncového IVT nebo herního místa lokálního herního systému.
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Čl. 27
Ohlašovací povinnost
(1) Provozovatel je povinen ohlásit správci poplatku uvedení VHP, koncového IVT a herního místa lokálního herního systému do provozu, a to ve lhůtě
do 15 dnů od uvedení do provozu. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení provozu uvedených zařízení.
(2) Poplatník je povinen sdělit správci poplatku název nebo obchodní firmu právnické osoby, sídlo, IČ, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti, identifikační znaky každého VHP, koncového IVT, herního místa lokálního herního systému,
jakož i každou další skutečnost mající vliv na poplatkovou povinnost. Poplatník je dále povinen sdělit adresu pro doručování a osoby, které jsou jeho
jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.
(3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Čl. 28
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 5.000 Kč na 3 měsíce za každý VHP, každý koncový IVT a každé herní místo lokálního herního systému.
(2) V případě, že VHP je provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů provozování VHP.
Čl. 29
Splatnost poplatku
(1) Je-li provoz VHP,lokálního IVT nebo herního místa lokálního herního systému povolen na dobu kratší než 3 měsíce, je poplatek splatný nejpozději do
jednoho měsíce od vzniku poplatkové povinnosti.
(2) Při provozu VHP, lokálního IVT nebo herního místa lokálního herního systému po dobu 6 měsíců, je poplatek splatný ve dvou splátkách odpovídajících délce provozu / délce povolení v příslušném čtvrtletí, a to splatných vždy nejpozději do posledního dne posledního měsíce příslušného kalendářního
čtvrtletí.
(3) Při provozu VHP, lokálního IVT nebo herního místa lokálního herního systému po dobu 12 měsíců a déle, je poplatek v příslušném kalendářním roce
splatný ve 4 splátkách, vždy nejpozději do posledního dne posledního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí.
(4) Poplatek může být zaplacen poplatníkem i jednorázově.
(5) Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže
následující pracovní den.
Čl. 30
Přechodná ustanovení
(1) Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.
(2) Provozovatel VHP, koncového IVT nebo herního místa lokálního herního systému, jejichž provozování bylo započato přede dnem nabytí účinnosti
této vyhlášky, je povinen tuto skutečnost ohlásit správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
   
ČÁST VII.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Čl. 31
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

(1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo
    podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových
    věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou
     činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné
     osvobození od poplatkové povinnosti.
(2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském
hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro
doručování.
(3) Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
Čl. 32
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří městský úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím
poplatku.
Čl. 33
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška Města Hořovice č. 2/2007 ze dne 7. 6. 2007 o poplatku ze psů, poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku ze
vstupného, poplatku za ubytovací kapacity a poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a obecně závazná vyhláška Města Hořovice č. 1/2010, kterou
se mění obecně závazná vyhláška Města Hořovice č.2/2007 o poplatku ze psů, poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku ze vstupného, poplatku
za ubytovací kapacity a poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj ze dne 30. 9. 2010.
Čl. 34
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2012.

		
Mgr. Petr Bakule 								
Ondřej Vaculík
		   místostarosta								        starosta
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jízdní řády

Jízdní řády MHD Hořovice
210009 C9 MHD Hořovice,Cintlovka - žel.st. - nám.B.Němcové nemocnice
210009
C9 MHD Hořovice,Cintlovka - žel.st. - nám.B.Němcové Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.

nemocnice
Přepravu zajišťuje : PROBO BUS a.s., Hořovice, Masarykova 549, tel.311512544, fax 311653207
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od 11.12.2011 do 08.12.2012.
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přepravními podmínkami Středočeské integrované dopravy. Informace jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
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210009 C9 MHD Hořovice,Cintlovka - žel.st. - nám.B.Němcové nemocnice
210009
C9 MHD Hořovice,Cintlovka - žel.st. - nám.B.Němcové Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.

nemocnice
Přepravu zajišťuje : PROBO BUS a.s., Hořovice, Masarykova 549, tel.311512544, fax 311653207

Platí
od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Tč Zastávky
1
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Přepravu zajišťuje : PROBO BUS a.s., Hořovice, Masarykova 549, tel.311512544, fax 311653207
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1 Hořovice,Cintlovka

