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informace

Úprava parkování v centru města
dokončení z 1. strany
Současná vyhrazená parkovací stání na parkovištích budou zrušena.
V ostatních lokalitách budou zřízeny tzv.
modré zóny placeného stání. Budou tedy platit
v ulicích Anýžova, Slavíkova, Smetanova, Zámecká, Nožířská, Nerudova, 9. května a na parkovišti před bývalým kinem. V těchto zónách
budou na povrchu komunikace vyznačena
parkovací stání ohraničená modrou barvou. To
budou jediná místa, na kterých se bude moci
v centru města parkovat.
Pro parkování v těchto zónách budou vydávány tzv. abonentní a rezidentní parkovací
karty. Pro rok 2016 budou oba typy karet prodávány ve finanční účtárně MěÚ Hořovice od
15. 12. 2015, I. patro, číslo dveří 215.
Občanům, kteří mají trvalé bydliště v ulicích či náměstích uvedených v úvodu tučným
písmem, budou prodávány tzv. rezidentní parkovací karty. Cena jedné rezidentní parkovací
karty, vztahující se na konkrétní registrační
značku, bude 100,- Kč na rok. Při koupi rezidentní parkovací karty se občan prokáže občanským průkazem. Na rezidentní kartě musí
být uvedeno jméno a příjmení občana, adresa
jeho trvalého pobytu a registrační značka automobilu. Pokud jeden z těchto údajů nebude
souhlasit, hrozí držiteli karty udělení sankce.
Abonentní parkovací karty budou vydávány
pro podnikající právnické a fyzické osoby, které
mají sídlo (provozovnu) v ulicích či náměstích
uvedených v úvodu tučným písmem, popř. jejich zaměstnancům (tito doloží potvrzením

zaměstnavatele). Cena jedné abonentní karty,
vztahující se na konkrétní registrační značku
vozidla, bude 500,- Kč za jeden kalendářní rok.
Abonentní karty bude možné koupit stejným
způsobem jako karty rezidentní, nebo (v případě zájmu o koupi většího počtu karet) bude
možné zaslat na Městský úřad Hořovice písemnou žádost a následně si telefonicky domluvit
jejich vyzvednutí. V žádosti uveďte adresu sídla
společnosti, popř. i adresu provozovny, jména
zaměstnanců a registrační značky vozidel. Pokud jeden z těchto údajů nebude souhlasit, rovněž hrozí sankce.
Parkovací karty opravňují k časově neomezenému stání v oblasti všech modrých zón
regulovaného stání Města Hořovice. Na rozdíl
od přímo placeného parkování pomocí parkovacích automatů platí karty 24 hodin denně vč.
sobot, nedělí a svátků, takže držitel se jimi prokazuje po celý rok.
Parkovací karta bude muset být umístěna na viditelném místě motorového vozidla
za jeho čelním sklem.
Parkovací karty nezaručují jejich majiteli vyhrazené parkovací stání před domem či provozovnou, pouze kdekoliv v tzv. modré zóně.
Parkovací karty neopravňují k parkování
na parkovištích s krátkodobým a dlouhodobým
stáním, tedy tam, kde se bude platit pomocí parkovacích automatů.
Tato výše popisovaná úprava bude platit od 1.
1. 2016. Od 1. 3. 2016 bude její dodržování již
vyžadováno a sankcionováno městskou policií.
Odbor technický a dopravní MěÚ Hořovice

Veřejná výzva
o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník MěÚ Hořovice vyhlašuje v souladu s § 6 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění (dále
jen zákon o úřednících), dne 13. 11. 2015 výběrové řízení na obsazení
pracovního místa.

samostatný odborný referent odboru
technického a dopravního
Charakteristika práce: výkon veřejné správy; převažující činnost - posuzování a ověřování způsobilosti k řízení motorových vozidel pro obce
správního obvodu obce s rozšířenou působností Hořovice, tj. práce zkušebního komisaře; posuzování podmínek k provozování autoškoly a způsobilosti vozidel k výcviku pro obce správního obvodu obce s rozšířenou
působností Hořovice; rozhodování o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.
Místo výkonu práce: Městský úřad Hořovice, katastrální území města
Hořovice a správní obvod Městského úřadu Hořovice.
Platové zařazení: 9, popř. 10. platová třída, dle NV č. 564/2006 Sb.,
Předpokládané datum nástupu: 1. 1. 2016
Více na www.mesto-horovice.eu/radnice/uredni-deska/ Nabídka na obsazení pracovní pozice
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POZVÁNKA na
PŘEDVÁNOČNÍ
SETKÁNÍ SENIORŮ
Domov Na Výsluní, Hořovice, příspěvková organizace Města Hořovice, Vás srdečně zve v úterý 8. prosince ve 14:00 hodin do velkého sálu
Městského úřadu Hořovice.
Přijďte se pobavit s námi! Pořadem
Vás bude provázet Mgr. Karel Vydra
a k poslechu i tanci Vám bude hrát Hořovická muzika Bohumila Vojíře.
Během programu bude podáváno občerstvení. Zájemcům budou poskytnuty
informace týkající se sociálního zabezpečení a poskytování sociálních služeb.
Pokud máte zájem zúčastnit se předvánočního setkání, vyzvedněte si co nejdříve vstupenku v Domově Na Výsluní,
Hořovice, Pražská 932.
KAPACITA OMEZENA !!!

1. základní škola Hořovice
Komenského 1245, zve rodiče, bývalé i budoucí žáky a veřejnost na Den
otevřených dveří ve středu 9. prosince. Program: Den otevřených dveří
od 8:00 do 10:45, Vánoční trh od 8:00
do 16:00. Více na 1zshorovice.cz

Svaz tělesně postižených
n Děkujeme Vám všem, kteří jste doposud podpořili náš projekt „Era pomáhá regionům“ a tím
vyjádřili, že Vám není lhostejná podpora Půjčovny kompenzačních pomůcek v Hořovicích. Vybraná částka bude použita na zakoupení pomůcek pro tělesně postižené děti.(polohovací lůžka,
mechanické a polohovací vozíčky pro dětské
pacienty, dětské polohovací kočárky a dětská
chodítka). Navštivte stránky: www.erapomaharegionum.cz, www.stp.mypage.cz. Spojte své síly
pro dobro postižených dětí. Každá koruna, kterou pošlete pomůže...i malý příspěvek má smysl... Příspěvky zasílejte do 6. 1. 2016 Děkujeme...
n Půjčovna kompenzačních pomůcek se sídlem
MěÚ č.p. 640 Hořovice poskytuje široký sortiment kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Výpůjční doba: pondělí, středa 9:00 -17 :00.
Provoz o vánočních svátcích: 21. 12., 23. 12., 28.
12., 30. 12., od 9 hodin do 17 hodin.
n Krásné vánoční
svátky
chci Vám přát,
aby měl člověk
člověka rád, aby
jeden druhému
štěstí přál a aby
ten Nový rok
2016 za něco překrásného stál.
Za organizaci STP Hořovice
Jarmila Gruntová, předsedkyně

www.mesto-horovice.cz
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Hasiči Hořovice: 15. říjen - 15. listopadu 2015
8 Od 15. 10. do 15. 11. 2015 hasiči ze stanice Hořovice vyjížděli k 36 událostem,
z toho k 9 požárům, 5 technickým událostem typu otevření bytu, padlý strom, 9
dopravním nehodám, k 5 únikům nebezpečné látky, 3 x k záchraně osob a zvířat,
v 5 případech se jednalo o planý poplach.
Při událostech spolupracovali se zdravotnickou záchrannou službou, policií ČR
a ostatními složkami IZS. Při událostech
bylo 15 osob zraněno, 6 osob zachráněno
a v třech případech došlo ke zranění neslučitelnému se životem.
8 Dne 20. 10. v nočních hodinách byla jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice
Hořovice a Beroun povolána k dopravní
nehodě osobní vozidla na 25 km dálnice
D5. Na místě hasiči vyprostili tři osoby pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení a předali je do péče lékaře. Jeden zraněný
bohužel zemřel. Hasiči dále provedli protipožární opatření a zajistili místo dopravní
nehody. Na místě zasahovala i letecká záchranná služba.
8 Dne 27. 10. v odpoledních hodinách
zasahovali hasiči u dopravní nehody dvou
osobních vozidel v Točníku. Na místě byly

čtyři zraněné osoby již mimo vozidla. Hasiči ve spolupráci se složkami IZS provedli
první pomoc, protipožární opatření a zajistili místo dopravní nehody.
8 Dne 3. 11. v 10:38 hodin došlo k dopravní nehodě dvou kamionů a dodávkového
vozidla na 23 km dálnice D5. Hasiči zde
vyprošťovali zraněného řidiče kamionu ze
zcela zdemolované kabiny pomocí tří sad
vyprošťovacího hydraulického zařízení. Během vyprošťovacích prací však lékař ZZS
konstatoval exitus. Byla provedena protipožární opatření a posyp vozovky sorbentem
od uniklých ropných produktů.
8 Ve dnech 29. 10. a 6. 11. 2015 se hasiči
z Hořovic a okolních obcí zúčastnili prověřovacího cvičení ve Hvozdci – Mrtníku,
kde probíhal nácvik záchrany, evakuace
a vyhledávání osob v zakouřeném objektu
letní školy, včetně likvidace simulovaného
požáru. Další cvičení bylo zaměřeno na objekt domova seniorů Hostomice – Zátor,
kde jednotky prováděly nácvik záchrany
a evakuace imobilních klientů domova seniorů včetně nácviku likvidace simulovaného požáru skladu v podkroví.
PS Hořovice

n Na snímku ředitel školy Ing. V. Kebert se zástupkyní Mgr Alenou Lhotákovou (uprostřed)
při převzetí uznání v Praze.

Škola, kterou
zaměstnavatelé
doporučují

Městská policie Hořovice: říjen 2015
Městská policie Hořovice v říjnu zasahovala na žádost občanů, Policie ČR nebo na základě vlastního zjištění u 91 případů týkajících se zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku v Hořovicích v městysu
Komárov a v obci Tlustice.
Výběr z činnosti MP Hořovice:
8 V průběhu října odchytili strážníci městské policie 4 volně pobíhající psy. U třech
z nich se podařilo najít majitele, čtvrtý byl
převezen do psího útulku.
8 14. 10. v 01:25 hod při výkonu služby
v ulici Pražská si hlídka MP policie povšimla vozidla, jehož jízda byla značně
nejistá. Řidič při spatření služebního vozidla MP okamžitě odbočil na parkoviště. Zde
ho strážníci vyzvali k orientační dechové zkoušce, která
byla pozitivní. Celá věc byla
předána policii ČR.
8 17. 10. v 01:55 hod poskytla hlídka městské policie
součinnost při vážné dopravní nehodě v ulici Tyršova. Strážníci zde pomáhali
vyprostit z havarovaného vozidla zraněného spolujezdce.
Na místě zasahovaly všechny
složky IZS.

8 19. 10. Strážníci MP společně s hasiči a policisty ČR navštívili základní školu
v Praskolesích. Zde dětem předvedli služební výstroj, výzbroj, služebního psa, policejní a hasičská vozidla. Nakonec žákům
odpovídali na jejich dotazy.
8 28. 10. ve 22:25 hod. při výkonu služby
v městysu Komárov si hlídka MP povšimla
ležící osoby u základní školy. Jednalo se o mladistvého, u kterého byla provedena dechová
zkouška na přítomnost alkoholu v dechu, a to
s pozitivním výsledkem. Celou věc strážníci
předali hlídce PČR k dalšímu opatření.
Světla Dardová, zastupující velitel
MP Hořovice

Nonstop tel. linka Městská policie: 800 156 166
www.mesto-horovice.cz

	
  

