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informace

Informace
z plaveckého bazénu
V minulém Měšťanu jsme informovali návštěvníky bazénu o chystané proceduře“ Mořská koupel“.
Zařízení je nainstalováno, čekáme
jen na souhlas s provozem od krajské hygienické stanice, prosíme
o trpělivost.
Úspěšně se rozjíždí čtvrteční Aquazumba s cvičitelkou Denisou, od 20.
hod. máte možnost  spojit  cvičení s hudbou a pohybem ve vodě.
Na listopad jsou připraveny kurzy
plavání pro rodiče s dětmi od 3 do 6
let a pro začátečníky od 5 do 9 let. Jedná se společná první tempa  v dětském
bazénu s pomůckami a odborným vedením cvičitelek z klubu Kosatka. Kurzy budou probíhat v úterý a ve čtvrtek
od 17:00 do 18:00 a od 18:00 do 19:00.
Počet míst je omezen, proto si prosím
rezervujte místo na tel. 775 367 366.
Zápis a informativní schůzka se koná  
1. 11. 2012 v 17:00 hod. ve vestibulu
bazénu.
Na závěr dobrá zpráva pro klienty
zdravotní pojišťovny Metal - Aliance,
která se sloučila s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. Plavání
pro klienty pojišťovny probíhá nadále
v obvyklém čase, tj. v úterý od 16:00
do 17:00 a v sobotu od 9:00 do 10:00.
Ing. Jiří Auterský

Hořovice třetí ve sběru
elektroodpadu
Středočeský kraj ve spolupráci s neziskovou organizací Asekol vyhlásil
vítěze ve sběru vysloužilého drobného
elektra na obyvatele.
Město Hořovice se umístilo ve své kategorii na třetím místě, tím získalo šek
na 10 000 Kč a knižní odměnu (vše převzala
na Středočeském kraji J. Šrámková).
Ve spolupráci s neziskovou organizací
Asekol bylo ve Středočeském kraji za první tři
čtvrtletí roku 2012 vybráno kolektivním systémem téměř 355 tun drobných elektrospotřebičů. Podle každoroční analýzy provedené
neziskovou organizací Asekol ušetřil Středočeský kraj sběrem drobného elektra za rok
2011 více než 973 711 litrů ropy, 13 706 MWh
elektřiny, což se rovná spotřebě Středočeského kraje za jeden den. Zároveň se ušetřilo
52 337 m3 vody, což odpovídá množství, které
Středočeši vypijí za 21 dní, pokud dodrží pitný režim a dopřejí si dva litry tekutin denně.
Tímto město děkuje všem, kteří se na likvidaci drobného elektro odpadu, a tím i na
ochraně životního prostředí, podíleli.
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Hlavní téma: bezpečnost ve městě
pokračování z 1. strany
Konstituovat a financovat bezpečností
složky, které musíme aktivizovat často proti vlastním občanům, je nepříjemné. Proč
nejsme schopni zlepšení stavu veřejného
pořádku   výchovou a dobrým příkladem?
Osobně se domnívám, že nepodaří-li se
v Hořovicích zvýšit stav policistů a lépe naplňovat dohodu o vzájemné spolupráci, je
volání po pomoci městské policie oprávněné
a my se bez ní neobejdeme. (Přirozeně – člověku je líto, že strážníků musí přibývat. Co je
to za dobu? Co je to za lidi v ní?)
Není možné, aby se pokoutné ničení  veřejného prostoru a majetku stalo v našem
městě tradicí. Na druhé straně musíme připustit, že prostor, který my opustíme, začne
využívat někdo jiný a jinak, než bychom
chtěli, jak se například často děje na Palackého náměstí. Na kterém v neděli   není už
otevřen  (snad kromě cukrárny Dianka do 17
hodin)   ani hotel   Zelený strom.   Náměstí

mrtvých domů (s výjimkou těch, v nichž se
bydlí) a staveb. Kdo za to může?

O lepším: cyklostezka
Přes značné administrativní potíže s výkupem či směnou pozemků (vlivem vynucené změny trasy) se podařilo cyklostezku
spojující Osek se západem Hořovic dokončit;
předána do užívání bude na jaře. Její povrch
- nevhodný pro kolečkové bruslení (jemná
drť) je asi pro mnohého zklamání, nicméně
takové bylo už zadání (cyklostezka není turistická a rekreační, ale pro jízdy do zaměstnání). Tomu odpovídal i projekt a příslušná
dotace. Položit jemnější asfaltový povrch by
stálo více než milion korun, s napojením až
do města mnohem a mnohem více.   Stezka
sloužící také bruslařům by se mohla podařit
při uvažovaném  prodloužení trasy směrem
na Praskolesy.
Ondřej Vaculík, starosta města

Financování sportu v Hořovicích
Český olympijský výbor, Český svaz
tělesné výchovy, Sokol a Sdružení
sportovních svazů ČR rozeslal starostům a primátorům všech obcí České
republiky dopis, ve kterém starosty
požádal o přidělení odvodů z hazardu právě sportu. Podporou sportu
z odvodů z hazardních her se ovšem
nemyslí pouze samotná sportovní činnost, ale také zvelebování příslušných
sportovišť a tělocvičných zařízení.
Ráda bych se k tomuto dopisu vyjádřila, neboť se na nás obracely sportovní kluby
a oddíly z Hořovic se žádostí o informaci
a samozřejmě se ptaly, jak velkou část z těchto
odvodů mohou očekávat.
V první řadě musím uvést, že se ze strany
uvedených institucí jednalo o odhad dopadu novely loterijního zákona na příjmy obcí.
U města Hořovice mělo navýšení činit více
než 4 miliony korun. Bohužel skutečnost již
není tak optimistická.
Pro porovnání uvádím několik čísel:
V roce 2011, kdy ještě neplatila novela loterijního zákona, bylo vybráno na místních
a správních poplatcích za provoz výherních
hracích přístrojů 3 357 tis. Kč, na sport bylo
vynaloženo celkem 8 157 911 Kč, z toho: sportovním klubům a oddílům byla poskytnuta
dotace ve výši 1 645 617 Kč, na údržbu sportovišť včetně provozu městských lázní a koupaliště bylo vynaloženo dalších 4 084 718
Kč. Městská správa bytového a nebytového
fondu, příspěvková organizace města, která
měla ve správě provoz sportovní haly, fotbalového stadionu, zimního stadionu, školního
hřiště a hřišť na tenis a volejbal uhradila ze

svého rozpočtu rozdíl mezi náklady a výnosy
v částce 2 427 576 Kč. Jak je zřejmé z uvedených čísel, město nejenže využilo vybraných
poplatků, ale přidalo dalších cca 4 800 tis. Kč
ze svého rozpočtu.
V letošním roce zatím činí příjem z odvodů z loterií a sázek a správní poplatky
(do konce 3. čtvrtletí) 3 237 tis. Kč. Pokud budou příjmy posledního čtvrtletí r. 2012 shodné s příjmy čtvrtletí předcházejících, bude
celková částka odvodů činit cca 4 300 tis. Kč,
což je navýšení oproti roku 2011 o 1 milion
korun a ne o avizované 4 miliony. Na dotace a provoz sportovních zařízení bylo zatím
použito více než 6 milionů korun. Jedná se
o částku, která již nyní překračuje výběr odvodů z loterií a sázek a ke konci roku se ještě zvýší. Dosud bylo poskytnuto na dotacích
sportovním klubům a oddílům 1 689 864 Kč,
radou města bylo schváleno další navýšení
o 240 tis. Kč, takže celkové dotace v r. 2012
budou činit 1 929 tis. Kč. Údržba sportovišť
a městské lázně, včetně koupaliště, zatím stály
2 853 165 Kč. Uvedený výdaj je však nutné navýšit o částky, které vynakládá Městská správa bytového a nebytového fondu - na údržbu
bazénu a koupaliště, zimního stadionu, sportovní haly apod. bylo vynaloženo za I. pololetí
2012 dalších 1 320 450 Kč.
Z uvedených čísel je zřejmé, že město Hořovice vynakládá nemalé částky na provoz
sportovních zařízení, která slouží široké veřejnosti a nezapomíná ani na jednotlivé sportovní kluby a oddíly, kterým svými dotacemi
pomáhá rozšířit základnu a podpořit sport
mládeže.
Zpracovala Jaroslava Šumerová,
vedoucí odboru finančního a školství
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Další velký úspěch profesionálních
hasičů z požární stanice Hořovice
Dne 2. října se družstvo profesionálních
hasičů z požární stanice Hořovice zúčastnilo již osmnáctého ročníku Memoriálu
JUDr. Františka Kohouta ve vyprošťování zra-

něných osob z havarovaných vozidel v Praze.
I v této soutěži tým hasičů z Hořovic potvrdil
svoji vrcholnou formu a zvítězil. Potvrdil tak
své vítězství z mistrovství HZS ČR v Karlo-

vých Varech, které se konalo 22. září. Letošního Memoriálu JUDr. Františka Kohouta se
zúčastnilo celkem patnáct družstev. Čtrnáct
jich bylo z České republiky a jedno družstvo
z HaZZ Nitra reprezentovalo profesionální hasiče Slovenské republiky.
Úkolem každého týmu bylo co
nejefektivněji vyprostit figuranta
z modelové situace do 20 minut,
přičemž vše hodnotil zkušený tým
rozhodčích. Konkurence v této soutěži byla obdobná jako na nedávném
mistrovství ČR. Družstvo hasičů
z Hořovic potvrdilo skvělou připravenost a poprvé v historii vyhrálo
dvě velké soutěže během jednoho
roku, což se zatím žádnému jinému
týmu nepodařilo. V letošním roce
mají hasiči z Hořovic bezkonkurenčně celkem tři první místa z vyprošťovacích soutěží.
Za PS Hořovice:
nprap. Zdeněk Laube, pověřený velitel

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. listopadu 2012 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

samostatný odborný referent
odboru vnitřních věcí a právního
Charakteristika vykonávané práce: provádění konzultační a poradenské činnosti v oboru státní správy nebo samosprávy; příprava právních předpisů města; vymáhání finančních pohledávek města včetně sepisování žalob a zastupování města před soudy; zajišťování přestupkové agendy
ve speciálních oblastech (na úseku ochrany před alkoholismem, toxikomániemi, zbraní a střeliva, autorského zákona); vyřizování žádostí o ochranu pokojného stavu
/místo výkonu práce – Městský úřad Hořovice, katastrální území města Hořovice a správní obvod
Městského úřadu Hořovice, platová třída 10 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:
l vysokoškolské vzdělání l praxe při výkonu státní správy vítána l znalost práce na PC l řidičský
průkaz skupiny B
Termín předpokládaného nástupu: 1. března 2013
Náležitosti přihlášky do výběrového řízení:
l jméno, příjmení, titul l datum a místo narození l státní příslušnost l místo trvalého pobytu l
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana l
datum a podpis l kontaktní spojení - mobil a e-mailová adresa
K přihlášce uchazeč připojí:
l životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech l 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 l ověřenou kopii dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 11. února 2013 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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n Dne 22. 9. v 21:20 byla jednotka HZS Středočeského kraje stanice Hořovice povolána k dopravní nehodě v Tlustici. Po příjezdu na místo nehody hasiči zjistili, že zde osobní vozidlo narazilo
do sloupu veřejného osvětlení (viz foto nahoře).
Ve vozidle byly zaklíněny dvě osoby, které hasiči
vyprostili pomocí hydraulického vyprošťovacího
nářadí a předali záchranné službě k ošetření.