od 5:34 ...
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...
...
...
... 13:35 ...
...
...
X
...
X
X
2 Hořovice,Sklenářka I
| 5:36 X
X
X
X
X
X
13:37 ...
X
X
27
X
1 Hořovice,Cintlovka
od 5:34 ...
...
...
...
...
... 13:35 ...
...
...
X
...
3 Hořovice,žel.st.
| 5:38 6:12 7:07 7:45 10:07 11:07 13:05 13:40 ... 14:10 15:07 15:25 16:07
2 Hořovice,Sklenářka I
| 5:36 X
X
X
X
X
X
13:37 ...
X
X
27
X
4 Hořovice,Letná
| 5:39 6:14 7:08 7:46 10:08 11:08 13:06 13:41 ... 14:11 15:08 15:26 16:08
3 Hořovice,žel.st.
| 5:38 6:12 7:07 7:45 10:07 11:07 13:05 13:40 ... 14:10 15:07 15:25 16:07
5 Hořovice,Valdek I
| 5:41 6:16 7:10 7:48 10:10 11:10 13:08 13:43 ... 14:13 15:10 15:28 16:10
4 Hořovice,Letná
| 5:39 6:14 7:08 7:46 10:08 11:08 13:06 13:41 ... 14:11 15:08 15:26 16:08
6 Hořovice,Valdek II \004
| <
<
<
<
<
<
<
<
...
<
<
<
<
5 Hořovice,Valdek I
| 5:41 6:16 7:10 7:48 10:10 11:10 13:08 13:43 ... 14:13 15:10 15:28 16:10
7 Hořovice,Palackého nám.
| 5:43 6:18 7:12 7:50 10:12 11:12 13:10 13:45
X
14:15 15:12 15:30 16:12
6 Hořovice,Valdek II \004
| <
<
<
<
<
<
<
<
...
<
<
<
<
8 Hořovice,nám.B.Němcové \004 | 5:46 6:22 7:14 7:52 10:14 11:14 13:12 13:47 14:05 14:17 15:14 15:32 16:14
7 Hořovice,Palackého nám.
| 5:43 6:18 7:12 7:50 10:12 11:12 13:10 13:45
X
14:15 15:12 15:30 16:12
9 Hořovice,Vrchlického
| < 6:24 7:16 7:54 10:16 11:16 ... 13:49 < 14:19 15:16 15:34 16:16
8 Hořovice,nám.B.Němcové \004 | 5:46 6:22 7:14 7:52 10:14 11:14 13:12 13:47 14:05 14:17 15:14 15:32 16:14
10 Hořovice,Komenského
| <
<
<
<
<
<
...
<
<
<
<
<
<
9 Hořovice,Vrchlického
| < 6:24 7:16 7:54 10:16 11:16 ... 13:49 < 14:19 15:16 15:34 16:16
11 Hořovice,u hřbitova
| < 6:26 7:18 7:56 10:18 11:18 ... 13:51 < 14:21 15:18 15:36 16:18
10 Hořovice,Komenského
| <
<
<
<
<
<
...
<
<
<
<
<
<
12 Hořovice,u zámku
v 5:48 6:28 7:20 7:58 10:20 11:20 ... 13:53 14:07 14:23 15:20 15:38 16:20
11 Hořovice,u hřbitova
| < 6:26 7:18 7:56 10:18 11:18 ... 13:51 < 14:21 15:18 15:36 16:18
13 Hořovice,nem.
př 5:50 6:30 7:22 8:00 10:22 11:22 ... 13:55 14:09 14:25 15:22 15:40 16:22
12 Hořovice,u zámku
v 5:48 6:28 7:20 7:58 10:20 11:20 ... 13:53 14:07 14:23 15:20 15:38 16:20
X
jede v pracovních dnech
13 Hořovice,nem.
př 5:50 6:30 7:22 8:00 10:22 11:22 ... 13:55 14:09 14:25 15:22 15:40 16:22
27
nejede od 27.12.11 do 30.12.11
X
jede v pracovních dnech
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Svaz tělesně
postižených informuje
Provoz půjčovny kompenzačních pomůcek:
po  9 - 16, st 9 - 11, 14 - 16, čt 11 - 16 hodin
Nabízíme široký sortiment rehabilitačních
pomůcek, pomůcek pro sebeobsluhu, koupelnové programy, elektrické a mechanické polohovací vozíky, pomůcky k chůzi,  antidekubitní programy, polohovací lůžka a příslušenství.
Nabízíme odvoz pomůcek po celém regionu 6
Kč/km, po Hořovicích zdarma.
Služba kontakt: 605 503 281, 313 101 138,
313101 139, o víkendech  605503281.
Srdečně zveme na naše akce v roce 2012:
n Únor - divadelní představení ochotnického
divadla v Žebráku
n Březen -  8. 3.  Členská schůze. Od 15 hodin zahraje K poslechu a tanci ,,Podbrdská
Dechovka“ pod vedením pana Václava Uzlíka. Nebude samozřejmě chybět občerstvení
a každá žena dostane květinu k MDŽ.
Počítačový kurz od měsíce března
Tvořivý kurz od měsíce března
n Duben   - Věnujte se na chvíli sami sobě
- bezplatná zdravotní služba každý čtvrtek
od 15 do 16 hodin - měření krevního tlaku,
cukru v organismu, vstupní analýza zdravotních problémů
Rekondiční pobyt hotel Pod Hořicí - Soběšice, termín 28. 4.- 5. 5.
n Květen - rehabilitační pobyt Podhájska ,
Slovensko“ termín 28. 5. - 3. 6.
n Červen - odborná přednáška ,,Nemoci III.
věku“
n Červenec - ,,Borůvkobraní“ hotel „ALF“ termín 13.  - 16. 7.
n Srpen - rekondiční pobyt hotel ,,Vydra“ Srní,
termín 27. 8. - 2. 9.
n Září - zájezd na zámek Orlík, návštěva zámeckých zahrad a plavba parníkem po Orlické přehradě, nebude chybět možnost chutného oběda
n Říjen - 4. 10. Den otevřených dveří - prezentace půjčovny kompenzačních pomůcek,
výstava polohovacích pomůcek, aj.
6. 10. výstava kompenzačních pomůcek  
v rámci Cibulového jarmarku
n Listopad - počítačové dovednosti, soutěže,
testy kvizy - souhrn znalostí všech účastníků
kurzu v roce 2012
n Prosinec - 4. 12. členská schůze spojená
s Mikulášským posezením, vystoupí známá
dvojice EVA&VAŠEK
Neuvedené termíny o pořádaných akcích ještě upřesníme.
Za organizaci Svazu tělesně postižených
Jarmila Gruntová, předsedkyně

KREATIVNÍ KRÁMEK + KOŘENÍ

Obchůdek pro šikovné ruce a milovníky dobrého jídla. Nabízíme: koření z celého světa,
čaje, ruční práce, galanterii, dekorace, dárky, svíčky, SWAROVSKI, bižuterii, korálky, materiál a pomůcky. Pořádáme kreativní kurzy za cenu materiálu!
Naši prodejnu naleznete na adrese: KREATIVNÍ KRÁMEK / KOŘENÍ, Masarykova 1418,
268 01 Hořovice (parkoviště u Jednoty směr Komárov)

