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informace
paní	
  Květuše	
  Roztočilová,	
  klientky	
  Domova	
  Na	
  Výsluní,	
  která	
  oslavila	
  22.	
  února	
  krásné	
  90té	
  
narozeniny.	
  

Radnice je a bude občanům otevřená
dokončení z 1. strany
Obracejme se tedy na své zastupitele, jsou
zvoleni právě námi a pro nás. Logicky není možné, aby o každém detailu rozhodovalo celé město, nepotřebovali bychom potom žádnou zastupitelskou demokracii. Možná se takový systém
někomu nelíbí, ale spravedlivější vlastně neexistuje. Navíc má každý právo sám do zastupitelstva
města kandidovat a své názory tak v rámci svého
politického uskupení prosazovat. Záleží pak jen
na tom, zda přesvědčí onu většinu.
Zejména v našich zemích, Hořovice nevyjímaje, se neradi podřizujeme většině. Pokud
se náš názor většině nelíbí, hloupí jsou ti druzí.

Společenská rubrika
	
  

Bohužel méně z nás začíná řešit problém u sebe
a téměř vždy hledáme problém právě jinde,
i když je u nás. Také spousta z nás o problémech
jen mluví, ale už málokdo je ochoten je řešit.
Dokonce jsou takoví, kteří problémy uměle vyvolávají s cílem zaujmout nebo pošpinit. Važme
si proto těch, kteří konají, více než těch, kteří
jen mluví. Nebuďme slepí a hluší k názorům
druhých a chovejme se k sobě vzájemně slušně.
Možná začněme tím, že se budeme zdravit a přidáme-li k tomu úsměv, chybu určitě neuděláme.
S úctou
Dr. Ing. Jiří Peřina (ČSSD)
starosta města Hořovice

Výstava „Konec Brd vojenských“
Na počátek letošního dubna Vojenské historické sdružení Brdy - VHSB o.s. připravuje výstavu dokumentující formou dobových fotografií, dokumentů a map historii založení a následného
využívání brdské dělostřelecké střelnice v letech 1925 – 2015. Ke dni 31.12. 2015 byl Vojenský
újezd Brdy zrušen a jeho území se od 1. ledna
2016 stalo součástí nové CHKO Brdy.
Expozice doplněná snímky přírody a krajiny středních Brd navazuje na výstavu „Brdy
vojenské“, kterou VHSB o.s. ve spolupráci
s Vlastivědným a dokumentačním fondem
Václava Merhauta prezentovalo v roce 2008.
Mezitím tedy Armáda České republiky
Brdy opustila a nyní probíhá postupné zpřístupňování středních Brd veřejnosti. Více se
dozvíte ve velkém sále radnice v Hořovicích
od úterý 5. 4. do neděle 10. 4. 2016 (otevřeno
denně od 10 do 18 hodin).

Boženy	
  Strnadové,	
  klientky	
  Domova	
  Na	
  Výsluní,	
  Hořovice,	
  která	
  oslaví	
  19.	
  března	
  2016	
  nádherné,	
  již	
  
99té	
  narozeniny.	
  Gratulujeme!	
  
	
  
	
  

	
  

Paní Květuše Roztočilová, klientka Domova Na Výsluní, oslavila 22. února
90. narozeniny. Srdečně blahopřejeme!

	
  

Paní Božena Strnadová, klientka Domova Na Výsluní, oslavila 19. března nádherné, již 99. narozeniny. Srdečně blahopřejeme!

Pocta Josefu Slavíkovi

Kuřátka za seniory Na Výsluní
V rámci mezigenerační spolupráce navštívily děti a učitelky z mateřské školy v Jiráskově ulici
Domov Na Výsluní. Jelikož bylo masopustní úterý, přišly děti v karnevalových maskách. Děti
předvedly babičkám a dědečkům dramatizaci pohádky a pásmo tanečků a písní. Velký úspěch
měla píseň Ach synku, synku, kdy se ke zpěvu 6 ti-leté Julinky přidala i většina přihlížejících.
Věříme, že děti svým vystoupením zpříjemňují pobyt seniorů v domově a dětská radost
a energie pozitivně ovlivňuje jejich život. Děti dostaly za svoje vystoupení sladkou odměnu a babičky a dědečkové obdrželi od dětí veselá sluníčka pro dobrou náladu. Děkujeme celému týmu
z Domova Na Výsluní za příjemnou atmosféru a těšíme se na další spolupráci.
Děti ze třídy Kuřátek a paní učitelky V. Černá a M. Kadlecová

2

Ve středu 17. února 2016 byl hudební
školou v Hořovicích, vedenou Bc. Jakubem
Aubrechtem, a pod záštitou města Hořovice uspořádán koncert ke vzpomínce na Josefa Slavíka. Účinkovali sourozenci Martin
a Štěpán Kosovi. Na programu měli skladby světových skladatelů včetně koncertu
pro housle fiss moll od Josefa Slavíka. Oba
umělci podali tak vynikající výkon, který
Hořovice už dlouho neslyšely, a proto si
oba umělci za odměnu vyslechli bouřlivý
potlesk. Osobní finanční odměnu umělcům
předal starosta města Dr. Ing. Peřina. Poděkování patří všem pořádajícím. Koncert
zanechal u posluchačů velice dobrý a dlouhodobý zážitek.
Za posluchače Jaroslav Kořínek

www.mesto-horovice.cz

informace

Rozsviťte se modře

n Jedinečná expozice Hry a hračky malých aristokratů na zámku prezentuje také velice vzácné pokojíčky pro panenky – jakýsi zminiaturizovaný svět. Při výrobě hraček byly použity stejné materiály, jako
pro jejich vzory (intarzie, drahé látky a kameny), dokonce jsou i funkční – trouba peče, šicí stroj šije.

Začátek sezony na hořovickém zámku

Osvětová kampaň „Česko svítí modře“ je
kampaň, jejímž cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o problematice lidí s poruchou autistického spektra.
Základní škola, Hořovice, Svatopluka Čecha je škola, ve které se vzdělává několik žáků
s autismem. Symbolickým rozsvícením modrého světla 2. dubna v budově školy, se žáci
a pedagogové školy připojí k celosvětovému
dni „Light in up blue“. Kampaň je oficiálně zahájena 2. dubna, který je vyhlášen jako Světový den autismu a potrvá až do konce měsíce.
Po celý měsíc budou probíhat školní i mimoškolní akce zaměřené na zvýšení povědomí žáků i veřejnosti o lidech, kteří se musejí
každodenně s autismem vyrovnávat. Budeme
rádi, když se připojíte k naší škole a také vy
rozsvítíte 2. dubna modré světlo a symbolicky
vyjádříte svoji podporu těmto lidem a jejich
rodinám.
A proč právě modrá barva? Je symbolem
komunikace – jedné ze tří oblastí, které jsou
pro osoby s autismem problematické a pro
vzájemné porozumění zcela zásadní.
Helena Tětková
učitelka ZŠ Hořovice, Sv. Čecha 455

Letošní sezona se na zámku v Hořovicích začíná už o prodlouženém Velikonočním víkendu. Své první návštěvníky v roce 2016 uvítá už na Velký pátek 25. března. Otevřeno bude až do Velikonočního pondělí, a to každý den od 10 do 16 hodin.
V dubnu bude možné zámek navštívit o víkendech

Svaz tělesně postižených
informuje

nout jak soukromé pokoje posledních majitelů
zámku, tak i například reprezentační jídelnu,
oválnou knihovnu nebo prostory pro služebnictvo. Výstava Her a hraček i letos nabízí prohlídku bez výkladu průvodce a doprovodný
program pro děti.
Už na Velký pátek se zároveň se zámkem
v novém kabátě a s novým provozovatelem
otevře i zámecká kavárna Café Hanau. Nabízet
bude tradiční výběr teplých i studených nápojů a občerstvení Výběr jistě potěší jak milovníky něčeho sladkého tak i ty, kterým během
prohlídky zámku mírně vyhládne.
Nejen Hořovický zámek, ale i ostatní objekty ve správě NPÚ letos opět nabízejí věrnostní program Klíč k památkám, známý již
z minulých let. Více informací o něm najdete
na www.klickpamatkam.cz.
Více informací na www.zamek-horovice.
cz nebo na telefonu 311 512 479.

n Organizace Svazu tělesně postižených Hořovice pořádá rehabilitační pobyt do termálních lázní Podhájska Slovensko, v termínu
od 16. -22. 5. 2016. Cena pobytu činí 125 €.
Každý člen organizace STP Hořovice obdrží
masáž a vstup do solné jeskyně.
V ceně pobytu je ubytování ve dvou, třílůžkových pokojích s vlastním sociální zařízením.
Pojeďte strávit s námi týdenní pobyt a navštívit „Mrtvé moře v srdci Evropy“ s blahodárnými účinky na celý organismus. Voda v Podhájske má hlubší a stálejší regenerační efekt,
zejména při astmatu, pohybových obtížích
a různých kožních vyrážkách.
n Dalším krásným pobytem je pobyt v rodinném hotelu „MAXANT“, který leží na náměstí ve Frymburku, na břehu přehrady Lipno na
Šumavě. Vše najdete pod jednou střechou.
Péče je poskytována již od snídaně, dopoledne si dopřejete masáž, infrasaunu, odpoledne výlety, návštěva Českého Krumlova spojená s průvodcovskou prohlídkou, vyhlídková
plavba parníkem po Lipenském jezeře, Stezka
korunami stromů, návštěva kláštera Vyšší
Brod, kde je vystaven Závišův kříž ze zlata,který slouží jako relikviář už od raného středověku. Odpoledne si můžete vychutnat kávu
v hotelové cukrárně, nebude chybět večeře,
zakončená dobrým vínem v tamní restauraci
a večerní plavání v bazénu. Termín pobytu:
23. - 28. 5. 2016. Cena pobytu 4 600 Kč včetně
dopravy, výletů a procedur.
Informace k pobytům poskytne předsedkyně
organizace STP Hořovice Jarmila Gruntová
na telefonu: 605 503 281.