Mistři ČR ve vyprošťování
zraněných osob
z havarovaných vozidel
Ve dnech 21. a 22. září proběhl již VI. ročník mistrovství ČR profesionálních hasičů
ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. Tentokrát se mistrovství konalo
v Karlových Varech před nákupním centrem
Globus. HZS Středočeského kraje reprezentovalo družstvo hasičů z požární stanice Hořovice, které si zajistilo postup 7. 9. v krajské
soutěži v Lysé nad Labem, kde zvítězilo s náskokem 49 bodů. Mistrovství ČR se zúčastnilo celkem 15 družstev, v početním stavu 1+3,
což je velitel týmu a 3 hasiči. Každý kraj měl
svého zástupce a za asociaci hasičských důstojníků byla do soutěže vyslána podniková
jednotka z firmy Auto Škoda Mladá Boleslav.
Úkolem týmů bylo co nejšetrnější a nejefektivnější vyproštění zraněné osoby z modelové
situace dopravní nehody, která byla předem
vylosována. Každý tým byl před svým pokusem izolován mimo prostor soutěžní plochy,
kde byl připravován scénář modelové situace a poté musel řešit dopravní nehodu jako
ve skutečnosti pouze s tím rozdílem, že na něj
dohlížel tým zkušených rozhodčích z celé ČR.
Časovým limitem pro provedení pokusu bylo
20 minut, což i přes obtížné modelové situace, všechny týmy splnily. Soutěž probíhala
k lítosti všech zúčastněných motoristů na nových vozech Škoda.
Nejlépe s celkovým počtem získaných 298
bodů si se svou modelovou situací poradili
příslušníci HZS Středočeského kraje v tomto
složení (všichni zatím nstržm.): velitel - Jan
Drnec, hasič - zdravotník Jindřich Pacák a hasiči Petr Nájemník s Pavlem Zálešákem, pod
vedením velitele požární stanice Hořovice
nprap. Zdeňka Laubeho.
1. místo na mistrovství ČR je v rukách
hasičů ze Středočeského kraje již podruhé,
poprvé se o tento úspěch postaral tým našich
starších kolegů také z požární stanice Hořovice, a to v roce 2004 v Pardubicích.
Za PS Hořovice:
nprap. Zdeněk Laube, pověřený velitel
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1. ZŠ Hořovice spolupracuje
s norskou školou
1. základní škola Hořovice   už má svoje
zkušenosti se zahraničními výměnnými pobyty a návštěvami. Poslední spolupráci v rámci ceoloevropského programu Comenius jsme
úspěšně ukončili v roce 2010.  Od roku 2011
naše škola úspěšně čerpá finanční prostředky
z programu EU peníze školám. Díky tomuto
dotačnímu titulu   mimo jiné se 3 naše   učitelky cizích jazyků zúčastnily zahraničních
jazykových pobytů.   Výhodou těchto zahraničních návštěv je nejen nabytí větší jazykové
jistoty, získání nových zkušeností, ale i kontaktů se zahraničními kolegy, které jsou příslibem další spolupráce.
Díky kontaktu s Norskou školou v Bergenu (Seljedalen skole) a jejím zástupcem
ředitele Kristianem Hellesundem se Ludmila Mottlová v červnu 2012 zúčastnila kontaktního semináře v Praze - kde se tvořily
projekty, které mají být podpořeny z Norských fondů a fondů EHP. Společně jsme
vypracovali základ pro bilaterální (dvoustranný) projekt na výměnné pobyty učitelů
s pracovní názvem „ Komiks jako prostředek  výuky“.
Kristian je specialista na publikování komiksů, má zkušenosti s autory – dokonce přislíbil návštěvu jedné profesionální výtvarnice
na konci října.
Bohužel   Národní agentura pro evropské
programy (NAEP) neustále od srpna posunuje termín vyhlášení výzvy pro předkládání
projektů. Proto se naše školy rozhodly prozatím spolupracovat i bez finanční podpory   formou  e-twiningu.
Jelikož se na konci října v Praze koná festival Komiksfest, kde  Kristian přednáší. Využil tak své návštěvy Prahy i k jednodenní
návštěvě naší školy a to v pátek 12.10. 2012,
aby mohl představit dětem norské komiksy.  
I díky nim snadno prolomil jazykovou bariéru ve 3., 4. a 5. třídě, kde navštívil hodiny
angličtiny. Nutno dodat, že i třeťáci, kteří se
anglicky učí teprve první měsíc nezaváhali,
každý se anglicky představil a vyzkoušel si
kontakt s „rodilým mluvčím“ bez ostychu.
Každou zahraniční spoluprácí   se snažíme
dětem ukázat výhodu aktivního studia cizích
jazyků a hlavně, že zábrany  či ostych nejsou
při komunikaci na místě.
Výzva na náš nový projekt bude tedy až
v lednu 2013 - pokud budeme úspěšní, můžeme počítat s výměnami učitelů na konci letošního roku. Pokud ne, ani to nám nezabrání
v pokračování úspěšně započaté spolupráce
přes internetové schránky a galerie. Na těchto
adresách najdete fotografie s návštěvy norského učitele  a  fotografie z 1. alba komiksů dětí
1. stupně na téma Moje ráno.
http://comenius.rajce.idnes.cz/Kristian_z_
Norska_navstivil_1._ZS_Horovice
http://komiks2012.rajce.idnes.cz/1._kolo_
souteze_Komiks_rijen_2012
Ludmila Mottlová,
koordinátorka projektu Komiksový tým
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Sekurit podporuje handicapované žáky
Pro vaši představu: ve třídách I. stupně 2. ZŠ
Hořovice máme většinou po 26 dětech.  Nejméně  
jedno  dítě ve třídě, potřebuje pomoc asistenta.
Jsou však třídy, kde máme i tři takovéto děti. Pokud seženeme asistenta, spolupracuje s dítětem
pouze 1 až 2 hodiny denně, přesto je to vítaná pomoc nejen pro žáka, ale i pro učitele. Asistent je
v bezprostředním kontaktu s dítětem, vše mu pomáhá najít, připravit, ukáže, co má dělat. Mnohé
z těchto dětí totiž nezvládá ani ty nejjednodušší
úkony, jako je např. vyndat si věci z aktovky, nalistovat danou stránku v knížce apod.
Proto máme velkou radost, když se nám podaří sehnat potřebné finance na dotování asistenčních služeb. Známe program hořovické
firmy Saint-Gobain   Sekurit   Česká republika,
který pomáhá v našem regionu rozvíjet sportovní aktivity mládeže, školám s pomůckami, které
nemohou mnohdy ze svých rozpočtů financovat.
Pomáhá i zvyšovat bezpečnost chodců ve městě,
kde participuje finančně s  radnicí na budování
a osvětlování přechodů pro chodce nebo pořizování měřičů rychlosti.  Oslovili jsme proto jednatelku a generální ředitelku firmy Ing. Martinu
Hasmanovou, která ochotně vyslechla naše potřeby a podpořila je.  Firma zahrnula do programu pomoci regionu i tuto oblast. Získali jsme
finance, které pokryjí náklady na zřízení asistenční služby u dalších žáků, kteří to potřebují.   
Co je potěšitelné, že
se nejedná o jednoSTŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA BEROUN
rázový příspěvek ale
Mládeže 1102, Beroun
o spolupráci v delším
Nabízí pro školní rok 2013/2014
časovém horizontu.
Obory čtyřletého studia:
Rádi
bychom
ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT
touto cestou poděSOCIÁLNÍ ČINNOST
(vhodné pro dívky i chlapce)
kovali již zmíněné
firmě za vstřícnost.
NH Hospital a.s., Nemocnice Hořovice a Jessenia a.s., Nemocnice Beroun nabízejí studentům
oboru Zdravotnický asistent možnost STIPENDIJNÍHO PROGRAMU
Doufejme, že v brzké
NAŠN
budoucnosti bude
NAŠI ABSOLVENTI SNADNO NAJDOU PRÁCI A UPLATNĚNÍ, ÚŘAD PRÁCE JIŽ NĚKOLIK
LET NAŠE ABSOLVENTY NEEVIDUJE A NEZAMĚSTNANOSTI SE NEOBÁVAJÍ!
takovýchto patronů
NNNAŠ
škol přibývat!
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

Určitě si nelze nepovšimnout, jak se životní
tempo neustále zrychluje. Cítíme to nejen my,
dospělí, také děti si často povzdechnou, jak jim
čas utíká. Nejen vlivem uspěchané doby, ale
i stylem našeho života přibývá dětí narozených
s různými vadami, ať už skrytými či očividnými. Tyto děti pak v šesti  letech nastupují  povinnou školní docházku  a nároky na ně jsou
často neadekvátní  jejich možnostem.
V současné době je zřejmá snaha začlenit
handicapované děti do tříd základních škol.  
Pro tyto děti, a rovněž pro učitele je to však velmi náročné. Počet dětí ve třídách se neustále
zvyšuje a navíc v každé třídě jsou nejméně dvě
děti, které vyžadují individuální péči.
Ministerstvo školství si s tím ví rady: každý takový žák má nárok na osobního asistenta.
Kde však tyto asistenty brát? Vždyť by to měli
být lidé alespoň s minimálním pedagogickým
vzděláním. Kolik takových lidí je však registrováno na pracovním úřadě? A vyvstává druhá
stránka problému: kde vzít potřebné finance
na tyto služby? Školám finanční prostředky
poskytovány nejsou a rodiče? Těžko si představit, že si v dnešní finanční tísni mohou dovolit
platit dítěti asistenta. A přitom by jej některé
z dětí potřebovaly po celou dobu, kterou tráví
ve škole. Jak by to bylo pěkné, kdyby to takhle
fungovalo!

