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Senioři tradičně zakončili rok v sále radnice
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Na setkání se těší Abbé, Linka a Anča.
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Uzavírka silnice
u Harmoniky

Zahájení výběrového
dotačního řízení
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informace

Upozornění
pro občany
na blížící se konec termínu splatnosti poplatků za psy a komunální odpad na rok 2016
Splatnost obou poplatků je 31. 5. 2016
U poplatku ze psů se splatnost týká sazby 200 Kč a první splátky u vyšší sazby.
Od poplatku jsou osvobozeni držitelé
průkazu ZTP/P, kteří jej doloží.
Poplatek za komunální odpad platí
a) každý občan, který je trvale hlášen
v Hořovicích
základní sazba Kč 500,-/ rok
snížená sazba Kč 400,-/rok - 70 let
a výše
b) každý majitel nemovitosti (byt,
RD), ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba.
Kč 500,-/rok
Od poplatku za odpad je osvobozena fyzická osoba, která je umístěna:
a) do dětského domova pro děti do 3
let věku, školského zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy nebo
školského zařízení pro preventivně
výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy
b) do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) jako nezaopatřené dítě v domově
pro osoby se zdravotním postižením
na základě rozhodnutí soudu nebo
smlouvy o poskytnutí sociální služby,
nebo
d) v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo
chráněném bydlení.
Od poplatku se dále osvobozují:
a) držitelé průkazu ZTP/P, kteří jej
doloží
b) osoby dlouhodobě pobývající v cizině a tuto skutečnost oznámí  
Způsoby úhrady:
Poplatky je možno uhradit v hotovosti
přímo na odboru finančním a školství
Městského úřadu Hořovice.
Poplatky lze také uhradit bezhotovostní
platbou na čísla účtů 19-363886349/0800
nebo 43-3821520277/0100
Více informací naleznete na stránkách
města Hořovice, případně se můžete obrátit na odbor finanční a školství.
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Město Hořovice a Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ v Hořovicích Vás zve na
setkání s poskytovateli sociálních a návazných služeb

sobota 28. května
od 9.00 do 12.00 hodin
Palackého náměstí v Hořovicích

NEVÍTE, CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY
A JAK VÁM MOHOU POMOCI?
PEČUJETE O SVÉ BLÍZKÉ?
PŘIJĎTE, PŘEDSTAVÍME SE VÁM!
PROGRAM:
• akci zahájí místostarostka města,
paní Jana Šrámková
• představení poskytovatelů sociálních
a návazných služeb
• komentované vstupy
• výstava kompenzačních pomůcek
• vystoupení chlapecké hudební skupiny
Rocksana ze Zaječova

• koncert dětského pěveckého sboru
Knoﬂík pod vedením Šárky Pexové
• Jiná káva – občerstvení – káva, zákusky
• Dobrá adresa – nabídka
regionálních potravin
a čerstvých freshů

vstup volný

Více informací: Alena Ratajová, DiS.
tel.: 311 545 357 • e-mail: ratajova@mesto-horovice.cz

P O S K Y T O VAT E L É S O C I Á L N Í C H S L U Ž E B

Domov Na Výsluní
Hořovice
Starý Knín

Beroun

Lesní klub Mohykáně
Spolek Mohykán
PA R T N E Ř I A K C E

Akce se koná díky finanční podpoře města Hořovice. Stánky zdarma zapůjčil městys Komárov.
Grafická úprava a tisk letáků NH Hospital, a.s.

Benefiční koncert
Sobota 30. 4. 2016 od 17:00
kostel sv. Jiljí v Hořovicích
na programu skladby Antonína Dvořáka
Preludium D - dur pro varhany
Mše D - dur - Lužanská pro sbor, sóla a varhany
Postludium B - dur pro varhany
Účinkují: Chrámový sbor sv. Ducha – Praha
sbormistr - Mgr. Karel Loula, varhany - prof. Josef Lecian
Výtěžek z koncertu bude použit na opravu kostelů
v Hořovicích a Praskolesích.

www.mesto-horovice.cz

informace

Městská policie: březen 2016

Zápis do Městské mateřské školy Hořovice
Termín: 5. května 2016 od 15 do 17 hodin. Místo: Větrná 869
Zákonný zástupce dítěte zde podá žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Tiskopis je k dispozici na webových stránkách MŠ
nebo u zápisu. Zákonný zástupce předloží občanský průkaz, rodný
list dítěte a potvrzení o trvalém bydlišti dítěte.  
U zápisu obdrží každý žadatel přihlášku k předškolnímu vzdělávání a všechny další důležité informace.
Další  informace: www.mmshorovice.webnode.cz

8 5. března si hlídka MP Hořovice pří hlídkové činnosti v Komárově povšimla cyklisty, jehož
jízda po komunikaci od krajnice
ke krajnici vykazovala známky
zřejmé opilosti či vlivu jiných
návykových látek. Strážníci se
rozhodli řidiče nemotorového
vozidla dle zákonného oprávnění zastavit a provést kontrolu
totožnosti. Cyklista na výzvu
strážníků reagoval snahou ujet
a přitom narazil do zaparkovaného vozidla. Kontrolou obsahu
alkoholu v dechu cyklisty byla
zjištěna hodnota 1,5 promile,
proto byla na místo přivolána
hlídka PČR a z důvodu střetu se
zaparkovaným vozidlem i hlídka
z oddělení dopravních nehod
Beroun, která si celou událost
převzala k dalšímu opatření.
8 Dne 13. 3. přijala hlídka MP
Hořovice telefonické oznámení,
že u viaduktu směrem na Cerhovice, leží ve vozovce muž. Strážníci po příjezdu na místo uviděli
ležícího muže, který jim sdělil,