Rozsáhlá rekonstrukce střešních konstrukcí na celém zámku samozřejmě ovlivňuje
návštěvnický provoz i v letošním roce. Práce
se v plném rozsahu opět rozjedou koncem
března. Tato rekonstrukce koncem loňského
roku postoupila i do vnitřních prostor zámku,
konkrétně do Hlavního sálu. Zde byla zajištěna štuková výzdoba stropu, protože dochází
k výměně dřevěných stropních konstrukcí nad
sálem. Následně se celý strop dočká i restaurátorského zásahu. Z těchto důvodů je také jak
sál tak expozice v jeho těsné blízkosti v letošní
sezoně návštěvníkům uzavřena.
Ten, kdo by se na zámek chtěl přijet podívat, ale nemusí mít strach. I přes pokračující rekonstrukci střech budou návštěvníkům
zpřístupněny dva okruhy - Zámecké interiéry
a výstava Hry a hračky malých aristokratů,
a to bez většího omezení. V okruhu Zámecké
interiéry si návštěvníci budou moci prohléd-

Zašmodrchané pohádky na zámku v Hořovicích
Srdečně zveme dospělé i děti na tradiční dětské prohlídky, které se konají o druhém víkendu
v dubnu. Děti budou mít možnost utkat se se zlým a mocným černokněžníkem a vysvobodit
princeznu Verunku. Úkolem dětí bude poznat a dobře pojmenovat pohádky, schované v zámeckých pokojích. Zašmodrchané pohádky ukrývají mocné kouzlo, které pomůže černokněžníka porazit.
Prohlídky jsou určeny pro děti od 4 do 12 let s doprovodem dospělého. Akce se uskuteční v sobotu a neděli 9. a 10. dubna 2016, začátky prohlídek vždy v 10:30, 13:30, a 15:30 hodin. Délka prohlídky je maximálně 40 minut. Pro tradičně velký zájem a omezenou kapacitu
prohlídek doporučujeme rezervaci vstupenek na tel. +420 311 512 479 nebo e-mailové adrese bartipanova.katerina@npu.cz. Veškeré podrobné informace získáte na našich oficiálních
stránkách.
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z usnesení rady města
Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 17. února 2016
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti ČSBS Hořovice pro uspořádání schůze základní
organizace dne 23. 2. 2016 od 8:30
do 10:30 hodin.
n Rada souhlasí s textem smlouvy
o dílo, podle které zpracuje společnost
LUCIDA s.r.o., za cenu 820.380 Kč vč.
DPH studii proveditelnosti a následně
dokumentaci pro provádění stavby.
n Rada souhlasí s textem smlouvy
o dílo, podle které zpracuje společnost
LUCIDA s.r.o., za cenu 780.450 Kč vč.
DPH studii proveditelnosti a následně
dokumentaci pro provádění stavby.

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 24. února 2016
n Rada souhlasí s možností přijímat
věcné dary v hodnotě do 40 tisíc Kč
jednotlivě od fyzických i právnických
osob Městskou mateřskou školou Hořovice.
n Rada souhlasí, aby Městská mateřská
škola Hořovice uhradila platy tří asistentů z logopedických poraden z provozních prostředků do doby, než bude
zřejmé čerpání dotace z jiného zdroje.
n Rada souhlasí s přerušením provozu Městské mateřské školy Hořovice
v době hlavních prázdnin od 18. července do 5. srpna 2016.
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Domovu Na Výsluní, Hořovice za účelem konání jarního
setkání seniorů, které se bude konat
ve středu 30. 3. 2016 od 8:00 – 20:00
hod.
n Rada schvaluje uzavření dohody o provedení práce s kronikářkou
pí. MUDr. Martínkovou, podle které
bude psát kroniku v období 2016 –
2018 za 8.000,- Kč ročně.
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem malé zasedací místnosti Junáku
- svaz skautů a skautek ČR dne 19. 3.
2016 v 16 hodin.
n Rada ukládá prověřit stav odpadkových košů ve městě a poškozené koše
opravit.
n Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy v holobytech žadatelce
dle přílohy zápisu. Nájemní smlouvu
uzavřít na dobu určitou, do 30. 5. 2016.
Dále rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy žadatelům, dle přílohy
zápisu jen do 31. 3. 2016 z důvodu nehrazení nájemného a služeb s tím, že
do 31. 3. 2016 Ing. Pelán zahájí úkony
pro neobnovení nájemní smlouvy a vystěhování těchto žadatelů.
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 cenového ujednání pro rok 2016 na dodávku
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tepelné energie, dodávané úřadu společností Hořovická teplárenská, s.r.o.
ve výši 1,987 Kč bez DPH za kWh, tj.
2,285 Kč vč. 15% DPH. Zajistit podpis
dodatku č. 3 - cenové ujednání na rok
2016 k příloze č. 2 ke smlouvě o dodávce tepelné energie č. 07/2013, jež město
Hořovice uzavřelo se společností Hořovická teplárenská v roce 2013.
n Rada souhlasí s instalací vodorovného dopravního značení V 12c (žlutá
čára) v ulici K Labi v úseku od křižovatky s ulicí Pražská, podél č. p. 934 v délce
cca 10 m.
n Rada schvaluje výběr probarvenosti fasád objektu Společenského domu
ve variantě č. 03, kdy barevné řešení
jednotlivých fasád je navrženo v rámci
zpracování projektu: „Zateplení objektu
Společenského domu v Hořovicích.“
n Rada schvaluje znění výzvy k podání
nabídky na akci: „Lesní cesta Mohykán
- Podluhy“. Rada zároveň ustanovuje
komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Helena Plecitá,
Ing. David Grunt, Bc. Michal Hasman
a náhradníky ve složení: Ondřej Vaculík, Ing. Milan Šnajdr, Miloslav Jelínek.
Termín pro podání nabídek je stanoven nejpozději do 10. 3. 2016 do 10:00.
Rada ukládá komisi zahájit svoji činnost dne 10. 3. 2016 ve 11:00.
n Rada souhlasí s přípravou řešení
rozšíření ulice Lesní až k vjezdu do nemovitosti č. p. 1326. Součástí šířkových
úprav této lesní cesty jsou odkopávky
a úprava terénu s pokácením 12-ti kusů
vzrostlých stromů.
n Rada města bere na vědomí informaci společnosti KHL - EKO a.
s. o odstoupení od Smlouvy o dílo
na veřejnou zakázku „Obnova aleje
Knížecí cesty do Bažantnice“ z kapacitních důvodů. Rada zároveň rozhoduje
o výběru společnosti VYKRUT zahradní služby, a. s., jakožto dodavatele
akce, jejíž nabídku shledala hodnotící
komise na svém zasedání dne 08. 02.
2016 jako druhou nejvhodnější, a to
ve výši 1 086 726,55 Kč bez DPH, tj.
1 314 939,13 Kč s DPH.
n Rada souhlasí s podáním žádostí
o dotace na projekty „Zateplení a oprava fasády MěÚ č. p. 640 v Hořovicích“
(OPŽP), „Zateplení objektu Společenského domu v Hořovicích“ (OPŽP),
,,Oprava chodníků v ulici Valdecká, Palackého náměstí, Pražská, Příbramská“
(IROP), ,,Oprava chodníků v ulici Vrbnovská, Višňová, Hradební“ (IROP),
,,Oprava chodníků v ulici Masarykova,
Tyršova“ (SFDI), ,,Oprava chodníků
v ulici Příbramská“ (SFDI), „Revitalizace lesoparku Dražovka“ (SZIF). Dále
souhlasí s přípravou žádosti o dotaci
na projekt „Efektivní veřejná správa“.
n Rada města schvaluje znění kvalifikační dokumentace včetně jejích příloh (návrhu SoD, stavební povolení,
Průvodní zpráva a Souhrnná zpráva)
na akci „Sportovní hala v Hořovicích“
n Rada souhlasí s návrhem likvidační
komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku dle přílohy
zápisu.
n Rada souhlasí s odstoupením
od Smlouvy o dílo ze dne 17. 6. 2015
a Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo mezi

městem Hořovice a spol. ENVOS s.r.o.,
IČO: 27098001, která byla uzavřena
k akci „Stavební úpravy víceúčelového
sportoviště v Hořovicích“ a pověřuje
starostu města podpisem odstoupení.
Důvodem pro odstoupení je, že nebyla
objednateli přiznána dotace a objednatel není tudíž schopen projekt realizovat
(viz. ustanovení článku 12, bodu 12.5.
Smlouvy, resp. článku č. I. Dodatku č. 1
ke Smlouvě).
n Rada souhlasí s upraveným zněním
smlouvy o nájmu pozemku, podle které paní Vlasta Štěpničková pronajme
městu Hořovice ideální 1/2 pozemku
parcelní č. 2386/1 v k. ú. Hořovice pro
provozování skládky Hrádek do 31. 12.
2023.
n Rada souhlasí se záměrem vybudování vstupu do suterénních nebytových
prostor bytového domu č. p. 95, Anýžova ulice, ve vlastnictví Okresního
stavebního bytového družstva Beroun,
přes pozemek parcelní č. 487 v k. ú. Hořovice, ve vlastnictví města, a s budoucím prodejem části pozemku parcelní
č. 487 v k. ú. Hořovice k uvedenému
účelu. Rada doporučuje zastupitelstvu
města budoucí prodej části této nemovitosti schválit.
n Rada nesouhlasí s prodejem pozemku parcelní č. 1671/2 v k. ú. Hořovice
společnosti Fügnerova Real, s. r. o. a nedoporučuje zastupitelstvu města prodej
pozemku parcelní č. 1671/2 schválit.
n Rada souhlasí s upraveným zněním
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene s Městskou akciovou
společností Hořovice, a. s., spočívajícího v rozšíření kanalizačního a vodovodního řadu a prodloužení STL
plynovodu na budoucích služebných
pozemcích parcelní č. 66/7, 66/8, 892/5,
893/3, 895/1 a 916 v k. ú. Velká Víska
pro plánovanou výstavbu rodinných
domů na pozemku parcelní č. 892/5
v k. ú. Velká Víska. Smlouva se uzavírá
za jednorázovou úhradu ve výši 500,Kč/bm + DPH v zákonné výši.
n Rada ukládá odboru vnitřních věcí
a právnímu připravit aktualizované
znění smlouvy o spolupráci s PČR
s ohledem na činnost Městské Policie
a kamerového systému.
n Rada souhlasí s prodloužením nájemních smluv na sociální byty žadatelům dle přílohy zápisu na dobu jednoho
roku. Vzhledem k nepravidelným a neuhrazeným platbám, s přihlédnutím
k výši dluhu a nedodržování dohody
o splátkách, u devíti žadatelů prodloužit pouze do 31. 05. 2016. Po tomto
datu uzavřít nové nájemní smlouvy
pouze v případě pravidelného hrazení
běžných plateb a uhrazení celé dlužné
částky do 30.04.2016, případně do téhož data uzavření dohody o splátkách
na Městské správě bytového a nebytového fondu.
Rada souhlasí se zvýšením nájemného
dle Vnitřního předpisu č. 1/2011 (Zásady pro přidělování soc. bytů a eventuální prodloužení nájemní smlouvy), čl. 4,
písm. f) u pěti rodin.
Rada dále bere na vědomí využití možnosti kauce podle ustanovení čl. 4,
písm. g) Vnitřního předpisu č. 1/2011,
s individuálním přístupem ke každému

nájemníkovi, s přihlédnutím k pravidelnosti úhrad a k výši dluhů, s účinností od 01.06.2016.
n Rada bere na vědomí návrh Smlouvy
o spolupráci při zajištění projektu „Beroun – Pobytový tábor pro děti ze „socio-kulturně znevýhodněných rodin“
a doporučuje zastupitelstvu města Hořovice schválit výše citovanou smlouvu.
n Rada schvaluje Program prevence
kriminality města Hořovice na rok
2016.
n Rada ukládá Komisi školské, kulturní
a sportovní zorganizovat Městský ples
v termínu 18. 2. 2017.
n Rada souhlasí s účastí Hořovic v propagačním televizním magazínu TV
Praha formou cestopisné relace v délce cca 9 min za celkovou cenu 25 tisíc
Kč bez DPH. TV Praha tento pořad
odvysílá pětkrát a poskytne ho městu
k dalšímu propagačnímu využití včetně
práv.
n Rada souhlasí s využitím veřejného prostranství na Palackého náměstí
na uspořádání velikonočního jarmarku
dne 26. 3. 2016 firmou Trhy Aleš, s. r. o.
za podmínek uvedených v nabídce.
n Rada souhlasí s vyplacením odměny
Mgr. Zdeňce Ulčové a Mgr. Martinu
Komínkovi ve výši 5.000 Kč za organizaci Městského plesu a činnost v občanských záležitostech.