28. 11. 2012 (středa) a 9. 1. 2013 (středa) od 12 – 17 hodin

tel.: 311 623 527 - www.szsberoun.cz - e-mail: szs.be@tiscali.cz

učitelé
2. ZŠ Hořovice

www.mesto-horovice.cz

školství

Novinky z Gymnázia Václava Hraběte
Gymnázium Václava Hraběte v Hořovicích vstupuje do své 65. sezóny. Ve školním
roce 2012/13 začíná studium 30 studentů
primy osmiletého studia a 27 studentů studia čtyřletého. Celkem tak školu navštěvuje 336 studentů. Několik našich studentů
přerušilo studium z důvodu zahraničního
studia – USA, Kanada, Francie, Švýcarsko, Bosna a Hercegovina. Naopak v rámci projektu AFS přišel Andrey Kulikov
z Ruské federace. Během prázdnin se podařilo společným finančním úsilím města,
2. základní školy, Hořovické teplárenské
a dalších soukromých dárců zrekonstruoGymnáziumelektrolaboratoře.
Václava Hraběte, Hořovice,
vat učebnu
Za Jiráskova
celkové617
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  268	
  01	
  	
  Hořovice	
  
tel	
  .:	
  311	
  512	
  957	
  
náklady 460 000 Kč byla provedena sanace
	
  	
  311	
  512	
  035	
  

n Stav elektrolaboratoře v průběhu rekonstrukce a po ní.

fax	
  :	
  311	
  512	
  957	
  
http	
  :	
  www.gvh.cz	
  
e-‐mail	
  :	
  gvh@gvh.cz	
  

srdečně zve všechny zájemce o studium i jejich rodiče na

Gymnázium Václava Hraběte

srdečně zve všechny zájemce o studium
i jejich rodiče na

DEN
OTEVŘENÝCH
DEN OTEVŘENÝCHDVEŘÍ
DVEŘÍ
7.11.7.11.
2012 2012
8:00 - 16:00
8.00 - 16.00 hodin

(zatelefonovat, navštívit školu a získat informace jenavštívit
možné
také jekdykoliv
jindy
(zatelefonovat,
školu aovšem
získat informace
možné ovšem
také
jindy
během pracovní doby)
během kdykoliv
pracovní
doby)
Ve školním roce 2013/2014 se otevírá :

Ve školním roce 2013/2014 se otevírá:

1 1třída
studia
potřídě
5. třídě
třídaosmiletého
osmiletého studia
- po- 5.
ZŠ ZŠ
třídačtyřletého
čtyřletého studia
ZŠ ZŠ
1 1třída
studia- po- 9.
potřídě
9. třídě

Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště,
Hořovice,
Palackého náměstí 100
Dny otevřených dveří: 23. a 24.11.2012 (pá a so);
14.12.2012 (pá); 19.1.2013 a 2.2.2013 (so)
(od 9 do 12 hodin)

Maturitní studijní obory (čtyřleté denní
studium):
–
–
–
–
–

1601M/01 Ekologie a životní prostředí
7842M/05 Přírodovědné lyceum
1820M/01 Informační technologie – Informatika v
ekonomice
2341M/01 Strojírenství - Technologie a konstrukce,
Informatika ve strojírenství
6341M/01 Ekonomika a podnikání – Ekonomika a
informatika v podnikání , Logistika

Obory s výučním listem (tříleté denní studium):
–
–

Strojní mechanik - Zámečník (2351H/001)
Nástrojař (2352H/001)
Oba obory jsou podporovány podnikovými
stipendijními programy

Nástavbové dálkové studium:
–
–

2343L/51 Provozní technika tříleté studium
6441L51 Podnikání

http://www.soshorovice.cz
tel: 731582691 ; 311516792

www.mesto-horovice.cz

podmáčeného zdiva, nová elektroinstalace včetně nízkonapěťového rozvodu, nová
omítka, podlaha a stropní podhledy, nové
topení a pokládka lina. Všem zainteresovaným subjektům děkujeme za příkladnou
spolupráci. Dále byly z prostředků Sdružení
rodičů a přátel gymnázia nově vymalovány
čtyři učebny. V postupné rekonstrukci bychom rádi pokračovali i v dalších prostorách gymnázia.
Oslavy letošního kulatého jubilea proběhnou v pátek 7. a v sobotu 8. června 2013.
Součástí oslav bude vydání tradičního almanachu, prohlídka budovy gymnázia, letní
koncert studentů na zámku a pravděpodobně i taneční zábava ve Společenském domě.
Zveme všechny absolventy na oslavy a žádáme je o příspěvky do almanachu. Více informací o dění na gymnáziu najdete na www.
gvh.cz.
Mgr. Martin Komínek
zástupce ředitele školy

Přijďte do Střední odborné školy a SOU Hořovice
Víte, že:
4 Střední odborná škola a SOU Hořovice
od letošního roku   vyučuje žáky strojírenských maturitních a výučních oborů prostředí nových dílen
4 škola je vybavena nejmodernějšími technologiemi, využívanými zaměstnavateli v regionu
4 žáci školy mohou uzavřít smlouvu o stipendiu s budoucím zaměstnavatelem
4 škola poskytuje pro držitele výučního listu
nástavbové maturitní studium
4 všichni žáci oborů s výučním listem pobírají stipendium od Středočeského kraje
4 škola od 1. 9. 2012 otevřela tři třídy prvních ročníků maturitních oborů a jednu třídu
oborů s výučním listem
4 v letošním roce studuje ve škole 358 žáků
denního a 30 žáků dálkového studia, ve 12
maturitních třídách a ve 3 třídách oborů s výučním listem
4 škola má tradici ve výuce ekonomických
oborů od roku 1960
4 škola je již potřetí držitelem titulu „Škola
udržitelného rozvoje“
4 přírodovědné výukové programy školy
jsou přidruženy k UNESCO
4 žáci školy často vítězí ve Středoškolské odborné činnosti
4 žáci mohou po vyučování konat aktivity
v posilovně pod dozorem zkušeného učitele
4 absolventi školy mají široké možnosti
uplatnění u blízkých zaměstnavatelů
4 škola úzce spolupracuje s Českou zemědělskou univerzitou v Praze
4 ve škole připravují nové zaměření vzdělávacího programu ekonomického oboru v oblasti logistiky a též nové zaměření oboru nástrojař na zpracování karbonových materiálů

Učitel odborného výcviku Bc. Milan Kopáček (vlevo) vyučuje na nových CNC strojích,
které do nových dílen dodala společnost TGS
Holoubkov.
Zveme Vás na dny otevřených dveří
Naše škola nabízí střední vzdělání s maturitou v oborech Informatika, Ekonomika,
Ekologie, Strojírenství, tříleté učňovské obory
s výučním listem v oborech Nástrojař a Zámečník, a nástavbové  maturitní studium formou dálkového studia v oboru Podnikání.
V uvedených dnech (viz inzerát vlevo) najdete otevřené dveře v budovách SOŠ a SOU
- na náměstí, kde jsou učebny a ředitelství  
SOŠ a SOU, i v budově v Tlustici, kde najdete
úplně nové dílny a učebny vybudována nákladem EU a Středočeského kraje v roce 2012
Zveme naše budoucí studenty, učně i jejich rodiče. Na obou pracovištích Vás čekají
pedagogové připravení zodpovědět Vaše dotazy, můžete shlédnout krátký film o naší škole a odnést si jako dárek drobné propagační
předměty.
Přijďte, těšíme se na Vás!
Ředitelství a učitelé školy
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usnesení zastupitelstva a rady města

Z usnesení Zastupitelstva
města Hořovice
ze dne 13. září 2012
n Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění podle § 84, odst. 2, písm. b)
schvaluje 3. rozpočtové opatření města Hořovice na rok 2012
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
a) Prodej nemovitostí  
1)  části pozemkové parcely č. 171 o výměře cca
35 m2 v k. ú. Hořovice manželům Leichtovým,
bytem Hořovice, 9. května 181, za účelem příjezdové cesty k jejich domu za kupní cenu 300,- Kč/
m2. Veškeré  náklady spojené s prodejem uhradí
žadatel. Přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu..
2)  části pozemkové parcely č. 1637 o výměře cca
70 m2 v k. ú. Hořovice panu Milanovi Piskáčkovi, bytem Komárov, Osek 2, za účelem usnadnění přístupu k domu č. p. 509 za kupní cenu
500 Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem uhradí žadatel. Přesná výměra bude známa
po vyhotovení geometrického plánu.
n Zastupitelstvo města revokuje usnesení č.
1/2012 ze dne 22.3.2012 v bodě „D“ písm. a) č.
3, kterým byl schválen prodej části pozemkové
parcely č. 1871 o výměře cca 93 m2 v k.ú. Hořovice. A současně schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 1869 / 1 o výměře 103 m2
v k. ú. Hořovice firmě TTJ s. r.o, Hořovice, se
sídlem Pod Nádražím, zastoupené jednatelem
MVDr. Tinkem za účelem majetkoprávního
vypořádání dle skutečného stavu za kupní cenu
100,- Kč/m2. Veškeré náklady spojené s prodejem uhradí žadatel.
n Schvaluje prodej pozemkové parcely 1857 /
28 o výměře 97 m2 v k. ú. Hořovice panu Milanovi Pondělíčkovi, bytem Hořovice, Letenská
69, za účelem zpřístupnění zadní části budovy
na parcele č. 1857/9 za kupní cenu 500 Kč/m2.
Veškeré náklady spojené s prodejem uhradí žadatel.
n Schvaluje prodej pozemkové parcely 35/1
s domem č. p. 918 o výměře 492 m2 v k. ú. Velká Víska. Jedná se o prodej obálkovou metodou.
Prodej nepotřebného majetku nejvyšší nabídce
manželům MVDr. Jarmile Tinkové a MVDr. Tomáši Tinkovi, bytem Hořovice, Pražská ulice
590, za    prodejní cenu 1 011 000 Kč,  při splnění  
následujících podmínek:
- úhrada kupní ceny včetně nákladů spojených
s prodejem nejpozději do  90-  ti dnů od podpisu
kupní smlouvy
- vybudování provozovny kavárny, cukrárny
včetně dětského koutku s tím, že práce budou
zahájeny v r. 2013 a provozovna bude uvedena
do provozu nejdéle do 30. 6.2015
- zřízení předkupního práva ve prospěch prodávajícího (města Hořovice).
n Směna nemovitostí
1)  Směna pozemkové parcely č. 2247 / 16 v k. ú.
Hořovice o výměře 248 m2 ve vlastnictví Zemědělského družstva Mořina za pozemkovou parcelu č. 2165/41  v k. ú. Hořovice o výměře 248
m2 v majetku města (Na Sklenářce)
2) Směna a prodej pozemkových parcel č.
2249/43 a 2249/44, 2250/9, 2250/10, 2250/15,
2251/15 a 2291/5 o celkové výměře 24.279 m2
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v k. ú. Hořovice v majetku města (pod Obecním lesem) za pozemkové parcely č. 1174/15,
1174/16, 2222/24, 2223/19, 2223/20, 2225/1,
2225/2, 2243/14 a 2247/15 v k.   ú. Hořovice
o celkové výměře  1.861 m2 ve vlastnictví pana
Jiřího Mařáka, bytem Lochovice, Obora 4. Rozdíl výměry součtu pozemků města Hořovice
a součtu pozemků pana Mařáka bude uhrazen
finanční náhradou 10 Kč za 1 m2 půdy. Rozdíl
výměry pozemků činí 22.418 m2, což při finančním vyrovnání činí 224.180 Kč.
n Nabytí nemovitostí
Úplatný převod  pozemků p.č. 908/8 o výměře 1
m2 a pozemkové parcely č. 909/80 o výměře 159
m2 v k.ú. Osek u Hořovic z vlastnictví Ing. Marie Šnoblové, CSc. do vlastnictví města Hořovice
v ceně 100 Kč/m2.
n ZM podle § 84, odst. 2, písm. d) doplňuje zřizovací listinu MSBNF o čl. 4 - Vymezení
doplňkové činnosti: Organizace je oprávněna
k lepšímu využití svých hospodářských možností a odbornosti svých zaměstnanců provozovat
tyto doplňkové činnosti 4.1. Výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1-3 Živnostenského zákona - v celém rozsahu, 4.2. Hostinská
činnost.

