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Na setkání se těší Abbé, Linka a Anča.
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informace

Názory radních: Jana Šrámková
Vážení spoluobčané,
úvodem svého „názorování“ bych všem
spoluobčanům chtěla poděkovat za dosavadní
spolupráci s námi zastupiteli. Podněty a připomínky jsou pro mě osobně vždy impulsem k další činnosti a hlavně z toho vyplývá,
že mnoha občanům na městě záleží, a že jim
není lhostejné, kde žijí. Největší dík patří těm,
kteří se vlastním přičiněním podílejí na zviditelnění našeho města. Pochopitelně, že nemám na mysli zviditelnění, které máme možnost vidět v centru města a jeho okolí téměř
po každé páteční či sobotní noci. Nechápu,

co vede lidského tvora k tomu, chovat se jako
zvířátko. Sama se nad tím často zamýšlím, zda
je to v naprostém selhání rodičovské výchovy
nebo ve společnosti. Ale někde je něco špatně.
Já sama jsem matkou dvou dnes již dospělých
dětí. A jsou z nich slušní a pracovití lidé. Takže kde se stala chyba u těchto vandalů…
Plně si uvědomuji, že práce zastupitelů
je velmi často diskutovaným tématem, ale
to ke komunální politice a nejen komunální
neodmyslitelně patří. Každý z nás máme určité představy, názory, schopnosti. Jsou plány,
které se podaří zrealizovat rychle, ale některé

n Místostarostka Jana Šrámková společně se zastupitelkou Mgr. Zdeňkou Ulčovou pravidelně chodí
blahopřát hořovickým jubilantům.

jsou z pohledu občana, ale někdy i nás, dlouhotrvající. Nebudu se rozepisovat o tom, co se
nám doposud podařilo, či nikoliv. To občan
vidí sám.
Velmi si vážím například spolupráce s firmou Saint Gobain Sekurit, která s městem
úzce spolupracuje a město finančně podporuje. Oceňuji sportovce, kteří svými skvělými výkony dosahují ocenění a tím reprezentují i naše
město. A nesmím zapomenout ani na občanské sdružení Hořovické maminky, které svojí
akčností a houževnatostí se snaží vdechnout
život do města např. farmářskými trhy. A mohla bych pokračovat dále, protože je vás řada,
kteří přispíváte svojí prací svému městu.
Na druhou stranu musí řada občanů ocenit, že město na své náklady vybudovalo důstojnější přístup k bankomatu pro klienty ČS,
parkovací stání pro automobily cestujících
vlaky ČD a připravuje se realizovat rekonstrukci autobusového nádraží pro cestující
využívající autobusovou dopravu.
Jsem ráda, že řada občanů s námi spolupracuje a umožňuje nám poblahopřát našim
spoluobčanům při příležitosti jejich významného životního jubilea. V letošním roce jsme
popřáli 17 občanům města a do konce roku
poblahopřejeme ještě dvěma spoluobčanům.
Všem přeji do nového roku 2012 především pevné zdraví, hodně štěstí, optimismu,
sil, spokojenosti a radosti ze života.
Jana Šrámková, místostarostka

Akci Vánoce v Hořovicích pokazil déšť a vítr
Akci Vánoce v Hořovicích pořádanou hned
třemi organizátory navštívil místo očekávaného sněhu déšť a vítr. Akci, které se zúčastnilo
více jak 450 návštěvníků, ovlivnilo nepříznivé
počasí. Hned ráno zahájilo občanské sdružení
Hořovické maminky „Vánoční jarmark“. Ve 28
stáncích si mohli návštěvníci nakoupit vánoční dekorace, ozdoby, výrobky z terapeutické
dílny Motýl Plzeň, dřevěné hračky a samozřejmě i výborný svařáček a několik druhů teplé
medoviny. Díky stánku generálního partnera
TOP 09 si mohli návštěvníci dopřát čaj zdarma a čaj s rumem za symbolických 09,-Kč.
Od 10:00 hodin připravilo občanské sdružení
Sedmikráska kreativní program pro děti i dospělé v sále radnice města. Děti si zde mohly
ozdobit perníky, vyrobit ozdoby na stromeček
nebo vánoční dekoraci. Mezi tím se Palackého
náměstí proměnilo. Zmizely některé stánky
a to i díky větrným poryvům, které byly tak silné, že zvedaly jejich dřevěné konstrukce. Přijelo mobilní pódium od partnera akce Mobilní
jeviště.cz a ostatní trhovci upravili prostor pro
připravovaný program. SVČ Domeček Hořovice zahájilo program koncertem zájmového
útvaru hry na flétnu, pokračoval sbor ZŠ Osov
a Domečku Hořovice - Muzikantík. Další pro-
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gram si pro návštěvníky připravili Cvrčci opět
z Domečku Hořovice, třída Delfínků z MŠ
Hořovice, Sbor Soukromé základní umělecké
školy Dr. Lidinské a večer završil vokální soubor TADOOBA. Všechny děti, které si daly tu

Po upřímné omluvě a do dohodě s publikem
rozsvítil místopředseda města pan Mgr. Petr
Bakule vánoční strom o 20 minut dříve. SVČ
Domeček Hořovice, Sedmikráska o.s. i Hořovické maminky o.s. děkují všem, co si udělali

práci a připravily si pro návštěvníky program,
dostaly za svoji snahu odměny od Tvořivého
ráje a rodinné pekárny Babiččiny dobroty. Bohužel počasí již nedovolilo zkřehlým vystupujícím znovu vystoupit a dodržet tak slibovaný
termín rozsvícení vánočního stromu.

čas a přišli se na akci Vánoce v Hořovicích podívat. Více informací o dalších akcích naleznete
na webových stránkách jednotlivých sdružení.
Lucie Menclová
předsedkyně sdružení Hořovické maminky
www.horovickemaminky.cz

www.mesto-horovice.cz

informace

Změny v poskytování
dávek a příspěvků
Městský úřad Hořovice, odbor sociálních věcí a zdravotnictví upozorňuje
občany na změnu poskytování dávek
pomoci v hmotné nouzi, dávek pro zdravotně postižené a příspěvku na péči. Tyto
dávky bude od 1. 1. 2012 vyřizovat Úřad
práce Hořovice, Pražská 4/7 (druhé patro,
vchod od kina).

Poplatky za komunální
odpad na rok 2012
Poplatek za komunální odpad platí fyzická
osoba, která má v obci trvalý pobyt a fyzická
osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které
není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba.
Splatnost poplatku za komunální odpad:
Nejpozději do 30. 6. 2012
Sazba poplatku za komunální odpad:
a) 400 Kč/rok, za občana trvale bydlícího
b) 300 Kč/rok, za občana trvale bydlícího (osoba nad 70 let, nebo narozená do 31. 12. 1942)
c) 400 Kč/rok, za stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci (ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba)
Poplatek je možno uhradit v hotovosti přímo na odboru finančním a školství MěÚ
Hořovice.
Poplatek lze také uhradit bezhotovostní
platbou na čísla účtů 19-0363886349/0800
nebo 43-3821520277/0100.
Vzhledem k tomu, že je vybírání místních
poplatků prováděno také software systémem,
mohou si občané vyžádat na e-mailové adrese: plat@mesto-horovice.cz variabilní symbol
(každý poplatník má svůj).
Pokud tak neučiní, lze bezhotovostní platby
provádět jako dosud, tj.:
Občané s trvalým pobytem v bytové jednotce použijí při zadávání bezhotovostní platby
variabilní symbol: 1337 + datum narození (ve tvaru DDMMRR - poslední dvojčíslí
roku) a jako specifický symbol č. popisné.
Občané s trvalým pobytem v rodinném domě
nebo fyzické osoby, které mají ve vlastnictví
stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci použijí při zadávání bezhotovostní
platby variabilní symbol: 1337 + č. popisné.
Za všechny osoby v RD lze zaplatit poplatek
najednou.