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 9. března 2016
n Rada rozhodla, že příští jednání zastupitelstva bude 14. 4. 2016 v 18 hodin
v Klubu Labe.
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Svazu tělesně postižených v ČR z.s., místní organizace Hořovice, za účelem konání přednášky pí
Pučelíkové, mluvčí Policie ČR, a Ing. Polacha z BESIPu, dne 23. března 2016
od 15 do 16 hodin.
n Rada ukládá MSBNF zajistit ve vybraných lokalitách úklid chodníků a veřejných prostranství od psích exkrementů,
nedopalků cigaret, listí apod.
n Rada souhlasí s tím, aby výnosy z parkování byly po odečtu režijních nákladů
(na obsluhu parkovacích automatů)
využity pro údržbu a budování nových
parkovišť, např. ve Fügnerově ulici.
n Rozšířit počty parkovacích míst pro
zdravotně postižené ve smyslu vyhlášky
398/2009 Sb. v lokalitě sídliště Višňovka.
n Rada vzala na vědomí projekt společné hrobky na Městském hřbitově v Hořovicích, tak jak ji zpracoval pan Luděk
Pošta a souhlasí s využitím projektu
a slepého výkazu výměr jako zadávací
dokumentace pro výběr stavebního dodavatele.
n Rada nesouhlasí s nabídkou, podle
které bude společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. za cenu 50.457 Kč
vč. 21% DPH provádět ve vybraných
lokalitách města úklid chodníků a veřejných prostranství od psích exkrementů,
nedopalků cigaret, listí apod.
n Rada souhlasí s textem smlouvy
o technické podpoře, podle které bude
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z usnesení rady města - informace
společnost VITA software. s. r. o., za cenu
16.035 Kč vč. 21 % DPH za jedno čtvrtletí, provádět údržbu a aktualizace SW
„Stavební řízení“. Smlouva nahrazuje
obdobnou smlouvu z roku 2004. Cena
technické podpory ve výši 5% za čtvrtletí
z ceny licencí zůstala nezměněna.
n Rada ukládá technickému a dopravnímu odboru vypracovat pasport existujících i neexistujících chodníků a navrhnout jejich výstavbu či rekonstrukce
podle důležitosti.
n Rada schvaluje znění výzvy k podání nabídky na akci: „TDI na stavbách
města Hořovice v letech 2016 - 2017“.
Do připravovaného návrhu smlouvy
o dílo, do části předmět smlouvy, budou
zakomponována ustanovení uvedená
v příloze podání. Rada zároveň ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení
nabídek ve složení: Mgr. Helena Plecitá,
Ing. David Grunt, Bc. Michal Hasman
a náhradníky ve složení: Ondřej Vaculík, Ing. Milan Šnajdr, Miloslav Jelínek.
Termín pro podání nabídek je stanoven
nejpozději do 21. 3. 2016 do 10:00 hod.
Rada ukládá komisi zahájit svoji činnost
dne 21. 3. 2016 v 10:30 hod.
n Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 53.216,10 Kč bez DPH tj.
64.391,48 Kč včetně DPH, podle které
bude provádět zahradnictví EKOBAU
– PETR BAUER údržbu veřejné zeleně
na Náměstí Boženy Němcové. Rada dále
souhlasí s cenovou nabídkou ve výši
91.676 Kč bez DPH tj. 110.927,96 Kč
včetně DPH, podle které bude firma Zahradnictví JOSEF ŠENK provádět údržbu veřejné zeleně na Palackého náměstí.
Výše uvedené společnosti byly poptány
jakožto dodavatelé úpravy veřejné zeleně
na těchto lokalitách s podmínkou udržitelnosti projektu podpořeného finanční
dotací. Kontrolu a převzetí provedených
prací bude provádět odbor technický
a dopravní.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy
o servisu Městského kamerového a dohlížecího systému města Hořovice (MKDS),
který bude provádět společnost ČIP Plus
s. r. o. Smlouva je uzavřena na základě
ukončeného výběrového řízení na dodavatele MKDS, jehož součástí byla cenová
nabídka na pravidelný a pozáruční servis.
n Rada vzala na vědomí informace technického a dopravního odboru o možnostech rozšiřování parkovacích míst na sídlišti Višňovka a o provedené anketě mezi
obyvateli.
n Rada souhlasí s výkopovými pracemi
z důvodu pokládky kabelů společnosti
ČEZ Distribuce a. s. do země v ulicích
Na Radosti, Dolní, Lidická v termínu
od 14. 3. 2016 do 15. 4. 2016. Zároveň
se také seznámila se stanoviskem společnosti RWE týkající se požadavku na obnažení plynovodního potrubí a souhlasí
s použitím jednoho výkopu pro pokládku kabelu kNN a kanalizačního potrubí
za dodržení podmínek odboru technického a dopravního.
n Rada souhlasí se zjednosměrněním
místní komunikace ve Smetanově ulici,
ve směru od ulice 9. května k ulici Zámecká.
n Rada ukládá odboru vnitřních věcí a
právnímu připravit aktualizované znění
smlouvy o spolupráci s PČR s ohledem

www.mesto-horovice.cz

na činnost Městské Policie a kamerového
systému..
n Rada souhlasí se zněním smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti
se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat
součást distribuční soustavy na pozemcích parcelní č. 783 a 796 v k. ú. Hořovice.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
za jednorázovou úhradu ve výši 2.000,Kč + DPH v zákonné výši.
n Rada souhlasí se směnou pozemků
parcelní č. 47/4, 47/9, 47/12, 66/3, 66/6,
66/13, 895/7 a 921/1 v k. ú. Velká Víska,
ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Národní památkový ústav Praha
za pozemky parcelní č. 50/1, 50/3, 55/2,
55/3 a 65/1 v k. ú. Velká Víska, ve vlastnictví města Hořovice. Rada doporučuje
zastupitelstvu města směnu pozemků
schválit.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-126019659, Hořovice – kNN pro p. č. 5, 6,
45, týkající se pozemků parcelní č. 47/5
a 46 v k. ú. Velká Víska, se společností
ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve stavbě kabelového vedení NN a výměny kabelové skříně pro novou část zámeckého
parku. Předpokládaný rozsah věcného
břemene činí cca 5 m zemního vedení
za cenu 500 Kč / bm + DPH dle platných
předpisů.
n Rada souhlasí s prodejem části pozemku parcelní č. 72/1 v k. ú. Velká Víska o výměře 38 m2 vlastníkům bytové
jednotky č. 1600/214 v bytovém domě
č. p. 1600 v Hořovicích, manželům Janě
a Jiřímu Zámkovým, za účelem zřízení
předzahrádky, za kupní cenu 1.000 Kč/
m2. Rada doporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemku parcelní č. 72/1
schválit.
n Rada souhlasí se zněním „Smlouvy
o výrobě audiovizuálního díla a poskytnutí licence“, podle níž televize Praha
TV s. r. o. vytvoří prezentační reportáž
města v rámci programu „Všude dobře,
tak co doma“ se třemi reprízami v délce
9 minut. Součástí díla je také licence pro
veřejné reprodukování, rozšiřování díla
a rozmnožování díla.
n Rada souhlasí s realizací projektu sociální automobil, podle nějž město Hořovice poskytne firmě Kompakt s. r. o. reklamu velikosti cca 150 x 50 cm na sociální
automobil, který bude minimálně 6 let
sloužit Farní charitě Beroun k zajišťování
sociálních služeb. Úplata činí po dobu 6
let 10 tisíc Kč ročně.
n Rada souhlasí s navýšením rozpočtu
SVČ Domeček ve výši 30 tis. Kč. Uvedená částka bude použita na úhradu energií
spotřebovaných ve starém zámku centrem Kaleidoskop v r. 2015.
n Rada nesouhlasí s přemístěním čtvrtečních trhů z Palackého náměstí na původní místo v proluce Pražské ulice.
n Rada souhlasí s úhradou nezbytných
nákladů na zakoupení příslušné techniky
(vysavač pro veřejné prostranství) z prostředků města.
n Rada souhlasí s pořádáním farmářských trhů panem Koukolíčkem každou
středu na Palackého náměstí dle přiložené nabídky.