Městská mateřská škola Hořovice
SPECIÁLNÍ TŘÍDA nabízí od 1. 9. 2016 VOLNÁ MÍSTA
pro děti se zdravotním znevýhodněním
Vysoce odborná péče je zajištěna vysokoškolsky vzdělanými
speciálními pedagogy.   Třída se naplňuje pouze do počtu 6 dětí,
k dispozici je asistent. Kontakt: 734 159 444

že si nic nepamatuje. Proto byla
na místo přivolána   RZS Hořovice, která muže po prvotním
vyšetření odvezla do nemocnice
Hořovice k hospitalizaci.
8 Dne 17. 3. bylo hlídce MP Hořovice telefonicky oznámeno , že
v ulici Na Okraji v Hořovicích
podomní prodejce nabízí  prodej
plynu a elektřiny. Hlídka na místě události přistihla dvě osoby,
a protože je na území města vyhláškou podomní prodej zakázán, byla těmto osobám na místě
udělena bloková pokuta.
8 Dne 21. 3. byla na žádost OO
PČR Hořovice poskytnuta hlídkou MP Hořovice součinnost při  
zklidnění agresivní ženy   v nemocnici Hořovice. Silně opilá
žena, která měla podlitiny v obličeji, odmítala spolupracovat
s lékařem. Po důrazné domluvě
ze strany hlídky MP se zklidnila
a začala spolupracovat a strážníci
poté nemocnici opustili.
Světla Dardová, zastupující velitel Městské policie Hořovice

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166

Smoothie ovocný den v Mateřské škole Hořovice
Ve třídě Delfínků mixovaly děti ovocné koktejly. Podpořily tím program zdravého stravování, který je ve školce realizován postupně již 3 rokem. Jídelníček byl v březnu v rámci kontroly vyhodnocen odborníky jako
„velmi dobrý jídelníček“. Více na www.mmshorovice.webnode.cz
H. Nesnídalová, ředitelka MŠe, Foto: Adéla Wawrečková, tř. učitelka

Opravdu máte za sebou
přijímací řízení na střední školy?
Nepovedlo se Vám přijímací
řízení nebo nejste spokojeni s oborem, na který jste byli přijati?
Řešením může být přihláška
ke studiu velmi zajímavého a potřebného oboru Ekologie a životní
prostředí na SOŠ a SOU Hořovice.
Jde o jednu z mála možných forem přírodovědného vzdělávání
v prostředí odborných škol. Obor
Vás provede studiem biologie, chemie, základy technologií a kontroly. Absolventy oboru čeká velmi
široké uplatnění jako např.: pracovník státní správy na odborech
životního prostředí místních úřadů, inspekce a kontrola životního
prostředí, správa povodí, pozemkové úřady, laboratorní kontrola,
laborant, pracovník průmyslové

www.mesto-horovice.cz

ekologie, odborník pro nakládání s odpady. Škola se zaměřuje
na technické vedení výuky oboru
s prvky praxí a exkurzí v partnerských provozech. Absolvování
oboru vedle dříve jmenovaných
profesí předurčuje k vysokoškolskému studiu od pedagogických
(přírodovědné zaměření) přes obory zemědělské, veterinářské, potravinářské až po obory   krajinného
inženýrství.
Kromě toho škola ještě umožní
podat přihlášku i do ostatních oborů studia – Informační technologie,
Ekonomika a podnikání, Strojírenství.
Přihlášky je možno podat
k termínům 29. dubna a 6. května
2016. Blíže na www.soshorovice.cz

Hasiči Hořovice
hasiči HZS Středočeského kraZásahy Hasičského Záchrannéje ze stanice Hořovice, Beroun,
ho Sboru Středočeského kraje,
Praha – Strašnice společně s jedúzemního odboru Beroun, požární stanice Hořovice.
notkami SDH obcí Lochovice,
8 Od 15. 3. do 15. 4. 2016 hasiči
Hostomice a Zdice zachraňovali
ze stanice Hořovice vyjížděli k 23
koně v Libomyšli.
událostem, z toho k 7 požárům,
8 27. 3. v nočních hodinách
uhasili hasiči požár osobního
3 technickým událostem typu
otevření bytu, padlý strom, k 6
automobilu v Hořovicích v ulici
Svatopluka Čecha.
dopravním nehodám, 2x k záDen	
  otevřených	
  dveří	
  pro	
  veřejnost	
  
chraně osob a zvířat, 2x k úniku
8 6. 4. ve večerních hodinách
látek a ve třech případech šlo
zasahovali hasiči ze stanice HoStředa	
  4.	
  května	
  na	
  svatého	
  Floriana	
  (patrona	
  hasičů)	
  od	
  10:00	
  –	
  16:00	
  hodin.	
  
o planý poplach. Při událostech
řovice a Příbram společně s jednotkami SDH obcí Jince a Ohradošlo ke
zranění
7 osob, 2 osoby
Požární	
  
stanice	
  
Hořovice	
  
zenice u požáru rodinného domu
byly zachráněny.
8 19. 3. ve večerních hodinách
v Jincích.