Cenu vody ovlivní zvýšení
DPH a investice
Cena vodného a stočného se od ledna
příštího roku změní. Důvodem je zvýšení daně
z přidané hodnoty z 10% na 14% a zvýšení investičního rozpočtu společnosti o více jak deset miliónů korun.
„O konečné regionální ceně vodného a stočného pro příští rok rozhodlo představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Beroun na svém
jednání. Rozhodnutí předcházela schůzka šesti
největších akcionářů, mezi které patří města Beroun, Hořovice, Králův Dvůr, Zdice a Žebrák.
Cenu vodného určilo na 42,50 korun, stočného
pak na 30,20 korun. Celková cena za dodávku
a odvádění odpadních vod je 72,70 Kč/m3 bez
DPH, 82,88 Kč/m3 včetně 14% DPH,“ uvedla
ředitelka společnosti VaK Beroun Eva Krocová.
Při průměrné spotřebě vody představuje zvýšení ceny včetně zvýšené DPH nárůst nákladů pro
jednoho odběratele cca 19 Kč měsíčně.
V roce 2008 představenstvo společnosti odsouhlasilo Plán financování obnovy vodohospodářského majetku. Ten musí podle zákona
připravit a plnit každý vlastník vodovodů a kanalizací. Součástí tohoto plánu byl i předpokládaný vývoj cen vodného a stočného, protože
cena vody je prakticky jediným zdrojem investic společnosti
Vak Beroun.
Vodovody
a kanalizace
Beroun, a.s.
V roce
2010 vyčlenila
společnost
Mgr.
Jiří Paul,
technický
ředitel VAK Beroun
Mostníkovská
255
na obnovu vodohospodářského
majetku 17 mil.
266
Kč, v41
roceBeroun
2011 již 321 mil. Kč a pro rok 2012 pláTel.:
311 747
114,
674vysokých
837
nuje téměř
37 mil.
Kč.602
Potřeba
investic
Fax: 311 621 372
je celorepublikovým jevem, protože cena vody se
desetiletí udržovala uměle na úrovni, která nesta-

čila na potřebnou obnovu majetku. Navíc končí
přechodné období, v průběhu kterého mají vlastníci povinnost rekonstruovat čistírny odpadních
vod tak, aby vyhověly nové evropské legislativě.
V posledních třech letech společnost dokončila
mimo jiné nákladné rekonstrukce čistíren Zdice a Chyňava. Největší investicí na následující
období je rekonstrukce ČOV Hořovice za 28
miliónů korun.
„Vedení společnosti spolu s akcionáři hledalo
cestu, jak co nejvíce zpomalit růst ceny. Podstatnou změnou podnikatelského plánu společnosti
na příští roky se podařilo toho dosáhnout, společnost bude ve větší míře tvořit zdroje na investice.
Ve výsledku to znamená, že se podařilo o zhruba
4% snížit růst ceny proti plánu z roku 2008 a tento trend se určitě podaří udržet,“ konstatoval Jiří
Paul, technický ředitel společnosti, a odvrátil tak
obavy z většího zdražování v budoucnosti. Ředitelka společnosti Eva Krocová dodala, že společnost chce zvýšení ceny pro zákazníky, kteří jsou
závislí výhradně na vodě z veřejného vodovodu,
kompenzovat zavedením dvousložkové ceny. Při
současném způsobu platby totiž tito odběratelé
hradí z velké části náklady občasných uživatelů
vodovodu, kterými jsou majitelé rekreačních objektů a zákazníci, kteří vedle vodovodu používají
i vodu z vlastních studní. Zavedení dvousložkové ceny musí ovšem odsouhlasit všech 46 obcí,
ve kterých platí regionální cena vody. Z toho důvodu dvousložkovou cenu nejspíš nebude možné
zavést dříve než od druhého pololetí roku 2012.
VaK Beroun

Regionálnícena
cena
VaK
Beroun
Regionální
VaK
Beroun
bez DPH

2011

2012

meziroční	
  
změna	
  

meziroční	
  
změna	
  

Kč/m3	
  

Kč/m3	
  

Kč/m3	
  

%	
  

Vodné

39,85

42,50

2,65

6,65%

Stočné

28,70

30,20

1,50

5,23%

Celkem

68,55

72,70

4,15

6,05%

	
  

	
  

vč. DPH

	
  

	
  

	
  

2011

2012

meziroční	
  
změna	
  

meziroční	
  
změna	
  

Kč/m3	
  

Kč/m3	
  

Kč/m3	
  

%	
  

10%	
  

14%	
  

	
  	
  

	
  	
  

Vodné

43,84

48,45

4,61

10,53%

Stočné

31,57

34,43

2,86

9,05%

Celkem

75,41

82,88

7,47

9,91%

Osvobození od poplatku:
- Na základě předložení průkazu ZTP/P, neplatí poplatek osoby, které jsou jeho držitelem.
- Na základě písemného oznámení, neplatí
osoby, které trvale pobývají v zahraničí.
MěÚ Hořovice, odbor finanční a školství

Náklady na 1 litr pitné vody v roce 2012 0,08 Kč/litr (zahrnuje i následné čištění vody
	
   	
  
	
  
odpadní).
Při
průměrné
spotřebě
vody
představuje
zvýšení ceny včetně zvýšené DPH nárůst
Náklady
na 1 litr
pitné vody
v roce
2012
0,08	
   Kč/litr	
  
nákladů
jednohočištění
odběratele
cca 19 Kč měsíčně.
(zahrnujepro
i následné
vody odpadní)
	
  
	
  

www.mesto-horovice.cz

Při průměrné spotřebě vody představuje zvýšení ceny včetně zvýšené DPH nárůst
nákladů pro jednoho odběratele cca 19 Kč měsíčně.
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Společnost VaK Beroun je největším vlastníkem a provozovatelem vodohospodářského majetku na
Berounsku, Hořovicku, působí dále na Příbramsku a v oblasti Prahy – západ. Vodohospodářský

z usnesení rady a zastupitelstva města - policie

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 24. listopadu 2011
n Rada po posouzení žádosti nesouhlasí s likvidací divokých holubů v areálu bývalé Harmoniky
na Sklenářce formou odstřelu. Uvažované místo se
nachází v blízkosti obytné zástavby, dalších areálů
firem (např. Transkam, NERA) a frekventované komunikace. Současně doporučuje žadateli zvolit jiný
způsob likvidace tohoto místně přemnoženého živočišného druhu.
n Rada přes souhlasné stanovisko Krajského úřadu
Středočeského kraje, odboru životního prostředí
a zemědělství k záměru společnosti TERMINAL
OIL, a. s. provést stavbu „Stáčení, skladování a výdej
PHM Tlustice - zkapacitnění“, vyjadřuje k záměru
svůj nesouhlas.
n Podat informaci, kdy budou dosazeny chybějící
stromy na náměstí.
n Rada nesouhlasí s odpuštěním čtvrtletního nájmu
za období od 1. 10. do 31. 12. 2011 ve výši 42.660 Kč
včetně DPH panu Janu Vlachovi za pronájem objektu restaurace Florida na koupališti. Informovat žadatele o rozhodnutí rady.
n Na základě nesplnění termínu uzavření smlouvy
a vzhledem k finanční situaci města rada odstupuje
od vypracování projektu na zastřešení zimního stadionu.
n Rada nesouhlasí s provedením drobných údržbových prací na objektu kotelny U Remízku 1392 dle
požadavku společnosti Hořovická teplárenská, s. r. o.
n Rada souhlasí s návrhem textu výzvy obchodní
soutěže na zpracovatele projektové dokumentace
oprav komunikačních závad silnice II/117 v Tyršově
ulici na nábřeží Červeného potoka. Po souhlasu odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje
zajistit provedení obchodní soutěže.
n Rada souhlasí s navrhovanou změnou jízdního
řádu MHD platnou od 11. 12. 2011 do 8. 12. 2012,
dle návrhu společnosti PROBO BUS, a.s.
n Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze dne
21. 11. 2011 a uložila nepotřebné předměty navrženými způsoby zlikvidovat.
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 příspěvkem do výše 5.000 Kč
na pořízení přepážky zabraňující prašnosti a znehodnocování hygienických pomůcek pro tělesně postižené v budově úřadu. Projednat se Svazem tělesně
postižných MO Hořovice technické podmínky.
n Rada souhlasí s povedením prořezů a odstraněním dřevin v parku kolem sochy „obětem světových
válek“ dle dendrologického průzkumu zpracovaného v rámci studie nazvané „Rekonstrukce Panské
zahrady a prostoru před zámkem“. Zajistit provedení
výběrového řízení a provedení prací během měsíce
února 2012 dle dispozic pana místostarosty.
n Rada pověřuje komisi životního prostředí vytipováním nejvhodnějších pozemků pro sběrný dvůr
na základě podkladů o majetkových a jiných poměrech předaných odborem výstavby.
n Rada ukládá komisi životního prostředí vypracovat stanovisko k žádosti o pokácení, nebo zkrácení
stromu, který se nachází na veřejném prostranství
(parc. č. 94/01) u domu čp. 1449.
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 dle dispozic pana starosty.
n Rada souhlasí s podáním žádosti o úplatný převod
pozemkové parcely č. 90 v k. ú. Velká Víska od Po-
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zemkového fondu ČR Praha na město Hořovice. Připravit k projednání zastupitelstva s tím, že převod
na restituenty má přednost (dva se přihlásili).
n Rada souhlasí s prodejem pozemkové parcely
1639 o výměře 66 m2 v k.ú. Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání za navrhovanou kupní
cenu 300 Kč/m2 plus náklady spojené s prodejem.
n Rada souhlasí se smlouvou na zrušení sjednaného věcného břemene usnesením soudu v roce 1939
na pozemcích č. 2112/8, 2112/15, 2106/3, 2110/7
a 2112/11. Věcné břemeno spočívá v oprávnění přístupu, chůze a bezplatného používání koupaliště pro
vlastníky domu čp. 220 v Hořovicích.
n Rada souhlasí se zněním darovací smlouvy, podle které společnost Saint-Gobain Sekurit ČR, s. r.
o. daruje městu finanční částku 130.000 Kč na vybudování informativního radaru v Tyršově ulici
(příjezd do Hořovicích od Žebráku) a osvětlení
přechodu pro chodce na Palackého nám. (mezi hotelem a radnicí).
n Rada souhlasí se zněním obecně závazné vyhlášky
č. 2/2011 o místních poplatcích. Zapracovat úpravy
doporučené odborem dozoru a kontroly Ministerstva vnitra s tím, že text navrhovaný do přílohy bude
přímo součástí vyhlášky a následně připravit pro
jednání zastupitelstva.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy s firmou BNV
Consulting, s.r.o. na „Zpracování personálního auditu pro město Hořovice a příspěvkové organizace
města“ za 375 000 Kč včetně DPH.
n Rada města Hořovice vyslovuje souhlas se žádostí
příspěvkové organizace Městské kulturní centrum
Hořovice o finanční prostředky Středočeského kraje
ve výši 100.000 Kč formou grantového řízení.
n Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí
a právního pro jednání zastupitelstva dne 15. 12.
2011.
n Rada souhlasí s odměnou ve výši 50 % platu, včetně příplatků, která bude vyplacena ředitelům školských zařízení za činnost vykonávanou v roce 2011
nad rámec prací uvedených v pracovní smlouvě –
viz příloha originálu zápisu. Uvedená odměna bude
vyplacena z prostředků poskytovaných státním rozpočtem. n Rada souhlasí s nástinem rozpočtu města
Hořovice na rok 2012 po úpravách dle dispozic pana
starosty a doporučuje ho zastupitelům ke schválení.
n Rada souhlasí s návrhem 4. rozpočtového opatření města Hořovice na rok 2011 a doporučuje ho zastupitelům ke schválení. Projednat na zastupitelstvu.
n Rada souhlasí s předloženým návrhem rozpočtového výhledu města Hořovice do roku 2015 a doporučuje ho zastupitelům ke schválení.
n Rada nesouhlasí s podpisem dodatku smlouvy
s Českou poštou a uložila provést výběrové řízení
na dodávku služby doručování informačních materiálů.
n Rada se zabývala přípravou grantového systému
a žádá společenské organizace, aby svoje nároky
uplatnily kvalifikovaným způsobem do 31. 1. 2012.