Hořovická střední odborná škola patří
k nejlépe hodnoceným ve Středočeském kraji. 11. listopadu 2015 se naší škole dostalo
jednoho z nejvýznamnějších uznání v novodobé historii. Ten den ředitel školy převzal
v Mramorovém sále České spořitelny v Praze
ocenění za 2. místo hodnocení škol Středočeského kraje „Škola doporučená zaměstnavateli
2015“. Toto ocenění vyplývá z ankety Klubu
zaměstnavatelů České republiky, kdy jednotliví oslovení zaměstnavatelé hlasují o pořadí
škol v tomto segmentu.
Uznání je výsledkem dlouhodobé práce
školy zaměřující se na rozvíjení vztahů přímo
se zaměstnavateli, na budování stipendijních
programů a zajištění budoucí zaměstnanosti všech absolventů. Ředitel školy dodává, že
v podmínkách veřejnoprávní školy bylo dosaženo maxima. Před hořovickou školou se
umístila už jen soukromá škola s úplně jiným
zázemím a možnostmi.
Na webu Klubu zaměstnavatelů, o.p. s se
uvádí, že druhý ročník soutěže ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI opět
ukázal trend, kterým se ubírá zájem firem
o absolventy. Jednoznačně dominují školy
s technickým zaměřením, především na oblast
strojírenství, ale také elektrotechniku a obory
spojené s informačními technologiemi.
Právě tento technický vzdělávací proud, doplněný o přírodovědné a ekonomické obory,
podporuje i hořovická Střední odborná škola
a SOU. Škole jde o to, aby její žáci v maximální
míře byli již během studia spjati s praxí a měli
možnost se rozhodnout, jakým směrem se budou po ukončení studia na škole ubírat.
Ing. V. Kebert
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z usnesení rady města
Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 21. října 2015
n Rada rozhodla, že příští jednání zastupitelstva bude 26. 11. 2015 v 18 hodin
v Klubu Labe.
n Rada souhlasí s přidělením uvolněného malometrážního bytu 2+kk v ulici
1. Máje č. p. 699, Hořovice, zájemci dle
předkládací zprávy. Nájemní smlouvu
uzavřít na dobu určitou (6 měsíců). Důvodem je prověření schopnosti žadatelky pravidelně hradit nájem a služby.
n Rada města Hořovice navrhuje přiznání osobního ohodnocení ředitelce příspěvkové organizace „Domov
Na Výsluní, Hořovice“, PhDr. Drahomíře Boubínové s účinností od 1. 11. 2015
dle přílohy originálu zápisu.
n Rada jmenuje Mgr. Anetu Roboszovou z Probační a mediační služby Beroun členkou pracovní odborné skupiny
prevence kriminality.
n Rada souhlasí použitím loga města
na akci Vánoce v Hořovicích dne 28. 11.
2015 na Palackého náměstí, které pořádají Hořovické maminky a o. s. Sedmikráska.
n Rada souhlasí s uzavřením smlouvy (viz příloha zápisu) na zhotovitele
servisní smlouvy elektrického zařízení
- transformátoru ve sportovním areálu.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle které
dodá společnost WSA doprava a parkování , za cenu 563.376 Kč vč. DPH,
5 ks parkovacích automatů, typ PSA 6.
za účelem zpoplatnění parkovacích míst
v centru Hořovic.
n Rada souhlasí s technickým řešením
stavební akce „Prodloužení podchodu
v žst. Hořovice“ navrženým společností
METROPROJEKT Praha a.s., tak jak
bylo předloženo v dokumentaci pro
připomínkování 09/2015, zpracované
ve stupni dokumentace pro územní řízení.
n Rada souhlasí s textem zadávací dokumentace, výzvy k podání nabídky
a prokázání kvalifikace a příloh č. 1 až
4, k veřejné obchodní soutěži na provedení rekonstrukce prostor pro městskou knihovnu v prostorách bývalého
hospodářského křídla v areálu starého
zámku, která bude provedena jako
soutěž o podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle §
38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění. Rada bere
na vědomí, že součástí zadávací dokumentace je i závazný návrh smlouvy
o dílo.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle
které zhotoví společnost VaK Beroun,
prostřednictvím svých dodavatelů,
za max. cenu 90.750 Kč vč. 21% DPH,
5 ks kanalizačních přípojek pro domy
ve Strmé ulici v Hořovicích, jejichž majitelé odmítli při stavbě kanalizace financovat nové připojení svých nemovitostí.
Důvodem je zajištění co nejmenších
budoucích zásahů do povrchů komunikačního systému, který bude v ulici vy-
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budován. Kanalizační přípojky, financované městem, budou v případě potřeby
majitelům nemovitostí odprodány.
n Na schůzi dne 7. 10. 2015 se rada seznámila s nesouhlasným stanoviskem
Krajského ředitelství Středočeského
kraje, Dopravního inspektorátu Beroun, týkajícího se umístění svislého
dopravního značení B 20 a „Nejvyšší
dovolená rychlost (30)“ na místních
komunikacích Na Lukách a K Výrovně
a vzala ho na vědomí, přesto rada trvala na umístění dané dopravní značky
v této lokalitě.
n Na základě odborného posudku
Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR ze dne 12. 12. 2014 (viz příloha zápisu) a cenové nabídky certifikovaného arboretisty J. Humla rada souhlasí
s ošetřením 48 chráněných stromů
na západním okraji Bažantnice tzv. bezpečnostním řezem za cenu 178.606 Kč
bez DPH, tj. 216.113 Kč vč. DPH (uhradit z výnosů v rámci hospodaření
s obecními lesy).
n Na základě odborného posudku (revizní zprávy) rada souhlasí s objednáním rekonstrukce přívodu a hlavních
rozvodů elektrické energie ve Společenském domě za maximální cenu 152 tisíc
bez DPH, tj. 183.920 vč. DPH.
n Rada souhlasí se zněním smluv o dílo,
podle které je město Hořovice oprávněné umístit kamerový bod na budovu č.
p. 1223 v k. ú. Velká Víska a na budovu
Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Hořovice v rámci zřízení městského kamerového a dohlížecího
systému.
n Rada souhlasí s textem smlouvy
o poskytnutí služeb, podle které sociální
družstvo Diakonie Broumov rozmístí
na území města dva až čtyři kontejnery
na odložený textil.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívající
ve vybudování nové elektrické přípojky
nízkého napětí na budoucím služebném pozemku parcelní č. 1763 v k. ú.
Hořovice pro připojení garáže na pozemku parcelní č. 1758 v k. ú. Hořovice
k distribuční síti. Předpokládaný rozsah
věcného břemene bude činit cca 30 bm
za cenu 500 Kč/bm + DPH dle platných
předpisů.
n Rada souhlasí s návrhem dodatku č.
1 ke smlouvě o dílo, podle které zhotoví
společnost SKANSKA a.s. komunikační
systém v ulici Strmá v Hořovicích a který upravuje termín zahájení stavebních
prací s tím, že jej odsouvá do března
2016.
n Rada ukládá odboru vnitřních věcí
a právnímu zajistit legislativní stránku
video a audio záznamů zasedání zastupitelstva.
n Rada na základě žádosti občana
souhlasí s prodejem části pozemku parcelní č. 906/2 o výměře cca 55 m2 v k.
ú. Hořovice za účelem zarovnání linie
pozemků v ulici Větrné, za kupní cenu
1 000 Kč/m2.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvy o prá-

vu provést stavbu „Hořovice, ul. Sklenářka, kabelové vedení nízkého napětí 0,4
kV č. st. IV-12-6019011+IE-12-600595“,
týkající se pozemků parcelní č. 1756/3,
1755, 1754, 1737/2, 1735/8, 1710/7,
1710/8 , 1716/1 v k. ú. Hořovice, se
společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve stavbě nového kabelového
vedení. Předpokládaný rozsah věcného
břemene činí cca 180 m zemního vedení
za cenu 500 Kč/bm + DPH dle platných
předpisů.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o zřízení služebnosti práva chůze přes
pozemky parcelní č. 1808/1, 1834/1,
1834/2 a 1836/1 v k. ú. Hořovice, které
jsou v majetku společnosti Cymedica
Holding, s. r. o., na pozemek parcelní č.
1878 v k. ú. Hořovice, který je v majetku
města. Služebnost bude zřízena bezúplatně na dobu neurčitou.
n Rada souhlasí s odkoupením nemovitosti – pozemku parcelní č. 876/2 v k.
ú. Velká Víska od Římskokatolické farnosti Hořovice do vlastnictví města.
n Rada souhlasí se zněním Obecně
závazné vyhlášky města Hořovice č.
3/2015, která nahrazuje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 o zákazu
požívání alkoholu a jiných omamných
a psychotropních látek na veřejném
prostranství.
n Rada souhlasí s prodejem nemovitostí – pozemku parcelní č. 25 s budovou č.
p. 1138 (městskou knihovnou), části
pozemku parcelní č. 26 a části pozemku
parcelní č. 27/1 v k. ú. Velká Víska obálkovou metodou s tím, že nejnižší stanovená cena činí 3.700.000 Kč.
n Rada prozatím nesouhlasí s výpůjčkou pozemků parcelní č. 110/2, 111,
112/2, 113 a 114 v k. ú. Hořovice nájemci Společenského domu v Hořovicích
pro provozování kulturních akcí a parkování vozidel.
n Rada souhlasí s doplněním řídící skupiny komunitního plánování sociálních
služeb města Hořovice a spádových obcí
o paní Věru Veverkovou.
n Rada souhlasí s přidělením uvolněného sociálního bytu žadatelce dle přílohy zápisu. Rodina žadatelky má dvě
nezaopatřené děti a nachází se dlouhodobě v tíživé sociální situaci.
n Rada souhlasí s odpovědí na stížnost
nazvanou petice nájemníků domu v ulici Masarykova 1428.
n Rada souhlasí s přidělením místnosti
v holobytech žadatelům dle přílohy zápisu. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu
určitou do 31. 12. 2015, s možností prodloužení při dodržování podmínek stanovených nájemní smlouvou.
n Rada ukládá Městskému kulturnímu centru ve spolupráci s odborem
technickým a dopravním zajistit video
a audio záznam zasedání zastupitelstva
ve smyslu jednacího řádu.
n Rada souhlasí, aby Středisko volného
času Domeček převedlo finanční prostředky potřebné pro nákup služebního
vozidla z rezervního fondu do fondu
investičního.
n Rada bere na vědomí oznámení
ředitelky 1. základní školy Hořovice
Mgr. Evy Krištufové a oznámení ředitele

2. základní školy Mgr. Jiřího Vavřičky
o vyhlášení volného dne pro žáky dne
16. 11. 2015.
n Rada souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč na hokejový turnaj
s názvem „Vánoční turnaj o putovní
pohár starosty Hořovic“, který se bude
konat dne 26. 12. 2015.

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 4. listopadu 2015
n Rada ukládá řediteli Městské správy bytového a nebytového fondu zjistit stav elektrické rozvodny na zimním stadionu a navrhnout případné
řešení opravy.
n Rada souhlasí s umístěním 17 ks
plastových výstavních panelů o rozměrech 70x100 cm v rámci putovní
výstavy s názvem „ Dobrovíz v náručí
památkové péče…“ v prostorech II.
nadzemního podlaží (OVŽP) budovy č. p. 640 v termínu od 18. 11.
do 31. 12. 2015. Současně rada souhlasí s uzavřením smlouvy o bezplatné výpůjčce vystavených předmětů
s Národním památkovým ústavem
po dobu trvání výstavy.
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Domovu Na Výsluní Hořovice, za účelem konání
každoročního setkání seniorů v úterý
dne 8. 12. 2015 od 8:00 – 20:00 hod.
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem prostor v č. p. 640 spolku
Sedmikráska Hořovice za účelem
pořádání dalšího ročníku tvořivých
dílniček s prodejem dekorací a dárků
se zimní tématikou „Vánoční tvoření“, dne 28. 11. 2015 od 8:00 do 16:00
hod.
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Hořovice k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení
a to v termínech: 1. 12. 2015 od 13:30
do 17:30 hodin, 7. 12. 2015 od 13:00
do 16:30 hodin, 10. 12. 2015 od 16:00
do 19:00 hod, 14. 12. 2015 od 13:00
do 19:00 hod a 26. 3. 2016 od 13:00
do 19:00 hodin.
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Hořovické muzice
Bohumila Vojíře, za účelem konání
zkoušky Hořovické muziky a to dne
30. 11. 2015 od 17:00 do 20:00 hod.
n Radní vzali na vědomí nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění NV č.
278/2015 Sb., kterým dochází od 1.
11. 2015 ke změně platových tarifů
u městského úřadu a příspěvkových
organizací zřizovaných městem. Současně rada stanovila platy všem ředitelům příspěvkových organizací tak,
že upravila tarif podle nařízení vlády
a ostatní složky platů zůstaly nezměněny.
n Rada souhlasí s prodloužením nájmu nebytových prostor v domě č.
p. 366 v Pražské ulici pro prodejnu
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z usnesení rady města
klenotů, hodinářské a zlatnické práce
a to do 31. 12. 2020.
n Rada souhlasí s nabídkou společnosti ACCON managers and partneres, s. r. o., pro přípravu a organizační
zajištění podání žádostí z dotačních
titulů na projekty: ,,Zateplení a výměna oken budovy městského úřadu Hořovice, Zateplení a výměna
oken budovy Společenského domu
a projektu revitalizace lesoparku
Dražovka.“ Nabídková cena pro projekty zateplení budov činí 85.000 Kč
bez DPH tj. 102.850 Kč včetně DPH
a u projektu revitalizace lesoparku
činí 65.000 Kč bez DPH tj. 78.650 Kč
včetně DPH.
n Rada souhlasí s umístěním pojistkové skříně SS 100 do chodníku
v majetku Města Hořovice (parc. č.
978 v k. ú. Hořovice) před č. p. 411
v ulici Dolní.
n Rada souhlasí s grafickým návrhem, podle kterého budou tištěny
a distribuovány abonentní a rezidentní parkovací karty, které umožní
držiteli parkování v tzv. modré zóně,
stanovené dokumentací nazvanou
„Parkování v lokalitě Hořovice střed“, a která byla jako koncepce
radou odsouhlasena usnesením č.
9/2015.“
n Rada souhlasí s nabídkou, podle které bude doplněna softwarové
aplikace STAVEBNÍ ŘÍZENÍ od společnosti VITA software s.r.o., používaná odborem výstavby a životního
prostředí o modul PAMÁTKY. Cena
za nákup potřebných licencí, vč. zaškolení je 34.370 Kč bez DPH, tj.
41.588 Kč vč. DPH. Cena technické
podpory se zvýší o 1.955 Kč bez DPH
na celkových 13.252 Kč bez DPH
čtvrtletně, tj. 16.035 Kč vč. 21% DPH.
n Rada souhlasí s textem smlouvy
o poskytnutí práv k užívání software,
podle které budou pro potřeby městského úřadu zakoupeny tři licence
modulu KEO4 MZDY od společnosti
ALIS s.r.o. za celkovou cenu 34.080 Kč
bez DPH, tj. 41.237 Kč vč. 21% DPH.
Roční udržovací poplatek bude činit 9.380 Kč bez DPH, 11.350 Kč vč.
DPH.
n Rada souhlasí s cenovou nabídkou, podle které provede,
za cenu 134.714,30 Kč bez DPH, tj.
163.004,30 Kč vč. 21% DPH, společnost ELTODO Citelum, s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
výstavbu části veřejného osvětlení
v ulici Rpetská.
n Rada schvaluje členy komise k otevírání obálek a hodnotící komise
a jejich náhradníky pro veřejnou
zakázku dle zákona č.137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném
znění, na akci „Starý zámek Hořovice č. p. 30 – rekonstrukce prostor
hospodářského křídla na knihovnu“
a jmenuje je v tomto složení: Členové
komise k otevírání obálek a hodnotící komise: Ondřej Vaculík, Mgr. Jana
Kasíková, Růžena Úšelová, Karel Pelikán, Ing. David Grunt. Náhradníci:
PhDr. Jiří Vlček, Jan Blecha, Daniel
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Paťava, Václav Liprt, Ing. Milan Šnajdr. Rada zároveň schvaluje výběr
pěti firem k oslovení na realizaci této
zakázky.
n Rada souhlasí s instalací vodorovného dopravního značení V 12c (žlutá čára)v ulici Komenského v úseku
od křižovatky s ulicí Jiráskova v délce
cca 10 m po stanoviště kontejnerů.
n Rada jmenuje pana Bc. Michala
Hasmana - tajemníka MěÚ Hořovice
- Garantem Programu rozvoje města
Hořovice 2015-2020.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti, spočívající
ve vybudování nové elektrické přípojky nízkého napětí na budoucím
služebném pozemku parcelní č. 1763
v k. ú. Hořovice pro připojení garáže
na pozemku parcelní č. 1758 v k. ú.
Hořovice k distribuční síti. Předpokládaný rozsah věcného břemene
bude činit cca 30 bm za cenu 500 Kč/
bm + DPH dle platných předpisů.
n Rada souhlasí se zněním smluv
o dílo, podle které je město Hořovice oprávněné umístit kamerový bod
na budovu č. p. 1223 v k. ú. Velká
Víska a na budovu Střední odborné
školy a Středního odborného učiliště
Hořovice v rámci zřízení městského
kamerového a dohlížecího systému.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o dílo, podle které firma ENVOS, s.
r. o., provede „Stavební úpravy víceúčelového sportoviště v Hořovicích“
za cenu 16.466.369,46 Kč bez DPH.
Po odborné kontrole zajistit podpisy
smluvních stran. Zároveň schvaluje odložení realizace provedení Díla
na pozdější dobu z důvodu nepřiznání dotace na tento projekt.
n Rada souhlasí s textem smlouvy
o dílo, podle které dodá a namontuje, za cenu 563.376 Kč vč. 21% DPH,
společnost WSA doprava a parkování
s.r.o. pět kusů parkovacích automatů
v centru Hořovic.
n Rada souhlasí se zněním Dodatku
č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku,
podle které město pronajme část pozemkové parcely 444 v k. ú. Hořovice o výměře cca 24 m2 společnosti
JIFLOR – BE, s. r. o., za účelem provozování venkovní zahrádky Sport Grill
Baru Montana na dobu určitou od 1.
1. 2016 do 31. 12. 2017 za nájemné
48.000 Kč/rok.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy
o nájmu prostoru sloužícího podnikání, podle které město pronajímá jednu místnost v 1. podzemním
podlaží domu č. p. 640 v Hořovicích
společnosti IKEP, s. r. o., za účelem
provozování kanceláře na sjednávání
pojištění. Smlouva se uzavírá na dobu
určitou ode dne 1. 1. 2016 do 31. 12.
2017, nájemné činí 14.400 Kč ročně.
n Rada souhlasí s umístěním sídla
spolku - místní organizace Svazu tělesně postižených Hořovice na adrese
Palackého nám. 640, Hořovice.
n Rada nesouhlasí s umožněním čerpání vody z Lázeňského rybníka a se
zřízením věcného břemene vedení