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 25. září 2012
n Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci
do lesnické infrastruktury - lesní cesty a související objekty s využitím možnosti čerpání dotace až do výše 100 % nákladů, konkrétně pro odvozní cestu v lokalitě Háj v celkové délce 970 m.
Rada ukládá ve spolupráci s technickým odborem vstoupit do jednání s firmou AGRO TEAM
a využít říjnového dotačního termínu.
n Rada po posouzení všech žádostí přiděluje
uvolněný byt 2 + 1 v ulici Kosmonautů 707 obyvatelce sociálních bytů, dle přílohy originálu zápisu. Klientka již nesplňuje podmínky pro prodloužení nájemní smlouvy v sociálních bytech.
Rada ukládá Městské správě bytového fondu
uzavřít nájemní smlouvu.
n Radní souhlasí s přidělením volného sociálního bytu žadatelce dle přílohy zápisu. Rodina
žadatelky se ocitla v těžké životní situaci, žadatelka splňuje kritéria pro přidělování sociálních
bytů. Rada souhlasí s přidělením sociálního bytu
1+1 žadatelce a ukládá Městské správě bytového
fondu uzavřít nájemní smlouvu.
n Rada nesouhlasí s provedením sanace svahu
nacházejícího se mezi Lázeňskou ulicí a domem
č.p. 405 (restaurace) na náklady města, neboť se
nejedná o městský pozemek.
n Rada nesouhlasí s provedením vodorovného
dopravního značení V12c „Zákaz zastavení“
(žlutá nepřerušovaná čára) ve Slavíkově ulici,
podél budovy společnosti Solitera, spol. s r.o.
n Rada schvaluje členy hodnotící komise a jejich náhradníky pro veřejnou zakázku „Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město
Hořovice“ a jmenuje je v tomto složení: Členové
hodnotící komise: Mgr. Petr Bakule, Ing. Ladislav Kazda, Ing. Milan Šnajdr, Jaroslava Šumerová a Mgr. Eva Adamusová. Náhradníci: Mgr. Jiří
Vavřička, Mgr. Josef Forejt, Ing. Miroslava Paťavová, Ing. Jan Skopeček a Jaroslav Klega.

n Rada schvaluje členy hodnotící komise a jejich náhradníky pro veřejnou zakázku „Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město
Hořovice“ a jmenuje je v tomto složení: Členové
hodnotící komise: Mgr. Petr Bakule, Ing. Ladislav Kazda, Ing. Milan Šnajdr, Jaroslava Šumerová a Mgr. Eva Adamusová. Náhradníci: Mgr. Jiří
Vavřička, Mgr. Josef Forejt, Ing. Miroslava Paťavová, Ing. Jan Skopeček a Jaroslav Klega.
n Rada souhlasí s návrhem zadávací dokumentace veřejné obchodní soutěže vč. přílohy
A a příloh č. 1 až 6, pořádané za účelem výběru
dodavatele plynu pro odběrná místa města Hořovice.
n Rada souhlasí s návrhy likvidační komise ze
dne 24. 9. 2012 a uložila nepotřebné předměty
navrženými způsoby zlikvidovat.
n Rada souhlasí s umístění zpomalovacích prahů na vjezdy do ulic Na Radosti a 1. máje.
n Rada souhlasí s návrhem zadávací dokumentace veřejné obchodní soutěže vč. přílohy
A a příloh č. 1 až 8, pořádané za účelem výběru
dodavatele elektřiny pro odběrná místa města
Hořovice.
n Rada souhlasí se zněním výzvy k podání cenové nabídky na stavbu: Oprava chodníku ulice
U Remízku včetně obrubníků a oprava cesty Remízek - Červený potok“.
n Úkol zajistit uspořádání obchodní soutěže
firem na provedení zimní údržby 2012/2013
i s ohledem na možnou pomoc údržbové čety,
vznikající v Městské správě bytového a nebytového fondu trvá. Vzhledem k respektování zákonných finančních limitů a termínů procesu
výběrového řízení je věc naléhavá.
n Zajistit vypsání výběrového řízení na správu
počítačové sítě městského úřadu externím dodavatelem.
n Rada na základě žádosti paní Jiroutové souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat kanalizační
přípojku přes pozemkovou parcelu 44/1 v k.ú.
Hořovice v rozsahu zaměření geometrickým
plánem k pozemku č. 40, který bude nedílnou
součástí smlouvy o zřízení věcného břemene.
Smlouva se uzavírá na dobu existence kanalizační přípojky za jednorázovou úhradu 180 Kč/bm
včetně DPH.
n Rada nesouhlasí s navrženou smlouvou o nájmu světelné vánoční výzdoby. Zajistit provedení
výběrového řízení na dodavatele kvalitního vánočního osvětlení.
n Rada souhlasí se zněním darovací smlouvy,
podle které společnost Saint-Gobain Sekurit ČR,
spol. s r. o., Hořovice daruje městu finanční částku 130.000 Kč na vybudování informativního
radaru v Příbramské ul. a na vybudování osvětlení přechodu pro chodce v Pražské ul. v Hořovicích.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo, podle které VO - ELROM, v. o. s., provede za celkovou cenu 466.120 Kč bez DPH (DPH bude
účtováno dle výše platné v roce 2013) výstavbu
veřejného osvětlení v části Příbramské a v Milinovského ulici.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí se společností RWE GasNet, s. r.
o. na zřízení věcného břemene spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat plynárenské zařízení na pozemkové parcele 701/1 v k.ú. Velká
Víska v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem. Smlouva se uzavírá na dobu
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usnesení rady města
neurčitou za jednorázovou náhradu 150 Kč / bm
výkopu + základní sazba DPH (cca 7 bm).
n Rada souhlasí se zněním smluv o společném
postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejné zakázky na dodávky elektrické energie a plynu. Předmětem těchto smluv je úprava
vzájemných práv a povinností města Hořovice
a příspěvkových organizací města ke třetím osobám a k sobě navzájem v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky na dodávky
elektrické energie a plynu.
n Rada znovu žádá předsedu komise pro cestovní ruch podat zprávu o aktuálním stavu informačního systému.
n Rada nesouhlasí s pořádáním představení
a zkoušek loutkářského souboru Malá scéna
MKC Hořovice v objektu radnice, neboť nejsou
v prostorách radnice k dispozici vhodné místnosti. K požadavku se radní vrátí po převzetí
Starého zámku ve spolupráci s ředitelem Městského kulturního centra.
n Rada souhlasí s prezentací města ve vydání
Obrazového atlasu regionů a církevních památek v České republice, který připravuje Ústředí
Klubu českých turistů, v rozsahu polovičního
formátu A4 za cenu 8.000 Kč.
n Rada schvaluje záměr výstavby nové komunikace v části plánovaného tzv. severního obchvatu
města zhruba na místě stávající obslužné komunikace přilehlé k letišti v katastru obce Tlustice.
Smyslem komunikace je odlehčit nákladní, zejména kamionové dopravě, v oblasti zástavby
v blízkosti průmyslového areálu Cintlovka.
n Rada souhlasí se 4. rozpočtovým opatřením
města Hořovice na rok 2012.
n Radní se dohodli, že příští schůze rady bude
11. 10. a dále opět pravidelně každý čtvrtek v lichém týdnu.
n Rada nesouhlasí s požadovanou výměnou
malometrážního bytu v ul. 1. Máje 699. V případě jeho budoucího uvolnění bude byt přidělen jednomu ze zájemců dle evidence žadatelů
o tento typ bydlení.
n Rada bere na vědomí informaci ředitelky 1.
základní školy Hořovice o částce, která byla použita z prostředků na provoz na pokrytí mzdových nákladů.
n Rada nesouhlasí s poskytnutím dotace
na provoz protialkoholní záchytné stanice, kterou provozuje město Příbram.
n Rada souhladí s konáním prvního kola hry
Plamen - branného závodu mladých hasičů,
který organizuje sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska (okresní sdružení hasičů Beroun) v lesoparku Dražovka po lesních cestách a pěšinách
dne 6. října 2012 od 8 hodin. Podmínkou je
úklid Dražovky po závodech.
n Rada souhlasí s příspěvkem 5.000 Kč občanskému sdružení Bílý lev na akci Den mladého
dělostřelce, která se uskuteční 17. října 2012
v prostorách 13. dělostřelecké brigády v Jincích.
n Rada souhlasí s tím, aby byla TJ Spartak poskytnuta dotace ve výši 150 tis. Kč, Sokolu 30
tis. Kč a oddílu florbalistů 20 tis. Kč. Uvedené
prostředky budou poskytnuté z odvodů z loterií,
sázek a výherních hracích přístrojů.
n Rada souhlasí s tím, aby byly sportovním
klubům navýšeny dotace poskytnuté městem
Hořovice o částku odpovídající průměru přidělovanému v letech minulých od ČSTV. Uvedená
částka bude poskytnuta z odvodů z loterií, sázek
a výherních hracích přístrojů.
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Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 11. října 2012
n Rada schválila smlouvu, podle které město zastoupené Městskou správou bytového a nebytového fondu Hořovice společnosti Zimní stadion
Hořovice, s. r. o., zastoupené jednatelem Ing. Dávidem Jíchou, zimní stadion na dobu od 15. 10.
2012 do 31. 10. 2021. Smlouva garantuje hodiny
pro veřejnost v obvyklém rozsahu a prodlužuje
sezónu na 5 měsíců (listopad - březen).
n V případě získání příspěvku na veřejně prospěšné práce rada zmocňuje ředitele příspěvkové
organizace Městská správa bytového a nebytového fondu k řízení, organizování a kontrolování
práce takto dotovaných zaměstnanců.
n Rada na základě smlouvy a nájmu souhlasí
s montáží držáků, konektorů a s pronájmem
světelné vánoční výzdoby v částce 38.400 Kč
s DPH. Dále souhlasí s montáží a demontáží
30 ks dekorů dle navržené ceny 18.000 Kč s DPH
a bere na vědomí, že cena bude účtována dle
skutečných nákladů.
n Rada nesouhlasí s instalací zpomalovacích
prahů do ulic Palachova a Kosmonautů.
n Rada nesouhlasí s podáním žádosti o dotaci
z Programu rozvoje venkova - lesnická infrastruktura na rekonstrukci odvozní cesty v lokalitě Háj v celkové délce 970 m z důvodu neřešitelného termínu pro podání žádosti (do 23.
10. 2012, 15.00 hod.) a vzhledem k nutným
podkladům, které by bylo nejdříve nutné získat
a zaplatit.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle které provede
společnost HOEL elektromontáže, s.r.o. za cenu
50.640 Kč vč. 20% DPH osvětlení přechodu pro
chodce, který je umístěn v Pražské ulici poblíž
křižovatky s ulicí K Labi. Rada dále souhlasí s nabídkou, podle které provede společnost
RDE Pardubice, spol. s r.o. za cenu 107.286 Kč
vč. 20% DPH instalaci informativního radaru
napájeného solárním kolektorem v Příbramské
ulici, při vjezdu do Hořovic, do lesoparku Dražovka. Obě akce jsou součástí dohody se společností Saint-Gobain Sekurit ČR, spol. s r. o., jež
na obě dopravně bezpečnostní opatření darovala 130.000 Kč.
n Rada souhlasí s provedením úpravy části nezpevněné komunikace, vedoucí z Masarykovy
ulice kolem oplocení areálu PROBO BUSu, a. s.,
s povrchovou úpravou z recyklovaného asfaltu.
n Rada souhlasí s připojením domu č. p. 1370
a přilehlého pozemku (poz. p. č. 1512 a 1513 v k.
ú. Hořovice) k místní účelové komunikaci umístěné na poz. p. č. 1514/2 v k. ú. Hořovice.
n Rada souhlasí s textem výzvy vč. příloh č. 1
a 2 veřejné obchodní soutěže malého rozsahu
na správu a technické zabezpečení serverového
prostředí Městského úřadu Hořovice.
n Zajistit odstranění číselného značení pro
stánkaře v centru města a přilehlých komunikacích s pořadatelem Cibulového jarmarku Místní
organizací Českého zahrádkářského svazu Hořovice, a to na náklady pořadatele.
n Zajistit provedení veřejné obchodní soutěže
o návrh na pronájem vánočního osvětlení Palackého náměstí a přilehlých objektů v majetku
města pro rok 2013. Za tímto účelem rada stanovuje částku 50.000 Kč ročně.