Policejní ohlédnutí do Hořovic a okolí
n  Přes množství drobných krádeží
k velké ráně
V Hořovicích došlo v první polovině ledna
k většímu množství drobných krádeží nebo
vloupání.  Nový rok otevřel neznámý pachatel  hned 1. ledna od 2 do 11 hodin, kdy skočil
na verandu domu v ulici K Výrovně a odtud
odcizil věci v hodnotě tři tisíce korun. Další
vloupání ještě ze Silvestra se událo ve stavebninách na Letné, odkud se však nic neztratilo,
vznikla škoda pouze poškozením.   V Masarykově ulici využil zloděj volných dní na začátku roku a ukradl z prodejny věci za 64 tisíc korun.  A největší  rána vznikla ve skladu
ve stejné ulici, odkud zloději odcizili cigarety
za v hodnotě přes půl milionu korun. Do stejného skladu se vloupali již před Vánoci, kdy
vznikla škoda přes tři sta tisíc korun.
n  Pozor na vloupačky do vozidel
Věřme, že šlo o pouze ojedinělý výstřelek, při kterém se pachatel vloupal 21. ledna
v podvečerních hodinách před sportovní halou do Fordu Galaxy. Snad nezačne obdobná
série jako v uplynulých letech. Policisté opět
varují, aby lidé nenechávali ve svých zaparkovaných vozidlech žádné věci. Podle našeho by
ale bylo lepší konečně už zloděje chytit a řádně potrestat!
n  Pátrání po pohřešovaném
PAUR Josef, nar. 21.6.1977, trvale bytem
Nižbor - Žloukovice, č. 90. Popis pohřešovaného: výška 180 - 185 cm, oválný obličej, ryšavé krátce střižené vlasy, hnědé oči, hladce
oholen, střední postava
„Pohřešování
jmenovaného
oznámil dne 9. 1.
2012 ve 16.11 hod.
na OOP Beroun jeho
otec, který uvedl, že
pohřešovaného viděl naposledy dne 3.
1. 2012 mezi 10 - 11
hodinou, kdy za ním
pohřešovaný přijel
do zaměstnání, do firmy Berto v Berouně Závodí. Přijel osobním motorovým vozidlem
Škoda Felicie Combi, červené tmavé barvy rz
6S26577, které pohřešovaný užíval. Od   této
návštěvy se již pohřešovaný nikomu z rodiny
neozval. Důvod odchodu není znám. Policis-

Pojeďte s námi do Lesní boudy v Krkonoších
Dům pečovatelské služby v Žebráku srdečně zve příznivce letní turistiky na týdenní pobyt
v Krkonoších na Lesní boudě v termínu od neděle 17. června do 24. června 2012. Cena včetně
dopravy a plné penze činí Kč 3 700,- na osobu. Senioři, kteří budou mít zájem strávit příjemný
týden v českých horách, se mohou přihlásit do 12. března 2012 na telefonních číslech: 311 533
181 nebo 775 595 205 (ve všední dny mezi 8-14 hodinou).
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té nyní pátrají po pohřešovaném muži a jeho
vozidle,“ uvedla tisková mluvčí Policie ČR
Marcela Pučelíková.
-jb-

Hasičské informace
Zásahy Hasičského Záchranného
Sboru Středočeského kraje, územního odboru Beroun, požární stanice
Hořovice (HZS SKSH).

n V období od 15. 12. 2011 do 15. 1. 2012
vyjížděli hasiči ze stanice Hořovice ke 24
událostem, z toho k 6   požárům, 9 technickým událostem typu otevření bytu, odstranění padlých stromů, vytažení vozidel
mimo komunikaci a úniků látek.
Dále Hořovičtí hasiči   zasahovali u 7 dopravních nehod a vyjeli ke dvěma  planým
poplachům EPS Albixon Hořovice
n 16. prosince zasahovali hasiči u nehody
- čelního nárazu dvou vozidel v Hořovicích
u sv. Jána. Jednotka zabezpečila místo nehody, provedla protipožární opatření a posyp
sorbentem uniklých provozních náplní
vozidel. Při nehodě byly lehce zraněny dvě
děti, jako malou útěchu dostaly od hasičů
dráčky záchranáčky.                                
n Rušno měli hasiči 4. ledna, kdy na území
celé republiky vál silný vítr. Odstraňovali
padlé stromy přes komunikaci v obci Hostomice a Běštín a nebezpečný utržený plech
na střeše věžáku Hořovice ulice Višňová.

V domě v Luční ulici unikl z důvodu špatného nastavení klapek kotle kouř do obývacích místností, starší paní ze zakouřeného
domu byla předána ZZS, objekt byl odvětrán a předán PČR. Ve večerních hodinách
společně se ZZS a PČR likvidovali následky
dopravní nehody v obci Hostomice.
n Dne 17. 1. odpoledne hořelo v truhlárně
v obci Bzová.  Požár zlikvidovali hasiči Hořovice společně s s JSDHO Žebrák a Kublov
pomocí dvou vysokotlakých proudů. Přiotrávený majitel byl do příjezdu ZZS stabilizován inhalací kyslíkem.

www.mesto-horovice.cz

zdraví

Hořovické maminky už počtvrté darovaly krev
Transfuzní stanici Nemocnice Hořovice už počtvrté navštívily členky občanského sdružení Hořovické maminky. Ještě před Vánocemi se
rozhodly dobrovolně darovat krev a pomoci tak někomu, kdo ji bude
potřebovat. Akci zorganizovala předsedkyně sdružení Lucie Menclová,
podle které se zapojilo okolo patnácti maminek, které hodlají hořovickou nemocnici pravidelně navštěvovat i v příštím roce.
Skupinové návštěvy transfuzní stanice se v Hořovicích stávají čím
dál oblíbenější a kromě mladých florbalistů nebo policistů se pro dobrovolné dárcovství krve rozhodly také Hořovické maminky. Mezi členkami občanského sdružení byly nejen ty, pro které to byla premiéra, ale
také pravidelní dárci, kteří již absolvovali desítky odběrů. Ani tentokrát
mezi nimi nechyběla předsedkyně sdružení Lucie Menclová, která celou akci vymyslela. „Jsem ráda, že je o to zájem a že s námi chodí čím
dál více lidí. Není to jen moje zásluha, ale maminky o tom informují
svoje kamarádky a známé, a tak se to dozví větší počet zájemců. Když
jdeme ve skupině, tak také odpadnou zbytečné obavy a strach. Vytvoříme si mezi sebou příjemnou atmosféru a jsme rádi, že můžeme udělat
dobrou věc,“ popisovala návštěvy transfuzní stanice Lucie Menclová.
K Hořovickým maminkám se tentokrát přidal i jeden muž, který byl darovat krev už po čtyřicáté. „Chodím pravidelně už od vojny.
V naší rodině to byla samozřejmost. Bratr pracoval u policie, takže chodil pokaždé, když to bylo možné a já vlastně taky. Každý může někdy
potřebovat krev, takže proč někomu nepomoct. Mezi tolika ženami je
navíc návštěva transfuzní stanice příjemnou záležitostí,“ řekl s úsměvem Miroslav Pražák.
Vrchní sestra transfuzní stanice Jana Šrámková hojnou účast Hořovických maminek uvítala, a to přesto, že si v nemocnici na nedostatek