odběrové trubky přes pozemky města
parcelní č. 1857/31 a 1857/32 v k. ú.
Hořovice.
n Rada souhlasí s odkoupením
nemovitostí – pozemků parcelní
č. 2385/1, 2386/1, 2386/2, 2387/3,
2387/5, 2387/11, 2387/12, 2387/14
v k. ú. Hořovice a pozemku parcelní
č. 777/6 v k. ú. Osek od pana J. Brotánka, paní V. Štěpničkové a pana S.
Vaňury do vlastnictví města.
n Rada v souladu s čl. 3 písm. e)
obecně závazné vyhlášky města č.
1/2015 o omezení provozní doby hostinských a jiných obdobných zařízení
na území města Hořovice neuděluje
provozovně Disko Club Pavon výjimku z omezujících ustanovení této
vyhlášky dne 13. 11. 2015 z důvodu
hudební produkce.
n Rada na základě žádosti společnosti Cymedica Engineering, s. r. o.,
souhlasí s prodejem pozemků parcelní č. 1672/1 a 1671/2 v k. ú. Hořovice
za účelem vybudování veřejného parkoviště, za kupní cenu 1 000 Kč/m2.
n Rada souhlasí s materiálem odboru
vnitřních věcí a právního pro jednání
zastupitelstva města dne 26. 11. 2015.
n Rada souhlasí s návrhem rozpočtu
města Hořovice na rok 2016 a doporučuje ho zastupitelstvu ke schválení.
n Rada souhlasí s podáním žádosti
o zřízení kontokorentního úvěru v r.
2016 do výše 5 mil. Kč.
n Rada souhlasí se 4. rozpočtovým
opatřením města Hořovice na rok
2015.
n Rada souhlasí s tím, aby bylo zastupitelstvo města požádáno o změnu
v pověření provádění rozpočtových
opatření – navýšení částky.
n Rada doporučuje zastupitelstvu
pověřit radu provádět rozpočtová
opatření v rozpočtu města do výše
1 milionu Kč z důvodu nebezpečí
z prodlení příjmů i výdajů dotací.
n Rada města souhlasí s finančním
příspěvkem pro HC Cvočkaři Hořovice ve výši 40 tisíc Kč pro účely přípravky.

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 18. listopadu 2015
n Rada vzala na vědomí písemnou
informaci o výsledcích finančních
kontrol u příspěvkových organizací
města Hořovice, které byly provedeny
ve III. čtvrtletí 2015
n Rada bere na vědomí informace
o vypsaných dotačních programech
z Ministerstva pro místní rozvoj. Napříště v dotačních programech doporučit tituly, které by mohlo město
čerpat.
n Rada města odvolává ing. Ladislava
Kazdu z pozice člena likvidační komise a současně jmenuje Bc. Michala
Hasmana, tajemníka MěÚ Hořovice,
členem likvidační komise.
n Rada nesouhlasí s nabídkou, podle které zajistí v příštích dvou letech,

za cenu 42.580 Kč vč. DPH za jedno
zasedání, společnost POZITIV s.r.o.
profesionální záznam z jednání zastupitelů města Hořovice.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle
které provede společnost STRABAG
a.s. za cenu 852.692,76 Kč bez DPH,
tedy 1.031.785 Kč vč. DPH opravu
povrchu komunikace v úseku od křižovatky s ulicí Šípkovou po hranici
s katastrálním územím obce Rpety
(můstek přes vodoteč), tj. navazující
část na v současnosti již část budovanou.
n Rada souhlasí s návrhem jízdního řádu Městské hromadné dopravy
v Hořovicích pro období od 13. 12.
2015 do 10. 12. 2016 dle žádosti společnosti PROBO BUS a.s.
n Rada souhlasí s návrhem, podle
kterého bude zřízena na Městském
hřbitově v Hořovicích nová společná
hrobka pro ukládání ostatků, v ceně
do 150.000 Kč vč. DPH.
n Rada souhlasí s návrhem, zpracovaným ing. Jaroslavem Knotkem
- PROJEKTY IV formou studie proveditelnosti, pro možnost výstavby
suché retenční nádrže (ochranného
poldru) v lokalitě Stareč v Hořovicích. Studie byla zpracována z důvodu prověření možnosti výstavby této
nádrže, jakožto opatření pro snížení
povodňových odtoků z intenzivních
srážkových úhrnů z této lokality.
n Rada souhlasí s navrženým řešením rekonstrukce komunikace ulice K Nemocnici, včetně návaznosti
na navržené parkoviště Nemocnice
Hořovice, zpracované jako projektová
dokumentace pro stavební povolení
(Ing. Vladimír Musil). Šířka navržené obousměrné komunikace je 7,0 m.
Součástí řešení je výstavba dešťové
kanalizace, rekonstrukce uličních
chodníků, přeložka veřejného osvětlení a návaznost na navržené parkoviště. Celková kapacita parkovacích
míst včetně navrženého kapacitního
parkoviště je 185.
n Rada souhlasí s osazením 4 ks svislých dopravních značek B4 „Zákaz
vjezdu nákladních automobilů“ s dodatkovými tabulkami E12 „Dopravní
obsluze vjezd povolen“ na vjezdech
do ulic Šeříková, Lipová a Jabloňová.
n Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu
výzkum vývoj a vzdělávání prioritní
osa č. 3 Rovný přístup ke kvalitnímu
předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání pro všechna školská vzdělávání v Hořovicích firmou
ACCON Activity consulting za cenu
85.000,- Kč bez DPH.
n Rada souhlasí s instalací svislé dopravní značky „STOP dej přednost
v jízdě“ s reflexním podkladem v ulici
Dolní před křižovatkou s ulicí Lidickou.
n Rada souhlasí s návrhem změny
cyklotrasy č. 3 (Plzeň – Praha) a jejím označení v podobě informačního
značení, které provede MVDr. Tomáš
Tink, do konce roku 2015. V jarních
měsících roku 2016 bude toto značení
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z usnesení rady města
odstraněno a nahrazeno dopravním
značením cyklotras značkami IS 20, IS
21a a IS 21b, kdy toto označení provede Klub českých turistů. Změna trasy
je vedena od obce Osek po nově vybudované cyklostezce, ulicí Obránců
Míru, ulicí Vrchlického, ulicí K Labi
s napojením na ulici Pražská a v opačném směru ulicí Komenského.
n Rada souhlasí s odkoupením nemovitosti - pozemku parcelní č. 86/3
v k. ú. Velká Víska od Římskokatolické farnosti Hořovice do vlastnictví
města za kupní cenu dle znaleckého
posudku pozemku včetně trvalých
porostů 4.420,-Kč a doporučuje zastupitelstvu města odkoupení této
nemovitosti schválit.
n Rada souhlasí s pronájmem sálu
radnice paní Blance Vášové ve dnech
22. 1., 5. 2. a 19. 2. 2016 od 18:30 hod.
do 22:15 hod. za účelem pořádání
tanečních večerů. Nájemné bude činit 6.000 Kč. Současně rada souhlasí
s navrženou Smlouvou o spolupráci
při zajištění kulturní akce v souladu
s výše uvedenými podmínkami.
n Rada souhlasí se zněním Dodatku
č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvě o právu provést
stavbu č. IV-12-6018617/001 „Hořovice - kNN ul. Dolní a Lidická 66“,
týkající se pozemků parcelní č. 888/1,
978, 997 a 1016/2 v k ú. Hořovice se
společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve stavbě zařízení distribuční
soustavy kabelového vedení nízkého
napětí. Dodatkem se mění předpokládaný rozsah věcného břemene
z původní výměry 237 bm na 255 bm
zemního vedení za cenu 500 Kč/bm +
DPH dle platných předpisů + 1000 Kč
za umístění pojistkové skříně v chodníku.
n Rada souhlasí se zněním podnájemní smlouvy, podle které společnost MERKUR Hořovice, s. r. o.,
podnajme městu pozemky parcelní
č. 660, 661, 662, 663/1, 663/2, 663/3
a 664 v k. ú. Hořovice za účelem provozování parkoviště vozidel. Smlouva se uzavírá na dobu určitou pěti
let, do 31. 12. 2020. Nájemné činí
15.000 Kč měsíčně + základní sazba
DPH dle zákona o dani z přidané
hodnoty v platném znění.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu „Hořovice, ul. Sklenářka, kabelové vedení
nízkého napětí 0,4 kV č. st. IV-126019011+IE-12-600595“, týkající se
pozemků parcelní č. 1756/3, 1755,
1754, 1737/2, 1735/8, 1710/7, 1710/8,
1716/1 v k. ú. Hořovice, se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající
ve stavbě nového kabelového vedení.
Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 180 m zemního vedení
za cenu 500 Kč / bm + DPH dle platných předpisů.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti, spočívající
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ve vybudování nové elektrické přípojky nízkého napětí na budoucím
služebném pozemku parcelní č. 1763
v k. ú. Hořovice pro připojení garáže
na pozemku parcelní č. 1758 v k. ú.
Hořovice k distribuční síti. Předpokládaný rozsah věcného břemene
bude činit cca 30 bm za cenu 500 Kč /
bm + DPH dle platných předpisů.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy
o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ Distribuce,
a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit
a provozovat ve smyslu energetického
zákona zařízení distribuční soustavy
na pozemcích parcelní č. 756 a 783
v k. ú. Hořovice, v rozsahu zaměření geometrickým plánem č. 187092/2015. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou za jednorázovou úhradu
33 000 Kč + základní sazba DPH.
n Rada souhlasí se zněním smluv
o dílo, podle které je město Hořovice oprávněné umístit kamerový bod
na budovu č. p. 1223 v k. ú. Velká
Víska a na budovu Střední odborné
školy a Středního odborného učiliště
Hořovice v rámci zřízení městského
kamerového a dohlížecího systému.
n Rada ukládá odboru vnitřních věcí
a právnímu, poskytnout dle ustanovení § 36 odst. 8 školského zákona
v souvislosti se zápisem k povinné
školní docházce v roce 2016 1. a 2.
základní škole Hořovice seznam dětí,
pro které jsou tyto školy spádové.
Seznam obsahuje jméno, příjmení,
datum narození a adresu trvalého pobytu dítěte.
n Rada bere na vědomí informaci od Farní charity Beroun o jejich
aktivitách a činnosti. Dále pověřuje
odbor sociální a zdravotní přípravou
materiálu týkajícího se dotačních
možností v uvedené oblasti ve spolupráci s odborem technickým a dopravním.
n Rada schvaluje doplnění pevného
pořadníku pro přidělení bytů v Domě
s pečovatelskou službou Hořovice dle
přílohy zápisu. Doplnění je v souladu
s vnitřním předpisem 3/2011 – Kritéria pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou Hořovice.
n Rada souhlasí s pokračováním
a rozšířením psychologické pomoci
pro potřeby klientů odboru sociálních věcí a zdravotnictví s účinností
od ledna 2016 v rozsahu maximálně
35 hodin v měsíci v celkovém finančním nákladu maximálně 200.000,za rok.
n Rada souhlasí s vypracováním
a podáním žádosti o finanční prostředky v rámci výzvy č 03_15_023 z
Operačního programu Zaměstnanost
„Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce“. Dále
Rada souhlasí s uzavřením Dohody
o provedení práce (DPP) s Ing. Paťavovou na zpracování žádosti o dotaci
za částku 7.500,- Kč.
n Rada zmocňuje vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Mgr. Olgu Kebrlovou k rozhodování
o přijetí dědictví v rámci sociálních

pohřbů, a to do výše 10.000,- a drobného osobního majetku.
n Rada souhlasí s navýšením maximálního počtu pracovních míst
stanovených v Organizačním schématu Domova Na Výsluní, Hořovice,
který je součástí Organizačního řádu
(schváleného Radou města dne 17. 2.
2010), na 66.
n Rada souhlasí s převodem
303 000,- Kč z rezervního do investičního fondu organizace na financování
nákupu průmyslové vysokootáčkové
pračky a dofinancování opravy střechy Domova Na Výsluní, Hořovice.
n Rada schvaluje přijetí dědictví po zůstaviteli Františku Lizcovi
ve výši 10 000 USD, které odkazuje
na veřejné pohřebiště.
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem Palackého náměstí o. s. Hořovické maminky dne 28. 11. 2015
(včetně el. přípojky) za účelem vánočního jarmarku.
n Rada souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10 tis. Kč Valentýně Vokurkové na účast na mistrovství světa
ve sportovním aerobiku v r. 2015.
n Rada souhlasí s použitím znaku
města Hořovice při prezentaci sponzorů XXIV. ročníku dějepisné soutěže
studentů gymnázií ČR a SR, která se
bude konat dne 26. 11. 2015 v Chebu.
Zároveň souhlasí se zahrnutím znaku
do závěrečné brožury soutěže.
n Rada souhlasí s předloženým návrhem rozpočtového výhledu na r. 2016
- 2019 a doporučuje ho zastupitelstvu
ke schválení.

n Zubní pohotovost
4 5. - 6. 12. MUDr. Zhovtonoga Ekaterina, Beroun, Pivovarská
170, tel.: 311 513 313
4 12. - 13. 12. MUDr. Zímová
Marie, Hostomice, Tyršovo nám.
225, tel.: 311 583 140
4 19. - 20. 12. MUDr. Asina Iuliia, Beroun, Pivovarská 170, tel.:
311 513 313
4 23. 12. MUDr. Vrbová Dagmar, Beroun, Talichova 825, tel.:
311 624 375
4 24. 12. MUDr. Davidová Petra, Beroun, Tř. Pol. vězňů 40, tel.:
775 595 704
4 25. 12. MUDr.
Besserová
Jana, Beroun, Mládeže 1102, tel.:
311 625 765
4 26. 12. MUDr.
Brotánková
Helena, Hořovice, Komenského
1245, tel.: 311 513 453
4 27. - 28. 12. MUDr. Burka Jiří,
Chyňava 49, tel.: 311 691 131
4 29. - 30. 12. MUDr. Burková
Blanka, Beroun, Pod Kaplankou
508, tel.: 311 610 225
4 31. 12. - 1. 1. 2016 MUDr. Cajthaml Jiří, Drozdov 29, tel.:
605 420 898
4 2. - 3. 1. MUDr. Aušteda Josef,
Broumy 73, tel.: 311 585 165
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 – 11:00.