Z usnesení Zastupitelstva
města Hořovice
ze dne 29. listopadu 2011
n ZM schvaluje koupi areálu Starého zámku od Vojenských lesů a statků, s. p., za kupní cenu 35 mil. Kč
+ 2% úrok p. a. Úhrada kupní ceny bude provedena
ve splátkách během 6 let. Podmínkou platnosti kupní
smlouvy je bezúplatný převod Panské zahrady do majetku města.
n ZM ukládá Radě města Hořovice zahájit a realizovat
kroky vedoucí k racionálnímu využívání budov v majetku města (knihovna, kino, Labe, Společenský dům,
MŠ Jiráskova, domek č. p. 918) a podávat o nich zastupitelstvu pravidelně zprávy.

Policejní ohlédnutí
do Hořovic a okolí
Vážení občané, v této rubrice pravidelně pohlížíme na závažné i zajímavé případy, které řeší
Policie ČR v Hořovicích i jejich okolí.
n Kontrola ubytoven v Hořovicích
V Hořovicích proběhla kontrola ubytoven.
„Policisté OOP Hořovice ve spolupráci s kriminalisty SKPV ÚO Beroun, cizineckou policií, psovody a HZS provedli dne 29. listopadu v ranních
hodinách v Hořovicích rozsáhlou kontrolu pěti
ubytoven, kdy bylo kontrolováno 63 osob, z toho
35 cizinců, jeden člověk byl zatčen na základě
příkazu k zatčení vydaným Okresním soudem
v Berouně,“ sdělila tisková mluvčí PČR nprap.
Lenka Uriánková.
n Neviděli jste pachatele?
„Neznámý pachatel dne 4. 12. v době od 11
do 17 hodin před domem v ulici Obránců Míru
odcizil uzamčené vozidlo BMW 318. Tímto jednáním vznikla škoda odcizením ve výši 20 tisíc
korun. Vozidlo bylo téhož dne nalezeno odstavené na parkovišti u občerstvení v obci Čenkov
a to poté, co neznámý pachatel s tímto vozidlem
způsobil dopravní nehodu v obci Jince a z místa
dopravní nehody ujel. Po pachateli nyní policisté
pátrají,“ uvedla nprap. Marcela Pučelíková.
n Sběrači kovů stále úřadují
Po Hořovicích se stále pohybují sběrači kovů,
kteří však nesbírají jen to nepotřebné, ale kradou
to, co jim nepatří. V Masarykově ulici dokonce
odcizili celkem 12 ks kovových přepravních boxů
v hodnotě celkem 12 000 Kč, 10 ks plechových
přepravních beden v hodnotě celkem 8.000 Kč
a dvě kovové drátěné klece v hodnotě celkem
1 000 Kč. „Neznámý pachatel v době kolem 19.15
hodin dne 11. 12. ze staveniště v žst. Hořovice
odcizil 125 metrů napájecího kabelu staveniště
v celkové hodnotě 29 148 Kč,“ přidává další případ Lenka Uriánková.
n V Loděnici škoda za dvacet milionů
Jak jste jistě zaznamenali, v gramofonce v Loděnici hořelo a vyšetřování se zatím pohnulo tak,
že dne 27. 11. byly policejním orgánem SKPV
Beroun podle §158/3 trestního řízení zahájeny
úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání
trestného činu Obecné ohrožení z nedbalosti dle
§273/1,3b) trestního zákona, ze kterého může být
podezřelý neznámý pachatel a to tím, že v důsledku pravděpodobného nedodržení bezpečnosti
práce způsobil požár budovy výroby v obci Loděnice, kdy tímto způsobil předběžně vyčíslenou
škodu ve výši 20 000 000 Kč. „S uvedeným požárem byly nahlášeny dvě lehčí zranění - popáleniny u muže a žena se nadýchala zplodin, oba byli
ošetřeni lékařem. Na místě bylo osm jednotek
HZS - SDH /Beroun, Rudná, Řevnice, Loděnice/,
vyšetřovatel HZS Beroun, vyšetřovatel KR HZS,
velitel zásahu HZS, RZS Beroun, hlídka OOP Beroun a výjezd ÚO SKPV Beroun,“ sdělila tisková
mluvčí Policie ČR. První závěry jsou takové, že
požár měl údajně vzniknout od zapalovače.
n Někdo vlezl do „Liďáku“
Zloděj se vypravil na lup do restaurace ve Společenském domě z 11. na 12. prosince. „Pachatel
odcizil alkohol, kávomlýnek a potraviny. Uvedeným jednáním byla způsobená škoda předběžně
vyčíslena ve výši 500 Kč, škoda vzniklá odcizením
byla předběžně vyčíslena ve výši 20 000 Kč,“ přibližuje nprap Marcela Pučelíková.
-jb-

www.mesto-horovice.cz

informace

Kulaté výročí
významného hudebníka
Těžko bychom hledali někoho, kromě geniálního houslisty Josefa Slavíka, kdo se tolik
zasloužil o hudební život v Hořovicích, jako
je František Procházka. Tento hudební pedagog, instrumentalista a dirigent slaví 22. ledna
2012 významné životní jubileum - 80 let. Je
zcela na místě při této příležitosti vzpomenout
na jeho veliký přínos městu i celému regionu.
Od roku 1957 působil na Základní umělecké
škole Josefa Slavíka nejprve jako učitel a od roku
1963 do roku 1993 jako ředitel. Celkem tedy 36
let obětavé pedagogické práce, v níž pokračuje
i v současnosti. Od počátku svého působení
v Hořovicích úzce spolupracuje s hudebními
soubory lidových hudebníků. Pět let byl dirigentem Velkého dechového orchestru v Hořovicích. Založil několik souborů: taneční orchestr Metronom (1966 - 1980), Slavíkův smyčcový
orchestr, žesťový soubor Hořovičtí pozounéři.

n Již tradiční předvánoční setkání seniorů na radnici v Hořovicích pořádané Domovem Na
Výsluní, se tentokrát uskutečnilo 8. prosince.