Městská policie: únor/březen 2016
Městská policie Hořovice za měsíc únor 2016 zasahovala na žádost občanů, Policie ČR nebo
na základě vlastního zjištění u 96
případů týkajících se zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku v Hořovicích, v městysu
Komárov a v obci Tlustice.
Největší pěstírna konopí
na okrese Beroun v Hořovicích
Díky městským strážníkům z Hořovic se berounským kriminalistům z toxi týmu podařilo objevit
jednu z největších pěstíren konopí
na našem okrese. Odborně vybavená indoor pěstírna se nacházela
v obci Hořovice, místo bylo strážníkům podezřelé již delší dobu.
13. 3. 2016 v ranních hodinách
vykonávala hlídka městské policie
Hořovice hlídkovou činnost, při
které si všimla zaparkované dodávky v odlehlé části areálu v Hořovicích na Cintlovce. Strážníci kontaktovali hlídku OOP ČR Hořovice,
a poté co vozidlo opustilo areál, je

v součinnosti se státními policisty
zastavili a provedli kontrolu. Vzhledem k tomu, že byl z vnitřních prostor vozidla cítit zápach marihuany,
přivolali na místo specialisty z toxi
týmu. Ve vozidle byli zadrženi dva
cizinci. Následně byla provedena domovní prohlídka, při které
došlo k zadržení dalších tří cizinců, a v rámci které bylo nalezeno
kompletní technologické vybavení
k pěstování rostlin konopí tzv. indoor způsobem. Při domovních
prohlídkách policisté zajistili tři tisíce rostlin konopí. V současné době
je všech pět zadržených cizinců obviněno ze spáchání trestného činu
nedovolená výroba a jiné nakládání
s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, za což jim v případě
odsouzení hrozí až desetiletý trest
odnětí svobody. Všichni obvinění
byli rozhodnutím Okresního soudu
v Berouně vzati do vazby.
Světla Dardová, zastupující velitel
Městské policie Hořovice

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166
Hasiči Hořovice
Zásahy Hasičského Záchranného Sboru Středočeského kraje,
územního odboru Beroun, požární stanice Hořovice.
8 Od 15. 2. 2016 do 15. 3. 2016
hasiči ze stanice Hořovice vyjížděli k 26 událostem, z toho ke 2 požárům, 13 technickým událostem
typu otevření bytu, padlý strom, 6
dopravním nehodám, k 1 události
záchrana osob a zvířat a ve dvou
případech šlo o planý poplach.
Při událostech spolupracovali
se zdravotnickou záchrannou
službou, policií ČR a ostatními
složky IZS. Při událostech došlo
ke zranění 7 osob, 7 osob bylo
zachráněno a v jednom případě
došlo ke zranění neslučitelná se
životem.
8 Dne 17. 2. 2016 v ranních hodinách byla jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Hořovice
vyslána k požáru odpadu do ob-

jektu bývalého pivovaru v Hořovicích. Hořel zde odpad nahromaděný bezdomovci.
8 Dne 11. 3. 2016 ve večerních hodinách byla jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Hořovice
vyslána k požáru automobilu v
u firmy Omega Hořovicích. Lokalizaci požáru provedli občané
za pomocí přenosného hasicího
přístroje. Hasiči zlikvidovali požár
pomocí vysokotlakého proudu.
Během hasebních prací byl občany
hlášen další požár osobního automobilu v o cca 100 m dále. I tento
požár byl zlikvidován pomocí vysokotlaku.
8 V období od 29. 2. – 1. 3. 2016
zasahovali profesionální i dobrovolní hasiči v hasebním obvodu
Hořovice celkem 13x v souvislosti
s vytrvalým sněžením, odstraňovali padlé stromy a poskytovali
technickou pomoc .
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Deset otázek pro Lomikámen, z. ú.
4 Kdy Vaše organizace vznikla a jakou
činností se zabývá?
Lomikámen vznikl v roce 2001, letos tedy
slaví 15 let. Původně se jeho zakladatelé věnovali nejen rozličným aktivitám v sociální
oblasti, ale také kultuře a ekologii. Postupně
se organizace začala specializovat na služby
pro osoby s duševním onemocněním, kterým
od roku 2008 poskytuje dvě registrované sociální služby. Kromě poskytování sociálních
služeb se věnujeme i destigmatizační a preventivní činnosti v oblasti duševního zdraví.
Těmto aktivitám se nyní můžeme díky podpoře z Norských fondů a Ministerstva zdravotnictví věnovat i aktivněji. Kolem duševních
nemocí je totiž bohužel stále mnoho předsudků a mýtů.
4 Pracujete s klienty z Hořovic a okolí?
Ano, naše organizace působí v celém okrese Beroun. Do Hořovic a jejich spádových
obcí pravidelně dojíždíme v rámci terénního
programu. Někteří obyvatelé Hořovic zároveň
dojíždí do Berouna, kde navštěvují „sociálně
terapeutickou dílnu“ Jiná káva a volnočasový
program „Centrum setkávání a tvořivosti“.

4 Poskytujete své služby každý den
v týdnu?
Sociálně terapeutická dílna je pro klienty
(stejně jako pro zákazníky kavárny) otevřena od pondělí do soboty. Terénní program,
který spadá pod službu sociální rehabilitace,
je možné využívat ve všední dny, výjimečně
mimo ně.
4 Jakým způsobem s klienty pracujete?
Především se zájemců o služby ptáme, co
je k nám přivádí a co potřebují. Díky tomu, že
je k nám zpravidla posílají jejich psychiatři či
psychologové, mají o našich službách již velmi
slušnou představu. My se poté společně domlouváme na konkrétnější „zakázce“, respektive na dlouhodobých i krátkodobějších cílech
a krocích k jejich naplnění. Jednotlivé cíle jsou
poté v průběhu služby sledovány a vyhodnocovány v tzv. individuálních rehabilitačních
plánech. Obecný cíl našich služeb je udržení,
upevnění nebo rozšíření sociálních a pracovních dovedností, které klientům umožní vést
samostatnější a spokojenější život a které přispějí k jejich sociální a zdravotní rehabilitaci.
Tento obecný cíl pochopitelně s každým klientem získává konkrétní podobu, která odráží
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individuální situaci a potřeby.
Zásadami našich služeb jsou individuální
přístup, respekt, podpora samostatnosti a odbornost. V rámci služeb mohou klienti vybírat
z řady aktivit, kterými jsou například Kurz
komunikačních dovedností, Kurz přípravy
na získání zaměstnání, Trénink kognitivních
funkcí, Protikrizové plánování. Samozřejmostí jsou pak poradenské a podpůrné činnosti
při hospodaření s financemi, vedení domácnosti či při jednání s úřady. V berounské Jiné
kávě se pak více zaměřujeme na trénink pracovních dovedností. Automaticky je klientům
služeb nabízeno sociální poradenství, aby
se dobře orientovali v síti sociálních služeb
i v systému sociální podpory.
4 Kolik pracovníků se podílí na přímé
práci s klienty a jaké mají vzdělání?
V přímé péči s klienty pracuje 7 lidí, tři
jsou sociální pracovníci, ostatní jsou pracovníci v sociálních službách. Dva zaměstnanci mají zároveň výcvik v krizové intervenci.
Všichni tito lidé si v souladu se standardy
sociálních služeb průběžně zvyšují kvalifikaci
a účastní se supervizí.
4 Platí klienti za poskytované služby
a jaká je výše úhrad?
Neplatí. Naše služby jsou ze zákona poskytovány zdarma.
4 Pozorujete tendenci k nárůstu počtu
klientů v posledních pěti letech?
Ano, jednoznačně. A vlastně bohužel, jelikož duševních nemocí, přesněji jejich procentuálního zastoupení v populaci, přibývá. Zá-

Zima je pomalu za námi a stejně jako
v loňském roce, tak i letos se členové a sympatizanti MO Hnutí ANO v Hořovicích
zapojí do celorepublikové akce UKLIĎME
ČESKO. Organizátorem tohoto významného projektu je Spolek Ekosmák společně
s Českým svazem ochránců přírody. Generálními partnery jsou mimo jiné i Lesy ČR,
energetická skupina E.ON či Ministerstvo
životního prostředí. První celorepubliková
úklidová akce proběhla již na jaře 2014 a zapojilo se do ní téměř 6 000 dobrovolníků.
Následující rok předčil veškerá očekávání
a díky silné mediální podpoře se úklidu naší
vlasti zúčastnilo přes 31 000 občanů. V tomto směru nezůstávají pozadu ani Hořovice
a vedení naší MO ANO vybralo v letošním
roce jako vhodnou lokalitu - okolí městské
skládky. Nedostatečně zabezpečený areál
ve větrných dnech produkuje neuvěřitelné
množství polétavého odpadu a dochází tak
k enormní zátěži na životní prostředí. Různé igelitové obaly, pytlíky, sáčky a tašky jsou

roveň za nárůstem zájmu o služby stojí i lepší
informovanost klientů o našich službách, prohlubující se spolupráce s ostatními partnery
i trend, který souvisí s reformou psychiatrické
péče. Ta by měla přinést intenzivnější odbornou péči do komunity, blíž ke klientům, do jejich přirozeného prostředí.
4 Kde získají obyvatelé Hořovic kontakty na vaše zařízení?
Obyvatelé Hořovic mohou nalézt informace v tištěném či elektronickém katalogu sociálních služeb. Bližší informace je pak možné
nalézt na webových stránkách naší organizace
www.lomikamen.cz. Rádi jim případné dotazy
ale zodpovíme i osobně či telefonicky. Nebo se
třeba můžeme potkat na „Cibuláku“, kterého
se účastníme jak v rámci prezentace sociálních služeb, tak zde nabízíme kvalitní kávu
a zákusky z „Jiné kávy“.
4 Co pro Vaši organizaci znamená podílet se na procesu komunitního plánování
sociálních služeb v Hořovicích?
Komunitní plánování, pokud probíhá dobře, může být užitečným nástrojem pro koordinaci služeb v jednotlivých městech a regionech. Je to dobrá příležitost, jak lépe poznat
slabé i silné stránky jednotlivých regionů či
měst, jak poznat potřeby
4 Spolupracujete i s jinými organizacemi
a institucemi v Berouně a v Hořovicích?
Důležitými partnery jsou pro nás kolegové
ze sociálních odborů Hořovic a Berouna a z jiných sociálních služeb v regionu.
Mgr. Jan Rohlena, DiS., ředitel

větrem unášeny dál do okolní krajiny, kde
se neúměrně dlouho rozkládají. Nebuďme
lhostejní k tomuto závažnému problému
a pojďme se společně pokusit vyčistit alespoň ta místa, která jsou dostupná a s provozem skládky přímo nesouvisí. Akce proběhne 16. 4. 2016 od 9:00 hod a sejdeme se
na rozcestí Hořovice – Záluží, za bývalým
areálem ČKD. Zaregistrovat se a získat aktuální informace můžete na stránkách projektu www.uklidmecesko.cz nebo našich
webových stránkách www.anohorovice.cz
po případě na tel. čísle 777 611 753. V případě zájmu zajistíme svoz z Hořovického
náměstí a připraveny budou i pytle na odpadky a ochranné rukavice. Samozřejmostí
je i dostatek horkých nápojů a malé občerstvení pro všechny zaregistrované účastníky.
Pojďte se spolu s námi zapojit do akce, která je součástí projektu na ochranu přírody
a pokusit se tak zlepšit prostředí, ve kterém
žijeme my i naše děti.
Jan Rogos, předseda MO ANO Hořovice

www.mesto-horovice.cz
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Blíží se populární Žebrácký vandr
Blíží se měsíc duben a s ním očekávaný
Žebrácký vandr. Letošní 6. ročník, jako již
tradičně, pořádá STŘELA Žebrák z.s. ve spolupráci s PS Antonína Pacovského Žebrák.
Pokud máte rádi turistické pochody, rezervujte si termín 9. dubna 2016.
Letos jsou připraveny čtyři pěší trasy a jedna cyklotrasa. Nejkratší trasa v délce 3 km je
určena především pro menší děti a maminky
s kočárky. Na trati budou připraveny drobné soutěže pro nejmenší. Druhá trasa, která
měří 11 km, vás zavede směrem na Točník,
do Bzové a přes Březovou zpět. Pro milovníky
zvířat je zde možnost navštívit ve Bzové Eko-