Informace o rušení TV signálu
V souvislosti s budováním nových mobilních sítí LTE v České republice se objevují stížností občanů nebo obcí na rušení
příjmu pozemního televizního vysílání (DVB-T). V některých
lokalitách došlo přechodně k úplné ztrátě televizního signálu pro
celé oblasti/čtvrti nebo jsou rušeny jednotlivé domácnosti. Občané mají totiž nárok na opravu zdarma v případě prokázání
rušení ze strany základnové stanice (BTS) LTE, kterou hradí
příslušný mobilní operátor způsobující rušení. Podmínkou
pro bezplatnou opravu je bez závadová instalace přijímacího
zařízení (tj. antény, svodu a přijímače) a dostatečná intenzita
televizního signálu. Mnozí diváci bohužel řeší ztrátu TV signálu vlastními silami a zbytečně platí za instalaci odrušovacích filtrů a práci servisním firmám z vlastních prostředků.
Postup, jak řešit případy rušení pozemního televizního vysílání
a na koho se v této věci obrátit naleznete na www.mesto-horovice.eu v sekci Aktuality.

Adventní umísťovací výstava opuštěných koček
Občanské sdružení na ochranu zvířat Chlupáči v nouzi Vás srdečně zve na ADVENTNÍ UMÍSŤOVACÍ VÝSTAVU OPUŠTĚNÝCH KOČEK v sobotu 12. prosince od 11:00 do 18:00 v kavárně
U Chlupatýho ducha, Praha 1, Konkvitská 6.
Vstupné dobrovolné (výtěžek bude použit pro útulkové kočičky).
Přijďte! Užijte si se svými dětmi předvánoční den s kočičkou v náručí. Vybranou kočičku si můžete přímo z výstavy odnést domů.
www.chlupacivnouzi.cz, www.uchlupatyhoucha.cz

www.mesto-horovice.cz

informace

ANO v Hořovicích
Příznivci hudební produkce Jana Matěje
Raka měli v pátek 27. října příležitost zaposlouchat se do úchvatných melodií tohoto
kytarového virtuosa. Koncertní vystoupení
uspořádala MO hnutí ANO v Hořovicích
ve spolupráci s Bc. Ladislavem Ludvíkem
a věnovala jej k poctě Sira Nicholase Georga
Wintona, který v roce 1939 zachránil 669 převážně židovských dětí z okupovaného Československa. Výtěžek z celé akce putoval v plném
rozsahu na podporu kulturního a duchovního
života v našem městě. Vedení naší MO by
touto cestou rádo poděkovalo všem těm, kteří
svou účastí podpořili dobrou věc. Naše poděkování samozřejmě patří i starostovi Hořovic
Jiřímu Peřinovi a řediteli MKC Jiřímu Šalenovi za mediální podporu při propagaci této
dobročinné akce. V polovině prosince navštíví
členové naší organizace Dům na Výsluní, pro
jehož klienty jsme připravili kulturní program
zakončený svátečním poselstvím faráře Českobratrské církve evangelické panem Samuelem Hejzlarem. Během následujícího roku pak

se a komise pro rozlepování obálek. Věříme,
že naše přítomnost v těchto orgánech přispěje
k větší transparentnosti a ke zkvalitnění práce
výše jmenovaných komisí.
Pokud však chceme ovlivňovat naši přítomnost tím správným směrem, neměli bychom při tom zapomínat na některé důležité
okamžiky naší historie. Proto v předvečer státního svátku vzniku samostatného Československa položili zástupci MO hnutí ANO věnec
k pomníku Obětovaného. Akci každoročně
pořádá město Hořovice a Český svaz bojovníků za svobodu. Spolu s námi se k pietnímu
aktu dostavili i zástupci ČSSD, ČSBS a vedení
radnice. Jsme přesvědčeni, že pro uchování
národního historického povědomí je velmi
důležité připomínat si vznik samostatného
Československého státu a to, čím vším musel
náš národ projít v cestě za svobodou a demokracií. Neměli bychom na tuto skutečnost
zapomínat a to především v současné době,
kdy upadají morální hodnoty naší společnosti.
Osobně si myslím, že dnes, kdy není potřeba
pokládat životy za svou vlast, plně postačí činit taková rozhodnutí, která povedou k tomu,
aby se lidem u nás žilo mnohem lépe a za která bychom se v budoucnu nemuseli stydět.
Někteří lidé zastávají názor, že je politika příliš
nezajímá, nicméně ať chceme nebo nechceme,
politika na komunální úrovni zůstává nedílnou součástí našeho každodenního života
a významně ovlivňuje prostředí, ve kterém
žijeme. Sledovat dění na Hořovické radnici
a vyjadřovat svůj názor k činnosti jednotlivých odborů, rady či zastupitelstva, by měl být
tedy přirozený zájem každého z nás.
Závěrem mi dovolte, abych Vám u příležitosti nadcházejících Vánočních svátků popřál
jménem svým a jménem celé MO hnutí ANO
v Hořovicích vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví
a životní pohody.
Jan Rogos
předseda MO hnutí ANO v Hořovicích

opět připravujeme několik koncertů, jejichž
výtěžek bude poukázán ve prospěch Občanského sdružení Zvířecí pohoda ve Bzové, které
se stará o opuštěná zvířata.
Přes veškeré tyto aktivity, však zůstává i nadále naším hlavním cílem být platnou opoziční
stranou v našem městě. V tomto duchu se nám
v letošním roce podařilo prosadit několik důležitých návrhů jakými jsou například: zveřejňování uzavřených smluv na webových stránkách radnice nebo pořizování video záznamů
z jednání zastupitelstva, která budou následně uložena na stránkách města ke zhlédnutí.
O dalších námi připravovaných návrzích, které
hodláme předložit na jednání zastupitelstva,
Vás budeme samozřejmě informovat prostřednictvím našich webových stránek či jiných sdělovacích prostředků. Svou pozornost v následujících měsících chceme věnovat především
právnímu oddělení a stavebnímu odboru, kde
vidíme určité nedostatky. Na toto téma připravuje vedení naší MO jednání s novým tajemníkem městského úřadu panem Hasmanem.
Jako velmi významné vnímáme i zařazení našich zástupců do řídící skupiny pro komunitní
plánování sociálních služeb a hodnotící komi-

Ukončení projektu Naplňování standardů
kvality sociálně-právní ochrany
Dne 30. 9. 2015 byl ukončen projekt „Naplňování standardů kvality sociálně-právní
ochrany“, který probíhal od 1. 2. 2014. Cílem
projektu bylo postupné naplňování standardů
kvality v oblasti sociálně-právní ochrany, které
jsou dány zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů a jsou dále rozpracované vyhláškou č.
473/2012 Sb. o provedení některých ustanovení
zákona o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.
V rámci projektu byly zrekonstruovány
prostory pro sociální pracovnice, nakoupena
potřebná technika a vybavení a byla zařízena
nová zasedací místnost. Docházelo ke zvyšování odbornosti pracovnic sociálně-právní ochrany formou aktivní účastí na akreditovaných se-

minářích v oblastech souvisejících s výkonem
sociálně-právní ochrany a dále se sociální pracovnice účastnily individuálních i skupinových
supervizí a nastavila se spolupráce s ostatními
orgány a organizacemi.
Byl vytvořen produkt - METODIKA STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ
OCHRANY DĚTÍ, který je zveřejněn na webových stránkách města Hořovice. Celkové náklady projektu činily 2 350 702,60 Kč, dotace byla
ve výši 100%. Náklady na projekt byly hrazeny
Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Projekt byl spolufinancován z Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze
státního rozpočtu ČR.

Pozn. redakční rady:   Smlouvy o dílo, uzavřené mezi městem a výkonnými subjekty,
jsou na webových stránkách zveřejňovány již
od roku 2007. Zástupci do řídící skupiny pro
komunitní plánování sociálních služeb a hodnotící komise a komise pro rozlepování obálek
museli být a byli schváleni městskou radou.
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Byl vytvořen produkt - METODIKA STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ,

www.mesto-horovice.cz
který je zveřejněn na webových stránkách města Hořovice.
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Z činnosti
kontrolního výboru
Kontrolní výbor při své činnosti
soustavně sleduje zadávání veřejných
zakázek, přičemž opakovaně poukazuje
na nepřehledné zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zejména technickým a dopravním odborem. Kontrolní
výbor radním vytýká chybějící vnitřní
směrnici, která by stanovila přesný postup a pravidla v zadávání VZMR. KV se
podivuje nad lehkovážností při uzavírání
zakázek a má obavy, že vždy není naplněna zákonem o veřejných zakázkách daná
povinnost, kde zadavatel je povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace při
jejich zadávání, rovněž zde není stanoven
systém zpětné kontroly. Stejně tak i nedávný dílčí přezkum hospodaření města
prováděný pracovníky krajského úřadu
poukázal na tyto nedostatky a upozornil
na chybějící pravidla a nutnost schválení
této vnitřní směrnice. KV dále poukázal
na složení hodnotících komisí, kde jsou
radou města často jmenování úředníci
města spjatí s vlastní zakázkou. KV navrhuje doplnění těchto komisí o nezávislé
odborníky z řad veřejnosti.
Za zcela chaotický a netransparentní
osobně považuji i výběr a prioritu projektů stavebních akcí. Zavedený plán
stavebních akcí umístěný na stránkách
města v minulém volebním období není
řádně doplňován a občan Hořovic tak
není informován o dlouhodobém záměru radních. Z tisku se tak dozvídáme často pouze kusé a i protichůdné informace.
Z množství radou schvalovaných studií
a projektů jde vyčíst, že radní spíše kopírují dotační nabídky systémem pokus
omyl, než že by uspokojovali skutečné
potřeby obyvatelů města.
Ing. Petr Karban
předseda kontrolního výboru

Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň
z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO!
Proč?
P
Už nebudete mít starost, jestli vám bude doručena složenka do schránky!
Už nikdy nebudete mít obavu, že zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí!
Už se vám nestane, že nestihnete zaplatit daň včas!
Už nemusíte chodit platit na pokladnu finančního úřadu nebo čekat ve frontě na poště!

Jak
J na to?
Uživatelé SIPO
1)

Vyplníte Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a k němu přiložíte doklad
o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální rozpis bezhotovostní platby SIPO.

2)

Toto doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste poplatníkem daně z nemovitých věcí.

Nejste-li držitelem spojovacího čísla SIPO
1)

Vyplníte formulář SIPO (k vyzvednutí na pobočkách České pošty a nebo na www.ceskaposta.cz
pod složkou Platební a finanční služby ČR) a odevzdáte ho osobně na kterékoliv poště.

2)

Získáte spojovací číslo SIPO, a dále pokračujete jako uživatelé SIPO.

Přihlášení k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO na zdaňovací období roku 2016
je možné do 31. ledna 2016. Následující roky, i kdyby došlo ke změně výše daně, proběhne placení
přes SIPO pro Vás zcela automaticky!