Porodnice vítá maminky již 50 let
Přesně 50 let uběhlo od doby, kdy se v hořovické nemocnici narodilo první miminko, a to
konkrétně 13. prosince 1961, kdy gynekologicko-porodnické oddělení vedl primář MUDr. František Kolář. Porodnice U Sluneční brány od té doby doznala velkých změn a dnes je vyhledávaným zdravotnickým zařízením nejen mezi maminkami z berounského regionu, ale také z Prahy
a jiných měst především Středočeského kraje. Ty si ji vybírají kvůli modernímu prostředí, ale
hlavně kvůli rodinné atmosféře a péči zdravotnického personálu.
Na hudební škole František Procházka založil a vedl žákovský orchestr a dětský pěvecký soubor Slavíček. V letech 1958 - 1963 byl
členem Slavíkova kvarteta při Králodvorských
železárnách Králův Dvůr. V roce I969 založil při Základní umělecké škole Kruh přátel
hudby, který v té době neměl v širokém okolí
obdobu a ve městě působil až do roku 1997.
Uspořádal kolem 300 koncertů, na nichž vystupovali umělci - sólisté i hudební soubory
světové pověsti. Slavíkovy Hořovice byly hudebním svátkem, který přitahoval pozornost
významných osobností a institucí kultury
z celých Čech. Za všechnu obětavou práci
a přínos městu panu Františku Procházkovi
děkujeme a k jeho životnímu jubileu přejeme
hodně zdraví další úspěšné tvůrčí činnosti.
-pe-

Hořovičtí hráli v Českém rozhlase

n Na fotografii Jana Dolejše Hořovická muzika při návštěvě v ČR Plzeň.

n Dne 6. prosince navštívil Domov Na Výsluní,
Hořovice Mikuláš se spoustou pomocníků, aby
potěšili zdejší klienty.

www.mesto-horovice.cz

Po deseti letech přijala pozvání do pořadu
U muziky s Plzeňáky aneb U soudku Chodovaru Hořovická muzika Bohumila Vojíře.
Za účasti posluchačů tak opět vystoupila 3.
11. 2011 ve velkém studiu ČR Plzeň, zpívali
Jarka Fialová, Dáša Maříková, František Patera a František Fremund.
Hořovickou muziku založil v roce 1920
bývalý vojenský kapelník Vojtěch Jánský, který se do Hořovic přistěhoval. Dlouholetým
spolupracovníkem byl hudebník a skladatel

Bohumil Lepič, který v této dechovce také
hrál a složil pro ni mnoho dodnes hraných
skladeb. Současný kapelník Bohumil Vojíř
v roce 1990 ukončil činnou službu v Hudbě Hradní stráže a v Hořovické muzice velmi dobře uplatňuje své zkušenosti. Veškeré
skladby zahrané pod jeho vedením nezapřou
pevnou ruku vojenského kapelníka. Celý program v Českém rozhlase Plzeň moderoval redaktor Jaroslav Kopejtko.
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Místní doprava Hořovice v X od 11. 12. 2011
Odjezdy ze stanoviště:
nám. Boženy Němcové
stanoviště č. 2
5:46 Praž.
6:20 č.3 Praž.
6:22
6:57
7:14
7:52
8:05 č.3 Praž
8:14
9:14
9:45 č.3 Praž.
10:14
11:14



Odjezdy ze stanoviště:
nám. Boženy Němcové  Železniční stanice
stanoviště č. 2
 4:46
 11:43
5:48
12:03 č.5 P II.
5:49 č.5 P II.
12:43
6:36 č.5 P II.
13:31 č.5 P II.
6:37
14:03
 6:38
14:34
6:46 č.5 X.,So, Ne, PII.
14:47 č.5 P II.
7:36
15:13
7:45 č.5 P II.
15:25 č. 7
8:46
15:43
 9:08
16:24
9:46
17:28 č.5 P II.
10:39 č.4
18.44 č.5 P II.

Nemocnice

11:20 č.3 Praž.*
11:31 Praž.
12:20 č.3 Praž.*
12:47
13:47
14:05 Praž.
14:17
15:05 č.3 Praž.
 15:14
15:32
 16:14

13:20 č.3 Praž So, Ne č.3
B I.
* = nejede o prázdninách
X = jede v pracovní dny
 = zdarma linka C9

č.4 = Dobříš
č.4 = Dobříš

Odjezdy ze stanoviště:
Nemocnice  nám. Boženy Němcové
5:14
11:35 ž
 6:30 ž
11:55 Praž.
6:40 Praž.
12:35 ž
6:45 Praž.
12:40 Praž.*
7:40 ž
13:13
8:10 Praž.
13:55 ž
8:38 ž
14:10
8:55 Praž. *
14:30 ž Praž.
 9:00 ž
15:30 Praž.
9:38 ž
15:35 ž
9:55 Praž. *
16:20 ž Praž.
10:55 Praž.
18:20 Praž.
11:07
16:25 Praž. So, Ne B I.

 = zdarma linka C9
ž = na železnici
I. = na Valdek I.
B = Beroun č. 3
* = nejede o prázdninách

N = do nemocnice
II. = přes Valdek II.

č.5 = Příbram
č.7 = Komárov

Odjezdy ze stanoviště:
Železniční stanice  nám. Boženy Němcové
4:53
12:50 P II.
 5:38 N Praž.
13:05
 6:12 N
13:40 N
13:50 X.,So, Ne, P II.
6:15
6:33
14:10 N
6:40
14:41
6:48 P II.*
15:07 N
6:50 N
15:25 N
7:05 So, Ne P II.
15:50 P II.
7:07 N
16:07 N
7:45 N
16:45
8:07 N
17:11
17:18 X.,So, Ne, P II.
9:07 N
 10:07 N
17:50 P II.
 11:07 N
18:45
19:05 X.,So, Ne, P II.
12:35N
12:45

X = jede v pracovní dny
Praž. = jede Pražskou ulicí

Sestavil p. Kořínek, Hořovice

210009 C 9 – MHD Hořovice; zdarma v pracovní dny

Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.

Přepravu zajišťuje : PROBO BUS a.s., Hořovice, Masarykova 549, tel.311512544, fax 311653207
Tč Zastávky
1
3
5
7
13
17
15
21
19
25
X
1 Hořovice,Cintlovka
2 Hořovice,Sklenářka I

27

29

33

...
X

X
27

...
X

X

od 5:34 ...
| 5:36 X

...
X

...
X

...
X

...
X

...
X

13:35
13:37

...
...

...
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

4 Hořovice,Letná
5 Hořovice,Valdek I

| 5:39 6:14 7:08 7:46 10:08 11:08 13:06 13:41
| 5:41 6:16 7:10 7:48 10:10 11:10 13:08 13:43

...
...

14:11 15:08 15:26 16:08
14:13 15:10 15:28 16:10

6 Hořovice,Valdek II \004

|

...

7 Hořovice,Palackého nám.
8 Hořovice,nám.B.Němcové \004

| 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
| 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

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

9 Hořovice,Vrchlického

|

<

10 Hořovice,Komenského

|

<

11 Hořovice,u hřbitova
12 Hořovice,u zámku

| < 6:26 7:18 7:56 10:18 11:18
v 5:48 6:28 7:20 7:58 10:20 11:20

...
...

13:51 < 14:21 15:18 15:36 16:18
13:53 14:07 14:23 15:20 15:38 16:20

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

6:24 7:16 7:54 10:16 11:16
<

X jede v pracovních dnech

27

nejede od 27.12.11 do 30.12.11

<

<

<

<

...

13:49

<

...

<

<

14:19 15:16 15:34 16:16
<

2727

<

<

<

VLAKY odjezdy:
O
R
O
O
R
O
R
R
O
R
R
O
R
R
O
R
O
R
O
R
O
R
O
R
O
R
O
R
O
R
O
R
O

Plzeň hl. n
3:47 Kařízek
4:08
5:11 Kařízek
5:08
6:08
6:20
7:08
8:08
8:20
9:08
10:08
10:20
11:08
12:08
12:20
13:08
13:20
14:08
14:20
15:08
15:20
16:08
16:20
17:08
17:20
18:08
18:20
19:08
19:20
20:08
20:20
21:11
22:49

Hořovice
4:02
4:56
5:26
5:56
6:56
7:16
7:56
8:56
9:16
9:56
10:56
11:16
11:56
12:56
13:16
13:56
14:16
14:56
15:16
15:56
16:16
16:56
17:16
17:56
18:16
18:56
19:16
19:56
20:16
20:56
21:16
21:57
23:49

Beroun
4:23
5:14
5:47
6:14
7:14
7:37
8:14
9:14
9:37
10:14
11:14
11:37
12:14
13:14
13:37
14:14
14:27 Zdice
15:14
15:37
16:14
16:37
17:14
17:37
18:14
18:27 Zdice
19:14
19:37
20:14
20:37
21:14
21:37
22:14
0:10

Praha hl. n.
X
5:51
*
nejede 25., 26. 12, 1.1.
6:51
nejede 25., 26. 12, 1.1.
7:51
*
8:51
9:51
10:51
11:51
12:51
13:51
14:51
X
15:51
16:51
X
17:51
18:51
X
19:51
nejede 24.12.
20:51
X
21:51
nejede 24., 31.12.
22:51
**

X = jede pouze v prac. dny,
* = jede X, So a 1.8.5., 5.7.,28.9,; nejede 7.7., 29.9
** = Kařízek přestup, z Plzně nejede 24./25.31.12./.1.1. jede v Pa/So, So/Ne a 25./26., 8./9.4, 30.4.,1.5., 7./8.5.,
4./5.5./6.7.,27./28.9.,;
nejede 24./25.12, 31.12./1.1.