n Rada na základě žádosti společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. souhlasí se zněním smlouvy na zřízení věcného břemene, spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat zařízení distribuční elektrizační soustavy na pozemkové
parcele 427/2 v ul. U Rybníčka v k. ú. Velká
Víska v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 750-4447/2011 za jednorázovou úhradu
40.200 Kč včetně 20% DPH.
n Rada souhlasí s dlouhodobým pronájmem
(max. 10 let) budovy městského kina s podmínkou využití pro společenské účely a údržby
budovy v rozsahu a kvalitě, která zajistí trvale
uspokojivý stav, resp. ani po destiletém užívání
její stav nezhorší.
n Rada souhlasí s návrhem dodatku č. 2
ke smlouvě o dílo, podle kterého se mění termín
dokončení rekonstrukce autobusového nádraží a náměstí Boženy Němcové do 5. 11. 2012.
Důvodem je zpožděný nástup firmy zajišťující
přeložky inženýrských sítí pro společnost ČEZ
Distribuce, a. s., kdy tato firma zahájila práce
až 1. 10. 2012. Výsledná cena stavby zůstává nezměněna.
n Rada souhlasí s návrhem smlouvy, podle
které zajistí provozovatel distribuční soustavy
nízkého napětí, společnost ČEZ Distribuce, a. s.
za zálohovou částku 144.938 Kč přeložku distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické
energie, jež bude realizována při rekonstrukci
mostu u společenského domu v Hořovicích.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a se zněním
souhlasu se zřízením stavby se společností RWE
GasNet, s. r. o., spočívající v oprávnění zřídit
a provozovat plynárenské zařízení na pozemkových parcelách 128/3, 129, 124, 103/2 v k. ú.
Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou za jednorázovou náhradu 1.000 Kč.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o zajištění
přeložky plynárenského zařízení se společností
RWE GasNet, s. r. o. v návaznosti na realizaci stavby „Hořovice - most 1, most přes Červený potok“.
n Rada schvaluje spolupráci se Střední odbornou školou Hořovice při opravě laviček na Palackého náměstí a vytvoření návrhů na úpravu městské zeleně na Sklenářce, v Remízku
a na Západním sídlišti v rámci maturitních prací studentů ekologického zaměření s termínem
vyhodnocení březen 2013.
n Radní rozhodli, že dne 15. 10. 2012 v 15.30
hodin proběhne účelově zaměřená schůze městské rady. Dříve stanovený časový rozvrh schůzí
zůstává tímto nedotčen.
n Rada souhlasí s podáním žádosti o příspěvek
na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v termínu od 1. 1. 2013
na dobu 12 měsíců pro pět zaměstnanců, kteří
by byli zařazeni do Městské správy bytového
a nebytového fondu na úklidové práce.
n Rada souhlasí s částkou na úhradu nákladů
do 10.000 Kč na oslavu Dne státnosti spojenou
s představením areálu Starého zámku dne 27. 10.
2012 od 14 hod. podle dispozic pana starosty.
n Rada souhlasí s navýšením příspěvku 2. základní škole o 32.000 Kč, což je částka za úhradu
příspěvků za školní stravování na základě zvýšeného počtu dětí.
n Rada souhlasí s navýšením příspěvku Středisku volného času Domeček o 5.000 Kč na odměny pro soutěžící 27. ročníku Podzimního běhu
Dražovkou.
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z usnesení rady města - informace
n Rada souhlasí s tím, aby FK Hořovicku byla
dotace, poskytovaná městem, navýšena o 40
tis. Kč. Uvedené prostředky budou poskytnuty
z odvodů z loterií, sázek a výherních hracích
přístrojů.
n Rada se zabývala neuspokojivou bezpečnostní situací ve městě, přípravou dalšího jednáním
s nadřízenými složkami Policie ČR. Projednala
i možnost zřízení městské policie.
n Za přítomnosti smluvního partnera pana Petra Machálka rada projednala možnosti změn
smluvního vztahu, uzavřeného dne 1. 1. 2009,
týkajícího se údržby veřejné zeleně. Po právním

vyhodnocení okolností proběhne další jednání
ve výše uvedené věci.

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 15. října 2012
n Rada se seznámila s uchazečkou o pracovní
místo ředitelky Městské mateřské školy. Současně respektovala návrh konkurzní komise a jme-

Den otevřených dveří
v DPS Žebrák

Svaz tělesně postižených
informuje
n Na měsíc prosinec připravujeme členskou schůzi spojenou s hudebním vystoupením dvojice Eva&Vašek, která patří
mezi  komerčně  úspěšné  české interprety.
Vystoupení se bude konat 4. prosince   od  
15:30 do 17:00 v Kulturním domě v Žebráku. Vstupné pro členy Svazu tělesně postižených činí 170 Kč, pro  veřejnost 220 Kč. Pro
členy Svazu
tělesně postižených bude
zajištěna autobusová doprava. (odvoz
i svoz na tuto
akci zajištěn, odjezd Komárov, Hořovice,
Žebrák a zpět). Předprodej vstupenek
od 8.října do 22. listopadu v kanceláři Svazu tělesně postižených v úřední dny po - st
- čt 11:00 do 14:00. Přijďte strávit odpoledne
se známou dvojicí a poslechnout si hudební
hity 50., 60.a 70 let. Např. (Akáty bílé, Bílá
orchidej, Akropolis Adieu). Vstupenky budou taktéž v předprodeji v prodejně Elektra
v  Žebráku u pí Ulčové (cena 220 Kč).
n Půjčovna kompenzačních pomůcek se
sídlem Městský úřad Hořovice, Palackého
náměstí 640, nabízí půjčování polohovacích lůžek. Lůžko je vhodné i do panelákového bytu, splňuje všechny potřeby pohodlí
pro pacienta. Montáž a demontáž lůžka se
provádí přímo na místě (zdarma), nevzniká
tudíž riziko s transportem úzkými dveřmi,
či manipulace v malém prostoru. Lůžko
může být umístěno i v prostoru, např. v obývacím pokoji, a to díky kvalitním bočnicím,
které vždy zabrání riziku pádu.  Pojezdová
kolečka umožňují snadno ovladatelnou manipulaci s lůžkem.
Dále nabízíme k zapůjčení pomůcky k chůzi, klozetová křesla, pomůcky do koupelny,
pomůcky na WC, antidekubitní program,
mechanické vozíky, pomůcky pro sebeobsluhu a rehabilitační pomůcky.
Rozvoz pomůcek poskytujeme po Hořovicích zdarma, po regionu 6,- Kč/1 km.
Otevírací doba půjčovny: pondělí 9 - 16,
středa 9 - 11, 14 - 16, čtvrtek 11 - 16 hod.
n Informace podá předsedkyně   Jarmila
Gruntová  telefon: 313 101 138, 605 503 281.

8

novala paní Bc. Helenu Nesnídalovou do této
funkce s účinností od 1. 11. 2012. K tomuto datu
bude ukončeno zastupování funkce ředitelky
paní Bc. J. Kejmarovou.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy, podle
které město Hořovice kupuje od Roudnických
městských služeb stroj na úpravu ledové plochy Zamboni za cenu 450 tisíc Kč se splatností
ve dvou splátkách do konce 1. čtvrtletí roku
2013.
n Zajistit převoz rolby kupované městem
z Roudnice nad Labem do konce měsíce října
ve spolupráci s místostarostou.