Den otevřených dveří pro veřejnost
Středa 4. května na svatého Floriana
(patrona hasičů) od 10:00 – 16:00 hodin.
Hasičská stanice Hořovice
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z usnesení rady města
Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 23. března 2016
n Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit odměny členům
finančního a kontrolního výboru,
kteří nejsou zastupiteli, v celkové výši
pro každý výbor 4.500 Kč a současně doporučuje zastupitelstvu uložit
předsedům výborů přidělit konkrétní částky.
n Rada podle § 102 odst. 2 písm. j)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů, stanovila s účinností od 23. 3. 2016 celkový počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu na 74,
a dále na základě „Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku,
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu,“   uzavřené s Úřadem práce ČR
přijímá 3 zaměstnance z ÚP na dobu
určitou do 28. 2. 2017.
n Rada nesouhlasí s bezplatným užitím znaku města Hořovice na sportovní trofeje šipkových turnajů.
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Hořovice k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení
a to v termínech: 14. dubna, 6. a 18.
května 2016.
n Rada souhlasí s cenovou nabídkou,
podle které zpracuje Ing. Ivan Řehoř – MCT – RR spol. s r. o., za cenu
177.000 Kč bez DPH tj. 214.170 Kč
včetně DPH, studii řešení inženýrských sítí a vnitřních konstrukcí objektu Společenského domu. Studie
zahrnuje celkové řešení vodovodních
a kanalizačních rozvodů, vzduchotechniky, plynofikace, topení a celkové architektonické řešení vnitřních
prostor objektu.
n Rada souhlasí se zněním dodatku
ke smlouvě o dílo, uzavřenou mezi
společností ASEKOL a. s. a městem
Hořovice. Zněním tohoto dodatku se
zvyšuje počet míst pro zpětný odběr
elektrozařízení, a to v ulicích Vísecká
proti č. p. 576, sídliště Sklenářka, sídliště Na Okraji, Masarykova na parcele č. 1514/2, Klostermannova,
Palachova č. p. 733 a ulice Tyršova
proti č. p. 15. Umístěné kontejnery
jsou v majetku společnosti ASEKOL, která bezplatně zajistí sběr
a svoz elektrozařízení. Celkový počet
kontejnerů na sběr elektrozařízení
od společnosti ASEKOL stoupne
v Hořovicích ze dvou na devět kusů.
n Rada souhlasí s návrhem příkazní
smlouvy, podle které bude, za paušální cenu 1.815 Kč/hod. s plánovanou

4

návštěvou jedenkrát ročně a dle potřeby samostatně objednávaných činností, v cenové úrovni dle předkládané nabídky, společnost TUSAN, s. r.
o., na pracovištích MěÚ Hořovice
zajišťovat činnosti spojené s požární
ochranou a s bezpečností a ochranou
zdraví při práci.
n Rada souhlasí s návrhem technického a dopravního odboru, zadat
zpracování jednostupňových projektů na rekonstrukce komunikací v ulicích Nerudova, Vilová a Dlážděná
tak, aby tyto ulice mohly být zrekonstruovány včetně vodohospodářské
infrastruktury v letech 2017 nebo
2018.
Zároveň rada souhlasí s principem
třetinového financování rekonstrukcí vodovodních a kanalizačních
přípojek na rekonstruované vodohospodářské infrastruktuře ve výše
uvedených ulicích.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle
které zpracuje společnost SEAP Rokycany s.r.o., za cenu 87.600 Kč bez
DPH, tj. 105.996 Kč vč. 21% DPH,
projektovou dokumentaci na opravy a úpravy zázemí školního bazénu
v pavilonu 6 v 1. základní škole Hořovice. Objednat zpracování projektové dokumentace. Rada rozhodla,
že náklady na zpracování projektové
dokumentace ponese město Hořovice.
n Rada schvaluje znění výzvy
k podání nabídky na akci: „Oprava
chodníků v části ulice Masarykova
a Nová“ a na akci: „Oprava chodníků
v části ulice Příbramská“. Rada dále
souhlasí s návrhy smluv o dílo k oběma akcím. Zároveň rada ustanovuje
komisi pro otevírání a hodnocení
nabídek ve složení: Mgr. Helena Plecitá, Ing. David Grunt, Bc. Michal
Hasman, Karel Pelikán, Miloslav Jelínek a náhradníky ve složení: Ondřej
Vaculík, Ing. Milan Šnajdr, Ing. Jiří
Hrabák, Michal Mottl, Ing. Alois
Macek. Termín pro podání nabídek
je stanoven nejpozději do 4. 4. 2016
do 10:00. Rada ukládá komisi zahájit
svoji činnost dne 4. 4. 2016 v 11:00.
n Rada vzala na vědomí informaci o podmínkách obdržení dotace
z Programu 133510 – Podpora materiálně technické základny sportu
od Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, týkající se výstavby
sportovní haly v Hořovicích.
n Rada souhlasí s textem smlouvy
o dílo, podle které zrealizuje společnost VYKRUT zahradní služby, a.
s., za cenu 1.314.939,13 Kč vč. DPH
dílo, spočívající v kácení stávajícího
keřového porostu včetně odstranění
a odvozu pařezů, úpravy terénu, přípravy k výsadbě stromů, hloubení
jam, výsadby a dodávku stromů, dle