dárců nemůžou stěžovat. „Jsme rádi za každého nového návštěvníka.
Lidé se u nás nemusí ničeho bát. Jen je nutné dodržet základní pravidla.
Každý dárce se prokáže občanským průkazem, nebo jiným dokladem
totožnosti, kartičkou zdravotní pojišťovny a průkazkou dárce krve, pokud už někdy na transfuzní stanici byl. Před samotným darováním krve
se také musí seznámit s poučením, které je i na webových stránkách
hořovické nemocnice a kde se dozví například, kdy krev darovat nemůže,“ zdůraznila Jana Šrámková, podle které letos transfuzní stanici
hořovické nemocnice navštívilo 11 500 dobrovolných dárců krve.

Oddělení fyziatrie hořovické nemocnice využívá přístrojovou lymfodrenáž,
která je vhodná i na otoky po onkologickém onemocnění
Oddělení fyziatrie Nemocnice Hořovice,
které v loňském roce prošlo kompletní rekonstrukcí, využívá jednu z dalších metod elektroléčby. Jedná se o přístrojovou lymfodrenáž
na dolní i horní končetiny. Lymfodrenáž se
používá hlavně u otoků vzniklých následkem onkologického onemocnění, úrazu nebo
operace a podle fyzioterapeutek hořovické
nemocnice si ji pacienti nemohou vynachválit. Účinná moderní metoda přístrojové přetlakové masáže pomáhá udržovat a vytvářet
vyvážený stav proudění mezi krevním a lymfatickým systémem a je založena
na přerušované kompresi končetiny a vytváření tlakové vlny, která
podpoří tyto systémy.
Přístrojová lymfodrenáž funguje
na stejném principu jako manuální.
Fyzioterapeutkám jen pomáhá moderní přístroj. „Před přístrojovou
lymfodrenáží může být provedena ještě ta manuální, a to alespoň
v oblasti krku, kde se shromažďují
hlavní lymfatické uzliny. Tím se
její efekt zvýší. Pokud ale manuální lymfodrenáž není učiněna,
neznamená to, že přístrojová bude
bez pozitivních výsledků,“ vysvětlovala fyzioterapeutka hořovické nemocnice Alexandra
Svobodová s tím, že účinkem lymfodrenáže
má být ústup otoku a zlepšení průtoku lymfy.
Tento efekt pocítila i jedna z pacientek,
Marcela Lukavská, která si přístrojovou lym-

www.mesto-horovice.cz

fodrenáž vyzkoušela na vlastní kůži hned
několikrát. „Do hořovické nemocnice jsem
na lymfodrenáže začala chodit na jaře loňského roku a musím říct, že účinky byly velmi dobré. Celkem jsem absolvovala zhruba
dvakrát deset léčeb a kromě toho, že mi to
pomohlo, jsem si na fyzioterapii dost odpočinula. Vždy jsem si lehla na lehátko a dostala
rukáv, který se postupně nafukoval. Lidé při
tom mohou pocítit mírný tlak, který ale není
vůbec bolestivý. Celé je to vlastně celkem
příjemné. Skoro hodinu ležíte a odpočíváte,

na což si člověk během dne málokdy najde
čas,“ vzpomínala Marcela Lukavská.
Přístrojová lymfodrenáž je ale jen jednou
z metod elektroléčby. K dalším přístrojům
patří například přístroje pro aplikaci pulsního
magnetického pole, které se v nemocnici vy-

užívají hlavně u poúrazových stavů, u artróz
a onemocnění páteře. Tento způsob léčby je
naprosto nebolestivý.
„V nemocnici máme také kombinovaný
elektroléčebný aparát, který generuje nejen
ultrazvuk, ale také různé druhy proudů. Ultrazvukem léčíme nejčastěji ostruhy patní
kosti, artrózy a onemocnění páteře. Pacient
při něm může pociťovat jemné vlnění,“ popisovala fyzioterapeutka hořovické nemocnice
Alexandra Svobodová, podle které se z proudů nejčastěji používají středně frekvenční
proudy, které pomocí interference dosahují
protibolestivého a uvolňujícího účinku. Dále
se pacienti mohou setkat s diadynamickými
proudy, jejichž účinek je v podstatě podobný
jako u IF proudů. Při obou metodách je cítit mravenčení, a to buď silnější, nebo slabší.
„Kromě toho můžeme proudy zkombinovat
také s ultrazvukem, a to například u přetížených svalů na jejich uvolnění. Výhodou kombinovaného aparátu je, že je k němu napojena
vakuová jednotka, která funguje pro samostatné držení destiček na těle pacienta. Velmi
se osvědčuje hlavně při aplikaci na ramena,
kolena a kyčle,“ doplnila Alexandra Svobodová.
V neposlední řadě má hořovická nemocnice k dispozici také laser, který se aplikuje při
bolestivých stavech a pro hojení tkáně. Léčí se
jím například patní ostruhy, čerstvé jizvy ale
i bércové vředy.
Bc. Lucie Zemanová
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Kulturní a společenský servis
n Klub Labe Hořovice
Vísecké nám. 198, e-mail: labe.prochor@seznam.cz, www.klublabe.cz
n Neruda
3. 2. pátek od 21:00
Roman Holý, Matěj Ruppert, Fred Janáček,
Miloš Dvořáček, Petr Škarohlíd, Lukáš Martínek. Hřmotné, podladěné, syrové rockové
kytary, tepající basy, ostré texty v češtině
a rytmus, který nedá vydechnout. A někde
mezi tím vším ladně plynoucí soulový hlas
Matěje Rupperta.
n Zmýlená platí
15. 2. středa od 19:30
Veselá komedie o dvou dějstvích a… mnoha
zmýlených. Hrají: Milena Steinmasslová,
Dana Homolová, Ivan Vyskočil, Otto Kallus.
Předprodej v IC Hořovice, Palackého nám. 2,
tel. 311 545 317, email: ic@mesto-horovice.cz.
Cena místenky: 250 Kč.
n Expediční kamera
17. 2. pátek od 19:00
18. 2. sobota od 19:00
Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA je
celovečerní promítání filmů o dobrodružství,
divoké přírodě, o extrémních zážitcích
i sportech. K pohodě přispěje dobře zásobený
bar a čajovna.
n Tata Bojs
25. 2. sobota od 21:00
Akustický koncert.