Formulář Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO najdete
na podatelnách FÚ nebo na www.financnisprava.cz pod záložkou daňové tiskopisy.

www.financnisprava.cz

Změna svozu biologického odpadu v Hořovicích po dobu zimní sezóny (1. 12. 2015 – 31. 3. 2016)
V části města, kde se komunální odpad vyváží ve středu – budeme biologický odpad svážet v pondělí – lichý týden (6:00 – 22:00
hod. – musí být přistaveny nádoby). Začínáme 14. 12. 2015. V části, kde se komunální odpad vyváží v pátek – budeme biologický odpad svážet v pondělí – sudý týden (6:00 – 22:00 hod. – musí být přistaveny nádoby). Začínáme 7. 12. 2015.
Svoz BIO od prosince 2015 do dubna 2016

svoz TKO středa = lichý týden BIO

pondělí

1. 2. 2016

svoz TKO pátek = sudý týden BIO

pondělí

7. 12. 2015

svoz TKO pátek = sudý týden BIO

pondělí

8. 2. 2016

svoz TKO středa = lichý týden BIO

pondělí

14. 12. 2015

svoz TKO středa = lichý týden BIO

pondělí

15. 2. 2016

svoz TKO pátek = sudý týden BIO

pondělí

21. 12. 2015

svoz TKO pátek = sudý týden BIO

pondělí

22. 2. 2016

svoz TKO středa = lichý týden BIO

pondělí

28. 12. 2015

svoz TKO středa = lichý týden BIO

pondělí

29. 2. 2016

svoz TKO středa = lichý týden BIO

pondělí

4. 1. 2016

svoz TKO pátek = sudý týden BIO

pondělí

7. 3. 2016

svoz TKO pátek = sudý týden BIO

pondělí

11. 1. 2016

svoz TKO středa = lichý týden BIO

pondělí

14. 3. 2016

svoz TKO středa = lichý týden BIO

pondělí

18. 1. 2016

svoz TKO pátek = sudý týden BIO

pondělí

21. 3. 2016

svoz TKO pátek = sudý týden BIO

pondělí

25. 1. 2016

svoz TKO středa = lichý týden BIO

pondělí

28. 3. 2016
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SBÍRKA SPACÍCH PYTLŮ,
ZIMNÍHO OBLEČENÍ A BOT

Pomoc přírodě byla i zábavou
Sluníčko v MŠ Větrná krásně hřálo a všichni jsme tak mohli začít připravovat naši zahradu
na příchod zimy. Děti z třídy Delfínků měly malé hrabičky a vozíky, s kterými jim šla práce hravě
od ruky. Kromě hezkých zážitků z příjemně strávených chvil ve školní zahradě, bahna na botech a špinavých kalhot si odnesly i sladkou odměnu. Děkujeme maminkám, které se v pátek
13. listopadu zúčastnily s dětmi společného hrabání listí na školní zahradě a těšíme se na další
společné setkání.
Adéla Wawrečková, učitelka MŠ Hořovice

Terénní program Farní charity Beroun
prosí o pomoc. Každý rok nám pro lidi
bez domova schází spací pytle, zimní oblečení (bundy, kalhoty, svetry, ponožky)
a zimní obuv. Pokud byste doma objevili
některou z těchto věcí a mohli ji darovat, přineste je, prosím, na níže uvedené
sběrné místo:
n Dům charity, Cajthamlova 169, Beroun – Zavadilka (PO-PÁ 7:30 – 15:30)
n Denní centrum pro osoby bez přístřeší, Bezručova 928, Beroun (PO-NE 8:00
– 15:30)
n Benefiční obchod Charitka, Plzeňská
117, Beroun (PO-PÁ 9:00 – 17:00)
n Benefiční obchod Charitka, Náměstí
Svobody 135, Hořovice (PO-PÁ 9:00 –
17:00)
n Centrum adiktologických služeb Magdaléna Příbram, Žežická 193 – v areálu bývalé 8. ZŠ, druhý pavilon vpravo
- označen MAGDALÉNA, Příbram VII
(PO, ST, PÁ 9:00 – 17:00)
Vaše věci pomůžou lidem bez domova
přežít zimu. Děkujeme! www.charitaberoun.cz

S kocourem AGIm se kamarádí už pět tisíc dětí
Více než pět tisíc dětí má nového kamaráda – kocoura AGIho. Kočičího „spolužáka“ si už druhým školním rokem mohou
pozvat do své třídy žáci prvního stupně základních škol. Maskot vzdělávacího programu s názvem „DOODPADU aneb Co
do kanalizace nepatří“ už navštívil 230 tříd nejen na Berounsku, ale také v Jihočeském kraji, na Kolínsku, okolí Moravské
Třebové, Chrudimsku a Rychnovsku.
„Jedním z hlavních cílů tohoto programu je
poukázat na to, že Toaleta není odpadkový koš!
Tím, že něco vyhodíme nebo vylijeme do záchodu či dřezu, totiž problém nemizí, ale začíná,“ říká Jiří Paul, technický ředitel společnosti
VAK Beroun.
Předměty a látky, které často místo v popelnicích, končí právě v odpadní vodě, totiž

www.mesto-horovice.cz

poškozují kanalizační potrubí a další zařízení,
ale také zvyšují náklady na čištění odpadních
vod. Zatímco část populace neumí s odpadní
vodou správně zacházet, pro více než třetinu
lidí na světě je stále toaleta nedostupným luxusem. I proto si 19. listopadu připomínáme
Světový den toalet, který OSN vyhlásila v roce
2001.

Dlouhodobý projekt DOODPADU se zaměřuje na osvětu v oblasti odpadní vody. Pro
žáky 2. až 5. tříd jsou připraveny výukové hodiny, na kterých se zábavnou formou dozvídají,
co se stane s odpadní vodou, než se vrátí opět
do přírody a jak správně nakládat s různými
druhy odpadu.
Hodina trvá 45 minut a je přizpůsobena věkové skupině i počtu žáků. „Děti pracují s pracovními listy, kterým je provede právě kocour
AGI. Hodinu vedou vyškolení zaměstnanci
naší společnosti. Pro šikuly máme připraveny
různé soutěže a drobné dárky,“ dodává Jiří Paul.
Novinkou, která výukové hodiny doplní,
je soutěž o postavičku kocoura AGIho. Ten se
při své návštěvě vyfotí s dětmi ve třídě, a pokud
bude jejich fotka vybrána jako nejzajímavější,
získá třída nového maskota. Výukovou hodinu
si mohou vyučující objednat na adrese katerina.sajdlerova@vakberoun.cz.
Kocour AGI myslí i na veřejnost. Na webových stránkách www.doodpadu.cz, se lidé
dozvědí, jak správně nakládat s různými druhy
odpadu a proč do kanalizace skutečně nepatří.
Nově si zde mohou lidé prohlédnout i krátká
videa z čistírny odpadních vod. Dozvědí se, co
jsou to česle i co jsou zač neviditelní pracovníci,
kteří pomáhají vodu čistit.
Mgr. Jiří Paul, MBA, technický ředitel
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
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Deset otázek pro Domov Hostomice-Zátor
n Jaká je historie vašeho zařízení?
Domov Hostomice – Zátor jako sociální
služba zahájil svou činnost v roce 1958 v budově původní lesní ubytovací restaurace vystavěné v roce 1932 na části pozemku bývalého
mlýna panem Františkem Frajerem. Prvním
provozovatelem domova byl Odbor sociálního
zabezpečení Hořovice, který zde zřídil malý
útulný domov s 35 lůžky a pravidelnou lékařskou péčí.
Již v roce 1959 byla zahájena přestavba
a po jejím ukončení v roce 1962 se domov stal
zařízením s 87 lůžky. V tomto období také došlo ke zrušení okresu Hořovice a domov byl
předán pod správu Okresního ústavu sociálních služeb při ONV Beroun. Okresní ústav
soc. služeb při ONV Beroun zanikl v roce
1992, a proto domov přešel pod Okresní úřad
Beroun - Odbor sociálních věcí. V roce 2003
převzal domov pod svou správu Středočeský
kraj. Vzhledem k nedostatečným prostorovým
podmínkám byla postupně snižována lůžková
kapacita domova až na současných 67 lůžek,
čímž se podstatně zvýšila úroveň
poskytovaných služeb. Do dnešního
dne služby Domova Hostomice –
Zátor využilo 1085 klientů. Na zvyšování úrovně poskytované služby
samozřejmě nadále pracujeme průběžnými rekonstrukcemi budov,
obnovou vybavení a vzděláváním
personálu.

Vzhledem k tomu, že Domov Hostomice – Zátor je příspěvkovou organizací Středočeského
kraje, je jedním z hodnotících kritérií i krajská příslušnost. Nicméně zohledňuje se původ
nebo příbuzenské vztahy ve Středočeském kraji. Toto kritérium však není jediným pro přijetí
do Domova Hostomice – Zátor, dalšími podstatnými oblastmi rozhodujícími o přijetí jsou
závažnost zdravotní a sociální situace. Tedy
v žádném případě není žadatel odmítnut proto,
že nemá trvalý pobyt na území Středočeského
kraje.
n Jaká je provozní doba zařízení?
Služba je poskytována 24 hodin denně 7
dní v týdnu a doba návštěv je limitována pouze
obecnými zásadami slušného chování a respektování soukromí ostatních uživatelů služby.
n Kolik pracovníků se podílí na chodu zařízení a jaké mají vzdělání? Pracují u vás
dobrovolníci?
Na zajištění chodu domova se podílí celkem

n Jakým způsobem s klienty pracujete?
S klienty pracujeme na základě jejich individuálních potřeb tak, aby byla co nejdéle zachována jejich soběstačnost. V praxi to znamená,
že každý klient má svého tzv. klíčového pracovníka, s nímž si domlouvá, do jaké míry je
schopen provádět běžné denní činnosti samostatně, a v čem a za jakých podmínek potřebuje
pomoc personálu. Tento plán je poté vodítkem
k přesnému nastavení služby dle potřeby jednotlivého klienta a průběžně upravován dle
vyvíjející se situace.

39 pracovníků, z toho 21 v přímé péči o klienty. Všichni zaměstnanci splňují zákonnými
normami předepsané vzdělání pro výkon své
profese a průběžně se účastní dalších seminářů
v rámci celoživotního vzdělávání. Dobrovolníci nám pomáhají většinou při realizaci volnočasových aktivit pro uživatele. V minulém
roce jsme navázali spolupráci se zaměstnanci
České spořitelny, kteří nám ve volnu poskytnutém zaměstnavatelem pomohli zvelebovat
pro tyto účely prostory domova a přilehlého
parku. Další forma dobrovolnictví, která u nás
dobře funguje, je činnost zájemců o zaměstnání v domově, kdy mají potenciální zaměstnanci
možnost domov cca týden navštěvovat, strávit
čas s uživateli i zaměstnanci a vyzkoušet si, zda
by jim nabízená práce vyhovovala. Opomenout
nesmím ani žáky základní školy. Spolupráce se
ZŠ má v domově dlouholetou tradici a mezigenerační setkávání mládeže a seniorů je přínosné pro obě strany. V minulém roce s naším
domovem spolupracovalo celkem 43 dobrovolníků, kteří odpracovali 344 hodin, což vlastně
odpovídá práci jednoho zaměstnance v plném
pracovním poměru po dobu dvou měsíců. Proto touto cestou děkujeme všem, kteří neváhají
svůj volný čas věnovat dobrovolné činnosti
ve prospěch druhých.

n Přijímáte klienty pouze z Hořovicka
a Berounska nebo i z celé republiky?
Žádost do Domova Hostomice – Zátor
může podat kterýkoli občan České republiky.

n Platí klienti za poskytované služby,
a jaká je výše úhrad?
Klienti hradí náklady spojené s ubytováním, stavováním a péčí. Z příjmu, tedy vět-

n Jaké služby poskytujete?
Domov Hostomice – Zátor je registrován
jako domov pro seniory, což zahrnuje poskytnutí ubytování, stravování, pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc
při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek
pro osobní hygienu, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí. Služba je poskytována na základě smlouvy s klientem, a to
osobám od 60 let věku, závislým na pomoci
druhé osoby.
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šinou důchodu, si klient hradí ubytování
a stravu, což v letošním roce činí 9.610,- Kč měsíčně za dvoulůžkový pokoj a 9.920,- Kč měsíčně za jednolůžkový pokoj. V případě, že klient
nemá dostatečný příjem na plnou úhradu, je
mu ze zákona (108/2006 Sb, o sociálních službách v aktuálním znění) zaručeno ponechání
15% příjmu na zajištění osobních potřeb a částka úhrady se ponižuje. O úhradu chybějící části
se pak poskytovatel může dohodnout s dalšími
osobami, např. rodinnými příslušníky. Nízký
příjem není důvodem k odmítnutí žádosti.
Poskytnutou péči pak klienti hradí prostřednictvím Příspěvku na péči, o který mohou
osoby závislé na péči druhé osoby, tedy nejen
klienti domova pro seniory, žádat Úřad práce
dle místa trvalého pobytu. Výše úhrady za péči
se pak stanoví ve výši přiznaného příspěvku
na péči.
n Pořádáte pro své klienty nějaké volnočasové aktivity?
Nabídka aktivit je opravdu široká. Pro představu uvádím např. dílnu ručních
prací, cvičení paměti, poslech
hudby, tanec na židlích, videokavárnu, reminiscenční terapii, společenské a kulturní programy, výlety. Důležité je, že klienti nemusí
využívat jen námi nabízených
aktivit, ale mohou se za využití
našeho doprovodu nebo dopravy nadále věnovat i některým individuálním
aktivitám, jako 	
  např. účast v různých spolcích
zahrádkářů, baráčníků, apod.
n Kde získají obyvatelé Hořovic kontakty
na vaše zařízení?
Veškeré informace lze nalézt na webových
stránkách www.domovhostomice.cz, v Registru poskytovatelů sociálních služeb na stránkách
MPSV, u pracovníků Odboru sociálních věcí
na Městském úřadu, v Katalogu poskytovatelů
sociálních služeb pro Hořovice a spádové obce,
který vycházel v minulém roce, a samozřejmě
v kterékoli jiné sociální službě, protože součástí
poskytování sociální služby je také základní sociální poradenství.
n Spolupracujete i s jinými organizacemi
a institucemi v Berouně a v Hořovicích?
Ano, spolupracujeme. Sociální sféra je velmi
provázaná a pro zajištění potřeb našich klientů
je nezbytné spolupracovat s dalšími partnery, ať už jsou to další poskytovatelé sociálních
služeb, s nimiž spolupracujeme při zajištění návaznosti služeb, organizaci společných kulturních a sportovních akcí a předávání zkušeností
z praxe nebo instituce, za jejichž pomoci je
klient schopen si služby objednat, zaplatit a případně řešit osobní záležitosti. Bez vzájemné komunikace a spolupráce bychom nebyli schopni
poskytovat služby na patřičné úrovni.
Bc. Monika Špiclová, DiS.
sociální pracovnice, zástupce ředitele

www.mesto-horovice.cz

kultura

Advent u Slavíků
Na mých kostelních písních etc. není mnoho zvláštního, musí se jeden řídit okolnostmi,
ostatně, nerad co dělám, poněvadž se vyskytují často všeteční a nerozumní posuzovatelé a komponistů se líhne každé okamžení víc
a více, takže člověku uspoří práci… a své hřivny
je pak člověk nucen takřka zakopat.
Antonín Slavík (1782-1853)
Koncert ADVENT ČESKÝCH KANTORŮ, který se uskuteční v kostele Narození Panny Marie v Mrtníku na čtvrtou adventní neděli 20. prosince od 16 hodin připomene nejen
poslední Vánoce (1795) kantora Jana Slavíka
v Mrtníku a 95. výročí jeho úmrtí, ale i jubilea celé řady příslušníků slavíkovského rodu
– dědečka houslového virtuosa Josefa (1740)٭,
nebo houslistových sourozenců Antonína
(1810)٭, Jana (†1830) a Barbory (†1895).
V programu zazní skladby českých kantorů
Tomáše Kolovrátka, Jakuba Jana Ryby, Augustina Vitáska, Jiřího Ignáce Linka a také vzácné
kompozice z Troldovy nebo Horníkovy sbírky,
některé v obnovené světové premiéře. Účinkují: Květuše Ernestová a Komorní pěvecký
soubor Základní umělecké školy Josefa Slavíka
Hořovice se svými sólisty, František Svejkovský, 1. trumpetista trubačů prezidenta České
republiky, Petr Svoboda (klarinet), Táňa Rezková (zobcové flétny) a přední český varhaník
Drahoslav Gric jako maestro di cappella.
Po koncertě bude rozdáváno betlémské
světlo. Podobný koncert s názvem EJA CHORI IUBILEMUS bude uveden na třetí adventní
neděli 13. prosince 2015 v 16 hodin v kostele
sv. Václava v Radnicích. Vstupné na oba koncerty je dobrovolné, sváteční slovo pronesou
P. Dariusz Gebala a P. Stefan Wojdyła.
Srdečně zveme.
Květuše Ernestová, ZUŠ

n Taneční orchestr ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice.