projektu nazvaného „Hořovice - Obnova aleje Knížecí cesty do Bažantnice“.
n Rada souhlasí s textem smlouvy
o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie, podle
které zpracuje společnost ČEZ Distribuce, a.s. projektovou dokumentaci, týkající se vynuceného přeložení
kabelů NN v ulici 9. května v případě
výstavby přechodu pro chodce.
n Rada souhlasí se zněním dodatku
ke smlouvě o dílo, uzavřenou mezi
společností LIVING IN GREEN
s. r. o. a městem Hořovice. Zněním
tohoto dodatku se prodlužuje termín předání dokončeného projektu
týkající se revitalizace zeleně sídliště
Višňovka a Západní do 8. 4. 2016.
Důvodem posunu termínu je vysoká časová náročnost geodetického
zaměření obou území čítající 1.400
měřičských bodů.
n Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 216.329 Kč bez DPH tj.
261.758,09 Kč včetně DPH, podle
které provede společnost SILNICE
CHMELÍŘ s. r. o. úpravu a opevnění
cestního příkopu podél cyklostezky
Hořovice v úseku pod bývalou skládkou odpadů a doplnění betonových
palisád nad rámec původního projektu. Tyto stavební úpravy nebyly
součástí projektové dokumentace
na výstavbu cyklostezky.
n Rada souhlasí s umístěním přístupového bodu na střeše krytého
plaveckého bazénu společností CMS
Consulting s.r.o. za podmínek uvedených v předkládací zprávě a v žádosti
společnosti.
n Rada na základě veřejné soutěže
rozhoduje o výběru nejvhodnější
nabídky na akci: Lesní cesta Mohykán – Podluhy, kterou podala společnost Kaiser & spol. CZ, s.r.o. a to
za nabídkovou cenu 2.489.051,84 Kč
bez DPH tj. 3.011.752,73 Kč včetně
DPH. Realizace akce proběhne pouze při přidělení dotace ze Státního
zemědělského intervenčního fondu.
Do veřejné soutěže bylo podáno celkem 5 nabídek.
n Rada na základě veřejné soutěže
rozhoduje o výběru nejvhodnější
nabídky na akci: „Technický dozor
na stavbách města Hořovice na období 2016 - 2017, kterou podala společnost Pk.servin, s. r. o. a to za nabídkovou cenu s hodinovou sazbou
525 Kč bez DPH tj. 635,25 Kč včetně
DPH. Do veřejné soutěže byly podány 3 nabídky.“
n Rada souhlasí s částečným uzavřením a omezením provozu na místní
komunikaci v ulici K Nemocnici
za účelem vykládky a usazování
stropních panelů při stavbě lékárny

v areálu NH Hospital. Vykládka proběhne v pátek 1. 4. 2016 cca od 13
do 16 hodin. Při vykládce bude zajištěn provoz autobusů. Pro osobní
auta bude tato část komunikace vč.
přilehlých parkovišť uzavřena.
n Rada souhlasí s plnou uzavírkou
chodníku v Lázeňské ulici v úseku od ulice Pod Nádražím po ulici
U Nádraží za účelem výstavby kanalizace, a to v délce max. 14 dní v termínu od 11. 4. do 24. 4. 2016. Po tuto
dobu, kdy bude chodník pro pěší uzavřen, budou občané Hořovice prováděcí společností, popř. investorem
stavby, náležitě informováni o obchůzných trasách směrem k nádraží,
při vědomí toho, že ty jsou časově náročnější. Pokud bude z nějakého důvodu podána žádost o prodloužení
termínu kompletní uzavírky po 24. 4.
2016, bude chodník upraven tak, aby
byl bez problémů pochůzný a žadatel
vyčká dalšího usnesení radních. Přípravné a dokončovací práce budou
probíhat za plného provozu v termínu od 1. 4. do 11. 4. 2016 a následně
od 25. 4. 2016 do 30. 4. 2016. Rada
doporučuje prováděcí společnosti
domluvit po dobu stavby průchod
po chodníku vedoucím po pozemcích MVDr. Tinka i v nočních hodinách.
n Rada souhlasí s restaurováním
a konzervováním sochy slévače,
která bude součástí expozice Muzea
Hořovicka, podle nabídky restaurátora Davida Ritschela, za cenu 46.400
bez DPH v povrchové úpravě grafitofermeží a voskováním.  Dále rada
souhlasí s umístěním sochy slévače
v levé části prostranství před vchodem do centrální budovy Starého
zámku.
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 s bezúplatným převodem pozemků parcelní č. 359/14
a č. 372/2 v k. ú. Velká Víska z vlastnictví České republiky – ÚZSVM
Praha do vlastnictví města Hořovice
a doporučuje zastupitelstvu města
převod těchto nemovitostí schválit.
n Rada souhlasí se zněním Obecně
závazné vyhlášky města Hořovice č.
1 /2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Rada
doporučuje zastupitelstvu města tuto
obecně závaznou vyhlášku vydat.
n Rada souhlasí se směnou pozemků parcelní č. 876/2 a parcelní č. 86/3
v k. ú. Velká Víska, ve vlastnictví
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z usnesení rady města
Římskokatolické farnosti Hořovice
za pozemek parcelní č. 876/4 a část
pozemku parcelní č. 876/3 v k. ú. Velká Víska, ve vlastnictví města Hořovice, a doporučuje zastupitelstvu města
směnu těchto nemovitostí schválit.
Projednat směnu pozemků s jejich
vlastníkem.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podle které město
Hořovice přenechává občanovi
k dočasnému užívání část pozemku,
parcelní č. 1112/52 v k. ú. Hořovice, o výměře cca 20 m2  zahrádku.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou
do 31. 12. 2020.
n Rada nevyhovuje žádosti pana
Stanislava Reindla o legalizaci přístupové cesty z důvodu nesouladu
s připravovaným územním plánem
města.
n Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního pro
jednání zastupitelstva města dne 14.
4. 2016 a doporučuje zastupitelstvu
města tento materiál ke schválení.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy
o zemědělském pachtu, podle které
město propachtuje společnosti LESOSPOL Zbiroh, s. r. o., 140 hektarů
lesních pozemků v k. ú. Hořovice,
Velká Víska, Kotopeky a Podluhy
za účelem jejich užívání a braní užitků. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2016 za pachtovné
ve výši 85% z čistého výnosu předmětu pachtu ročně.
n Rada schvaluje dodatek č. 9 k pojistné smlouvě č. 7720500921 uzavřené s Kooperativou pojišťovnou a. s.
dne 30. 7. 2010.
n Usnesením rady města č. 21 ze
dne 8. 10. 2014 byl změněn statut Komise prevence kriminality
na Pracovní odbornou skupinu.
Rada souhlasí s novým složením
této skupiny: Jana Šrámková – předseda, Světla Dardová, Mgr. Aleš Macourek, Mgr. Veronika Kučerová,
Mgr. Petra Fišerová, Mgr. Helena
Plecitá, Mgr. Daniela Korosová,
Bc. Jitka Skálová, Nikola Šálková
DiS., Alena Ratajová DiS., Mgr.Olga
Kebrlová - místopředseda. Rada
dále schvaluje statut Pracovní odborné skupiny prevence kriminality
a bere na vědomí její Jednací řád.
n Rada vyhovuje žádosti Pavly Klimentové o ukončení členství v řídící
skupině komunitního plánování sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí.
n Rada souhlasí s návrhem Řídící
skupiny komunitního plánování sociálních služeb na přidělení dotace
z rozpočtu města Hořovice - sociální
oblast organizaci Magdalena, která
poskytuje na území Hořovic sociální
službu v rámci protidrogové pro-