n Společenský dům
Nádražní 606, tel. 311 512 915
n Maškarní bál – Domeček Hořovice
4. 2. sobota od 15:00
Oblíbený maškarní bál se opět blíží...oprašte
kostýmy, poproste maminky, ať ušijí nové,
zkrátka se těšte a připravujte na první únorovou sobotu!
n Maturitní ples GVH Hořovice - oktáva
10. 2. pátek od 19:00
K tanci a poslechu hraje Nighthawk. Moderuje Martin Komínek.
n Čtyři krejčí a jedna moucha - pohádka
19. 2. neděle od 14:00
Loutkářský soubor Malá scéna MKC Hořovice
uvede pohádku „Čtyři krejčí a jedna moucha”.
Na motivy pohádky Josefa Lady. Scénář: Jaroslav Pelikán. Režie: MUDr. Marta Martínková
n Maturitní ples GVH Hořovice - 4. C
24. 2. pátek od 19:00
K tanci a poslechu hraje Merkur. Moderuje
Petr Brožík.

n Knihovna Hořovice
Vrbnovská 1138, tel. 311 513 774
www.mkc-horovice.cz/mkc-knihovna.html
e-mail: knihovna@mkc-horovice.cz
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Výpůjční doba:
Pondělí, Středa, Čtvrtek
Úterý
8:00 - 11:00 	
Internet pro veřejnost:
Pondělí - čtvrtek
8:00 - 11:00 	
Pátek
8:00 - 11:00

12:00 - 17:00
12:00 - 17:00
12:00 - 17:00

n Taneční
Sál radnice Hořovice.
n Taneční pro dospělé a mládež
pátky
H2 - mírně pokročilí, 18:30 - 20:00
H3 - více pokročilí, 20:05 - 21:35
Celkem 12 lekcí. Přihlášky: vasova@volny.cz,
tel.: 603 238 090, www.tanecni.net

n Domeček Hořovice
Středisko volného času
Větrná 869 Hořovice, tel.: 311 512 223
www.domecekhorovice.cz
n 1. 2. TVOŘÍME Z FIMA. Tvoření z Fima
pro děti ze Základní školy TGM Komárov.
n 4. 2. MAŠKARNÍ BÁL. Oblíbený maškarní
bál se opět blíží. Oprašte kostýmy, poproste
maminky, ať ušijí nové, zkrátka se těšte !
n 4. 2. KURZ PLETENÍ Z PEDIGU. Sobotní
pletení z pedigu pro dospělé. Poplatek: 200 Kč
n 6. 2. KURZ TISK NA TRIČKO PŘES
ŠABLONU. Ozdobíme si tričko tupováním
přes šablonu. Tuto techniku zvládnou s malou
pomocí i malé děti. Holky a kluci, vezměte
maminky, jednobarevné tričko a hurá
do akce.Poplatek 50 Kč
n 10. -11. 2. KURZ HLAVNÍ VEDOUCÍ
LETNÍHO TÁBORA. Kurz v DDM České
Budějovice pro hlavní vedoucí letních táborů.
n 10. 2. KURZ HEDVÁBNÁ MANDALA.
Podle předlohy nebo vlastní fantazie namalujeme kruhový ornament na hedvábný
obrázek. Kurz je vhodný pro šikovné děti
i dospělé. Poplatek 90 Kč.
n 18. 2. KURZ HEDVÁBNÝ ŠÁTEK. Vytvoříte si jedinečný módní doplněk nebo dárek,
šátek o rozměru 90 x 90 cm. Začátečníkům
poradíme, jak na to, a u kávy a čaje vysvětlíme
vše potřebné. Poplatek 250 Kč.
n 25. 2. SOBOTNÍ DOMEČEK. Sobotní
dopoledne pro děti od 3 do 6 let plné soutěží,
her a zábavy.
n 25. 2. KURZ TIFFANY. Sobotní kurz
pro dospělé, kteří si chtějí vyrobit vitrážové
dekorace ze skla. Poplatek: 350 Kč
n 29. 2. KURZ TAŠKA. Budeme dekorovat
krásnou černou tašku z pevné látky a získáme
tak originální módní doplněk. Ukážeme
vám, jak pracovat s nažehlovacími kamínky,
efektními fóliemi a barvami  na tmavý textil.
Poplatek 250 Kč.
ZÁJMOVÉ KROUŽKY - poslední volná
místa:

únor 2012
n ATELIÉR TEENS pro - náctileté
Každý čtvrtek 15:00-16:30
Pojď tvořit svůj styl! Ateliér Teens je ideální
místo pro Tebe a Tvoje kámošky. Přijď si vyrobit šperky a módní doplňky! Hedvábné
náušnice, originální pouzdro na mobil, brože,
šátky a   další věcičky! Máme nápady, sledujeme trendy a víme jak na to!
n PALIČKOVÁNÍ pro dospělé a mládež
Každý čtvrtek 18:00 - 20:00
Paličkování tradičně i netradičně, budeme
používat barevné vlny, provázky anebo drátky a vytvoříme efektní dílka. Paličkovat se
naučíte úplně od základů, začneme rovnou
krajkou a brzy už můžeme tvořit přívěšky,
náušnice nebo brože a jednoduché obrázky.
Pokud již tuto techniku ovládáte, dále ji rozvineme. Naučíte se například kreslit svoje
vlastní předlohy pro paličkování.

n MC Hořováček
Vrbnovská ulice 28, 268 01 Hořovice,
VLS-starý zámek, tel. 724 070 045 - Kateřina Velvarská - předsedkyně a koordinátorka MC, e-mail: horovacek@horovacek.cz, www.horovacek.cz
4 Celodenní péče o děti - variabilní, možno i
půl dne, ale i hodinku či dvě. V případě zájmu
se hlaste na tel.: 724 070 045.
4 Herna - Po: 16:00 - 18:00, Čt: 16:00 - 18:00.
PONDĚLÍ
4 Pohybové aktivity pro nejmenší děti od
šestinedělí do půl roku a děti od 6 měsíců do
2 let. Připravujeme -  bližší informace najdete
na webových stránkách
4 Taichi - od 19:00. Lektor: Jan Červenka
ÚTERÝ
4 Muzikoterapie pro děti 1-5 let (rodiče
s dět-mi). Od 10:00 - 10:45. Lektorka: Šárka
Pexová.
4 Břišní tance - každé úterý. Začátečníci
od 18:00. Pokročilí od 19:00. Lektorka:
pí. Eliška Pavlíčková. Tel.: 731 899 779.
STŘEDA
4 Cvičení pro ženy po porodu - středy 10:00
- 10:45. Lektorka: Mgr. Adéla Lančová. Nutno
předem objednat na tel. 732 802 345 vždy do
úterý do 18:00.
ČTVRTEK
4 Odpoledne pro sociálně slabší rodiny.
Každý čtvrtek od 16:00 -18:00.
PÁTEK
4 Cvičení pro těhotné - každý pátek od  
17:30. Lektorka: Mgr. Adéla Lančová. Nutno
předem objednat na tel. 732 802 345 vždy do
čtvrtku do 18:00.
NEDĚLE
4 Rehabilitačně-kondiční cvičení na
velkých míčích. Od 18:30. Cvičitelka zdravotní tělesné výchovy II. stupně Olga Hůlová.
Nutno předem objednat na tel.: 724 070 045.
(nejpozději do 12 hod. v den cvičení)

www.mesto-horovice.cz

informace
MIMOŘÁDNÉ AKCE MC HOŘOVÁČEK:
4 Relaxační, sportovní a rekondiční masáže
- možno přizpůsobit i pro těhotné. Po domluvě
na tel.: 732 802 345 - Mgr. Adéla Lančová.
4   Další akce a přednášky najdete na www.
horovacek.cz, rychlé aktuality a změny též na
http://facebook.com/katerina.velvarska

n Klub Betlém
projekt Farní charity Beroun, Lochovice
- Obecní úřad, e-mail: Klubbetlem@seznam.cz, tel.:724 219 892, 724 774 299
PROGRAM
4 1. 2. středa 9:00-18:00 Výroba Valentýnek
a dárkových krabiček
4 4. 2. sobota 13:00-14:00 1. výročí   otevření
Azylového domu v Lochovicích - den otevřených
dveří pro veřejnost - prohlídka AD, 14:00-15:00
Koncert gospelové a folkové skupiny Pokus
v kostele Sv. Ondřeje v Lochovicích
4 6. 2. pondělí 10:00-11:00 Tanečky a zpívánky
pro nejmenší, 11:00-18:00 Příprava Masopustu chystáme kostýmy a masky
4 8. 2. středa 9:00-18:00 Připravujeme se
na Masopust - chystáme kostýmy a masky
4 9. - 15. 2. čtvrtek - středa Malování  Rodinného centra Betlém - i vy můžete přijít pomáhat
a podílet se tak na zkrášlení prostor centra
4 18. 2. sobota 14:00-17:00 Masopust - přijďte
si zadovádět s maskami, možná budou i koblihy
4 20. 2. pondělí 10:00-11:00 Tanečky a zpívánky
pro nejmenší, 11:00-18:00 Pleteme drobnosti
a košíky z proutí   pod   vedením   zkušeného
košíkáře
4 22. 2. středa 9:00-18:00 Pleteme drobnosti
a košíky z proutí pod vedením zkušeného
košíkáře
4 27. 2. pondělí 9:00-18:00 Vyrábíme rámečky
na fotky
4 29. 2. středa 9:00-16:30 Tvoříme jarní
výzdobu - zápichy, závěsy, stojánky, 17:0018:30 Přednáška archeologa Mgr. Tomáše
Polišenského „Plešivec  -  archelogie a mýty”

n Tvořivý ráj
Pražská 376, Hořovice
www.tvorivyraj.cz
Obchůdek pro tvořivé lidi nabízí výtvarný
materiál všeho druhu, tvořivé hračky, velký
výběr bižuterie, ručně malovaná trička,
dekorace a jiné.
V únoru vás zveme na tyto kurzy:
n Kurzy pro děti:
4 Tvořílci: každý čtvrtek od 15:00 do 16:30.
Kurzy jsou určeny pro děti od 3 let, nejmladší
tvoří s rodičem, od 5 let pak samostatně, bez
doprovodu. Každý čtvrtek tvoříme z jiného
materiálu či jinou výtvarnou technikou. Místo je třeba rezervovat předem na prodejně,
mailem či telefonem.
4 2. 2. Malujeme mandalky pomocí grafokroužku - 69 Kč 4 9. 2. Valentýnské přáníčko
- 50 Kč 4 16. 2. Tučňáček   - 59 Kč4 23. 2.
Ponožková housenka – 59 Kč