Adventní okénko do ZUŠ J. Slavíka Hořovice
Žáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice veřejně vystupují před publikem v průběhu celého školního roku, zvláště v období adventu, který předznamenává příchod blížících se Vánoc, a kdy koledy zní ze všech stran.
V letošním školním roce si pod vedením
svých učitelů připravili vystoupení pro širokou veřejnost ve Farním sboru CCE v Hořovicích s názvem ADVENTNÍ LADĚNÍ, kde
se 4. prosince 2015 od 17:30 hodin předvedou
jednotlivými výstupy sólisté i komorní soubory ZUŠ v kratším programu vánočních i jiných skladeb. Po vystoupení hudebníků bude
program pokračovat čtením z knížky Adventní kalendář od Josteina Gaardera, kterou bude
listovat Šárka Schmarczová.
Stejně jako v loňském roce se konají v divadelním sále radnice v Hořovicích školní koncerty ZUŠ. Žáci se předvedou sólově
i v komorních seskupeních ve čtvrtek 10. prosince od 17 hodin. V pondělí 14. prosince také
od 17 hodin se kromě jednotlivých hudebníků

Závěrečný slavnostní koncert účastníků
mezinárodního festivalu dětí 2015 My si Rozumíme…
V podvečer první listopadové neděle se uskutečnilo slavnostní setkání účastníků Mezinárodního
festivalu dětí My si rozumíme… (Praha, ČR) a Festivalu Internazionale dei Bambini Noi ci capiano… (Terst, Itálie) v hlavním sále Valdštejnského paláce (senát Parlamentu ČR) v Praze.
V programu koncertu, který zahájil senátor PhDr. Jaromír Jermář a ministrině školství, mládeže
a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová Ph.D., vystoupili sólově reprezentanti české republiky, Konga, Rumunska, Bulharska, Arménie, Gambie, aj., a české, ruské, ukrajinské a italské pěvecké a taneční soubory. V mezinárodním sboru, jejž řídil japonský dirigent Chuchei Iwasaki zpívala také Eva
Řezáčová (1999, ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice, třída Květuše Ernestové). Nad projektem, jenž podporuje
nadaci Dobrý anděl a linku Ztracené dítě, převzaly záštitu Výbor pro
vzdělávání, vědu, kulturu, lidská
práva a petice Senátu Parlamentu
ČR, Honorární konzulát České republiky Udine a Kulturní asociace
Mitteleuropa. Gratulujeme.
n Na fotografii Eva Řezáčová jako
Večernice v představení Čtyři živlové (ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice,
MFD 2015, Divadlo Hybernia,
Praha).
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ukážou v kombinovaném programu žáci tanečního oboru pod vedením nové pí uč. Venduly Dědové. Na závěr zahraje několik skladeb
v tanečním rytmu, v loňském roce nově založený, orchestr ZUŠ pod vedením p. uč. Jakuba
Albrechta. Předvánoční akce naší školy uzavírá koncert žáků navštěvující pobočku na Žebráku. Koncert se koná ve čtvrtek 17. prosince
od 17 hodin ve velkém sále KK Žebrák.
Především pro rodiče a rodinné příslušníky si sami učitelé organizují interní přehrávky
jednotlivých tříd nebo oddělení školy. V průběhu školního roku je jich větší počet také během adventu.
Výtvarný obor každoročně vystavuje své
práce ve vitríně obchodního domu na náměstí
v Žebráku, a to od soboty 28. listopadu, kdy se
na náměstí rozsvítí vánoční strom. Akce s názvem VÍTÁNÍ ADVENTU začíná v 16 hodin
výstupem dechových souborů ZUŠ a na závěr
si návštěvníci mohou zazpívat koledy společně s našimi pěveckými sbory ZVONEČEK
a ZVONEK, které od začátku školního roku
vede nová pí uč. Zuzana Kuncová.
Zveme všechny hudby milovné posluchače i na mimoškolní neméně zajímavá vystoupení, která jsou organizována ve spolupráci
s jinými školami či subjekty nejen v okolí
Hořovic. Již tradiční vystoupení pěveckého
sboru ZVONEK v podhradí Točníku proběhne v neděli 20. prosince od 16 hodin.
Program obohatí také trio příčných fléten
z Hořovic.
V letošním školním roce si naše ZUŠ připomíná 210. výročí narození houslového virtuóza Josefa Slavíka (26. 3. 1806 – 30. 5. 1833).
Po novém roce se tak můžete těšit na vystoupení našich houslistů a hostů v sále hořovické
radnice, nebo na koncert vítězů mezinárodních soutěží - sourozenců Kosových (Štěpán
- klavír a Martin - housle).
Marcela Folková
ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice

11

informace

Kulturní a společenský servis
n Galerie Nádraží
Železniční stanice Hořovice
n Fotoklub Hořovice
Výstava hořovického Fotoklubu.

n Galerie Starý zámek
Vrbnovská 30/1, Hořovice
n Milan Eberl a Lubomír Kočí
Město Hořovice a Městské kulturní centrum
Vás zvou na výstavu Milan Eberl “OBRAZY”, Lubomír Kočí “KOVANÉ PLASTIKY
A DESIGNOVÝ ŠPERK”. Výstava bude
otevřena pro veřejnost od 10. 12. do 16. 1.
2016, vždy v út, čt a so od 13:00 do 18:00.

chestr Evropu od Ruska až po Irsko, hraje na festivalech folklórních, folkových i rockových.
n DÁMSKÁ ŠATNA – premiéra
11. 12. pátek od 19:30
Divadlo Na Vísce uvádí s laskavým svolením autora Arnošta Goldflama brilantní
skicu z he-reckého prostředí. Nechybí humor, vztek, trápení ani šaškárny. Hrají I.
Žílová, H. Kreisingerová, L. Korejčíková, K.
Hasmanová a K Hasman. Režie: Slávka Hozová. www.divadlonaviscehorovice.cz
n SPS + DILEMMA IN CINEMA
+ SEX DEVIANTS
12. 12. sobota od 20:00
n Adventní koncert žáků
z kroužků Domečku Hořovice
a jejich hostů
17. 12. čtvrtek od 19:00
n TADOOBA
18. 12. pátek od 19:00
Adventní koncert pěveckého souboru TADOOBA pod vedením Šárky Pexové. Jako
host vystoupí dětský pěvecký sbor KNOFLÍK
z Jinec. Tadooba je smíšený pěvecký soubor,
který letos oslavuje 10 let od svého vzniku.
Můžete se těšit třeba na starofrancouzskou
koledu, černošský gospel, tradiční koledy, či
moravskou koledu alá Vlasta Redl.
n VÁNOČNÍ BEATPARTY
s kapelou AKROBAT
19. 12. sobota od 20:00

n Společenský dům
Nádražní 606, tel. 311 512 915
www.spolecenskydumhorovice.cz

n Klub Labe
Vísecké nám. 198, e-mail: labe.prochor@
seznam.cz, www.klublabe.cz
n ECHT
4. 12. pátek od 21:00
Pražská pub rocková legenda.
n ROSA & DARA a jejich
dobrodružství
6. 12. neděle od 16:00
Pásmo krátkých animovaných filmů pro děti,
kterým vás provedou Rosa s Darou. Děti do 12
let - poloviční vstupné (30,- Kč), délka: 62 min.
Můžete se těšit na jejich velké prázdninové
dobrodružství, které doplní mini příběhy, ze
kterých se dozvíte odpovědi na spoustu otázek.
n Adventní koncert
- TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR
8. 12. úterý od 19:30
Se svou muzikou inspirovanou tradiční
moravskou hudbou objíždí Tomáš Kočko & Or-
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n Turbo a KEKS
12. 12. sobota od 20:00
n maturitní ples
SOU a SOŠ Hořovice
18. 12. pátek od 19:00
n Vánoční Disko
26. 12. sobota od 21:00

n Taneční kurzy
Taneční - podzim 2015
Společenský dům Hořovice.
Mládež - začátečníci - Pátky 4. a 11. 12., vždy
od 18:30, sobota 19. 12. od 19:00 – Vánoční ples
Dospělí - středně a více pokročilí - Pátky 4.
a 11. 12., vždy od 20:40.
Taneční - Zima 2016
Společenský dům Hořovice.
Dospělí: Začátečníci (H1) PO od 11. 1., 19:0020:30, Mírně pokročilí (H2) PO od 11. 1., 20:4022:10, Více pokročilí (H3) PÁ od 8. 1. , 20:4022:15. Mládež: Mírně pokročilí (H8) PÁ od
8. 1. , 18:30-20:30
Pořádá Taneční škola Blanky Vášové. Informace:
tel. 603 238 090, e-mail: vasova@volny.cz, www.
tanecni.net

prosinec 2015

n Knihovna Hořovice
Vrbnovská 1138
tel. 311 512 564, 603 199 304
www.mkc-horovice.cz/mkc-knihovna.html
e-mail: knihovna@mkc-horovice.cz
n 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
Sobota 19. 12. 8:00 – 11:00
n Internet pro veřejnost
Pondělí - čtvrtek 8:00 - 11:00, 12:00 – 17:00
Pátek
8:00 - 11:00
Sobota 19. 12. 8:00 - 11:00
n Knihovna bude v době od 23.
12. 2015 do 3. 1. 2016 uzavřena.

Advent a Vánoce
na stránkách knih
Knihovna v Hořovicích vyhlašuje tradiční předvánoční soutěž pro všechny, kteří
mají rádi vánoční čas a dobrou knihu
(členství v knihovně není podmínkou).
Začínáme 30. 11. 2015

4 Každé pondělí po adventní neděli bude
zveřejněná ukázka z knihy, týkající se předvánočního nebo vánočního času
4 Zapátrejte v knihovně a napište přesný název knihy a jejího autora.
4 Soutěžní ukázky najdete každé pondělí po
adventní neděli na webu knihovny – www.
mkc-horovice.cz/mkc-knihovna.html nebo
přímo v knihovně.
4 Svoje odpovědi zasílejte na email: knihovna1@mkc-horovice.cz (do předmětu napište
slovo soutěž)
4 Odpovědi může také odevzdávat v knihovně.
4 Vždy uvádějte své jméno a příjmení, v případě čtenářů knihovny č. legitimace, ostatní
prosím o uvedení kontaktního údaje.
4 Správné odpovědi budou zveřejněny první
lednový týden.
4 Všechny správné odpovědi budou zařazeny do slosování o odměny.

n Pozvánka na divadelní
představení S vůní jehličí
Club DraMa zve všechny příznivce divadla
na vánoční pořad S vůni jehličí v nastudování Poetického divadla z Plzně. Divadelní
představení se koná 20. prosince v Hořovicích, ul. Cvočkařská 286/1, vchod z Jungmannovy ul., začátek v 17:00. Vstupné
dobrovolné. Srdečně zvou Drahomír Sýkora, Marcela Flídrová a herci Poetického
divadla z Plzně. Info na tel.: 603 964 553,
311 512 428, www.syringa-czech.cz
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informace
n Přednášky
n Digitus - Ká.Ča.
4 Vánoční besídka s dětmi
9. 12. středa od 13:30
Srdečně zveme všechny občany (nejen seniory)
na další setkání v rámci cyklu Ká.Ča v objektu:
Digitus Mise, o.p.s. - Centrum denních služeb Pod
Dražovkou 1142. Tentokrát se sejdeme v netradiční
den i čas! Odpoledne, plné předvánoční pohody, koled a dětských úsměvů zpestří svým
vystoupením žáci z družiny 2. základní školy
Hořovice. Touto cestou Vám přejeme též klidné
prožití vánočních svátků, hodně štěstí a zdraví
do nového roku 2016. První středa v měsíci lednu
vychází na Tři krále, a proto Vám ponecháme tento
čas pro povánoční rozjímání a setkáme se s Vámi 1.
středu v měsíci únoru.