VLAKY odjezdy:
O
O
R
O
R
R
O
R
R
O
R
R
O
R
R
O
R
O
R
O
R
O
R
O
R
O
R
O
R

Praha,hl.n.
5:07
6:07
7:07
8:07
9:07
10:07
11:07
12:07
13:07
14:07
15:07
16:07
17:07
18:07
19:07
19:12
20:07

Beroun
4:30
5:20
5:44
6:20
6:44
7:44
8:20
8:44
9:44
10:20
10:44
11:44
12:20
12:44
13:44
14:20
14:44
15:30 Zdice
15:44
16:20
16:44
17:20
17:44
18:20
18:44
19:30 Zdice
19:44
20:09
20:44

Hořovice
4:55
5:41
6:00
6:41
7:00
8:00
8:41
9:00
10:00
10:41
11:00
12:00
12:41
13:00
14:00
14:41
15:00
15:41
16:00
16:41
17:00
17:41
18:00
18:41
19:00
19:41
20:00
20:41
21:00

R
O
R

21:07
21:12
23:29

21:44
22:14
0:06

22:00
22:37
0:22

Plzeň hl.n
5:54
nejede 25.12., 1.1.,
6:37
X
6:49
7:37
7:49
8:49
9:37
9:49
10:49
11:37
11:49
12:49
13:37
13:49
14:49
15:37
15:49
16:37
X
16:49
17:37
17:49
18:37
X
18:49
19:37
nejede 24.12.
19:49
20:37
X
20:49
21:37
nejede 24.12., Beroun přestup
21:49
jede v X a Ne, nejede 24., 25.. 31.12.,
8.4.,5.6.7.,28.9.,17.11.
22:49
nejede 24., 25. 31.12.
22:52
Kařízek, nejede 24., 31.12., Beroun přestup
1:09
nejede v So/Ne,a 25./ 26.. 8./9.4.,5./6./6.7.7.,28./29.9.
Změna vyhrazena!

informace

Střední odborné
učiliště HLUBOŠ
Učební a studijní obory
ve školním roce 2012/2013
pracoviště HLUBOŠ - kontakt:
318 429 921, souhlubos@quick.cz
pro absolventy 9. tříd ZŠ:
8 Operátor dřevařské výroby SOU, 4.
roky, maturita
8 Truhlář SOU, 3 roky
8 Čalouník - čalounice SOU, 3 roky
8 Tesař SOU, 3 roky
8 Zpracovatel dřeva SOU, 3 roky
8 Umělecký truhlář a řezbář SOU, 3 roky
8 Kominík SOU, 3 roky
pro absolventy 9. tříd Speciálních škol:
8 Truhlářská a čalounická výroba SOU,
3 roky
8 pro absolventy SOU - nástavbové studium: Podnikání, denní 2 roky, dálk. 3
roky, maturita
odloučené pracoviště DOBŘÍŠ - kontakt: 318 521 072, soudobris@post.cz
pro absolventy 9. tříd ZŠ:		
8 Strojní mechanik, SOU, 3 roky
8 Karosář, SOU, 3 roky
8 Mechanik opravář motor. vozidel, SOU,
3 roky
8 Podkovář a zem. kovář SOU, 3 roky
8 Opravář zemědělských strojů, SOU,
3 roky
pro absolventy 9. tříd Speciálních škol:
8 Opravářské práce, SOU, 3 roky
8 Pečovatelské služby, SOU, 3 roky
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
pátek 13. 1. 2012
8:00 - 17:00
sobota 14. 1. 2012
8:00 - 12:00
pátek 10. 2. 2012
8:00 - 12.00
Ubytování a stravování:
Ubytování je zajištěno v Domově mládeže v areálu učiliště. K dispozici je 56
lůžek, cena je 700,- Kč měsíčně. Cena celodenní stravy pro žáka je 72,- Kč. K dispozici je posilovna, tělocvična, hřiště.
Stravování žáka SOU je zajištěno v jídelně, v budově školy. Cena oběda je 25,Kč. V budově školy je možno zakoupit
rychlé občerstvení.
Více informací na: wwwsouhlubos.cz

Poděkování Digitusu
Jsme skupina důchodkyň, která se
schází v Digitusu v Hořovicích. Pod odborným vedením děláme různé ruční
práce. V současné době vyrábíme adventní věnce a vánoční svícny. Všem v Digitusu a paní Vlaďce Ryndové moc děkujeme
a přejeme mnoho úspěchů v novém roce.
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Mikuláš a čert v ZŠ Hořovice, Svatopluka Čecha 455
V pondělí 5. prosince žáci naší základní školy od rána nedočkavě čekali, zda i do jejich
školy přijde Mikuláš a čert. S přibývajícím časem stoupala nervozita, ale jak se Mikuláš objevil ve dveřích, ulevilo se všem. Děti čertovi zazpívaly písničku a za odměnu dostaly drobné
sladkosti. Jménem všech žáků a pedagogů naší školy, přeji Všem veselé Vánoce a hodně zdraví
a štěstí v Novém roce 2012.
Mgr. Martina Štochlová, ředitelka školy

Zápis do 1. třídy 2. ZŠ Hořovice
2. Základní škola Hořovice, Jiráskova 617
Zápis do 1. třídy
pro školní rok 2012 – 2013
Zveme Vás a Vaše dítě k zápisu do naší
školy, který se bude konat ve čtvrtek 19.
ledna od 15 do 17 hodin ve školní budově
na Vísce.
A co nabízíme !?
Jsme škola s dvěma sty padesáti žáky. Třídy 1. stupně jsou umístěny v budově na Víseckém náměstí mimo městský ruch. Třídy
jsou útulné, vybavené novým nastavitelným
nábytkem a moderní technikou - 3 interaktivní tabule (projektová a interaktivní výuka jsou u nás samozřejmostí). V budově je
i školní družina pro většinu žáků 1. stupně.
Vychovatelky přebírají děti po skončení vyučování, odvádějí děti na oběd do školní jídelny a vyplňují volný čas žáků různými ak-

tivitami do příchodu rodičů. Na dobré úrovni
je mimoškolní činnost. Žáci si mohou vybrat
z 18 kroužků (atletika, horolezecká stěna, informatika, deskové hry aj…). Velký zájem je
o letní i zimní školu v přírodě pro žáky prvního stupně. Disponujeme velmi dobrým lyžařským a snowboardovým vybavením, které
poskytujeme našim žákům za cenu servisu.
Součástí školy na Vísce je i nově vybudované
sportovní hřiště s umělým povrchem.
K zápisu přineste: rodný list dítěte, v případě zdravotních, vývojových nebo jiných
problémů je třeba předložit příslušné doklady
pro odložení školní docházky (doporučení
dětského lékaře, zpráva PPP).
Od Vašeho dítěte budeme chtít, aby nám
nakreslilo obrázek, řeklo básničku nebo zazpívalo.
Těšíme se na Vaši hojnou účast!
Mgr. Jiří Vavřička, ředitel školy

Zápis do 1. třídy ZŠ Svat. Čecha
Základní škola Hořovice, Svatopluka Čecha
455, 268 01 Hořovice, tel: 311 512 958, email:spec.skoly.horovice@quick.cz, www.spechorovice.cz
Zápis do 1. třídy
pro školní rok 2012 – 2013
Vážení rodiče, zveme vás a vaše děti k zápisu do školy. Zápis se bude konat ve školní
budově v ulici Sv. Čecha ve středu 8. února
2012 od 15 do 16 hodin. Můžete přijít i v jiném termínu.

K zápisu vezměte s sebou: Občanský průkaz, rodný list dítěte a veškerá vyšetření z pedagogických poraden
Naše škola je určena pro děti s mentálním
postižením, které z různých důvodů nezvládají nároky běžné základní školy, pro žáky
kteří potřebují více školní péče, mírnější výukové tempo. Nabízíme klidné vstřícné prostředí a kvalifikované speciální pedagogy s
dlouholetou praxí.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Mgr. Martina Štochlová, ředitelka školy
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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 Výstava fotografií - spolku PRAŠIVINA
do 3. 2.
V minigalerii Klubu Labe- Výstava fotografií
světoznámého hudebně-dramaticko-výtvarně-poetického závislého útvaru - PRAŠIVINA
n Mé dceři řekni, že odjíždím...
7. 1. sobota od 19:30
Divadlo na Vísce uvádí reprízu hry francouzské autorky Denise Chalem. Baladický
příběh o životě za mřížemi.
DOKUMENTY V RÁMCI FESTIVALU
ČESKÁ RADOST V ČESKÝCH KINECH
n Rock života
12. 1. čtvrtek od 19:30
Obyčejná legenda Olda Říha jako Katapult
osudu.
n Pod Sluncem tma
13. 1. pátek od 19:30
Dráty, zkraty a dva čeští světlonoši v zambijské
buši.
n Venku
14. 1. sobota od 19:30
Doopravdy to začíná venku - příběhy tří lidí
opouštějících vězení.
n Závod ke dnu
18. 1. středa od 19:30
Film o zavřených fabrikách, zrušených vlacích
a o tom, co bude s “přebytečnými” lidmi bez
práce.
n Em a On
19. 1. čtvrtek od 19:30
Něžný buran Xavier Baumaxa.
n AC/DC - Špejbl´s Helprs revival band
20. 1. pátek od 21:00
První koncert revivalové legendy po Novém
roce, tradičně již, kde jinde, než v klubu Labe.

n Společenský dům
Nádražní 606, tel. 311 512 915

8. Bál

Základní kynologická
organizace Hořovice
Vás zve na

hořovických
kynologů

21.
20.00

ledna 2012
Koná se v sobotu
ve Společenském domě v Hořovicích
Začátek ve
hodin, vstupné
Kč
K tanci a poslechu hraje Merkur, bohatá tombola
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hlavní sponzor

dovoz a prodej biologicky vhodných krmiv

n Knihovna Hořovice
Vrbnovská 1138, tel. 311 513 774
www.mkc-horovice.cz/mkc-knihovna.html
e-mail: knihovna@mkc-horovice.cz
Výpůjční doba:
Pondělí, Středa, Čtvrtek

12:00 - 17:00
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Úterý
8:00 - 11:00
Internet pro veřejnost:
Pondělí - čtvrtek
8:00 - 11:00
Pátek
8:00 - 11:00

leden 2012

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

n Taneční
Sál radnice Hořovice.
n Taneční pro dospělé a mládež
pátky od 6. 1. 2012
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

Koncerty ZUŠ Hořovice
V pátek 6. ledna od 18 hodin v Klubu Labe Hořovice SWINGOVÝ TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT. Účinkují žáci Základní
umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice
z klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernestové a ANNA - H - BANDu pod vedením
MgA. Oldřicha Hliňáka. V programu zazní vánoční a swingové evergreeny.