centrum Pohoda. Předposlední trasa o délce
16 km je plánována přes Březovou na Jezevčí
skálu, návrat je přes Hředle. Nejdelší trasa
(25 km) povede směrem do Bzové, na Hřebeny, dále přes Kublov, do Údolí ticha a zpět.
Cyklistům nabízíme trať (30 km) přes Kotopeky a Rpety do Rejkovic a přes Lochovice zpět.
Startovné na akci je 20 Kč, děti do 6 let zdarma. Děti, které ještě nejsou žáky ZŠ, se mohou
akce zúčastnit pouze s doprovodem. Start je

od 8:00 do 11:00 hod. v prostorách u pionýrského domku blízko fotbalového hřiště. Cíl bude
uzavřen v 17:00. V cíli bude připraveno malé
občerstvení a oheň.
Informace o pochodu a další činnosti STŘELA Žebrák z.s. a PS Antonína Pacovského Žebrák je možné najít na internetových stránkách
www.strelazebrak.webnode.cz a www.pionyrzebrak.webnode.cz. Informace o Ekocentru Pohoda jsou na http://zvirecipohoda.esy.es/
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Pěvecké soutěže zahájeny...
Žáci Základni umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy Květuše
ERNESTOVÉ vítězně vstoupili do dalšího ročníku klavírních a pěveckých soutěží. O předposledním lednovém víkendu se celá třída
zúčastnila Mezinárodní umělecké soutěže ALLEGRO 2016 v impozantním sále Emy Destinnové v Kaiserštejnském paláci v Praze na Malé
Straně.
V kategorii 1A (zpěv solo, klasika) získali Šárka ČERVENKOVÁ (6) 1.CENU, Martin
JIRÁK (6) 2. cenu a Tereza ŠEVÍTOVÁ (7) 3.
cenu, v kategorii 1B (klavír solo) si Tereza Ševítová (7) vysoutěžila krásnou 2. cenu a v kategorii 1C (komorní zpěv) zvítězil hořovický
Komorní pěvecký soubor I ve složení Nora
ROOKS (4), Šárka ČERVENKOVÁ (6), Martin
JIRÁK (6), Tereza ŠEVÍTOVÁ (7), Nelly ŘECHTÁČKOVÁ (7) a Nela SEDLÁČKOVÁ (10)
s písněmi O černém mráčku Angela Michajlova a O čarovné vůni Milana Jurkoviče. V kategorii 3A (zpěv solo, klasika) získala Pavlína
Vokáčová Diplom za výkon v soutěži a v náročné dvoukolové soutěži kategorie 4C získal
Komorní pěvecký soubor II ve složení Pavlína
VOKÁČOVÁ (11), Lucie BENEŠOVÁ (14),

Šárka PRAŽÁKOVÁ (15), Jana POMMOVÁ
(15), Eva ŘEZÁČOVÁ (15), Tereza VOKÁČOVÁ, Klára SLAVÍKOVÁ,Veronika SLAVÍKOVÁ
a sólista Filip STREJC (12) pěkné Čestné uznání za interpretaci lidové písně Teče voda,teče,
Horníkovy AVE MARIA, písně AFRIKA Václava Trojana, Kyrie z Missy in C Jakuba Jana
Ryby a slavné Presleyho Can‘t Help Fallin‘In
Love z roku 1961, kterou Evis zpíval v 70. letech na závěr všech svých live koncertů. Musicalteam Hudební akademie Praha (s Filipem
STREJCEM ) získal 2. cenu.
Významného uspěchu dosáhl Martin
JIRÁK (6) v pátek 12. unora 2016 v divadelním sále Domu dětí a mládeže v Mělníku
v krajském kole XXI. ročníku dětské pěvecké soutěže Karlovarský Skřivánek 2016, když
zvítězil v kategorii A2 (zpěv solo, klasika, 6
až 10 let) a bude Středočeský kraj reprezentovat v celostátním kole této soutěže 21. až
23. března 2016 v Karlových Varech. Diplom
za výkon v soutěži si z Mělníka odvezli také
Šárka ČERVENKOVÁ, Pavlína VOKÁČOVÁ,
Filip STREJC a Lucie BENEŠOVÁ. Letos budou žáci K. ERNESTOVÉ zpívat v celostátním
kole již po páté .

Program Hořovice
Václava Hraběte 2016

n Porota - zleva: Simona Procházková( Konzervatoř Plzen,operní pěvkyně), Martina Bauerová
(Mezinárodní konzervatoř Praha ,operní pěvkyně), Renée Nachtigallová (ředitelka Originálního
	
  
hudebního divadla Praha, Mozart festivalu, operní pěvkyně), Daniela Šimůnková – Štěpánová
(Konzervatoř J.Deyla), Chuhej Iwasaki (japonský houslista a dirigent), Jaroslav Mrázek (Hudební
Porota
gymnázium
Jana
Nerudy Praha).
Pavla Zumrová
(ředitelkapěvkyně),
Hudební Akademie
Praha)
zleva:
Simona
Procházková(
Konzervatoř
Plzen,operní
Martina Bauerová
(Mezinárodní konzervatoř Praha ,operní pěvkyně), Renée Nachtigallová (ředitelka
Originálního hudebního divadla Praha, Mozart festivalu, operní pěvkyně), Daniela
Inscenace
DámskáJ.Deyla),
šatnaChuhej
A. Goldflama
v podání
Šimůnková
– Štěpánová (Konzervatoř
Iwasaki (japonský
houslista a
dirigent),
Jaroslav
Mrázek
(Hudební
gymnázium
Jana
Nerudy
Praha).
Pavla
Zumrová
Divadla na vísce Hořovice po nemocech opět na
startu!
(ředitelka Hudební Akademie Praha)
V herecké šatně oblastního divadla se
zvukaře, kulisáka a šoféra v jedné osobě
ve vtipných dialozích a někdy i smutných
Cárlo Hasmana. Hercům rozumy našeptáúvahách rozvíjejí čtyři ženské osudy, čtyři
vala huhla Slávka Hozová.
rozdílné charaktery, ale u všech čtyř stejná
touha hrát, mít úspěch a získat ocenění!
sobota 9. 4. od 19:30 Klub Labe Hořovice
Milí diváci, jestlipak víte, jak zní základní
čtvrtek 28. 4. od 19:30 Divadlo Kampa
Huhlovo pravidlo jeviště? Ne, ne... neřekčtvrtek 16. 6. od 19:30 Divadlo Kampa
květen - BEROUN v jednání
nu. To se dozvíte až od účinkujících: Ivy
Žílové, Heli Kreisingerové, Lenky Korej12. - 15. 8. od 20:00 stodola Liptovský Ján
číkové, Káti Hasmanové , od 9. 4. její al20. 8. v podvečer Klášter Chotěšov
ternantky Káti Hruškové j.h. a inspicienta,
Září a listopad - ZDICE v jednání
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Pátek 29. 4. 2016
n Galerie Starý zámek
18:00
Vernisáž výstavy - UMPRUM Praha
n Klub Labe		
19:00
VLADIMÍR MERTA - recitál
n Klub Labe		
21:00
Jakub CERMAQUE + IAMME
CANDLEWICK folk koncert
n Klub Labe		
23:00
Noční literární session (improvizované
autorské čtení – recitace)
Sobota 30. 4. 2016
n Sál radnice
10:00
Seminář a konzultace se členy poroty
n Lochovice		
13:00
Pieta u hrobu Václava Hraběte
n Sál radnice
14:30
Mirek Kovářík - ZELENÉ PEŘÍ,
spoluúčinkuje Radek Bláha
n Sál radnice
16:00
SAXTET - koncert (swing, pop, jazz,
klasika)
n Sál radnice
17:00
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ literární
soutěže, moderuje M. Kovářík
n Klub Labe		
20:30
MICHAL PROKOP - koncert
n Klub Labe		
22:30
Předmájová tancovačka
Změna programu vyhrazena

www.mesto-horovice.cz
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Kulturní a společenský servis
n Galerie Starý zámek
Vrbnovská 30/1, Hořovice
n Umprum Praha
29. 4. pátek od 18:00
Vernisáž výstavy současné tvorby mladých
autorů. Výstava otevřena vždy v úterý, čtvrtek
a sobotu od 13:00 do 18:00.

n Klub Labe
Vísecké nám. 198, e-mail: labe.prochor@
seznam.cz, www.klublabe.cz
n Bára Hrzánová & CONDURANGO
2. 4. sobota od 20:00
Folk, šanson, latina, čardáš a „bigbeat“.
Fenomenální herečka Bára Hrzánová tentokrát v roli zpěvačky stejně fenomenální
kapely CONDURANGO, která nově působí
v rozšířené sestavě o skvělého akordeonistu
Mário Biháriho a vynikajícího trumpetistu
a zpěváka Nicholase Roye Arthofera.
n DÁMSKÁ ŠATNA – repríza
9. 4. sobota od 19:30
Divadlo Na Vísce uvádí s laskavým svolením
autora Arnošta Goldflama brilantní skicu
z hereckého prostředí. Nechybí humor, vztek,
trápení ani šaškárny. Režie: Slávka Hozová.
n LORAX - dětská projekce
10. 4. neděle od 16:00
USA, animovaný. Děti do 12 let - poloviční
vstupné (30,- Kč). Co uděláte, když chce vaše
životní láska opravdický strom a na světě už
žádné opravdické stromy nejsou?
n RUDÝ KAPITÁN – projekce
13. 4. středa od 19:00
ČR/Slovensko/Polsko, krimithriller. Přístupno
od 15 let. Hrají: Oldřich Kaiser, Martin Finger,
Michal Suchánek, Maciej Stuhr, Marián Geišberg,
Zuzana Kronerová, Ladislav Chudík a další.
n PAVLÍNA JÍŠOVÁ a přátelé
15. 4. pátek od 20:00
Jihočeská písničkářka Pavlína Jíšová má na svém
kontě 9 sólových alb. Její repertoár skýtá více
než 150 původních českých písní. Spolupracuje
s různými muzikanty, v současnosti ji doprovází
její vlastní dámská kapela.
n PROF. ŠTĚPÁN RAK
21. 4. čtvrtek od 19:30
Prof. Štěpán Rak - český kytarový virtuos, který
patří k jedněm z nejlepších kytaristů této planety,
je znám vlastní technikou hry všemi prsty pravé
ruky. V roce 2000 byl Štěpán Rak jmenován historicky prvním vysokoškolským profesorem kytary České republiky.
n VLTAVA - Já čekám v Čechách Tour
23. 4. sobota od 20:30
Hudební skupina Vltava oslaví v tomto roce 30
let od svého založení. Při této příležitosti podniká
turné s názvem „Já čekám v Čechách“, na kterém
představí nové album „Čaroděj“ a zahraje hity
jako „Prasátko“, „Bezvadnej chlap“ nebo „Marx
Engels Beatles“!
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n ETIOPIE - Návrat do historie lidstva
26. 4. úterý od 19:00
Přednáška spojená s projekcí - přednáší: Václav
a Lenka Špillarovi. Výprava za divokou krásou, překvapením, nástrahami, a originalitou
jižní Ethiopie. Unikátní záběry, dech beroucí
zážitky, úžasné informace ze země starých kultur a stovek různorodých etnik...
n VLADIMÍR MERTA - recitál
29. 4. pátek od 19:00
n Jakub CERMAQUE
+ IAMME CANDLEWICK - folk koncert
29. 4. pátek od 21:00
Následuje “Noční literární session” (improvizované autorské čtení – recitace).
n VLADIMÍR MERTA - recitál
29. 4. pátek od 19:00
n MICHAL PROKOP & LUBOŠ
ANDRŠT & JAN HRUBÝ trio
30. 4. sobota od 20:30
n Předmájová tancovačka
30. 4. sobota od 22:30
Akce 29. a 30. 4. se konají v rámci festivalu Hořovice Václava Hraběte 2016.