www.mesto-horovice.cz

blematiky a zároveň schvaluje znění
smlouvy na přidělenou dotaci. Rada
města doporučuje zastupitelstvu
ke schválení.
n Rada schvaluje doplnění pevného
pořadníku pro přidělení bytů pro
dvojici v domě s pečovatelskou službou Hořovice dle přílohy zápisu.
n Rada souhlasí s poskytnutím dotace na maturitní plesy studentů hořovických středních škol ve výši poplatků ze vstupného.
n Rada souhlasí s 1. rozpočtovým
opatřením města Hořovice na rok
2016 po zapracování úprav. Předložit nejbližšímu jednání zastupitelstva
ke schválení.
n Rada schvaluje nákup 100 kusů
knižních publikací pro účely vítání
občánků za cenu do 80 Kč/kus.
n Rada jmenuje komisi pro rozdělení
dotací sportovním, zájmovým a společenským organizacím z rozpočtu
města pro rok 2016 ve složení: Jiří
Vavřička, Jiří Vlček, Zdeňka Ulčová,
Jana Šrámková a Martin Komínek.

ze dne 6. dubna 2016
n Rada pověřuje zástupce města
v Městské akciové Hořovice, k projednání možnosti ukončení Smlouvy o výstavbě ze dne 29. září 2010
a následnému vypořádání závazků
z ní vyplývajících.
n Rada bere na vědomí informaci od ředitele MSBNF ohledně
poptávky na zpracování posudků
energetického auditu, zpracování
prováděcí projektové dokumentace
a zpracování žádosti o dotaci v rámci OPŽP výzva č. 19. Uvedené výdaje jsou výdaji uznatelnými v rámci
dotace.
n Rada ustanovuje komisi pro posuzování kvalifikačních a profesních požadavků na akci: ,,Sportovní
hala v Hořovicích“ ve složení:  Karel
Pelikán, Ing. David Grunt, Ondřej
Vaculík, Mgr. Jiří Vavřička, Daniel
Paťava Dis. a náhradníky ve složení:
Ing. Milan Šnajdr, Bc. Michal Hasman, Mgr. Martin Komínek, Miloslav Jelínek, Ing. Petr Karban.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy
o dílo, podle které provede společnost
SILNICE CHMELÍŘ s. r. o., úpravu
a opevnění cestního příkopu podél
cyklostezky Hořovice - Osek v úseku pod bývalou skládkou odpadů
a doplnění betonových palisád nad
rámec původního projektu. Cena
za provedení prací činí 216.329 Kč
bez DPH, tj. 261.758,09 Kč vč. DPH.
n Rada schvaluje znění výzvy a návrh zadávací dokumentace k soutěži
o zakázku malého rozsahu, podle
které bude vybrán dodavatel nábytku