Pocta Antonínu Dvořákovi
Žákyně Základní Umělecké Školy Josefa Slavíka Hořovice Markéta Hošková (2000, třída Aleny Spilkové, klavír) a Jana Pommová
(1999, třída Květuše
Ernestové,
zpěv)
- na fotografii - se
23. listopadu zúčastnily nesoutěžního přehlídkového
koncertu žáků ZUŠ
Středočeského kraje Pocta Antonínu
Dvořákovi při příležitosti 170. výročí narození českého hudebního mistra ve
velkém sále divadla Antonína Dvořáka na
Příbrami. Naše sólistky sklidily zasloužený
potlesk publika, kladné hodnocení poroty,
Pamětní list a věcné dary od Města Příbram
a Středočeského kraje.
Akce pořádaná Středočeským krajem a ZUŠ
Příbram I, nám. T. G. Masaryka 155 se konala pod záštitou hejtmana Středočeského
kraje MUDr. Davida Ratha.

Adventní koncert v Mrtníku
Žáci Základní umělecké školy Josefa
Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy
Květuše Ernestové oživili svým vystoupením
kostel Narození Panny Marie o třetí adventní neděli 11. prosince. V programu koncertu
s názvem VENI CONSOLATOR zazněly
české adventní anonymy z Franusova a Božanova kancionálu s tématem Ave Maris

Stella, árie con tromba sola z pera P. D. Stachowicze, A. Caldary a G. F. Händela a Bachova brilantní sopránová kantáta Jauchzet
Gott, BWV 51, z roku 1730, s náročným
trumpetovým partem. Květuši Ernestovou a komorní pěvecký soubor ZUŠ Josefa
Slavíka Hořovice doprovázel jako obvykle
ředitel chrámové hudby Královské kanonie
premonstrátů v Praze na Strahově a varhaník světového formátu Vladimír Roubal,
virtuózní trumpetové party interpretoval
1. trumpetista trubačů prezidenta České
republiky František Svejkovský. Návštěvníci koncertu přispěli na záchranu varhan
v kostele Narození Panny Marie, 116. opusu
Emanuela Šimona Petra, částkou 3 725 Kč.

n Domeček Hořovice
Středisko volného času
Větrná 869 Hořovice, tel.: 311 512 223
www.domecekhorovice.cz
n 4. ledna - OBLASTNÍ KOLO FLORBAL
- HOŘOVICKO. Florbalový turnaj pro žáky
8. - 9. tříd ZŠ na Hořovicku.
n 5. ledna - OBLASTNÍ KOLO FLORBAL
- BEROUNSKO. Florbalový turnaj pro žáky
8. -9. tříd ZŠ na Berounsku.
n 9. ledna - OKRESNÍ KOLO FLORBAL DÍVKY. Florbalový turnaj pro žákyně 8. - 9.
tříd ZŠ .
n 9. ledna - KURZ KVĚTINOVÁ BROŽ
Z ORGANZY. Kurz pro maminky i slečny,
které si chtějí vyrobit krásnou brož nebo ozdobu na cokoliv ve tvaru květiny z organzy.
n 11. ledna - OKRESNÍ KOLO FLORBAL CHLAPCI. Florbalový turnaj pro žáky 8. - 9.
tříd ZŠ .
n 14. ledna - 36. ročník BĚH PARTYZÁNSKOU STEZKOU. Tradiční běh pro otužilé
běžce k partyzánskému krytu v Oseku.
n 14. ledna - KURZ BŘIŠNÍCH TANCŮ.
Kurz pro začátečníky i pokročilé v Litni.
n 16. ledna - KURZ MALOVANÉ TRIČKO.
Kurz pro šikovné děti i dospělé, kteří si chtějí
vyrobit originální tričko podle vlastní fantazie
nebo pomocí parádních šablonek.
n 18. ledna - PYTHAGORIÁDA. Matematic-ká soutěž pro žáky 6. - 8. ročníků ZŠ.
n 19. ledna - KURZ EVALUACE ŠVP. Kurz
Evaluace Školních vzdělávacích programů
SVČ.
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n 21. ledna - POHÁDKOVÝ DOMEČEK.
Sobotní dopoledne pro děti od tří do šesti let
plný zábavy, tvoření,her a soutěží.
n 21. ledna - KURZ PLETENÍ Z PEDIGU.
Sobotní kurz pro šikovné slečny a maminky,
které se chtějí naučit nebo zdokonalit v práci
s pedigem.
n 25. ledna - MATEMETICKÁ OLYMPIÁDA Z5, Z9. Matematická soutěž pro žáky 5.
a 9. ročníků základních škol.
n 27. ledna - KURZ HEDVÁBNÁ ŠÁLA.
Přijďte si vyrobit šálu pro slavnostní nebo
i denní nošení pro sebe nebo maminku.
n 27. -29. ledna PEDAGOGICKÉ MINIMUM. Kurz na klíč pro externí pracovníky
DDM Sokolov.
n 28. ledna - KURZ TIFFANY. Sobotní kurz
pro mládež a dospělé, kteří si chtějí vyrobit
skleněnou vitráž technikou tiffany.

n Klub Betlém
projekt Farní charity Beroun, Lochovice
- Obecní úřad, e-mail: Klubbetlem@seznam.cz, tel.:724 219 892, 724 774 299
PROGRAM
4 4. 1. středa od 15:00 - Příprava Tříkrálové
sbírky - příprava kostýmů
4 7. 1. sobota 14:00 - 17:00 - Tříkrálová sbírka
- vyjdeme společně do ulic vybrat pár penízků
na podporu Stacionáře sv. Anežky v Berouně
4 9. 1. pondělí 10:00 - 11:00 Tanečky pro
nejmenší, 11:00 - 18:00 Výroba sněhuláků sníh, papír, textil - Soutěž o nejlepšího sněhuláka
4 11. 1. středa 9:30 - 11:30 Programová porada
- přijďte se i Vy podílet na plánování programu,
9:30 - 11:30 Právní poradna - náš právník Vám
zdarma poradí v právních otázkách, 9:30 - 11:30
Výroba domácího pečiva - pečeme houstičky
4 16. 1. pondělí 9:30 - 11:30 Poznáváme stopy zvěře ve sněhu - pod vedením zkušeného
myslivce do terénu na poznávání stop zvířat.
4 18. 1. středa 9:30 - 11:30 Výroba sněhových
vloček - stříháme, kreslíme, lepíme
4 23. 1. pondělí 10:00 - 11:00 Tanečky a zpívánky pro nejmenší, 11:00-18:00 Výroba
medvědů z ořechů a oříšků
4 25. 1. středa 15:00 - 17:00 Radovánky na sněhu - sáňkujeme, koulujeme, stavíme sněhuláky
4 30. 1. pondělí 14:00 Prodejní výstava
medvědů na sále OÚ Lochovice - přineste své
odložené mazlíčky, uděláte tím někomu radost
a výtěžkem podpoříte provoz Betléma

kojenců a dětí do tří let 4 vyřezávání ze dřeva
4 pletení, šití, háčkování s Lumou
n Mladí a dospělí
4 jóga 4 břišní tance 4 aerobik a stepaerobik
4 klub deskových her 4 tvoření s Ivetou 4
pletení, šití, háčkování s Lumou 4 vyřezávání
ze dřeva 4 kurz zdravého způsobu vaření…
a další 4 studium tarotu 4 oáza vnitřního
míru (esoterika, mystika)
n Jednorázové aktivity:
4 Bubnovačka a ethno hudební nástroje
4 Tvořivé dílny na radnici 4 Bleší trhy
4 Přednášky a setkání na různá témata 4
masáže od zkušených terapeutů, aromaterapie, čínské masáže aj.