n Společenský dům
Nádražní 606, tel. 311 512 915
www.spolecenskydumhorovice.cz
n KOCOUR V BOTÁCH
10. 4. neděle od 15:00
Dětský soubor loutkářů Malá scéna MKC Hořovice zahraje pohádku v režii Marie Bartošové.

n Taneční kurzy
Společenský dům Hořovice.
Dospělí – začátečníci i mírně pokročilí
Pondělí 11. 4. od 19:00 - Jarní ples
Mládež – mírně pokročilí - Pátky 1., 8. a 15. 4.
vždy od 18:30
Dospělí – středně pokročilí - Pátky 1., 8. a 15. 4.
vždy od 20:40, Pátek 22. 4. od 19:00 – Jarní ples
Pořádá Taneční škola Blanky Vášové. Informace:
tel. 603 238 090, e-mail: vasova@volny.cz, www.
tanecni.net

n Knihovna Hořovice
Vrbnovská 1138
tel. 311 512 564
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 30. 4. 8:00 – 11:00
n Internet pro veřejnost
Pondělí - čtvrtek 8:00 - 11:00, 12:00 – 17:00
Pátek
8:00 - 11:00
Sobota 30. 4. 8:00 - 11:00

duben 2016
n Přednášky

n Digitus Hořovice
4 Hořovický zámek
6. 4. středa od 14:00
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. Na Velký pátek 25. března
byla zahájena nová návštěvnická sezona na zámku v Hořovicích. Nejen proto jsme jako dalšího
hosta pro naši besedu pozvali Bc. Libora Knížka,
který působí jako kastelán hořovického zámku.
Dozvíte se od něj spoustu zajímavostí z historie
i současnosti této dominanty Hořovic.

n Domeček Hořovice
Větrná 869, tel. 311 512 223
www.domecekhorovice.cz
n Příležitostné akce
4 9. 4. od 8:30, Hořovice - Dražovka. 31. ROČNÍK JARNÍHO BĚHU DRAŽOVKOU. Tradiční
jarní běh pro běžce všech věkových kategorií.
Prezence závodu v Domečku Hořovice od 8,30 hodin. Žákovské kategorie do 9:00, dospělí do 10:45.
Poplatek děti: 10 Kč, poplatek dospělí: 50 Kč.
4 29. 4. od 16:00, zámecký park Hořovice.
ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE NA ZÁMKU. Slet malých a velkých čarodějnic v zámeckém parku. Plnění čarodějnických úkolů, ochutnávání lektvarů, perníčky, opékání špekáčků...
Malé i větší čarodějnice v kostýmech dostanou
speciální odměnu na startu :-). Poplatek děti:
20 Kč, dospělí: 40 Kč.
4 30. 4. od 15:00, Mrtník - základna ČSOB
Brdy. BLUDNÉ KOŠTĚ. Čarodějnický slet
v Komárově pro malé i větší čarodějnice
s plněním zábavných úkolů, pečením hadů
a špekáčků. Vstupné dobrovolné.
n Kurzy a semináře, AKCE v RC KALEIDOSKOP - starý zámek Hořovice
4 1. 4. od 10:00, RC Kaleidoskop. KELTSKÁ
JÓGA-WYDA – pilotní lekce, další lekce 8., 15.,
22. a 29. 4. Jóga, která směřuje k návratu a sjednocení s přírodou. Lektorka M. Flídrová se zabývá
vlivem barev a esenciálních olejů na člověka,
měsíčními cykly a spojením se silami přírody.
Vlastní karimatky. 1. lekce zdarma. Hlídání dětí
zajištěno. Nutná rezervace na tel.: 602 664 650.
4 4., 11., 18.a 25. 4. od 9:00, RC Kaleidoskop.
CVIČENÍ S MIMINKY. Cvičení pro maminky
s dětmi s Romanou Hrdličkovou - nutná rezervace. Poplatek: 50 Kč.
4 4. 4. od 9:30, RC Kaleidoskop, RYTMIKA
PRO RODIČE A DĚTI. Rozvíjení rytmického
a hudebního cítění dětí s užitím říkadel, pohybu
a zpěvu ve spolupráci s rodiči. Poplatek: 50 Kč
4 6., 13., 20. a 27. 4. od 9:30, RC Kaleidoskop. DĚTSKÝ KOUTEK MONTESSORI.
Dopoledne pro maminky s dětmi, které chtějí
rozvíjet silné stránky dětí metodou Montessori.
Poplatek: 50 Kč.
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4 8. 4. od 9:30, RC Kaleidoskop. SEMINÁŘ
MALÍ ŠIKULOVÉ. Výtvarné tvoření pro maminky s dětmi od 2 let. Poplatek: 50 Kč.
4 11. a 25. 4. od 9:00, RC Kaleidoskop.
SEMINÁŘ PEDIG. Pletení z pedigu pro dospělé
s Hankou Šmídovou. Hlídání dětí v herně
zajištěno. Poplatek: 150 Kč.
4 12. 4. od 16:00, RC Kaleidoskop. SEMINÁŘ
DŘEVĚNÁ DEKORACE. Vyrobíme si závěsnou
dekoraci ze špalíčků, dozdobenou jutovým provázkem, lýkem nebo drátkem. Poplatek: 200 Kč.
4 15. a 20. 4. od 8:45, RC Kaleidoskop.
NETRADIČNÍ HÝBÁNÍ PRO PRA I RODIČE
A DĚTI OD 2,5 LET. Pohybová a rytmická
improvizace na vybrané téma s Vendulkou
Dědovou. Vhodné pro děti od 2,5 let. Pohodlný
oděv nutný. Nutná rezervace!
4 18. 4. od 9:30, RC Kaleidoskop. SEMINÁŘ
OPRAVDOVÉ PLENY. Seminář s Pavlou Holcman pro maminky, které používají nebo by chtěly
začít používat látkové pleny. Jak lépe pečovat o své
miminko. Nutná rezervace. Poplatek: 70 Kč.
4 18. 4. od 17:00, Domeček Hořovice.
SEMINÁŘ HEDVÁBNÝ OBRÁZEK. Přijďte si
odpočinout a zarelaxovat pro malování hedvábného obrázku. Poplatek: 200 Kč.
4 19. 4. od 16:00, RC Kaleidoskop. VAŘENÍ
PRO DOSPĚLÉ - ZDRAVÉ POMAZÁNKY.
Seminář pro maminky, které si chtějí vyzkoušet
dvě zdravé pomazánky, aby obohatily rodinný
jídelníček. Nutná rezervace. Poplatek: 100 Kč.
4 22. 4. od 17:00, Táborová základna Zbirožský
potok. KURZ KOŠÍKAŘENÍ NA ZBIROZE.
Víkendový pobyt, na kterém budeme plést
z pedigu, nebo vrbového proutí. Dekorování
dýnek ubrouskovou technikou. Poplatek: 2 000 Kč.
4 26. 4. od 16:00, RC Kaleidoskop. SEMINÁŘ
ŠPERKY Z PRYSKYŘICE. Výroba originálního šperku za pomoci fotomotivu a pryskyřice.
Poplatek: 200 Kč.
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NA LETNÍCH
A PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORECH 2016, VÍCE
NA WWW.DOMECEKHOROVICE.CZ

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 informace
na http://zumba-s-ilonou.webnode.cz/, lektorka
Mgr. Ilona Čížková.
4 Mimi klub a herna - cvičení, tvoření, povídáni. Každý čtvrtek v nepravidelný čas v RC Kaleidoskop dopoledne 9.:30 – 11:30 nebo odpoledne
15:00 – 17:00. Aktuální informace na http://sedmikraska-horovice.cz, 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.
Informace na http://eftzesrdce.webnode.cz/,
lektorky Hanka Kliková, Štěpánka Vlachová.
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n PŘEDNÁŠKY, kurzy,
jednorázové akce
4 Kurz baby masáží - čt 14. 4. od 9:00 – 11:00.
Přijďte se naučit techniku masáže miminek.
Aktuální informace na http://www.masazedeti.iprostor.cz/, lektorka Renata Babelová.
4 Předporodní příprava, šátkování, poradenství. Aktuální informace na www.porodsdulou.cz/, lektorka: Mgr. Adéla Lančová.
n PŘEDNÁŠKY Kamily Polákové
4 Arterapie pro děti, dospělé: Jedná
se o sebepoznávací kurzy, kde formou hry a výtvarného vyjádření poznáváte své já a své místo
ve světě. Naučíte se relaxovat, meditovat, projevovat emoce. Starý zámek, RC Kaleidoskop
ve čtvrtek 7. a 21. 4. od 16:00 - děti, čtvrtek 7. 4.
od 18:00 – dospělí. Aktuální informace na www.
polakova-kineziologie.ic.cz, lektorka Kamila Poláková.
4 MOC A SÍLA MYŠLENEK A POCITŮ:
Starý zámek, RC Kaleidoskop ve čtvrtek 21. 4.
od 18:00 do 20:00. Povíme si, co je to pozitivní
myšlení, jakou sílu má myšlenka, co jsou to afirmace. Aktuální informace na www.polakovakineziologie.ic.cz, lektorka Kamila Poláková.

n Klub DraMa
Klub DraMa, Cvočkařská 286/1
vchod z Jungmannovy ul.
4 Život v hudbě - 3. 4. od 17:00. Literárnědramatický pořad Poetického divadla z Plzně
o životě a tvorbě Bedřicha Smetany.
4 Hořovicko, železné srdce Čech - 10. 4.
od 17:00. Beseda s ředitelem Muzea Středních
Brd ve Strašicích RNDr. Martinem Langem.
Připomene historii dobývání železné rudy a její
zpracování na Hořovicku, tradici výroby šedé
litiny a výroby cvočků.
4 Až bude svítit - 24. 4. od 17:00. Pořad o Václavu Hraběti a jeho tvorbě. Účinkují: Poetické
divadlo, Diana Řehářková a Vojtěch Frank.
Z kapacitních důvodů je nutná rezervace míst
na emailu: drahomirs@seznam.cz nebo tel. č.
603 964 553 Srdečně zveme Marcela Flídrová
a Drahomír Sýkora.