do tříd v 1. základní škole v Hořovicích.  Termín pro podání nabídek je
stanoven na 6. 5. 2016 do 9.00 h a ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. E.
Krištufová, J. Šumerová, PhDr. J. Vlček
a náhradníci: Mgr. R. Šumera, I. Bervidová a Mgr. J. Vavřička.
n Rada souhlasí s návrhem smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o připojení  odběrného elektrického zařízení
k distribuční soustavě do napěťové
hladiny 0,4 kV (NN), podle které
připraví provozovatel distribuční soustavy, společnost ČEZ Distribuce, a.s.,
za cenu cca 20.000Kč technické podmínky pro připojení elektřiny k objektu tzv. denního centra.
n Rada nesouhlasí se zněním
smlouvy o dílo, podle které zpracuje společnost VDI PROJEKT s r. o.,
studii proveditelnosti rekonstrukce
a výstavby uličních chodníků v úseku od objektu ALBA HOŘOVICE,
až k autobusové zastávce před sídlištěm Sklenářka, a to za nabídkovou
cenu ve výši 121.500 Kč bez DPH tj.
147.015 Kč včetně DPH.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle
které bude, za cenu 145.213Kč bez
DPH, tj. 175.708 vč. 21% DPH, v obou
budovách městského úřadu, společností EFG CZ spol. s r.o., zprovozněn
docházkový systém.
n Rada nesouhlasí s nabídkou, podle
které pro město pořídí společnost GEOSENSE, za cenu 151.250Kč vč. DPH
novou ortofotomapu Hořovic.
n Rada bere na vědomí informace
o možných variantách realizace revitalizace Panské zahrady – etapa 2, včetně
možností spolufinancování jednotlivých částí z dotačních titulů.
n Rada na základě veřejné soutěže rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky na akci: ,,Oprava
chodníku v části ulice Masarykova
a Nová“, kterou podala společnost
STRABAG,a. s.,   a to za nabídkovou cenu 698 611,22 Kč bez DPH tj.
845 319,58 Kč včetně DPH. Realizace
akce proběhne pouze při přidělení
dotace ze Státního fondu dopravní
infrastruktury.
n Rada na základě veřejné soutěže
rozhoduje o výběru nejvhodnější
nabídky na akci: ,,Oprava chodníku
v části ulice Příbramská“, kterou podala společnost STRABAG,a. s., a to
za nabídkovou cenu 409 288,88Kč
bez DPH tj. 495 239,54Kč včetně
DPH. Realizace akce proběhne pouze
při přidělení dotace ze Státního fondu
dopravní infrastruktury.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti, spočívajícího v právu zřídit
a provozovat plynárenské zařízení
na pozemku parcelní č. 1828/5 v k. ú.

Hořovice. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou za jednorázovou úhradu
ve výši 1.210,- Kč.
n Rada města Hořovice souhlasí s realizací akce PŘEDSTAVME SE!, kdy
v  rámci podpory a rozvíjení procesu
Komunitního plánování sociálních
služeb ve městě Hořovice proběhne
dne 28. 5. 2016 dopoledne na Palackého náměstí prezentace poskytovatelů
sociálních a návazných služeb.
n Poradna pro občanství a občanská
a lidská práva nebude nadále provozovat Nízkoprahové zařízení pro mládež.
Rada souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na provozovatele nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
a zároveň má zájem, aby tato služba
zůstala v síti sociálních služeb Krajského úřadu Středočeského kraje.
n Rada souhlasí, aby 1. základní škola
Hořovice převedla finanční prostředky potřebné na rekonstrukci sociálního zařízení v prostorách bazénu z rezervního fondu do fondu investičního.
n Rada souhlasí s bezplatným využitím veřejného prostranství lesoparku
Dražovka dne 24. 6. 2016 ČČK Beroun za účelem pořádání meziokresní
znalostní soutěže žáků 1. a 2. stupňů
ZŠ. Podmínkou je úklid Dražovky
po akci.
n Rada města podle § 102 odst. 2q)
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, schvaluje účetní závěrky příspěvkových
organizací města a ukládá odboru
finančnímu a školství, na základě
usnesení č. 8/2016 ze dne 6. 4. 2016,
aby byl příspěvkovým organizacím
města zpracován Protokol o schválení
účetní závěrky, sestavený dle vyhl. č.
220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek.
n Rada bere na vědomí výsledky
hospodaření příspěvkových organizací města v r. 2015. Podle § 30 odst.
1 a § 32 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech, schvaluje
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do příslušných fondů.
n Rada souhlasí s návrhem pracovní
komise na rozdělení dotací školským,
sportovním, kulturním organizacím,
církvím a spolkům a doporučuje
zastupitelstvu ke schválení. Rada doporučuje zastupitelstvu nerozdělené
prostředky ponechat jako rezervu pro
nepředvídatelné případy v dané oblasti.

ze dne 14. dubna 2016
n Rada města Hořovice schvaluje znění výzvy k podání nabídek
v užším řízení a znění zadávací dokumentace k akci „Sportovní hala
Hořovice“ a pověřuje starostu města
– Dr. Ing. Jiřího Peřinu podpisem.
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informace

Pohádková noc
s Andersenem
Každá noc je tajuplná a což teprve noc
ve školce? Co dělají hračky v noci?   Nehrají
si s nimi místo dětí skřítci? A bydlí na půdě
duch? Možná, že se to letos dozvíme.
Již po čtvrté se děti a učitelky ze třídy Kuřátek v MŠ v Jiráskově ulici zapojily do akce
k podpoře dětského čtenářství, nazvané Noc
s Andersenem.
Nejdříve jsme se všichni vydali do městské
knihovny, kde jsme se seznámili s Karlem IV.
a shlédli tureckou tanečnici a ohnivou show.