n Domeček Hořovice
Větrná 869, tel. 311 512 223
www.domecekhorovice.cz
n Příležitostné akce
4 3. 12. od 8:00, Karlštejn. Čertovská
cesta. Tradiční putování k peklu plné
veselých čertovských dovedností. Poplatek: 30
Kč.
4 4. 12. od 9:00, RC Kaleidoskop. DĚTSKÝ
KOUTEK MONTESSORI. Rozvíjení dovedností nejmenších dětí a objevování jejich
silných stránek formou práce se speciálními pomůckami a užitím prvků Montessori. Vhodné pro děti od 1,5 do 3 let. Lektor:
Mgr. Jana Synovcová. Poplatek: 50 Kč.
4 10. 12. od 8:00, Karlštejn. ANDĚLSKÁ
CESTA na hrad Karlštejn. Dvanáct zastavení s anděly a jejich úkoly po trase na hrad
Karlštejn. Zdobení hradního stromečku
na nádvoří. Vstupné: 40 Kč.
4 12. 12. od 18:00, Divadlo Studio dva.
Děvčátko - vánoční příběh.
Vánoční představení na motivy známé pohádky Hanse Christiana Andersena.Odjezd z autobusového nádraží v 15:30. Poplatek: 520 Kč.
4 14. 12. od 09:30, RC Kaleidoskop.
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ PRO MALÉ ŠIKULY.
Výtvarné tvoření pro maminky a děti od 2 let.
Vánoční tématika. Poplatek: 50 Kč
4 15. 12. od 15:00, sál hořovické radnice.
OBLASTNÍ KOLO DĚTSKÉ PORTY - 17.
ročník. Oblastní kolo dětské folk a country
soutěže Dětská Porta. Vítězové nás budou
reprezentovat na republikovém kole soutěže.
4 16. 12. od 15:00, RC Kaleidoskop.
VÁNOČNÍ HERNA PRO MAMINKY
S DĚTMI. Předvánoční setkání pro maminky
s dětmi s vůní vánočního čaje, ochutnávkou
cukroví, s výtvarným tvořením a koledami.
Poplatek: 20 Kč
4 17. 12. od 19:00, Klub Labe Hořovice.
ADVENTNÍ KONCERT. Hudební vystoupení účastníků ZÚ Heleny Kreisingerové
a jejich hostů pro rodiče a veřejnost v duchu
Adventu a Vánoc. Vstupné 50 Kč.
n kurzy a semináře
4 2. 12. od 9:30, RC Kaleidoskop. NETRA-
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DIČNÍ HÝBÁNÍ pro pra i rodiče a děti
do 2,5 roku. Lektor:Vendula Dědová DiS.
Necelá hodinka pohybové a rytmické improvizace na vybrané téma. Tentokrát
s peříčky. Poplatek 50 Kč.
4 7. 12. od 9:30, RC Kaleidoskop.
VÁNOČNÍ RYTMIKA PRO MAMINKY
S DĚTMI. Rozvíjení hudebního a rytmického
cítění dětí pomocí říkadel, rytmizace, pohybu
a zpěvu.Vánoční tématika.Vhodné pro děti
od 2 let. Poplatek: 50 Kč.
4 16. 12. od 8:45, RC Kaleidoskop.
NETRA-DIČNÍ HÝBÁNÍ pro pra i rodiče
a děti do 2,5 roku. Lektor:Vendula Dědová
DiS. Necelá hodinka pohybové a rytmické
improvizace na téma advent. Pohodlný oděv
nutný. Poplatek 50 Kč.

n Sedmikráska o.s.
Nádražní 606, tel. 311 512 915
www.sedmikraska-horovice.cz
n POHYBOVÉ AKTIVITY
4 Zumba fitness Děti a rodiče, AquaZumba
s Ilonou. Pravidelné lekce oblíbeného cvičení
pod vedením certifikované instruktorky. Tématické lekce k různým příležitostem, jindy
tanec v kostýmech, s rekvizitami. Aktuální
a všechny další informace na www.ZumbasIlonou.cz, Facebook: Zumba s Ilonou, tel.
723 065 076, e-mail: cizkova.ilona@seznam.cz
4 Vodní hrátky - pro děti předškolního
a mladšího školního věku AquaZumba pro
děti doplněná vodními hrami – nutná rezervace. Aktuální informace na webu. http://
zumba-s-ilonou.webnode.cz/,
lektorka
Mgr. Ilona Čížková
4 Mimi klub - nejen cvičení pro děti do dvou
let. Každý čtvrtek v nepravidelný čas v RC
Kaleidoskop, dopoledne 9:30 – 11:30 nebo
odpoledne 15:00 – 17:00. Aktuální informace
na webu, lektorka Renata Babelová.
n ODPOČINKOVÉ AKTIVITY
4 Oáza vnitřního míru – meditace, relaxace, dechová cvičení CHI-KUNG, sudý týden
v pondělí 18:00 - 20:30. RC Kaleidoskop.
Aktuální informace na webu, lektorky Hanka
Kliková, Štěpánka Vlachová.
n PŘEDNÁŠKY, KURZY,
JEDNORÁZOVÉ AKCE
4 Kurz baby masáží. Čtvrtek 10. 12. 9:00
– 11:00. Přijďte se naučit techniku masáže
miminek. http://www.masazedeti.iprostor.cz/,
lektorka Renata Babelová
4 Předporodní příprava, šátkování, poradenství. http://www.porodsdulou.cz/, lektorka: Mgr. Adéla Lančová
4 Arterapie pro děti, dospělé. Starý zámek,
RC Kaleidoskop, čtvrtek 3. 12. a 17. 12.
od 16:00 - děti, čtvrtek 3. 12. od 18:00–
dospělí. Jedná se o sebepoznávací kurzy, kde
formou hry a výtvarného vyjádření poznáváte
své já a své místo ve světě. Naučíte se relaxovat,
meditovat, projevovat emoce. www.polakovakineziologie.ic.cz, lektorka Kamila Poláková
4 ČERTOVSKÉ VODNÍ HRÁTKY. Hořovice, Městský bazén, sobota
5. 12.
od 15:00. Zábavné a dynamické vodní

cvičení na oblíbené dětské písničky v malém
dětském bazénu, tentokrát na čertovské téma.
Akce je určená převážně dětem předškolního
a mladšího školního věku a přizpůsobená
schopnostem a potřebám dětí. Akce bude
doplněná vodními hrami. S menšími dětmi se
mohou v bazénu zapojit i rodiče, podporovat
je a užít si pohybu a řádění ve vodě s nimi.
Na konci každého čeká malá odměna!
4 MIKULÁŠSKÉ ČTENÍ, sobota 5. 12.
od 17:00. Nechcete zvát domů Mikulášskou
trojici? Přijďte společně k rozsvícenému
stromku ke kostelu na Palackého náměstí.
Zde bude čekat Mikuláš s knihou hříchů, čerti
a andělé. Pomozte Mikuláši a přineste sepsané
hříchy, které vloží do knihy. Hříšníky mohou
být jak děti, tak dospělí.
4 PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ, čtvrtek 17.
12. od 15:00 RC Kaleidoskop. Přijďte si popovídat o vánočních a novoročních tradicích,
poslechnout pohádku. Společně si vyrobíme
nepečené cukroví a něco hezkého vyrobíme.

n Klub Betlém
Klub Betlém je otevřen v přísálí OÚ Lochovice
pouze ve středu mezi 14. a 16. hodinou, a to jen
k výtvarným činnostem. Klub Betlém je otevřen
také v Berouně v klubovně Římskokatolické farnosti, vedle kostela sv. Jakuba, a to v pondělí mezi
15. a 17. hodinou. Na připravované kroužky se
ptejte přímo u lektorů nebo u vedoucí Klubu
Betlém, Bc. Radky Redzinové, tel. 724 057 670.
PROVOZ KLUBU BETLÉM
4 2. 12. středa 14:00 - 16:00, Lochovice. Výroba vánočních ozdob
4 7. 12. pondělí 15:00-16:00, Beroun,. Vánoční krabičky
4 9. 12. středa 10:30 – 13:00, Lochovice. Právní poradna – právník zdarma poradí v právních otázkách (každý měsíc každou druhou
středu), 14:00-16:00 Výroba dárečků z filcu
4 14. 12. pondělí 15:00-16:00. Pro velký úspěch
smaltujeme
4 16. 12. středa 14:00 – 16:00, Lochovice. Výroba vánočních svícínků
4 21. 12. pondělí 15:00-16:00, Beroun. Zdobíme perníčky….
Aktivity pro děti a rodiče:
4 Keramika (Lochovice) úterý 14:00 – 16:00
4 Anglický jazyk (Beroun). Lektor Mgr. Kopačková 732 508 097. Lektor Stephen Begley,
kontakt pí. Papežová 776 773 442
4 Doučování (Beroun) čtvrtek 13:30 – 17:00,
Mgr. Šimandlová, úterý 15:00 – 17:00, Bc. Redzinová
4 Logopedická poradna, psychologická poradna, speciálně pedagogická poradna, objednání na tel. čísle 724 074 224
4 Etika – náboženství – 9. 12.

n Tvořivý ráj
Pražská 376, Hořovice
tel: 777 873 947, tvorivyraj@seznam.cz,
www.tvorivyraj.cz, FB Tvořivy ráj
n Jednorázové tvořivé kurzy pro dospělé:
4 8. 12. - Keramika - dospělí 4 11. 12. 2- Fimo
n Tvořílci - jednorázové kurzy pro děti:
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informace
Témata na prosinec: Sobí lucernička, Vánoční
dárečky, Ozdoby ze špachtlí
n V naší nabídce najdete také ROČNÍ kurzy pro děti zaměřené na profesionální výuku
kreslení, ručních prací a keramiky. Do kurzů
obsazujeme počet dětí tak, aby byl zachován individuální přístup k dítěti. Naši lektoři respektují
osobnost dítěte a podporují přirozenou tvořivost.
n Dětské roční kurzy pro šk. rok 2015/2016:
4 Ateliér dětské kresby od 4 let 4 Ateliér kresby pro pokročilejší děti od 8 let 4 Ateliér kresby a animace od 10 let 4 Keramická dílnička
4 Ateliér tvořivých technik od 6 let

n Praskolesy
n Věra Martinová
12. 12. sobota od 18:00
KD Jitřenka. Informace a předprodej OÚ
Praskolesy, tel. 311 510 671. Výtěžek z koncertu
bude použit na restaurování portrétu karlštejnského děkana Juliuse Koernera (namalován
roku 1848 předním českým malířem J. V. Hellichem), který je pohřben v kapli sv. Prokopa.

n Stašov
n Vánoční jarmark
12. 12. sobota od 13:00 do 17:00
Odpoledne plné soutěží, her a kulturních zážitků pro děti i dospělé.

n Točník
n Oswald Schneider
19. 12. sobota od 20:00
Kafé Bar Bárka. Acidjazzpop + Blues Fakers
grandfathers crew - ultimate revival.

n Zaječov
n Jentet
13. 12. neděle od 15:00
Adventní koncert souboru JENTET v kostele Sv.
Dobrotivá. Pořádá občanské sdružení Zděná.

n Zbiroh - muzeum
n Hej Mistře!
1. 12. úterý od 17:00
Příběh Jakuba Jana Ryby v podání Poetického
divadla z Plzně. Jiří Hlobil se svým pořadem
pásma vzpomínek a hudby o slavném skladateli
vystoupí Městském muzeu ve Zbiroze. Výstava
věnovaná 170. výročí od narození J. V. Sládka Sládek nejen dětem se prodlužuje do konce roku.

n Žebrák
n PERNÍKÁŘSKÁ DÍLNA
10. 12. čtvrtek od 14:00
Kulturní klub. Přednáška a kurz výroby perníků podle historické technologie za použití
forem, lektorka Jitka Flower, cena 140 Kč.
n GALAFIGHT Žebrák
12. 12. sobota od 19:00
Kulturní klub. Galavečer ringových sportů.
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n ODPOLEDNÍ DÁMSKÁ JÍZDA
19. 12. sobota od 13:00
Kulturní klub. Předvánoční nákupní přehlídka
ve spolupráci s Fler.cz, autogramiáda spisovatelky Moniky Maratové, poslední možnost
dokoupit originální vánoční dárky. Vstup
zdarma.
n DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ
19. 12. sobota od 18:00
Kulturní klub. divadelní představení vychází
z témat oblíbeného televizního seriálu a knihy Ivy Hüttnerové. Rázná hospodyně přichází
k rodině s bezednou zásobou léty prověřených
rad k dosažení štěstí manželského a předkládá
osvědčené recepty z časů našich prababiček
na překonání krize v kuchyni i v ložnici. Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová a David Suchařípa. Ceny vstupenek v předprodeji
150 Kč, na místě 200 Kč.

n Církve
n římskokatolická církeV

Poselství Vánoc  
Drazí čtenáři,
zase po roce se blíží Vánoce. Už ve Starém zákoně zaznívá proroctví: „Lid, který chodil ve tmě,
vidí veliké světlo, obyvatelům země vzchází světlo“
(Iz 9,1). O jeho naplnění píše evangelista Lukáš:
„Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se
kolem nich rozzářila“ (Lk 2,9). Biblické texty tedy
představují narození Mesiáše, Ježíše Krista, jako
příchod světla, které prostupuje a rozptyluje i ty
nejhlubší temnoty. Příchod, který není demonstrací
síly, ale zjevením veliké Boží něhy. Vždyť narozený
a do jeslí položený Ježíš je bezbranné miminko jako
všechna ostatní. Vánoční noc nás tedy zve k zamyšlení. Jak přijímám tuto Boží něhu já? Nechám se
od Boha dostihnout, obejmout anebo Mu bráním
se přiblížit? Já hledám Boha – mohli bychom namítnout. Nicméně, ještě důležitější, než Ho hledat,
je nechat se od Něho hledat, nalézt a s přívětivostí
pohladit. Otázka, kterou nám toto Dítě klade svojí
přítomností: dovolím Bohu, aby mne měl rád?
Radostný advent a požehnané vánoční svátky
Vám přeje a na cestu rokem 2016 žehná
Stefan Wojdyla, kněz
4 Adventní neděle – mše svaté: 16:00 (sobota)
Hostomice, 8:30 Lochovice, 10:00 Hořovice,
11:30 Mrtník, 15:00 Praskolesy.
4 Roráty (pondělí a středa v 6:00 kaple Loreta).
4 Čtvrtek 24. 12., Vigilie Narození Páně –
mše svaté: 15:00 Praskolesy, 20:00 Hostomice,
22:00 Mrtník, 24:00 Hořovice, kostel sv. Jiljí.
4 Pátek 25. 12., Slavnost Narození Páně – mše
svaté: 8:30 Lochovice, 10:00 Hořovice, kostel
sv. Jiljí, 11:30 Mrtník, 15:00 Praskolesy.
4 Sobota 26. 12., sv. Štěpána – mše svaté: 8:30
Lochovice, 10:00 Hořovice, kostel sv. Trojice,
16:00 Hostomice.
4 Neděle 27. 12., Svátek sv. Rodiny – mše
svaté: 8:30 Lochovice, 10:00 Hořovice, kostel
sv. Trojice, 11:30 Mrtník, 15:00 Praskolesy. Při
všech mších obnova manželských slibů.
4 Čtvrtek 31. 12., poděkování za uplynulý rok
– mše svatá: 16:00 Hořovice, kostel sv. Jiljí.
4 Pátek 1. 1., Slavnost Matky Boží, Panny Marie – Nový rok – mše svaté: 8:30 Lochovice,