Aktivity pro děti a rodiče:
4 Keramika (Lochovice) úterý 13:30 – 16:00
4 Anglický jazyk (Beroun). Lektor Mgr. Kopačková 732 508 097. Lektor Stephen Begley,
4 Doučování (Beroun) čt 13:30 – 17:00, Mgr. Šimandlová, út 15:00 – 17:00, Bc. Redzinová
4 PC kurz (Beroun), Kontakt: pí. Podlahová
733 741 264, p. Průša 723 720 113
4 Logopedická poradna, psychologická poradna, speciálně pedagogická poradna, objednání na tel. čísle 724 074 224
4 Etika – náboženství – 13. a 27. 4.
Poradenství:
4 Speciálně pedagogická poradna - pondělí,
informace na tel. 724 074 224
4 Logopedická, právní, psychologická porada
- středa, informace na tel. 724 074 224

n Tvořivý ráj
Pražská 376, Hořovice
tel: 777 873 947, tvorivyraj@seznam.cz,
www.tvorivyraj.cz, FB Tvořivy ráj
TVOŘIVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ:
4 1. 4. FIMO – „Polymery a inkousty“
4 5. 4. Háčkování korálků – šikmý sloupek
4 9. 4. Drátkování šperku
4 12. 4. Dekupáž – ubrousek a transfer
4 15. 4. Radost ze šití
4 19. 4. Keramika dospělí
4 20. 4. Scrapbook – krabička
4 26. 4. Keramika dospělí
4 29. 4. Radost ze šití
Tvořílci - kurzy pro děti:
4 7. 4. Nedobytný hrad
4 14. 4. Moře v pokojíčku
4 21. 4. Zebra
4 28. 4. Utajený dárek pro maminku

Jan Matěj Rak

n Klub S.A.S. 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 4. 4. pondělí, Beroun, 15:00. Zažehlujeme
4 6. 4. středa, Lochovice, 14:00. Obtisky květin
temperou
4 11. 4. pondělí, Beroun, 15:00. Papírové květiny
4 13. 4. středa, Lochovice, 14:00. Věneček
z obalu na skořápky
4 18. 4. pondělí, Beroun, 15:00. Body shot
4 20. 4. středa, Lochovice, 14:00. Housenka
na kolíčku
25. 4. pondělí, Beroun, 15:00. Netradiční korálky
27. 4. středa, Lochovice, 14:00. Papírový šneček.

n Beroun
n ECHOES OF PINK FLOYD
1. 4. pátek od 20:00
Sál České pojišťovny. Úspěšný revival slavné kapely, koncert s projekcí, kapela v nové sestavě.
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společnost - informace
n O zvědavém slůněti
8. 4. pátek od 9:00
Sál České pojišťovny. Studio dell´arte – výpravné představení pro děti podle bajky R. Kiplinga.
n Lenka Dusilová
21. 4. čtvrtek od 9:00
KD Plzeňka. Koncert známé zpěvačky, která
nedávno oslavila své čtyřicáté narozeniny.
n POZDNÍ SBĚR & CROSS COUNTRY
29. 4. pátek od 20:00
Sál České pojišťovny. Dvojkoncert.

n Dobříš
n Sborová hudba
v proměnách staletí
9. 4. sobota od 19:00
Benefiční koncert na obnovu varhan v kostele
Nejsvětější Trojice v podání smíšeného pěveckého sboru ČESKÁ PÍSEŇ se uskuteční v Zrcadlovém sále zámku Dobříš.

n Nižbor
n Beltain
30. 4. sobota od 12:00
Oslava keltského svátku Beltain na zámku Nižbor. Do světa Keltů nás přenesou řemeslníci
a bojovníci z Vousova kmene, hudbou je doprovodí kapely Happy To Meet, Dé Domhnaigh,
Isara, Dick O´Brass a Bohemian Pipe Band, tanec předvede a naučí taneční skupina Gall-Tír.
Za hudebního doprovodu si můžete vychutnat
dobroty z Taverny u ruky a načerpat informace
při návštěvě Informačního centra, nebo navštívit stánky se řemeslným zbožím. Program bude
zakončen ohňovou show.

n Točník
n James Harries (UK)
15. 4. pátek od 20:00
Kafé bar Bárka. James Harries je britský písničkář koncertující po celém světě a trvale usídlený již desítku let v Praze. Přirovnáván bývá
k takovým osobnostem jako Jeff Buckley, Nick
Drake, Tom Waits, Neil Young či Van Morrison.
Jeho hudba je ale výsostně autorská, originální
a osobitá.

n Zbiroh
Zámek
n Zámecká expozice otevřena denně 10-17 hod.
Tel.: 371 784 598; e-mail: info@zbiroh.com
n Zámecká krčma U Rudolfovy kratochvíle
otevřena denně 11-23 hod.
Tel.: 606 719 629; e-mail: krcma@zbiroh.com

n Žebrák
Kulturní klub ŽEBrák
n Starý pecky Oldy Burdy
2. 4. sobota od 21:00
Ti z nás, co už něco pamatují, si při vzpomínkovém diskoprogramu moderátora a diskžokeje
Oldy Burdy mohou připomenout hudbu osmdesátých a devadesátých let. Vstupenky za 100 Kč
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v předprodeji v Žebráku v Elektru v Husově ul.
a nově i v Pivnici u Hroznu, v Hořovicích v IC.
n Hvězdárna dětem speciál
17. 4. neděle od 14:00
Velký sál KK Žebrák. Už 2. zábavné odpoledne
pro děti se spoustou cen, povídání „Jak se žije
na oběžné dráze kolem Země“ Pavla Suchana
z Astronomického ústavu AV ČR, krteček astronaut osobně s možností vyfocení, premiéra
kouzelnické pohádky z hvězd, pořad „S Kouzly kolem světa Pavla Kožíška“. Rezervace míst:
602 530 515. Vstupné jako na hvězdárnu
30 Kč / 10 Kč děti, rodinné vstupné 50 Kč. Více
na www.hvezdarnazebrak nebo Facebooku.
n Ten píše to a ten zas tohle
22. 4. pátek od 14:00
Od 14 hodin bude možné ve foyer před divadlem zakoupit knihy Nakladatelství ČAS a Nakladatelství A. Šťastný se speciální slevou.
Od 18 hodin v divadelním sále literárně-hudební beseda s hercem Divadla Járy Cimrmana Miloňem Čepelkou a hudebníkem Josefem „Pepsonem“ Snětivým, ve které oba autoři představí své
knihy a zodpoví vaše dotazy. Vstupenky za 50 Kč
v předprodeji v Žebráku v Elektru v Husově ul.
A v Hořovicích v IC na náměstí.
n Čarodějnické dětské disko
29. 4. pátek od 17:00
Vyhlášení nejlepší masky v kategoriích: Ježibaba,
černokněžník, skřet či černá kočka, soutěže o ceny
a taneční rej s diskžokejem Oldou Burdou. Vstupenky v předprodeji v Žebráku v Elektru v Husově ul. A v Hořovicích v IC na náměstí. Doprovod
50 Kč, soutěžící maska 10 Kč.
Dům pečovatelské služby
n Věra Nerušilová
6. 4. středa od 13:00
Zpěvačka s nejhlubším kontraaltem v ČR.
Představí nám některé ze svých písní a bude
vyprávět své příhody ze zahraničních cest. Srdečně zveme všechny příznivce této interpretky šansonů, bluesových, trampských, westernových a dalších písní.
n Rekreace seniorů Zdíkov
Poslední volná místa na rekreaci seniorů na Šumavě v hotelu BOHEMIA – ZDÍKOV od 8.
do 15. května 2016. Cena na osobu: 3 900 Kč.
Ubytování: ve dvoulůžkových pokojích, vlastní
soc. zařízení, TV na pokoji. Strava: plná penze, možnost balíčků na výlet místo oběda. Přihlášky a platba: do 11. dubna 2016 na telefonu
311 533 181 nebo 775 595 205 (ve všedních
dnech mezi 7-14 hodinou) nebo osobně v kanceláři v I. patře. Bližší informace k odjezdu a pobytu koncem dubna 2016.

n Zubní pohotovost
4 2. - 3. 4. MUDr. Navrátil Tomáš, Beroun,
Pod Kaplankou 508, 311 610 225
4 9. - 10. 4. MUDr. Neužil Miloslav, Cerhovice 175, 311 577 559
4 16. - 17. 4. MUDr. Pillmannová Irena, Beroun, Talichova 825, 605 251 083
4 23. + 24. 4. MUDr. Pilbauerová Lenka,
Králův Dvůr, Průmyslová 614, 773 504 306
4 30. 4. - 1. 5. MUDr. Očenášková Jitka, Beroun, Talichova 825, 311 624 375
Pohotovostní služba od 8:00 do 11:00.

Karolína Křenková
sportovcem
Středočeského kraje
Cena pro nejlepšího sportovce ankety
„Sportovec Středočeského kraje roku 2015“,
v kategorii „Největší talent“ patří Karolíně
Křenkové ze Spartaku Hořovice. V Berouně
v kulturním domě Plzeňka, se sešli 22. března
nejlepší sportovci z celého Středočeského kraje, aby zhodnotili uplynulou sezónu. Dvě zlaté
a jedna bronzová medaile z mistrovství světa
a čtvrté místo z mistrovství Evropy v moderním pětiboji, vynesly Karolíně Křenkové z Hořovic poprvé ocenění pro nejlepšího sportovce
kraje v mládežnické kategorii. Trojnásobná
medailistka ze světového šampionátu v triathle
(kombinovaná disciplína =
střelba,plavání,
běh) v gruzínském Batumi,
triumfovala
v anketě před
atletkou
Justýnou
Holubovou, z Loko
Beroun. Třetí
skončila Tereza Bodnárová
judo Příbram.
Sportovcem
roku v kategorii
dospělých se stal
basketbalista Jiří
Welsch. K naší
velké
radosti
byli dále na vyhlášení cen pozváni i další hořovičtí sportovci,
a to Jana Adámková v kategorii největší talent
za výborné výsledky v badmintonu, Martin
Dřevínek a Klára Sýkorová, oba za výborné výsledky v plaveckých soutěžích a v kategorii nejlepší sportovní kolektiv mládeže družstvo MP
Hořovice ve složení Bára Šoltisová, Martina
Vavřičková za mistrovský titul ČR v kategorii
U11. Všem oceněným gratulujeme k výborným sportovním výsledkům a zároveň děkujeme za výbornou reprezentaci města Hořovice.
Jiří Vavřička

Šemíkův memoriál 2016
15. ročník spanilé společenské jízdy na velocipédech všeho druhu po stopách bájného
koně pod záštitou senátora pana Jiřího Oberfalzera a starosty města Hořovic Dr. Ing. Jiřího
Peřiny pořádá MKC Hořovice, klub LABE
a „Spolek přátel Šemíka“. Start v sobotu 21.
května v 10:00 hodin v Praze na Vyšehradě.
Zastávky: Řevnice - 1. zastavení a občerstvení, Neumětely - 2. zastavení a občerstvení,
pieta u pomníku Šemíka, Hořovice - 3. zastavení a občerstvení v klubu LABE (gulášové opojení, losování o ceny). Bližší informace na tel.
č. 311 512915 nebo salena@mkc-horovice.cz,
www.mkc-horovice.cz nebo www.klublabe.cz.
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v Mnichově 3 cenné kovy

Spartan Race Tréninková skupina Žebrák + Beroun
vás zvou na tréninky, které vás posunou fyzicky i psychicky na další úroveň.