Jak jsme spali v knihovně s Andersenem

Po návratu do školky jsme se posilnili, vzali baterky a vydali se do Dražovky hledat poklad. K pohádkové noci přece poklady patří,
našli jsme ho až na nejvyšším místě, uprostřed
velkých kamenů. A tmy jsme se  vůbec nebáli.
Nebáli jsme se, ani když jsme se šli ve školce
podívat na půdu, zda-li tam není pohádkový
duch. Neviděli jsme ho, ale nechal nám tam
odměnu za statečnost.
Do postýlek jsme ulehli skoro o půlnoci, ale
spalo se nám dobře. Určitě lépe, než princezně
z pohádky H. Ch. Andersena Princezna na hrášku, kterou jsme si poslechli před spaním.
Tak zase za rok. A pohádky či jinou četbu
nejlépe každý den.
M. Kadlecová a V. Černá
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1. dubna odpoledne si jedenáct děvčat a jeden chlapec doma sbalili karimatky, spacák,
něco k snědku a hlavně dobrou náladu a vyrazili spát do knihovny v Hořovicích. Opravdu,
není to apríl, i když datum k nějakému tomu
žertíku svádí. V rámci akce „Noc s Andersenem“ se spalo v knihovnách, školách a školkách
po celé České republice i leckde v zahraničí.
Stejně jako v minulých letech se i letos sešla
v Hořovicích výborná parta dětí a  knihovnic.
Společně jsme se vypravili do doby „Karla IV“.  
Vyzkoušeli si společné čtení z knihy Pohádka
o Karlovi od Lucie Seifertové. Všichni obdivně sledovali břišní tanečnici, která předvedla
své umění a dech se jim tajil při vystoupení
plivače ohňů.  Čtení i následnému představení
přihlížely také děti z mateřské školky. Vzhledem k tomu, že v knihovně spaly (až na jednu
výjimku) dívky, tak proběhla i krátká výuka
tanců. Cinkot „penízků“ na ozdobných šátcích
se rozléhal knihovnou.   Za pěkná vystoupení
patří dík Daně Feňákové a Michalovi Labskému. Poté večer s Karlem IV. Pokračoval a v jeho
průběhu se děti seznámily se jmény všech jeho
manželek, zjistily několik zajímavostí o Karlštejnu i o Karlově mostu.   Také si vyzkoušeli
dobývání hradeb katapultem, „vytvořili“ stře-

dověké šaty, poháry i meče. Ve chvílích odpočinku se všichni bavili čtením z knihy Jiřího
Holuba Vzpoura strašidel. Nakonec se spáči
zvěčnili do Kroniky Noci s Andersenem. Celý
večer provázela dobrá nálada, smích a pohoda.  
Domů všichni vyrazili druhý den ráno, po výborné snídani, o kterou se postaraly některé
šikovné maminky a napekly pro děti dobroty.
Celá akce se všem líbila a věřím, že se příští rok
opět sejdeme.

Tulipánový měsíc 2016
skončil úspěšně
Podařilo se „přivolat s jarem i naději“, po celý
březen se mohli onkologicky nemocní lidé i jejich
blízcí v Praze, Olomouci, Liberci a ve Středočeském kraji těšit z mnoha aktivit, které již počtvrté realizovala nezisková organizace Amelie, z.s.
ve spolupráci s veřejností. Podařilo se vyzdobit 7
nemocnic a 12 onkologických oddělení, zapojilo
se více než 40 zejména školských institucí s více
než osmnácti sty osob. Na onkologiích a v Centrech Amelie se realizovalo celkem 25 akcí pro
nemocné i širokou veřejnost.
Amelie, z.s. již deset let nabízí bezplatné služby
onkologicky nemocným v Centrech Amelie v Liberci, Praze, Olomouci a Rakovníku, a to formou
individuální podpory odborníků, skupinových
aktivit, informačním servisem a také na Lince Amelie, která má telefonickou a e-mailovou
část. Dobrovolníky Amelie lze potkat v Centrech
i na onkologických klinikách v Praze a Stř. kraji.
Organizace svojí činností pomáhá onkologicky nemocným a jejich blízkým zmírňovat
strádání od chvíle stanovení diagnózy, v průběhu onemocnění i v situacích, kdy se člověk vrací
do aktivního života nebo naopak umírá. Amelie
je jedinou organizací v České republice, která
poskytuje psychosociální podporu systematicky
a odborně.
Kontaktní osoba: Michaela Čadková Svejkovská, tel: 608 458 282,www.amelie-zs.cz
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s nahrávkou svého soutěžního výkonu. 3. cena Martina Jiráka je po pěti nominacích v řadě
prvním oceněním pro hořovické pěvce z celostátního kola této soutěže.

letní tábory - informace

Glinky   a rozmarnou píseň Jana Seidla „Lilie“
z cyklu Vonička na texty Jany Urbánkové. Celé
slavnostní události byla přítomna také vnučka
skladatele.
V pondělí  21. března 2016 začal v Aule ZŠ
a
ZUŠ
Vary, celostátníSOUTĚŽÍCH
kolo
HOŘOVIČTÍŠmeralova,
PĚVCI VKarlovy
CELOSTÁTNÍCH
XXI. ročníku soutěže v sólovém zpěvu pro děti
a mládež od 6 do 15 let Karlovarský skřivánek
2016. Soutěž, jejímž smyslem je vytváření příleŽáci Základní umělecké školy Josefa Slavíka Ho
žitostí pro talentované žáky, vyhledávání talenKvětuše Ernestové úspěšně absolvovali další kola pěvecký
tů, následná péče o jejich další odborné vedení,
rozvíjení zájmů o hudební výchovu a pěvectví,
i získání objektivního pohledu na stav hudebního nadání a hlasových dispozic dětí a mládeže,
probíhá tři dny v pěti kategoriích. V kategorii
A (žáci narození po 31.8.2004) soutěžilo 62 pěvců (28 ze základních škol v kategorii A1 a 34 ze
základních uměleckých škol v kategorii A2) .