www.mesto-horovice.cz

4 NOVĚ od 8. 2. otevíráme kurz Hravá
flétnička pro děti od 5 let.
n Kurzy pro dospělé:
4 Pleteme z Pedigu s Alenkou 4 Drátujeme
s Jarkou 4 Výroba bižuterie s Andreou 4
Fimo korálky s Andreou.
Více o kurzech a konkrétní termíny najdete
na www.tvorivyraj.cz nebo přímo na prodejně

n Bzová
KULTURNÍ DŮM
n Kašpárek v rohlíku
18. 2. sobota od 15:00
Vletí i do vaší vsi... Nevýchovný koncert.
Vstupenky v předprodeji na OÚ Bzová, tel.
311 533 435, obec.bzova@iol.cz. Vstupné:   
děti 100 Kč; dospělí 150 Kč.

n Komárov
TJ SOKOL Komárov uspořádá
pro příznivce tanečních zábav
v sobotu 25. února 2012 v komárovské sokolovně tradiční

sokolské

„ŠIBŘINKY“,

K tanci a poslechu zahraje SEPARACE
ráz „CESTA KOLEM SVĚTA“

V neděli 26.2.2012 uspořádá pro děti

„DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL“
začátek ve 14.00 hod.

n Točník
KAFÉ BAR BÁRKA
n Whispering of Soul
10. 2. pátek od 20:00
Kapela svůj hudební styl definuje trefně
a s nadsázkou jako „stadium Britpop“, jejich
oslavné písně jsou totiž postaveny na silných
a zapamatovatelných melodiích, anglicky zpívaných textech a smyčcových aranžích. Čerpá
to nejlepší z ostrovního kytarového popu šedesátých a druhé poloviny devadesatých let,
vše ale posouvá dál s ohledem na vlastní invenci a aktuálnost.

n Žebrák
KULTURNÍ KLUB
tel. 311 533 438
n Disko s programem
soboty od 21:00
n Maturitní ples SOŠ Beroun
3. 2. pátek od 20:00
n Modrobílý bál
17. 2. pátek od 20:00
K 100. výročí Fotbalového oddílu Žebrák.
n Dětský maškarní bál
25. 2. sobota od 14:00
HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK
Zimní prázdninový provoz. Případný zájem
o pozorování nebo návštěvu hvězdárny
volejte na tel.: 602 530 515 nebo navštivte
www.hvezdarnazebrak.cz

n Církve
n ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
každou neděli
  8:30 Lochovice
10:00 Hořovice, kostel sv. Jiljí (26. 2. kostel na
náměstí)
11:30 Mrtník
15:00 Praskolesy
každý čtvrtek
8:00 Hořovice, kostel sv. Jiljí
každý pátek
16:00 Hořovice, kostel sv. Jiljí
Popeleční středa 22. 2.
18:00 Hořovice, kostel sv. Jiljí
středy: 1. 2., 15. 2.
16:00 Domov pro seniory Hořovice
n ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV
EVANGELICKÁ
Valdecká 408, Hořovice. Tel.: 311 510 731
4 Každou neděli od 9:30 pravidelné bohoslužby.
4 Každou středu od 15:00 - Biblická hodina
pro mladší děti (4-8 let)
4 Každý čtvrtek od 14:30  - Biblické hodina
pro starší děti (8-13 let), od 15:45  - Biblická
hodina pro mladší děti (13-18 let)
4 Farářka sboru Drahomíra Dušková Havlíčková je rovněž k dispozici pro individuální
rozhovory, návštěvy, přípravy ke křtu, konfirmaci a manželství.
Úřední hodiny: Středa od 13:00 do 15:00
n CÍRKEV ČESKOSLOV. HUSITSKÁ
Husův sbor v Žebráku.
4 Bohoslužby v neděli 5., 12., 19. a 26. 2.
ve 14:00.  

✉

DOŠLO NA RADNICI

Vážené kolegyně, kolegové,
věnujte pozornost tomuto oznámení.
Může se stát, že Váš úřad, Vaši obec, základní nebo mateřskou školu navštíví pan
Kaštyl - gastro vybavení , Prostějov a bude
Vám nabízet sady nerez nádobí včetně
kuchyňských doplňků z výprodeje skladu
resp. za výhodné ceny z důvodu ukončení
činnosti firmy. Pan Kaštyl je velice výřečný
a přesvědčivý člověk. Pokud se rozhodnete
pro nákup nabídnutého zboží, obdržíte jako dárek nože a sadu kuchyňského
nádobí a jako bonus sadu talířů, příbory
a skleničky, které s sebou p. Kaštyl bohužel
nemá vzhledem k objemu zboží, které již
někomu veze. Slíbí však jejich dodání do 14
dnů. Opak je pravdou. Pan Kaštyl beze stopy zmizí a slíbené věci již nikdy neuvidíte.
Když se mu náhodou dovoláte, zjistíte, že je
přeborníkem ve lhaní a výmluvách.
Doporučení je asi následující: nekupujte od tohoto člověka nic a rozešlete toto
upozornění na další úřady, školy a školky,
školní jídelny, aby bylo zabráněno dalším
podvodům a nekalým prodejům pana
Kaštyla a bylo co nejméně podvedených.
S pozdravem
Pracovnice OÚ Hýskov
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sport

s JÍŤOU
Přijďte si užít hodinu plnou energie, skvělé
hudby a zábavy!
Pravidelný rozvrh: pondělí: 18:00 - 19:00
Hostinec u Brotánka Tlustice (vstupné 50
Kč), středa:19:00 - 20:00 ZŠ Újezd (vstupné 50
Kč), neděle: 18:00 - 19:00 sokolovna Komárov
(vstupné 60 Kč) - možnost využití přenosných permanentek za výhodnější cenu.