n Tvořivý ráj
Pražská 376, Hořovice
www.tvorivyraj.cz.
Obchod pro tvořivé lidi, kde zakoupíte
hračky a hobby materiál, děkuje všem svým
zákazníkům, partnerům a přátelům za přízeň
v uplynulém roce a přeje jim do nového roku
jen to nejlepší.
V lednu vás zveme na tyto kurzy:
n Kurzy pro děti:
4 Tvořílci: každý čtvrtek od 15:00 do 16:30
4 12. 1. - Vyrábíme magnetky - 50,-Kč
4 19. 1. - Váza z látky - 50,-Kč
4 26. 1. - Sněhulák - 50,-Kč
n Kurzy pro dospělé:
4 13. 1., 20. 1. a 27. 1. vždy od 17:15 do 19:30
- Pleteme s Alenkou košík s víkem z pedigu
4 28. 1. od 9:00 do 11:00 - Drátujeme s Jarkou - odrátovaná miska

n O. S. Sedmikráska
www.sedmikraska-os.cz, tel.: 733 784 077,
sedmikraska-os@seznam.cz
Společnými silami členů sdružení pro Vás
utváříme aktivity, vzdělání i zábavu pro děti,
mladé i dospělé. Do našeho přátelského
kolektivu se můžete zapojit i Vy a např. nám
můžete pomoci s organizací a nápady.
Aktuálně nabízíme tyto pravidelné kurzy:
n Děti:
4 hodinka pro nejmenší 4 klub deskových
her 4 tvoření s Ivetou 4 hravý kroužek Pohádka (divadelní kroužek) 4 kurz masáží
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n Točník
KAFÉ BAR BÁRKA
n Kuzmich Orchestra
20. 1. pátek od 20:00
Skladby Kuzmich Orchestra oscilují mezi intimní křehkostí umocňovanou vyjímečným
zpěvem Doroty Barové, elektroakustickým

neofolkem, v němž se prolíná akustická kytara s vrstvením vokálů a ostřejší bigbítovou
polohou.

n Žebrák
KULTURNÍ KLUB
tel. 311 533 438
n Disko s programem
soboty od 21:00
n Společenský ples firmy VALEO
7. 1. sobota od 20:00
n Maturitní ples SOŠ Beroun - Hlinky
13. 1. pátek od 20:00
n Rybářský ples
21. 1. sobota od 20:00
n Maturitní ples SOŠ Hořovice
27. 1. pátek od 20:00

n Církve
n ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
Program bohoslužeb v lednu:
4 nedělní mše: 8:30 Lochovice, 10:00 Hořovice, kostel sv. Jiljí, poslední neděle v měsici,
kostel sv. Trojice na nám., 11:30 Mrtník, 15:00
Praskolesy
4 mše ve všední dny: středa v 16:00 domov
pro seniory Hořovice (1x za 14 dní) tj. 4.
1., 18. 1., čtvrtek v 8:00 kostel sv. Jiljí, pátek
v 16:00 kostel sv. Jiljí, po mši výstav Nejsvětější svátosti
4 Výuka náboženství se koná každý čtvrtek
v 15:45
4 Další program leden: neděle 22.1. v 17:00
ekumenická bohoslužba, kostel sv. Trojice
na náměstí.
n ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV
EVANGELICKÁ
Valdecká 408, Hořovice. Tel.: 311 510 731
4 Každou neděli od 9:30 pravidelné bohoslužby (2. neděli v měsíci jsou bohoslužby
s Večeří Páně)
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 Čtvrtek 5. 1. v 16:30 - Novoroční puding
na faře s promítáním fotek z vánoční slavnosti
(mladší a starší děti a mládež dohromady).
4 Ve středu 11. 1. v 19:00 - Biblická hodina
pro dospělé. Společně se zamýšlíme nad evangeliem podle Marka.
4 Čtvrtek 26. 1. 19:00 - Večer s hostem. Host:
nemocniční kaplanka Mgr. Anna Šourková. Téma: Moje práce v Ústavu hematologie
a krevní transfúze.
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
Těšíme se na Vás a přejeme Vám požehnaný
a pokojný nový rok 2012!
n CÍRKEV ČESKOSLOV. HUSITSKÁ
Husův sbor v Žebráku.
4 Bohoslužby v neděli 1., 8., 15. 21. a 28. 1.
ve 14:00.
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Ká.Ča (KávaČaj)
Srdečně zveme všechny občany (nejen seniory) na naše další setkání v rámci
cyklu Ká.Ča., které se uskuteční 4. ledna.
Novoroční období často bývá plné
dobrých předsevzetí, která se týkají zdravotního stavu a životního stylu, proto
Vám přinášíme besedu o produktech pro
zdraví. Zajímavou a poučnou přednášku
si pro Vás připravila Ing. Marta Valentová a bude na téma: „Aloe Vera a Colostrum - produkty pro zdraví“.
Začátek je ve 14 hodin v objektu: Digitus Mise, o.p.s. - Centrum denních služeb (Pod Dražovkou 1142, tel. 731 757
598, 311 517 265).
kolektiv Digitus Mise, o.p.s.

1. základní škola Hořovice, Komenského 1245

Pošlete nám svá blahopřání
či vzpomínky
do společenské rubriky.
Otištění zdarma!
Stejně tak informace
o kulturních a sportovních
akcích či další tipy na články.

Nohejbalový svátek v Hořovicích
V sobotu 10. prosince přivítala hořovická
městská sportovní hala deset trojic různé výkonnostní úrovně, které přijely poměřit síly
na tradiční nohejbalový turnaj trojic O pohár
starosty města Hořovice. Kdo čekal, stejně jako
v minulých letech, výborný nohejbal, rozhodně nemohl být zklamán, letošní již pátý ročník
turnaje posunul pomyslnou laťku opět o kousek
výše.
Hrací systém rozdělil účastníky do dvou základních pětičlenných skupin, nejlepší čtyři trojice z každé z nich postupovaly do vyřazovacího
pavouka. Favorité nepřipustili výrazná překvapení a opanovali své skupiny. Skupinu A vyhrál
Zaječov před Zbirohem B, Komárovem a Otmíčemi, skupinu B Zbiroh A, následoval ho Běštín,
Záluží a Hořovice. V prvním čtvrtfinále na sebe
narazili hráči Zaječova a Hořovic, po prvním
překvapivě vyrovnaném setu favorit zabral
a ve druhém již hladce zvítězil, celkově vyhrál
2:0 na sety. Druhé čtvrtfinále svedlo dohromady Běštín a Komárov, postoupil Běštín. V zápase Zbirohu B se Zálužím došlo k prvnímu
překvapení turnaje, Záluží zvítězilo 10:6, 10:7
a trochu neočekávaně postoupilo do semifinále.
Poslední čtvrtfinálový zápas pak vystavil stop
v turnaji Otmíčím, postup bral po jednoznačné
výhře 2:0 na sety Zbiroh A. Semifinále nabídlo
souboj Zaječova a Běštína, zápas neměl jasného
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favorita. Oba týmy hrály s maximálním nasazením, prim hrál útok, kde jak Michal Pecina,
tak i Jirka Macura dokazovali svoji extratřídu.
Ve dvou vyrovnaných setech zvítězil Zaječov
10:9, 10:9 a postoupil do finále. Zde na něj čekal
tým Zbirohu A, který bez větších problémů přešel ve druhém semifinále přes Záluží 2:0 na sety.
V zápase o třetí místo podlehl bez motivace
hrající Běštín Záluží a skončil celkově až čtvrtý.
Finále mělo zodpovědět otázku, zda celý den
velmi dobře hrající tým Zbirohu A dokáže pochytat útoky dvoumetrového žateckého bijce
a naopak eliminovat jeho blok svojí pestrou
útočnou hrou. Zpočátku tomu vše nasvědčovalo, Milan Rajmon s Jirkou Peterkou těžili
na útoku z přesných nahrávek Pepíka Chaloupeckého a Zbiroh držel s favoritem krok i díky
obětavým obranným zákrokům v poli. S postupem času se ale začala prosazovat zkušenost,
razance a přesnost Michala Peciny, hlavně jeho
zásluhou nakonec Zaječov, v sestavě Michal Pecina, Karel Jonák a Vláďa Ungr, zvítězil ve dvou
setech 10:7 a 10:8.
Nejlepším hráčem turnaje byl zvolen Michal
Pecina. Poháry za umístění a věcné ceny vítězným týmům předal za partnery celé akce, město
Hořovice a firmu Weber Mlýn, hořovický radní
Jiří Vavřička.
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Třetí výhra Cvočkařů
Hořovičtí hokejisté startující v krajské soutěži s povděkem zavítali na domácí stadion
a duel se Spartakem Příbram vyzněl pro ně.
K vidění bylo rychlé utkání, ve kterém byli
nejprve lepší hosté, kteří vedli 2:1, ale Cvočkaři dokázali zápas otočit na 6:3. Tím si připsali
třetí tříbodové vítězství v soutěži a s jedenácti body se vyhoupli na předposlední příčku
tabulky. Vedení celku předpokládá, že právě
ve druhé části soutěže se jim bude dařit více.
Béčko Hořovic hraje v meziokresním přeboru,
zahájeny byly i meziokresní přebory mládeže.