V úterý 9. října 2012 se v Domě pečovatelské služby v Žebráku uskutečnil Den
otevřených dveří. Akce se zúčastnilo několik desítek lidí nejen ze Žebráku, ale také
z okolních obcí. Velkému zájmu se opět těšila výstavka ručních prací našich seniorů
(viz foto) a fotografie ze společných akcí.
Tento náš „Den“ jsme ukončili hudbou,
a to písničkami v podání Petra Freie z Cerhovic, který k nám přišel zazpívat a zahrát
na dudy. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší akce a potěšili nás svým zájmem!
Obyvatelé a pracovníci z DPS Žebrák

Návštěvy transfuzní stanice
se pro maminky stávají tradicí
Už posedmé navštívily členky občanského
sdružení Hořovické maminky transfuzní stanici Nemocnice Hořovice. Dobrovolně darovat krev se tentokrát rozhodlo osm maminek
a pro jednu z nich to byla úplná premiéra.
S nápadem na skupinové darování krve přišla
předsedkyně sdružení Lucie Menclová, která
stála i u zrodu celorepublikového projektu
Rodiny darujte krev. Akce spočívají v tom,
že maminy i tatínkové přijdou darovat krev
a na transfuzní stanici mohou dorazit i se
svými dětmi, o které se členky sdružení postarají. Návštěvy hořovické nemocnice se tak
staly tradicí, ve které maminky hodlají i nadále pokračovat.
Lucie Zemanová
mluvčí Nemocnice Hořovice

Paní Věra Kornová, klientka Domova
Na Výsluní, oslavila 29. 9. 2012 krásné
85té narozeniny. Gratulujeme!

Vagon na nákladovém
nádraží v Berouně
Akce se koná 17. 11. 2012, což je sobota
od 9:00 - 17:00. Lidé mají možnost darovat
oděvy - pánské, dámské, dětské, ložní prádlo,
ručníky, utěrky, bytový textil, jakékoliv deky i peřové a vatované. Dále černé a bílé nádobí
a menší funkční spotřebiče. Potřeby pro děti...
Zuzana Keraghelová, dispečerka dopravy
Oblastní středisko Diakonie Broumov
www.diakoniebroumov.org

www.mesto-horovice.cz

kultura

Kulturní a společenský servis
n Klub Labe Hořovice
Vísecké nám. 198, e-mail: labe.prochor@
seznam.cz, www.klublabe.cz
n Filmový festival zimních sportů
3. 11. sobota od 18:00
Večer plný špičkových filmů! Sníh, led,
adrenalin! Extrémní lyžování, zimní lezení,
snow-kiting, skialpinismus a další zimní
šílenosti! K pohodě večera přispěje dobře
zásobený bar a čajovna.
n Animace po setmění
7. 11. středa od 19:30
Projekt Ozvěny Anifestu. Klub Labe pro Vás
na letošní podzimní čas připravil ve spolupráci
s projektem Ozvěny Anifestu, několik filmových pásem animovaného filmu.
n Rybičky 48
9. 11. pátek od 21:00
Turné 10 let R48.
n Nezmaři
15. 11. čtvrtek od 19:30
www.nezmari.cz
n Regionfest 2012
16. 11. pátek od 20:00
Nightfall + Mikywnuci + Valury + Amok
n Regionfest 2012
17. 11. sobota od 20:00
Kachna & Zodiac + HC Tramp + ...because
Phoenix Found Death
n Radůza s kapelou
20. 11. úterý od 20:00
http://raduza.cz. Předprodej vstupenek v IC
Hořovice.
n Cesta snů - Petr Koukal
21. 11. středa od 19:00
Hořovická premiéra filmu, spojená s besedou.
Dokumentární film “Cesta snů aneb nejlepší
věci na světě nejsou věci”, zaznamenává boj Petra Koukala s rakovinou a jeho návrat na badmintonové kurty.
n PSH
23. 11. pátek od 21:00
Peneři Strýčka Homeboye. www.psh.name.
n Cirkus bude!
24. 11. sobota od 21:00
http://bandzone.cz/cirkusbude
n Vítězové Anifestu 2012
28. 11. středa od 19:30
Projekt Ozvěny Anifestu. Klub Labe pro Vás
na letošní podzimní čas připravil ve spolupráci
s projektem Ozvěny Anifestu, několik filmových pásem animovaného filmu.
Připravujeme na prosinec:
n Krev a písek Filipín
11. 12. úterý od 19:00
Beseda spojená s projekcí. Saša Ryvolová - knihkupec, trampka, nezávislá spisovatelka a publicistka (časopisy Safari, Lidé a země, Koktejl),
autorka knih “Indonésie, batoh a já“, Vás zavede
do země hluboké katolické víry a majestátních
španělských koloniálních katedrál, na ostrovy
plné činných sopek, bílých pláží a vyhlášených
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potápěčských lokalit i nádherných přírodních
scenérií.

n Společenský dům
Nádražní 606, tel. 311 512 915
n Tři mušketýři - Divadlo Alfa Plzeň
22. 11. čtvrtek od 19:30
Legendární divadlo, legendární titul, legendární představení. Maňásková groteska podle
stejnojmenného románu Alexandra Dumase
pro diváky od 9 do 99 let.
n Taneční kurzy
Pořádá Taneční škola Blanky Vášové
Mládež začátečníci
Pátky 2., 9., 23. a 30.11. vždy od 18:30
Pátek 16.11. od 19:00 - Prodloužená
Dospělí - středně a více pokročilí
Pátky 2., 9., 23. a 30.11. vždy od 20:40

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

n Digitus - Ká.Ča
Digitus Mise, o.p.s. - Centrum denních
služeb, Pod Dražovkou 1142
tel. 731 757 598, 311 517 265.
n Loutkové divadlo v Hořovicích
7. 11. středa od 14:00
V listopadu navážeme na říjnovou besedu
s panem Ivanem Morávkem, který si pro nás
připravil povídání o Městském oblastním divadle a ochotnickém divadle. Téma bylo natolik  rozsáhlé, že nyní bude pokračovat na téma:
„Loutkové divadlo v Hořovicích“.

n Radnice
Palackého nám.2, radniční sál
www.tanecni.net, 603 238 090
n Taneční pro mládež a dospělé
Zima 2013 (8. sezóna) - pátky od 4. 1. 2013
Mládež:
Mírně pokročilí (H2Ml)      	 17:00 - 18:30
Dospělí:
Mírně pokročilí (H2 Dosp) 	 18:40 - 20:10
Středně pokročilí (H3 Dosp)  	20:20 - 22:10
V ceně 10 lekcí, 1 prodloužená a 1 jarní ples.

listopad 2012
n Domeček Hořovice

Středisko volného času
Větrná 869 Hořovice, tel.: 311 512 223
www.domecekhorovice.cz
Akce listopad:
n 3. 11. Strašidelný karneval
Kdy a kde: od 14:00, Liteň v sálu restaurace
„Ve Stínu Lípy“. Přátelé, kamarádi oprašte své
karnevalové kostýmy a hurá na rej masek. Čeká
nás spousta tance, zábavy a soutěží. Vstupné: 20,Kč děti, 50,- Kč dospělí.
n 10. 11. Běh Podzimní Dražovkou,
28. ročník
Kdy a kde: od 8:00, Lesopark Dražovka Hořovice. Tradiční běh Dražovkou pro běžce z celé
republiky.
n 10. 11. Dětská sobota Liteň
Kdy a kde: od 9:30, v klubovně Domečku v Litni.
Setkání dětí - Téma Obrázky ze špachtlí - účastník
kurzu si bude moc vyrobit obrázek, cedulku,
jmenovku atd… Maximální počet účastníků
kurzu je 10. Zábavné hry a soutěže jsou součástí
akce. Cena kurzu: 230,- Kč. Účast potvrďte na tel.:
do 7. 11.
n 11. 11. Svatomartinská světýlka,
III. ročník
Kdy a kde: od 17:30, Zámek Hořovice. Tradiční
průvod zámeckým parkem pro děti i dospělé
s lampiony za Svatým Martinem a jeho rohlíčky...
Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 5,- Kč.
n 23. - 24. 11. Přenocování v Domečku ZK kytara mladší
Kdy a kde: od 18:00, Domeček Hořovice. Přenocování začátečníků a mírně pokročilých
kytaristů v Domečku.
n 24. 11. Drakiáda
Kdy a kde: od 13:00, Na louce u mostu v Karlštejně. K podzimu neodmyslitelně patří pouštění draků, proto si přineste svého draka
a zúčastněte se soutěže o nejkrásnější ho draka
a nebo soutěže, kdo déle udrží draka ve vzduchu.
Zápisné za draka je 25,- Kč.
SEMINÁŘE LISTOPAD 2012:
n 13. 11. Barvíte šálu z fáčoviny
Kdy a kde: od 18.00, výtvarná dílna Domeček
Hořovice. Budeme barvit šálu z fáčoviny v široké
škále barev. Na jedné šále lze nakombinovat i více
barev, stihnete nabarvit 1-3 šály. Šály barvíme
reaktivními barvivy za studena, doba barvení
je 24 hodin. Proto si odnesete šály zabalené.
Poplatek: 70,- (materiál, náklady na seminář)+
30,-Kč/šála
n 17. 11. Vánoční dárkování - Pedig
Kdy a kde: od 10:00, výtvarná dílna Domeček
Hořovice. Tentokrát si vyrobíte dárky z pedigu.
Poplatek: 200,-Kč. Káva a čaj zdarma.
n 17. 11. Vánoční dárkování - Hedvábná
šála
Kdy a kde: od 15:00, výtvarná dílna Domeček
Hořovice. Naučíte se, jak si udělat krásnou hedvábnou šálu třeba pro maminku, sestru, nebo
kamarádku.. Poplatek: 230,-Kč.  
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kultura - společnost
n 24. 11. Vánoční dárkování - technika
Tiffany - Anděl
Kdy a kde: od 10:00, výtvarná dílna Domeček
Hořovice. Základní kurz pro začátečníky vyrobíme si anděla do okna. Poplatek : 350,-Kč.
n 25. 11. Vánoční dárkování
- Šperky z křišťálové pryskyřice
Kdy a kde: od 10:00, výtvarná dílna Domeček
Hořovice. Vytvoříte si sadu tří šperků podle
vlastního vkusu. Poplatek: 170,-Kč.
n 25. 11. Dárkování - technika Tiffany II.
Kdy a kde:od 10.00, keramická dílna Domečku
Hořovice. Vánoční dílna Domečku Hořovice,
kde si můžete dárečky pro své blízké nejen
vytvořit, ale i zabalit. Výroba skleněných ozdob
a dekorací pro začátečníky i pokročilé. Poplatek
350,- Kč.
n 1. 12. Vánoce v Hořovicích
Kdy a kde: od 15:30, Komárov. Vánoční akce
pro malé i velké “Hořováky” ve spolupráci
s Hořovickými maminkami a  O.S. Sedmikráska.
n 1. 12. Čertovský vrch, VI. ročník
Kdy a kde: od 13:00, višňovka ve Vinařicích
u Berouna. Zveme všechny čerty a čertíky  
na Čertovský vrch plný soutěží a zábavy.
V rámci akce jsou připraveny výtvarné dílničky
(pletení věnců) a čertovská kuchyně. Nebude
chybět ani nebeská brána se sv. Mikulášem
a andílky. Vstupné: 20,- Kč děti, 50,- Kč / dospělí
n 1. 12. Pochod přes tři pekla
Kdy a kde: od 15:30, Komárov. Procházka
přes tři pekla pro malé i velké odvážlivce
zakončenánavánočnímjarmarku v Komárově.