10:00 Hořovice, kostel sv. Jiljí, 11:30 Mrtník,
15:00 Praskolesy.
4 Návštěva betléma: pátek 25. 12., od 14:00
do 17:00 ve všech kostelech hořovické farnosti.
4 Srdečně zveme na pouť při příležitosti svátku svatého Mikuláše, patrona kostela v Praskolesích. Poutní mše bude v kostele v Praskolesích v sobotu 5. prosince od 14 hodin.
n Českobratrská církev
evangelická
4 4. 12. od 17:30 ADVENTNÍ LADĚNÍ.
Vánoční a jiné písně v podání žáků ZUŠ Hořovice. Čtení z knihy Kouzelný kalendář od J.
Gaardera, Nota nebe.
4 13. 12. od 10:30 VÁNOČNÍ HRA „Bohu
díky, všechno je jinak!“, hrají děti a mládež
z dobříšského a hořovického sboru ČCE.
Od 15:00 ADVENTNÍ KONCERT. Smíšený
pěvecký sbor Cantate Rokycany, sbormistr J.
Frolík, akordeon solo J. Hřebík. Vstupné dobrovolné. Kostel ČCE, Valdecká 408, www.fshorovice.webnode.cz
Vánoční slovo - O víře, strachu a záchraně
text: čtení + Lk 1,72-79
Dávný Boží slib, který pořád platí, platí právě i pro nás - abychom konečně byli vysvobozeni
z rukou nepřátel a prosti strachu... Takhle to na
samém začátku kněz Zachariáš vyjádřil programové prohlášení celého evangelia - jaký by měl
být lidský život, aby byl dobrý: nepřátel se sice nezbavíte, ale aspoň abyste nebyli v jejich rukou a
abyste nežili ve strachu. A abyste svůj pohled na
smysl života a na jeho krásu nasměrovali k Bohu,
protože to on vám právě tohle dopřává: dopřává
vám místo strachu kráčet pokojnou životní cestou.
A v dalším pokračování evangelia se podobně
vyjadřují i další ženy a mužové, kteří k tomu měli
co říct: že přesně kvůli tomu se narodil Ježíš, aby
se naplnil ten dávný Boží slib. A my přesně kvůli
tomu dodnes chodíme do kostela, čteme si Bibli,
zpíváme a přijímáme křest v Boží jméno, protože
ten starý Boží slib platí pořád a platí pro každého,
kdo k Bohu nakloní své srdce a chopí se víry. Víra
totiž vždycky souvisela a souvisí s vysvobozením
ze zlé moci a ze strachu; a vždycky u toho je Boží
soucit s námi. “Na zemi lidem pokoj, vždyť je Bůh
má rád,” zpívali andělé na vánoce v Betlémě a pořád se to vyplňuje, pustí-li člověk Boha ke slovu.
Radostné a požehnané Vánoce a dobrou vůli
Vám všem přeje Samuel Hejzlar, evangelický farář v Dobříši a Hořovicích
Srdečně zveme k adventním a vánočním
bohoslužbám v kostele ČCE v Hořovicích:
Všechny neděle do konce roku – bohoslužby
jako obvykle od 9:30; výjimka - 13. 12. od
10:30 Děti a mládež zvěstují evangelium tradiční formou vánočního pásma a vánoční hry,
letos s názvem: „Bohu díky, všechno je jinak !“
25. 12. Hod Boží vánoční od 10:00 - bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně.
n Náboženská obec Církve
československé husitské
Husův sbor v Žebráku
4 II. neděle adventní
6. 12. ve 14:00
4 III. neděle adventní 13. 12. ve 14:00
4 IV. neděle adventní 20. 12. ve 14:00
4 Štědrý den - Půlnoční - 24. 12. ve 22:00
4 Vánoční neděle 27. 12. ve 14:00
4 Poslední den roku 31. 12. v 17:00
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společnost - sport

Zlato a bronz
Adámkové ve Slovinsku
UNejlepší mladá hořovická badmintonová
naděje Jana Adámková, dosáhla na Mezinárodním mistrovství Slovinska v kategorii U15
na dvě medaile. Ve dvouhře skončila na 3. místě,
když suverénně vyhrála svoji kvalifikační skupinu a teprve v semifinále ji zastavila nejlepší maďarská hráčka této kategorie, Vivien Sandorházi.
Ještě většího úspěchu dosáhla ve čtyřhře, když se
svojí reprezentační spoluhráčkou Bárou Hadáčkovou (České Budějovice) celou soutěž vyhrály.

Hravé dýňové odpoledne a Svatomartinský průvod
Dne 1. 11. uspořádalo občanské sdružení
Sedmikráska již tradiční akci s názvem HRAVÉ DÝŇOVÉ ODPOLEDNE. Loňský rok jsme
akci poprvé uskutečnili v domě Zahrádkářů
v Hořovicích. Všichni byli mile překvapeni
prostorem a vybavenou kuchyní. Díky vstřícnému jednání a ochotě členů zahrádkářského
svazu jsme se zde po roce opět sešli. Pro zpříjemnění atmosféry byla připravena dýňová
polévka, bábovka z dýní, placky a teplý čaj.

Za pomoci rodičů vytvořily děti krásná dýňová
strašidla, do kterých si mohly vložit zapálenou
svíčku. Nechyběly sádrové odlitky dýní a netopýrů, které děti lepily na špejli nebo z nich
vyráběly strašidelná přání. Pro nejmenší byly
připraveny omalovánky. Odpoledne zakončila
Ilona Čížková společným tancem u rozsvícených dýní – tentokrát na Halloweenské téma.
Děkujeme manželům Grossovým a celému
svazu zahrádkářů za to, že nám umožnili v jejich prostorách tuto akci uskutečnit.
V neděli 15. 11. uspořádaly spolky Sedmikráska a Mohykán za podpory města Hořovice
Svatomartinský průvod lesoparkem Dražovka. Letos bylo počasí deštivé a větrné. Máme
velikou radost, že se průvodu zúčastnilo téměř
60 dětí a skoro jednou tolik dospělých. Trasa
průvodu nebyla poprvé vyznačena světýlky – vítr vše statečně sfoukával. Děti dostaly
tradičně na začátku cesty papírového koníka
či podkovu a svítící náramek. V čele průvodu
jel svatý Martin na bílém koni, doprovázen
světlonoši s loučemi. Na rozcestí, po krátkém
seznámení se svatomartinskou legendou, se
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průvod rozdělil na dvě skupiny. Za doprovodu světlonoše se každá skupina vydala jinou
cestou na louku u rybníka. V temném lese to
vypadalo, že začal rej bludiček.
Na louce byl schovaný poklad v podobě
zlatých podkov. Hledání bylo ztíženo tmou
a nesvítícími lucerničkami. Přesto se zadařilo a někteří účastníci se vraceli s pokladem.
Na ostatní se dostane zase za rok. Svatý Martin na bílém koni a světlonoši dovedli všechny zpět. V cíli čekala malá odměna v podobě
sladkých svatomartinských rohlíčků a perníčků, které napekly členky sdružení.
V rámci této akce byla uspořádána sbírka
dobrot pro koníka. Pan Bílek s pomocníky ze Zvířátkova děkuje všem, kteří dobroty přinesli. My
děkujeme za úžasný doprovod a zveme společně
na statek do Olešné. Spolek Fištron má připravený program pro všechny. Podkovy daroval pan

Opatrný z ranče v Hořovicích. Zdarma je opět
očistil a „nazlatil“ pan Luděk Anýž z firmy AV
stav Hořovice. Děkujeme všem za účast a celému
týmu a příznivcům Sedmikrásky za pomoc.
Těšíme se na vás zase za rok! Na všech akcích uvítáme další pomocníky a nápady. O dalších připravovaných akcích se dozvíte na webu
http://www.sedmikraska-horovice.cz.
Renata Babelová, předsedkyně sdružení

Janě se v poslední době na balkánských turnajích daří a po zářijovém vítězství v Záhřebu
ukázala i tentokrát v Mirně, že letošní podzim
jí po jarní herní přestávce způsobené zraněním
kolena, mimořádně vychází. Na předcházejícím,
velmi silně obsazeném turnaji v Ženevě se sice
výsledkově tolik neprosadila, ale její hra zaujala
přítomného juniorského reprezentačního trenéra Jacka Niedzwedského natolik, že ji pozval
na říjnové soustředění do Nymburku. Ani tam
nezklamala a vybojovala si nejen pozvánku
na další listopadové reprezentační soustředění,
ale také nominaci na Mezinárodní mistrovství
juniorů ČŘ v kategorii U19 ve čtyřhře a smíšené
čtyřhře. Bude to její první účast na této každoroční největší mezinárodní juniorské akci v ČR
a to je ve 14 letech rozhodně velký úspěch.
Konec letošního roku tak bude mít hořovická
hráčka mimořádně nabitý, protože ji kvůli mezinárodní změně kategorií čekají i dva domácí
šampionáty v kategorii U15 a U17. To společně
s náročnou přípravou vytváří velké časové nároky nejen na její sportovní aktivity a na tomto
místě musíme znovu ocenit mimořádně vstřícný přístup 2. ZŠ v Hořovicích, kde Jana studuje.
Díky pochopení ze strany ředitele Mgr. Vavřičky
i všech učitelů se zatím její studijní i sportovní
povinnosti dají skloubit dohromady a vede to
k pozitivním výsledkům. Děkujeme, a vážíme si
toho.
Petr Koukal st.
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Kurz sebeobrany žen
Naučíte se základní principy ženské sebeobrany. Nebojte se bránit. V neděli 13. 12.
od 14:00 do 17:00 v tělocvičně 2. ZŠ Hořovice,
gymnázium. Sebou: cvičební oblečení, boty
do tělocvičny, pití. Cena za kurz: 200 Kč. Pořádají Kravmaga-kapap a sdružení Hořovické
maminky.
Jak se přihlásit: www.kravmaga-kapap.cz
– Akce pro veřejnost: HOŘOVICE: Ženská
sebeobrana nebo můžete napsat na : predsedkyne@horovickemaminky.cz.

Veřejné bruslení v prosinci
Změny vyhrazeny!
Sledujte rozpis na ww.zs.horovice.cz
út
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1. 12.
2. 12.
3. 12.
4. 12.
5. 12.
6. 12.
7. 12.
8. 12.
9. 12.
10. 12.
11. 12.
12. 12.
13. 12.
14. 12.
15. 12.
16. 12.
17. 12.
18. 12.
19. 12.

8:00 - 12:15
8:00-13:00, 16:30-17:30
8:00 - 12:45
8:00 - 13:15
6:30 - 8:00, 13:30 - 15:30
6:30 - 7:45, 13:30 - 15:30
8:00 - 14:45
8:00 - 12:15
8:00-13:00, 16:30-17:30
8:00 - 12:45
8:00 - 13:15
6:30 - 8:00, 13:30 - 15:30
6:30 - 7:45, 13:30 - 15:30
8:00 - 14:45
8:00 - 12:15
8:00-13:00, 16:30-17:30
8:00 - 12:45
8:00 - 13:15
6:30 - 8:00, 13:30 - 15:30

20. 12.
21. 12.
22. 12.
23. 12.
24. 12.
25. 12.

6:30 - 7:45, 13:30 - 15:30
8:00 - 14:45
8:00 - 12:15
8:00 - 10:45, 13:15 - 17:30
8:00-16:00
8:00-17:00 - ještě bude
večerní - sledujte rozpis
19:15 -22:00

so

26. 12.

ne
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út
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27. 12. 6:30 - 7:45, 13:30 - 16:15
28. 12. 8:00 - 10:45, 13:15 - 16:15
29. 12. 8:00 - 12:15, 16:00 - 17:30
30. 12. 8:00 - 10:45, 13:15 - 17:30
31. 12. 8:00 - 11:00, 13:15 - 19:00

Každé pondělí od 15:30 - 16:30 a úterý
od 16:00 - 16:45 je nábor kluků a holek
ve věku 5-9let. Nábor je ve spolupráci
ČSLH. Do konce roku je nábor zadarmo. Je
pro všechny, kteří se chtějí naučit hrát hokej, nebo to chtěji alespoň zkusit.
Každý pátek od 17:00 - 17:45 a každou neděli od 9:15 - 10:00 je kurz bruslení. Kurz je
pro všechny co se chtějí naučit bruslit.

FITNESS TRENÉRKA
Gabriela Benedová
ÚTERÝ - TRX od 19:00 a od 20:00
v tělocvičně Gymnázia Hořovice
STŘEDA - INSANITY od 19:00 v tělocvičně Gymnázia Hořovice
PÁTEK – Funkční kruhový trénink nebo Flexibility Core od 19:00
ve fitness Hořovice
NEDĚLE - TRX od 10:00 v tělocvičně Gymnázia Hořovice. INSANITY
od 19:00 v tělocvičně Gymnázia Hořovice
Bližší informace na www.mojetrenerka.webnode.cz, na telefonním
čísle trenérky Gabriely 777 774 052
nebo ve facebookové skupině: Fitness trenérka Gabriela – trx, insanity, kruháč a osobní trénink.

Otevírací doba plaveckého
bazénu o vánočních svátcích
21. 12.
11:00 - 20:00
22. 12.
11:00 - 20:00
23. 12.
11:00 - 21:00
24. 12.
11:00 - 16:00
25. 12.
zavřeno
26. 12.
11:00 - 20:00
27. 12.
12:00 - 20:00
28. 12.
11:00 - 20:00
29. 12.
11:00 - 20:00
30. 12.
11:00 - 21:00
31. 12.
11:00 - 16:00
1. 1. 2016
12:00 - 21:00
2. 1. 2016
11:00 - 20:00
3. 1. 2016
12:00 - 20:00

Hořovičtí plavci bojovali v Kralupech
Jedenáct nejmladších plavců ze Spartaku Hořovice - Čechová Ema, Dardová Nikola, Sýkorová
Anna Tereza, Šoltisová Bára, Gregorová Míša, Gruntová Martina, Havránková Tereza, Hrnčíř Jiří,
Jirouch Tomáš, Soukupová Nela a Štochlová Barbora, se zúčastnilo pátého kola Středočeského
poháru nejmladšího žactva v Kralupech nad Vltavou. Sportovní akce byla určená pro ročníky
2005 a 2006. Pod vedením trenérů Pavlíny Procházkové a Terezy Sýkorové si všichni nejmladší
plavci udělali mnoho osobních rekordů a získali celkem osm medailí. O tento úspěch se zasloužila především děvčata Tereza Sýkorová, Bára Šoltisová a Barbora Štochlová. Dále Tereza Sýkorová, která získala třikrát zlato a jedenkrát stříbro, Bára Šoltisová třikrát stříbro a jedenkrát bronz
a Štochlová Barbora jedenkrát zlato. Velký úspěch měla také štafeta složená pouze z ročníku
2006, která v polohové štafetě vybojovala bronz a stříbro v kraulové štafetě.
Světla Dardová
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