Fotbalisté začnou 9. ledna
Před chvílí skončily podzimní fotbalové soutěže a už se chystá příprava na jarní část soutěží.
Vedení FK Hořovicko potvrdilo, že u A mužstva
bude i na jaře pokračovat s trenérem Janem Bergerem, který slibuje daleko tvrdší přípravu než
loni. V rámci přípravy je do týmu zařazeno 29
hráčů včetně několika hráčů béčka a nadějných
dorostenců. Do přípravy nenastoupí hráči Chrdle
a Velas, kterým skončilo hostování, pokračovat
zřejmě nebudou ani Pivoňka s Hrbáčem. O prvně jmenovaného má zájem mateřský třetiligový
Písek, druhý by měl nastupovat v nižší rakouské
soutěži. Do přípravy naskočí bratr sparťanského
gólmana Daniela Zítky Ilja, vrací se Kolář. Příprava
A mužstva začíná 9. ledna, soustředění proběhne
na nedaleké Bouchalce, v rámci přípravy absolvuje tým zimní turnaj Meteoru Praha. Větší změny
se nechystají ani v dalších realizačních týmech,
béčko se bude krystalizovat postupně během přípravy áčka a sehraje před sezónou dva až tři přátelsky, dorostenci mají na programu dva halové
turnaje a řadu zápasů na venkovních plochách.
Na soustředění pojede dorost klasicky na Cholín
se staršími žáky, jejichž cílem je co nejlépe se připravit na jarní sezónu a v ní získat více bodů než
na podzim. Taktéž mladší žáci odehrají méně halových turnajů než v minulosti a dávají přednost
spíše venkovním umělým povrchům. Všechny
přípravky pak absolvují řadu halových turnajů,
připravovat se budou kromě hořovické haly, kde
je přetlak, například v Cerhovicích nebo Olešné.
Pokračují i halové tréninky fotbalových jeslí.
-jb-

Hořovičtí judisté
V sobotu 12. 11. vyrazili do Litoměřic, kde
se konal přebor České republiky mladších
žáků a žákyň. Závodu se zúčastnil Kotfrid T.
(34 kg), který si vybojoval 2. místo a Fiala J. (38
kg), který bohužel nepostoupil z prvního kola.
Další sobotu, tedy 19. 11., se vypravil do
Neratovic Šimek R. (28 kg), který v kategorii přípravka skončil na 4. místě. V kategorii
mladší žáci závodili: Mrázek Z. (34 kg) - 3.
místo, Kotrid T. (34 kg) – 1. místo, Fiala J. (38
kg) - 1. místo. Rattay V. (38kg) a Hrubý M.
(55kg) závodili v kategorii starší žáci a oba se
umístili na 1. místě.
Tereza Faitová
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PLAVECKÝ BAZÉN
HOŘOVICE
Provozní hodiny pro veřejnost
VÁNOCE 2011 – 2012
Pátek 23. 12.

14.00 - 20.00

Sobota 24. 12.
Neděle 25. 12.
Pondělí 26. 12.
Úterý 27. 12.
Středa 28. 12.
Čtvrtek 29. 12.

ZAVŘENO
ZAVŘENO
14.00 - 20.00
14.00 - 20.00
14.00 - 20.00
14.00 - 20.00

Dne 23. listopadu navštívili transfuzní
stanici hořovické nemocnice členové florbalového týmu SK Red Dragons Hořovice, kteří
se už podruhé rozhodli dobrovolně darovat
krev. Tentokrát jich do nemocnice přišlo celkem devět a všichni se zavázali, že v této akci
budou pokračovat i v příštím roce. Krev darovali nejen hráči, ale také jejich trenér Zdeněk
Vlk, který šel všem příkladem. Zatímco většina florbalistů s odběry teprve začíná, Zdeněk
Vlk daroval krev už po třiašedesáté.
Lucie Zemanová

Podzimní činnost plavců a pětibojařů
V současné době má plavecký oddíl TJ Spartak Hořovice asi 25 žáčků a žaček
ve věku 6 až 8 let ve své přípravce, kde se od září dvakrát týdně učí plaveckým dovednostem, v první řadě pak stylům kraul a znak. Před Vánocemi čekali ty nejlepší
z nich první plavecké závody.

/518/

Pátek 30. 12.
14.00 - 20.00
Sobota 31. 12. 2011 ZAVŘENO
Neděle 1. 1. 2012 ZAVŘENO

Od pondělí 2. 1. 2012
je otevřeno již
dle provozních hodin na
www.koeko.cz

Florbalisté darovali krev

Šipkařské informace
Restaurace U nádraží Hořovice
Každý pátek: Hořovická šipka od 19:00
pravidelné turnaje o věcné ceny (jednotlivci
a dvojice)
14. 1. Regionální masters UŠO (možnost pro
kohokoli poměřit své šipkařské umění s těmi
neaktivnějšími šipkaři na Berounsku)
Prezentace: 10:00 - 10:50., 11:00 - turnaje dvojic (muži a ženy odděleně), 14:00 - turnaj mužů
a turnaj žen v jednotlivcích.
Ceny: poháry (trofeje + fin. prémie)
21. 1. 19:00
Opět k nám zavítají naši rakouští šipkařští přátelé, aby se s námi poměřili v přátelském zápasu
Česko - Rakousko (naše barvy budou opět hájit
Beaťáci Hořovice a jejich přátelé)
Neděle: středočeská liga družstev od 18:00
Beaťáci Hořovice ve 2. lize drží stále první
pozici v tabulce. Beaťáci Hořovice C (vesměs
Junioři) hrají 3. středočeskou ligu. Beaťačky
z Kalaše hrají ženskou 2. ligu. Během roku
2012 se bude zakládat další družstvo „D“,
do kterého se můžou přihlašovat začínající
i pokročilejší šipkaři, nebo i úplný nováčci a to
nejen z Hořovic.
Přivítáme další nadšence do naší velké party
šipkařů. Veškeré info na tel: 777 121 801
Martin Hruška

V listopadu a prosinci vyvrcholily letošní
plavecké mistrovské soutěže. Velmi cenného
úspěchu v konkurenci 12 oddílů dosáhli chlapci
z TJ Spartak na Zimním přeboru Středočeského
kraje v plavání 19. listopadu v Kladně. Ve štafetách na 4x volný způsob a 4x polohově vybojovali pěknými výkony Martin Dřevínek, Aleš
Kára, Karel Vavřička a Jiří Lizec bronzové resp.
stříbrné medaile. V individuálních startech byl
nejlepším hořovickým plavcem Martin Dřevínek, který v každém z devíti startů stál na stupních vítězů, z toho na prsařských tratích 100
a 200 m vybojoval s velkým náskokem dvě zlaté
medaile. I ostatní chlapci byli často na stupních
vítězů a podělili se o dalších celkem 9 druhých
a třetích míst. Ani další plavci nám určitě neudělali ostudu. Eliška Humlová, Vanessa Berková, Karolína a Magda Křenkovi a Tomáš Křeček
často překonávali své osobní rekordy.
Na krajském poháru mladšího žactva 26. 11.
v Neratovicích náš oddíl reprezentovali Anna
a Eliška Balínovi, Klára Sýkorová, Petr Roháč,
Richard Vaníček a Ondřej Fencl. Klára s Ondřejem se kvalifikovali na Český pohár mladšího
žactva, který proběhl po uzávěrce tohoto čísla.
Plavecké soutěže pokračovaly v prosinci
celorepublikovými závody. Všestranné plavecké umění předvedl při svých startech Martin
Dřevínek na MČR 12-tiletých v Prostějově,
kde se při svých startech na rozmanitých tratích umísťoval vždy v první desítce. V kategorii
12-tiletých nás na MČR v Trutnově reprezentovali Aleš Kára a Karel Vavřička, který na těžkých tratích 200 m motýlek a 400 m polohově
doplaval na výborném 9. resp. 10. místě. Jiří
Lizec vybojoval na MČR 14-tiletých v Litoměřicích skvělou bronzovou medaili na 100m prsa,
na prsařské dvoustovce byl pak šestý. Pokračuje
tak ve svých plaveckých úspěších z minulých let,

které slaví díky výborně zvládnutém prsařském
stylu.
V konečném pořadí Českého poháru mládeže 2011 v Moderním pětiboji dosáhl třetím
místem nejlepšího umístění z našeho oddílu Martin Dřevínek v kategorii plavání-běh.
V trojboji plavání-běh-střelba se umístili Karolína Křenková na 6. místě, Magdalena Křenková
na 7.místě,Jiří Lizec na 5.místě,Michael Bláha
na 6. místě. Pětibojařských závodů, pořádaných
většinou na pražské Julisce, se z našeho oddílu zúčastnili také Karolína Menclová, Adéla
a Pavlína Hofmanovi, Jana Procházková, Karel
Vavřička, David Trejbal a Petr Roháč
Našim plavcům a pětibojařům a jejich trenérům gratulujeme k pěkným výsledkům, osobním rekordům, děkujeme za vzornou reprezentaci oddílu a města Hořovice a přejeme hodně
štěstí a vytrvalosti v roce 2012.
-pp-

n Hořovické plavecké naděje: zleva Karel Vavřička, Martin Dřevínek, Jiří Lizec a Aleš Kára.
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