n Tvořivý ráj
Pražská 376 (naproti kinu), Hořovice
tel: 777 873 947, www.tvorivyraj.cz
Obchůdek pro tvořivé lidi nabízí
výtvarný materiál všeho druhu,
tvořivé hračky, velký výběr
bižuterie, ručně malovaná trička,

dekorace a jiné.
n Kurzy pro děti:
TVOŘÍLCI - Kurzy jsou určeny pro děti od 3
let, nejmladší tvoří s rodičem, od 5 let pak
samostatně, bez doprovodu.
4 7. 11. Veverka sedící na větvičce, 69,- Kč
4 14. 11. Náhrdelník z FIMO korálků v krabičce, 89,- Kč
4 21. 11. Vánoční postavičky ze špachtlí, 65,- Kč
4 28. 11. Lněná taštička na mikulášskou nadílku, 89,- Kč
n Kurzy pro mládež a dospělé:
Místo je třeba rezervovat předem na prodejně,
mailem či telefonem. Vybíráme na kurzy symbolické zálohy. Přijďte v pracovním oblečení.
V ceně kurzů je i malé občerstvení...
4 2. 11. 17:30; Pedig pokročilí - nové způsoby
načínání a uzávěrek, 200,- Kč
4 9. 11. 17:30 - 20:00; Pedig pro začátečníky pleteme vázičku, 200,- Kč
4 10. 11. 8:30 - 11:00; Artyčok - koule, 185,- Kč
4 22. 11. 17:30 - 19:30; Patchwork bez jehel
a nití, 200,- Kč
4 29. 11. 17:30 - 19:30; Vánoční pergamanové
přání, 129,- Kč
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4 Roční kurz pro dospělé: Malujeme
olej nebo akvarel - každou sobotu od 8:30
do 11:30. 120,-  Kč/lekce
PRAVIDELNÉ ROČNÍ KURZY:
n Pro děti:
4 Muzikoterapie: pondělí od 10:00 do 11:00,
70,- Kč/1 hodina
4 Angličtina II. - pro slečny a pány kluky:
pondělí 15:00 - 15:50 (1500,- /školní rok)
4 Kreativní kreslení: I. úterý 15:15 - 17:15
(2950,- /šk. rok), II. středa 14:10 - 15:20
(1870,- /šk. rok), III.čtvrtek 15:00 - 17:00
(2950,- /šk. rok)
4 Tvořílci: středa 15:15 - 16:45 (každá hodina je zpoplatněna dle konkrétní výtvarné
činnosti)
4 Angličtina I. - angličtina s pastelkou pro
nejmenší: I. pátek 15:00 - 15:45; II. pátek
16:00 - 16:45 (1500,- /šk. rok)
Přihlaste se prostřednictvím emailu, telefonicky či osobně na prodejně. V každém
z nabízených zbývá několik posledních míst.

n Centrum Sedmikráska
Společenský dům Hořovice
www.sedmikráska-horovice.cz
n ODPOČINKOVÉ AKTIVITY
4 Klub deskových her - Kostka Hořovice, Jan
Strohschneider, tel: 774 460 881, kdhhorovice@email.cz, www.kdhhorovice.webnode.cz
4 Pohoda v celé rodině - relaxační masáž.
Rezervace a info: Renata Babelová, tel.: 725
980 975, renatababelova@seznam.cz, http://
www.masazedeti.iprostor.cz/
4 Oáza vnitřního míru - dechová cvičení, relaxace. Hanka Kliková, Štěpánka Vlachová, caroit@centrum.cz, http://eftzesrdce.webnode.cz/
4 Irisdiagnostika - zjišťování zdravotního
stavu z očí. Petra Silovská tel.: 603 216 357,
p.silovska@seznam.cz
4 Předporodní příprava, masáže. Mgr. Adéla
Lančová tel.: 732 802 345, adela@porodsdulou.cz, www.porodsdulou.cz
n POHYBOVÉ AKTIVITY
4 Běžecký trénink, CORE trénink, výživa.
Gabriela Benedová tel.: 777 774 052, Abina1@
seznam.cz, www.mojetrenerka.webnode.cz
4 Aerobic. Alena Ratajová, DiS. tel: 603 375
540, ratajova.alena@seznam.cz
4 Mimi klub ( 0 - 2 roky). Renata Babelová
tel.: 725 980 975, renatababelova@seznam.cz
http://www.masazedeti.iprostor.cz/
4 Cvičení pro těhotné. Mgr. Adéla Lančová tel.: 732 802 345, adela@porodsdulou.cz,
www.porodsdulou.cz
n JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY 2012
4 Svatomartinský průvod - 11. listopad
4 Přednáška o kineziologii ONE BRAIN
Je vaše realita tou realitou, kterou chcete?
Přednáška je vhodná pro všechny, kteří se
chtějí o metodě dozvědět něco více. Dojdeme
k pochopení toho na jakých principech jako
lidé fungujeme a jak toho můžeme využít ve
svůj prospěch.
Kdy: ve čtvrtek 22. 11. v 18:00. Kde: v Hořovicích, Společenský dům, centrum Sedmikrás-

ka. Vstupné: 50,- Kč. Nutno předem objednat! u paní Renaty Babelové, tel.: 728 381 971
4 Vánoční tvoření - 1. prosinec
Nabídka kurzů se neustále rozšiřuje, připravujeme pro vás různé semináře. Můžete si zamluvit prostory na své přednášky, akce. Aktuální
informace www.facebook.com/sedmikraska.os

n Klub Betlém
projekt Farní charity Beroun, Lochovice
- Obecní úřad, e-mail: Klubbetlem@seznam.cz, tel.:724 219 892, 724 774 299
PROVOZ RODINNÉHO CENTRA - Pondělí + středa 9:00-18:00
PROGRAM
4 5.11. Po 10:00-18:00 Pečení svatomartinských rohlíčků.
4 7. 11. St 9:00-16:00 Slavnost světel - Svatomartinský lampionový průvod - dopoledne,
16:00-18:00 dokončení posledních lampionů,
odpoledne průvod - hledání zlatých podkov
4 9. 11. Pá 20:00 Ples charity - kulturní dům
na Tetíně, vstupenky ke koupi v RC
4 12. 11. Po 15:00 - 17:00 Výlet do bažantnice - s povídáním o bažantech a jiné zvěři
4 14. 11. St 9:30 - 12:00 Programová porada
– přijďte se i Vy podílet na tom, co se u nás
bude dít, 10:30 - 12:00 Právní poradna - náš
právník Vám zdarma poradí
4 19. 11. Po 9:00-18:00 Adventní dílna výroba adventních věnců a kalendářů
4 21. 11. St 9:00-18:00 Adventní dílna výroba adventních věnců a dekorací
4 26. 11. Po 9:00-18:00 Adventní dílna výroba vánočních dekorací a ozdob
4 28. 11. St 9:00-18:00 Adventní dílna výroba dárečků, dekorací, ozdob
Aktivity pro děti a rodiče:
4 Pondělí Lovecké střelectví 15:00 - 16:30               
30 Kč/lekce, 500 Kč/pololetí, 900 Kč/šk. rok.
Angličtina pro děti 1 st.  ZŠ.  max. 5 dětí  - zdarma    
4 Úterý Keramika 14:00 - 15:30, 16:00 - 17:30
50 Kč/lekce, 800 Kč/pololetí, 1 500 Kč/šk. rok
4 Středa Náboženství 15:00 - 15:30 mladší
děti, 15:30 - 16:45 školáci pokračování,
16:00 - 16:45 školáci začátečníci. Tanečky pro
nejmenší 10:00 - 10:45 - zdarma
4 Čtvrtek Historické tance 15:30 - 17:00                      
30 Kč/lekce, 300 Kč/pololetí, 500 Kč/šk. rok

n Točník
Kafé Bar Bárka
n Biorchestr
9. 11. od 20:00
Trashfolk, http://www.biorchestr.cz/
n OTK + DPVJU
30. 11. od 20:00
Alternative rock a písňotepectví.

n Zbiroh - zámek
n Svatomartinské posvícení
17. 11. sobota
Nastává nám nezadržitelně podzim, a proto
si vás tradičně dovolujeme pozvat na událost,

www.mesto-horovice.cz

kultura - společnost
během níž voní zbirožským zámkem pečená
husa a podávají se mladá vína. Řada našich
příznivců a stálých návštěvníků ví, že je řeč
o jedné z nejoblíbenějších akcí na zbirožském
zámku - Svatomartinském posvícení. Stejně
tak doufáme, že se k nám v sobotu 17. listopadu vypraví také ti, pro které bude podzimní
slavnost s bohatou historií premiérou a jako
již mnozí, i oni si jí zamilují.
V zámecké restauraci se bude po celý den
podávat jak svatomartinská husa, tak i další
speciality staročeské kuchyně. Otevřená bude
i prohlídková trasa expozice zámku v našich
stálých časech, a to od 10 do 17 hodin. Kromě
celého týmu zámku se na vás však těší také ti
nejlepší moravští a čeští vinaři, aby jste první
letošní vína mohli ochutnat přímo od nich.

n Žebrák
Kulturní klub
tel. 311 533 438
n Disco - pravidelně v sobotu
n Taneční - každý pátek od 19:00
Pokračování divadelní přehlídky
Erbenův Žebrák:
n Okénko
3. 11. sobota od 18:00
Komorní sál. Pokračování divadelní přehlídky Erbenův Žebrák. Soubor z Dobříše hraje
divadelní hru Okénko.
n Noc s Casanovou
10. 11. sobota od 18:00
Soubor Dobrovice.
n Jak vyletěl čert z kůže
15. 11. čtvrtek od 18:00
Dětský soubor Žebrák.
n Když ty, tak já taky...
17. 11. sobota od 18:00
Soubor z Bystřice u Benešova.

n Církve
n ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV
EVANGELICKÁ
Valdecká 408, Hořovice. Tel.: 318 523 534
4 Neděle od 9:30 pravidelné bohoslužby.