Plavecký bazén Hořovice
přijme pracovníka na pozici:

Plavčík/ce
Požadavky:
n úplná kvalifikace plavčík/ce nebo kurz
záchranářského minima, popř.ochotu
kurz absolvovat.
n zdravotní způsobilost
n věk minimálně 18 let



Kontakt: Jiří Auterský - tel. 311 512 023
e-mail: autersky.j@seznam.cz

Fotbalové informace
Měsíc únor bude laděním formy fotbalistů FK Hořovicko na jarní odvety. Kromě hráčů zařazených
do přípravy dospělých, kterých se sešlo po Novém
roce přes třicet, trénují i hrají i ostatní celky. Mladší přípravka skončila například třetí na okresním
halovém přeboru, starší přípravka se stala dokonce přeborníkem okresu a dorost vyhrál na turnaji
v Králově Dvoře. Podívejme se ale, co všechno
v února čeká divizionáře pod vedením trenéra
Jana Bergera. Kromě tréninků v hale, na hřišti
i na umělce v Příbrami je to 2. 2. od 19:00 zápas
na turnaji Meteoru proti Třeboradicím, následuje
4. 2. celodenní turnaj na UMT Spartaku Příbram,
kde se střetne Hořovicko s domácími, druhou
dvojici tvoří Králův Dvůr a Sedlčany. Ve čtvrtek 9.
2. od 17:30 hrají v Písku s třetiligovým soupeřem,
11. 2. od 11:00 proti dorostu Bohemians 1905
a hned 12. 2. na Meteoru proti Bezděkovu. Po turnajovém zápase 15. 2. od 19 hodin s Libuší se přesunou na soustředění na nedalekou Bouchalku,
které zakončí utkáním na pražském turnaji od 13
hodin proti Českému Brodu. O dalším víkendu se
hrají na turnaji Meteoru zápasy o umístění a pak
již nastane březen, kdy vyvrcholí dlouhodobý turnaj a začne jarní část soutěží.
-jb-

Silvestrovská show mladých hokejistů
Na Silvestra loňského roku proběhla na místním zimním stadiónu v Hořovicích
sportovní, ale i vzpomínková akce k 10. výročí vzniku místního žákovského hokejového mužstva, které si s ohledem na mládí hráčů a symboliku ve znaku reprezentovaného města, dalo název Hořovičtí Orlíci.
Při této příležitosti si všichni připomněli
vskutku „pionýrské“ začátky malých kloučků
(ročníky narození 1992 - 1998), kterých  v určitém období bylo až 28.
Na této oslavě se ale nepotkávali kluci sotva
školou povinní, ale plnoletí chlapi a dorostenci,
kteří měli málem problém, poznat se navzájem.
Onen podvečer byl tak trochu ve stylu kombinací slavných  zápasů  NHL  Východ  vs. Západ a Winter Classics  pod otevřeným nebem.
Ostatně   místní   hokejový   stadión mohl díky
tomu, že dosud není zastřešen, tuto exotickou
akci nabídnout.
V samotném  začátku za přírodní  tmy  v reproduktorech zaznělo   vzpomenutí   začátků
mužstva a poté za profesionálního bodového
nasvícení  nastupovali  jednotliví  hráči na modrou čáru ledové plochy. Při nástupu každého
hráče  byly  připomenuty  jeho charakteristiky
a následná hokejová kariéra. Po nastoupení
všech hráčů přišel na led také trenér Miroslav
Žáček. Od mikrofonu toto představení komentoval druhý trenér Václav Liprt.
Na  závěr   tohoto  slavnostního  nastoupení  
poblahopřál  všem místostarosta  města  Hořovice Mgr. Petr Bakule. Sdělil všem, že skutečnosti, že u hokeje vydrželi, si velmi váží, a že tak
mohou i v dalších letech tuto, v naší  zemi  zřejmě  nejpopulárnější, hru dále hrát a bavit se jí na  
jakékoli  úrovni.
Následovali   dovednostní   soutěže, jako  nej-

rychlejší  bruslař, nejtvrdší  střela  a nejpřesnější
střelec na hokejový terč v brance.
Poslední  byla  hokejová show, kdy se hráči
rozdělili na modré a bílé a zahráli si proti sobě
na 2x 15 minut.
To vše probíhalo za  fandění  plné “ stylové“
tribuny ze stavebního lešení. Na tribuně bylo
plno rodičů, prarodičů, kamarádů a známých
hokejových Orlíků. Nechyběl ani pověstný buben s vyvoláváním „modrý a bílý, to se nám líbí“.
Bylo se na co koukat, jelikož podle informací
se na kluzišti  proháněli  hráči, kteří hráli či hrají
nejvyšší hokejovou soutěž -  extraligu mladšího
a staršího dorostu (V.Liprt, M. Mottl, D. Novák
a M. Žáček) a 1. ligu ml. a st. dorostu (T. Grunt,
M. Langer a P. Řepka). I ostatní  hráči  předvedli
hokejové kvality a hlavně všichni viděli Orlíky
opět  pohromadě  a  ve společné pohodě.
Tato Silvestrovská hokejová show ukázala, že
to nemusí  být  s dnešní  generací  teenagerů  tak
špatné, jak se mnohdy  jejich  způsob  trávení  
volného  času jeví.  
Právě Orlíci ukázali, že když je chuť, srdíčko,
vůle a dobrá parta, tak lze i ve vyloženě spartánských podmínkách  starého  nezastřešeného
zimního stadiónu v Hořovicích  předvádět  hokej na dobré úrovni.
Těm  nejlepším  držíme palce, ať  to dotáhnou co nejdále. Všem  přejeme,  ať  jim  hokej  
jako sport dělá  společníka  po celý aktivní život!
V. L.
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