Mladá talentovaná plavkyně absolvovala o víkendu své první mezinárodní závody
Tréninky jsou vhodné i pro úplné začátečníky.
v monumentálním olympijském bazénu v Mnichově. Musela se popasovat nejen s kvalitní
Pondělí – venkovní
mezinárodní konkurencí, ale i výjimečnou diváckou atmosférou, která dolehne opravdu
na běžecký (start parkoviště VALEO) – 6:15 – 7:30 – zdarma
Pondělí – v tělocvičně (Sportovní hala Zdice) – 18:00 – 19:00 – cena – pronájem/ počet osob
každého a v ČR ji rozhodně nezažijete. První start na 200 metrů znak provázela
Středa –velká
venkovní běžecký (start parkoviště VALEO) – 6:15 – 7:30 – zdarma
se na vás, pro více informací navštivte oficiální stránky na Facebooku SRTG Žebrák, nebo SRTG
nervozita, přesto podala Tereza soustředěný výkon a skončila na pěkném 5.místě. Těšíme
Nervozita
Beroun. V březnu budeme pořádat i odpolední běžecké tréninky. AROO!
se pomalu ztrácela a tak se mladá hořovická hvězdička rozhodla, že soupeřkám předvede, jak
dobře dokáže plavat. V nejnabitější disciplíně 100 metrů volným způsobem roztočila ruce na
plné obrátky, v závěru přeplavala Němku Lunu Mayer a Italku Giulii Salvatore a dohmátla na
druhém místě v osobním rekordu 1:17,43. Sobotní den zakončila premiérou na náročné trati
Plavkyně Sýkorová veze z Budějovic pět
porazila
o více než
dvacet
sekund,
což byl výkon. Již od
200 metrůWitt
prsa. Diváci
v olympijském
bazénu
mohli sledovat
její soustředěný
prvních metrů
navyšovala
Tereza
svůj1.náskok
nad svými během
soupeřkami,
nakonec z toho bylo
cenných kovů, Lizec dovezl bronz
největší
rozdíl
mezi
a 2. místem
celého
suverénní vítězství v čase 3:26,52. Druhou Paulinu Witt porazila o více než dvacet sekund,
Mladičká hořovická závodnice se zúčastnimítinku. Nedělní program začal pěkným výkocož byl nevětší rozdíl mezi 1. a 2.místem během celého mítinku. Nedělní program začal
la své první velké akce na padesátimetrovém
nem na 100 metrů znak, čas 1:32,13 znamenal
pěkným výkonem na 100 metrů znak, čas 1:32,13 znamenal osobní rekord a stejně jako na
bazénu, a byla zde více než úspěšná. Závodů
osobní
rekordSvéa stejně
dvojnásobné
trati v posledním Pro bližší informace pište josef.lacina@valeo.com, nebo zaty954@gmail.com.
dvojnásobné
trati 5.místo.
prsařské jako
kvalityna
potvrdila
hořovická hvězdička
závodě. Stovku
prolétlaSvé
za 1:40,50
a mohla
se tak
radovat zehořovicstříbrné medaile. Tereza
se zúčastnilo 21 oddílů z celé ČR, o kvalitní
5. místo.
prsařské
kvality
potvrdila
Sýkorová podala během náročného víkendu obdivuhodné výkony a zcela jistě se na
konkurenci tedy rozhodně nebyla nouze. Doká hvězdička v posledním závodě. Stovku prolétmezinárodní scéně zase brzy ukáže.

sport

Hořovičtí plavci sbírali medaile

polední program začal disciplínou 50 metrů
motýlek, kterou Tereza prolétla v neuvěřitelném čase 0:37,3, což je v této věkové kategorii
opravdu obdivuhodný výkon. Poté přišla její
oblíbená trať 100 metrů volným způsobem. Hořovická plavkyně nedala opět soupeřkám šanci
a v osobním rekordu 1:19,27 si doplavala pro
druhou zlatou medaili. Dopolední program byl
zakončen hlavním závodem na 200 metrů polohově. Tato trať prověří komplexnost a fyzický
fond každého plavce. I když to byla pro Terezu
premiéra na této distanci, předvedla bojovný
a soustředěný výkon, a čas 3:17,12 znamenal
třetí zlato a pohár pro hořovické plavání. Odpoledne vyplavala hořovická hvězdička ještě stříbro na 50 metrů volným způsobem v osobním
rekordu 0:36,31 a bronz ve sprintu na 50 metrů
prsa (0:48,55). Prsař Jan Lizec se blýskl 3. místem ve velmi vyrovnaném závodě na 100 metrů
prsa. Další kvalitní výkon podal v prsařském
sprintu na 50 metrů. Čas 0:37,64 stačil bohužel na nepopulární 4. místo. Barbora Štochlová
se umístila nejlépe na 8. místě na své oblíbené
prsařské stovce(1:40,34). Naděžda Křečková
byla šestá v disciplíně 100 metrů znak (1:25,47),
Nikola Dardová skončila na pěkném 9. Místě
na trati 100 metrů volným způsobem (1:36,89).

Sýkorová vylovila z olympijského bazénu
v Mnichově tři cenné kovy
Mladá talentovaná plavkyně absolvovala
o víkendu své první mezinárodní závody v monumentálním olympijském bazénu v Mnichově.
Musela se popasovat nejen s kvalitní mezinárodní konkurencí, ale i výjimečnou diváckou atmosférou, která dolehne opravdu na každého, a v ČR
ji rozhodně nezažijete. První start na 200 metrů
znak provázela velká nervozita, přesto podala
Tereza soustředěný výkon a skončila na pěkném
5. místě. Nervozita se pomalu ztrácela a tak se
mladá hořovická hvězdička rozhodla, že soupeřkám předvede, jak dobře dokáže plavat. V nejnabitější disciplíně 100 metrů volným způsobem
roztočila ruce na plné obrátky, v závěru přeplavala Němku Lunu Mayer a Italku Giulii Salvatore
a dohmátla na druhém místě v osobním rekordu
1:17,43. Sobotní den zakončila premiérou na náročné trati 200 metrů prsa. Diváci v olympijském
bazénu mohli sledovat její soustředěný výkon. Již
od prvních metrů navyšovala Tereza svůj náskok
nad svými soupeřkami, nakonec z toho bylo suverénní vítězství v čase 3:26,52. Druhou Paulinu

la za 1:40,50 a mohla se tak radovat ze stříbrné
medaile.
Světla Dardová

Spartan Race - tréninková
skupina Žebrák + Beroun

vás zvou na tréninky, které vás posunou fyzicky i psychicky na další úroveň. Tréninky
jsou vhodné i pro úplné začátečníky.
n Pondělí – venkovní běžecký (start parkoviště VALEO) – 6:15 – zdarma
n Pondělí – v tělocvičně (Sp. hala Zdice) –
18:00 – cena – pronájem/ počet osob
n Středa – venkovní běžecký (start parkoviště VALEO) – 6:15 – zdarma
Těšíme se na vás, pro více informací navštivte oficiální stránky na Facebooku
SRTG Žebrák, nebo SRTG Beroun. AROO!
Pro bližší informace pište josef.lacina@valeo.com, nebo zaty954@gmail.com.

Devátý titul badmintonisty Petra Koukala
Čtyři vítězné zápasy a suverénní obhajoba
domácího titulu, to byla letošní bilance hořovického rodáka Petra Koukala na Mistrovství
republiky v Karviné. Petr tak domácí šampionát opanoval již podeváté a jednoznačně patří
mezi nejvýraznější postavy historie českého
badmintonu. V Karviné se střetl jak ze svým
největším soupeřem posledních let, Janem
Fröhlichem, tak i s nově vycházející hvězdou
českého badmintonu, Adamem Mendrekem.
Oba zápasy však Petr zvládl naprosto bez problémů a s oběma soupeři dokázal s přehledem
poradit. Jeho slova po skončení finálového zápasu však ukazují i na to, že český badminton
si bude muset za něho hledat v nejbližší době
náhradu: „V Karviné se mi hrálo výborně, diváci byli, stejně jako v loňském roce, perfektní
a finálové zápasy měly skvělou kulisu. I přes
celkem jednoznačnou výhru však cítím, že je
čas odejít. Mám to v sobě nastavené tak, že nechci čekat, až to nepůjde a se svojí hrou nebudu
spokojený. A nic na tom nemění ani možnost,
uzavřít účet svých domácích titulů na deset.
Vlastní pocit dávám před nějaká “virtuální”
čísla. Přede mnou jsou nyní poslední tři měsíce olympijské kvalifikace. Ty rozhodnou, zda
se v létě podívám do Rio de Janeira na svoje
třetí olympijské hry za sebou. Tomu teď věnuji
veškerý svůj čas a energii a začátkem května,
po skončení ME ve Francii, bude vše jasné.
Chci však říci, že letošní domácí šampionát byl
s největší pravděpodobností poslední, kterého
jsem se jako hráč zúčastnil.”

V Karviné startovala také další hořovická
hráčka, Petrova sestra Dominika, která se už
badmintonu věnuje spíš jako trenérka. Přesto i ona sahala po medaili, když ve čtvrtfinále
prohrála těsně 20:22 ve třetím setu.
Nejbližší program Petra Koukala vypadá
nyní tak, že se zúčastní ME družstev v Rusku

a následně dvou velkých turnajů v Rakousku
a Německu. Potom přijde na řadu poslední krátká herní příprava a po ní už závěrečná šňůra turnajů zakončená ME jednotlivců
ve Francii. Ještě těsně před odletem do Ruska
přijede do rodných Hořovic a na městském
plese předá nejlepším mladým sportovcům
ocenění za jejich výborné sportovní výsledky.
A může ho dvojnásobně těšit, že mezi nimi
bude i úspěšná badmintonistka Jana Adámková, která by jednou chtěla jít v jeho stopách.
Petr Koukal st.
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