4 Večer s hostem - 29. 11. čtvrtek od 18:30
Host: Bc. Jitka Klubalová, předsedkyně Komise
při Synodní radě Českobratrské církve evangelické, která se dlouhodobě věnuje situaci na
Kubě. Téma: „Kuba - ostrov svobody?“
4 První adventní neděli 2. prosince se bude
od 14:00 do 17:00 konat tradiční adventní
fairtradový trh.
4 Farářka Mgr. Drahomíra Dušková Havlíčková je na mateřské pauze. Sbor administruje
farář Mgr. Ing. Samuel Hejzlar z Dobříše. Tel.:
318 523 534, 603 578 108.
n Církev českoslov. husitská
4 Husův sbor v Žebráku. Bohoslužby v neděli 4., 11., 18. a 25. 10. ve 14 hodin.
n ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
Bohoslužby v kostele v Hořovicích: čtvrtek
v 8:00, pátek v 18:00, neděle v 10:00
Dušičková setkání
Každý z nás asi občas zavítá na hřbitov.
Máme tam pochovány své blízké a bylo by smutné, kdybychom se o jejich hroby nestarali. Je
důležité, že jsou v našem běžném životě i taková místa, protože nám připomínají naší konečnost a současně rovnost všech lidí, protože smrt
všechno srovná. Zároveň si zde můžeme uvědomit, že navazujeme na to, co vykonaly minulé
generace. To vše vede k zamyšlení, jaký smysl má
náš život. Začátkem listopadu přicházíme na
hřbitovy častěji než jindy, protože naši zemřelí,
i když to zní zvláštně, mají svůj svátek. Nicméně
období dušiček nepatří jen vzpomínkám, ale je
také příležitostí k setkáním se živými, čas hlubšího uvědomění si, jak je důležité držet pospolu.
Věřící člověk na hřbitov jde s vírou, že tělesná
smrt, tedy i vzájemné odloučení, není definitivní. Přináší nejen kytičku květů, ale také „kytičku
modliteb“, s vírou, že modlitby za naše zemřelé
jsou největším možným darem, který jim můžeme dát. V katolickém kalendáři se druhý listopad nazývá Památkou věrných zemřelých. Slovo
„věrný“ je důležité. Věrnost se často omezeně
chápe jako věrnost v intimních vztazích. Ale má
širší a hlubší význam. Věrnost svým životním
postojům. Věrnost svému životnímu přesvědčení. Věrnost přátelství, věrnost tomu, co slíbím, co
se snažím naplnit a splnit za každou cenu. My
lidé jsme díky své hříšnosti často v mnohém ne-

věrní. To je jeden z důvodů, proč zemřelé svěřujeme Božímu milosrdenství. Současně je dušičkový čas výzvou k věrnosti pro nás živé. Jsem já
věrný tomu, co považuji za správné? Mám vůbec
nějaký názor, za kterým stojím, anebo se řídím
jenom podle momentálních trendů? Uvědomuji
si svojí pomíjivost? Dokážu si vážit radostí všedního dne? I takové otázky si může člověk klást
u hrobů. A proto je dobré, že Památka věrných
zemřelých i hřbitovy pořád ještě existují.
Stefan Wojdyla, kněz
V pátek 2. listopadu od 16 hodin na hřbitově v Hořovicích se budou konat modlitby za
zemřelé. Srdečně zveme.

n Farní charita Beroun Vás zve na Den
otevřených dveří Stacionáře sv. Anežky
České pro seniory u příležitosti prvního výročí otevření v nových prostorách a Den otevřených dveří Azylového domu sv. Jakuba pro
muže u příležitosti deseti let převzetí objektu
od Města Beroun.   Ohlédnutí za uplynulým
obdobím začne 1. 11. v 10 hodin v Domě
Charity, Cajthamlova 169, Beroun.

ONE GOD ONE CASANOVA
Žáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka z klavírní
a pěvecké třídy Květuše Ernestové P. Vokáčová, Š. Rottová,
J. Pommová, E. Řezáčová, T. Vokáčová, K. Slavíková, V. Slavíková, P. Svoboda a L. Eichenmann vystoupili během měsíce září 2012 třikrát s historickou freskou ONE GOD ONE
CASANOVA, jejíž děj se odehrává během pražských korunovačních slavností v roce 1791, v listopadu předvedou žáci
Květuše Ernestové žákům 1. stupně základních škol výchovně
vzdělávací projekt PÍSMENA a 30. 11. vystoupí na koncertě
ETUDY? ETUDY! k jubileům hudebních skladatelů Skrjabina
a Clementiho v divadelním sále radnice v Hořovicích. Tradiční, letos již jedenáctý, vánoční koncert v kapli státního zámku
v Hořovicích se uskuteční 16. prosince 2012 od 16: 00 hodin.
Za doprovodu trubek zazní především vánoční skladby Jiřího
Ignáce Linka. Srdečně zveme!
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Zimák se připravuje
jinak než dříve
Zimní stadion byl, jak je patrno
z úředních městských zpráv, pronajat
a práce na jeho zprovoznění pokračují.
Vše by mělo přijít se vztyčením nafukovací haly, takže se těšme. Novým správcem je Ing. David Jícha, více se dozvíte
na www.zs-horovice.cz.
-jb-

Buďte Fit s Terezou
Diviznímu celku se
přestalo dařit dávat góly
Po úspěšnému vstupu do divizní soutěže
zvlhl fotbalistům FK Hořovicko střelecký prach.  
Ze čtyř posledních zápasů vše vyvrcholilo zápasem na Doubravce, který modrobílí prohráli 1:2, přesto, že  brzy vedli a měli velké šance.
Jenže když to nejde, tak to nejde. Přesto zůstává
Hořovicko na výtečné osmé příčce A skupiny.
Zadařilo se také hráčům Hořovicka B, kteří vyhráli třikrát za sebou, než narazili na Podlesí,
které je posadilo na zem. Po dlouhé době se podařilo zvítězit hráčům mladšího dorostu, který
se pomalu konsoliduje. Své soutěže již skončily
týmy přípravek, podrobný přehled postavení
týmů FK Hořovicko přineseme v dalším čísle
Měšťana.
-jb-

n Utkání dorostenců FK Hořovicko navštívil zástupce japonské firmy Furukawa, který předal sponzorským darem nové trenýrky a bundy. Na snímku
Jan Bežó (sportovní ředitel), Pavel Novák (kapitán
maldšího dorostu), Jiří Froněk (trenér mladšího dorostu) a Shuichi Ito, President společnosti Furukawa
Electric Autoparts Central Europe s.r.o. Foto: Tomáš
Lukavský.

Volejbalisté
po podzimní části šestí
Muži Spartaku Hořovice již zakončili boje
v C skupině krajského přeboru II. třídy. Škoda,
že některé dobře rozehrané zápasy nedotáhli do
lepší koncovky. V osmičlenné tabulce jsou Hořovice po 14 kolech na šesté příčce se sedmnácti
body. Stejně má i pátá Lokomotiva Beroun. Soutěži kraluje Lokomotiva Rakovník.
-jb-

Tenisové přebory mladých hořovických tenistů
V sobotu 15. září se na tenisových kurtech města Hořovice už tradičně sešla početná skupinka
mladých tenistů různého věku, kterou doprovodili jejich fanoušci, většinou v podobě  sourozenců, rodičů, babiček a dědečků. Díky velké účasti se také letos mohli po urputných bojích v často
velmi vyrovnaných zápasech vyhlásit vítězové ve čtyřech věkových kategoriích.
Poháry za 1. a 2. místo si v kategorii MINITENIS odnesli Tomáš Hnízdil a Michaela Deverová, v kategorii BABYTENIS Adam Koželuh a Tomáš Šmíd, v MLADŠÍCH ŽÁKYNÍCH Veronika
Druláková  s Vendulou Hrachovou, v MLADŠÍCH ŽÁCÍCH Dominik Štochl s Vítkem Fliegerem
a ve STARŠÍCH ŽÁCÍCH Matěj Nový se Zdeňkem Nyklem. Ostatní děti obdržely za svoji snahu
medaile. Těmito přebory byla neoficiálně ukončena sezóna tenisu pro rok 2012 a děti se budou
pomalu přemísťovat do krytých hal a tělocvičen, aby byly na jarní sezónu zase dobře připraveny
hlavně po fyzické stránce.

Přijďte vyzkoušet nové formy cvičení v Hořovicích, mezi kterými si určitě
vyberete to pravé.
Zumba® Fitness je energické cvičení, které
v sobě spojuje prvky aerobního cvičení a latinsko-amerických tanců. Zumba je charakteristická svou strhující atmosférou, chytlavými melodiemi a jednoduchými krokovými variacemi,
které zvládne po několika lekcích každý. Zumba
vám zaručeně zvedne náladu!
Každé pondělí od 20 do 21 hodin ve sportovní hale Spartak a každou středu od 19:30
do 20:30 ve Společenském domě.
Zumba® Toning kombinuje klasickou taneční
lekci Zumby s posilováním pomocí speciálních
lehkých Zumba činek, které jsou současně i hudebním nástrojem. Lekce je navržena tak, aby
docházelo k co nejefektivnějšímu spalování kalorií a tonizaci svalů. Tato lekce je vhodná již pro
pokročilejší klienty.
Každou středu od 20:30 do 21 hodin ve
Společenském domě.
PortDeBras® je specifické propojení strečinku a tance (baletu). Jsou to plynulé sekvence
pohybů, které protahují zkrácené svaly, uvolňují
páteř a kloubní spojení a působí na ladnost pohybů celého těla. Je to cvičení z řady Body and
Mind, které vede k uvolnění mysli i těla. PortDeBras je vhodné pro všechny, kdo chtějí procvičit
správné držení těla a posílit záda.
Každý čtvrtek od 17 do 18 hodin ve Společenském domě.
Piloxing® je nové zábavné a dynamické cvičení, které jedinečně spojuje Pilates, box a tanec
a tato kombinace dokonale spaluje tuky a formuje vaši postavu. Je to cvičení cíleně vytvořené
pro ženy k jejich fyzickému i psychickému posílení. Piloxing je sled jednotlivých cviků, které
nejsou spojeny do choreografií – toto cvičení
tedy opravdu zvládne naprosto každý a je tak
vhodné i pro sportovní začátečníky.
Každý čtvrtek od 18 do 19 hodin ve Společenském domě.
Veškeré informace najdete na internetových
stránkách: www.b-fitsterezou.cz. Kontakt: Tereza Lhotáková, tel.: 777 012 285, e-mail: tereza@b-fitsterezou.cz
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