Hořovičtí pěvci v celostátních soutěžích
Žáci Základní umělecké školy Josefa
Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy
Květuše Ernestové úspěšně absolvovali další
kola pěveckých soutěží.
V sobotu 19. března se v srdci Kokořínska,  
ve Mšeně u Mělníka, poprvé uskutečnila celostátní Dětská pěvecká soutěž Josefa Křičky. Josef
Křička, český hudební skladatel a pedagog (1888
- 1969), syn učitele a skladatele Antonína Křičky
(1855 - 1921),   do roku 1940 působil na pražských hudebních školách, založil a vedl hudební dětský ústav, byl také redaktorem Dětských
hudebních táček v pražském rozhlase. Je autorem zásadních hudebně výchovných prací Dítě
a hudba a Jitro, dále skladeb klavírních i orchestrálních suit i melodramů, písní a dětských sborů.
Po německé okupaci se aktivně zapojil do partyzánského odboje v okolí Mšena a Mělníka. Zemřel 25. března 1969 a je pochován ve Mšeně.
Díky iniciativě a úsilí Základní umělecké
školy Mšeno v čele s  vedoucím hudebního oboru Dr. Josefem Šebestou byla v letošním roce poprvé vyhlášena jako pocta významnému sklada-

	
  

teli Dětská pěvecká soutěž v klasickém sólovém
zpěvu pro děti ve věku od 9 do 12 let.
Po úvodních projevech, uctění památky
skladatele, položení kytic k jeho hrobu na mšenském hřbitově a slavnostním obědě zahájil starosta města, ing. Martin Mach v koncertním
sále nově zrekonstruované budovy Základní
umělecké školy soutěžní klání. V porotě zasedli
František Zahradníček, sólista Opery NárodníŠestiletý Martin Jirák ze třídy Květuše Ernesbřezna
se vv srdci
Kokořínsk
ho divadla v Praze, Daniela Štěpánová (Konzer- V sobotu
tové, vítěz19.
krajského
kola2016
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získal v kategorii A „Čestné uznání“ nejmladší-Josefa Kř
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mistra iniciativě
Rytířskéhoařádu
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Trojana, „Severní hvězdu“ Michajla Ivanoviče
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oboru Dr. Josefem Šebestou byla v letošním roce poprvé
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soutěž
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Pamětní list a CD s nahrávkou svého soutěžního
J.Deyla),
Tereza Nováková (Dětská opera Praha), Václa
výkonu. 3. cena Martina Jiráka je po pěti nomiHudby Hradní stráže a policie České republiky), Monika
nacích v řadě prvním oceněním pro hořovické
uměleckých předpokladů pro jednotlivý
Hornák (sbormistr a dirigent, držitel ceny Jaroslava Herde
pěvce z celostátního kola této soutěže.
obor. V hudebním oboru vyučujeme hře
z Prahy, Brna, Hronova, Mšena, Brandýsa nad Labem

ZUŠ Hořovice přijímá žáky
do nového školního roku 2016/2017
Chcete se naučit hrát na hudební
nástroje, tančit nebo malovat?
ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice oznamuje,
že v týdnu od 30. května do 3. června přijímá zájemce o umělecké vzdělávání do nového školního roku 2016/2017, a to v budově školy v Hořovicích (hudební a výtvarný
obor) a na pobočce v Žebráku (hudební
obor). Taneční obor je pro nové zájemce
otevřen 27. června od 13:30 do 16:30 hodin
v tanečním sálku v budově v Hořovicích.
Přijímací řízení probíhá formou pohovoru, při němž bude zjišťována míra
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na   housle, akordeon, kytaru, zobcovou
a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku,
lesní roh, klavír, keyboard, sólový, komorní a sborový zpěv. V tanečním oboru se
věnujeme zvládnutí klasických tanečních
technik, scénickému a lidovému tanci;
ve výtvarném oboru malbě, kresbě, grafice
a tvorbě prostorových objektů.
Podrobnější informace na stránkách www.
zus-horovice.cz, nebo na tel. 311 512 036 ,
emailu skola@zus-horovice.cz.

ZUŠ J. J. Ryby zve na koncerty
Základní umělecká škola Jakuba Jana Ryby,
pobočka Jince vás zve na koncerty svých žáků.
n úterý 24. 5. v 17:00 - 1. koncert žáků hudebního oboru pro veřejnost
n středa 25. 5. v 10:00 - vystoupení žáků hudebního, tanečního a literárně-dramatického
oboru pro žáky ZŠ Jince
n středa 25. 5. v 17:00 - 2. koncert žáků hudebního oboru pro veřejnost
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informace

Pozvánky
n Beltain v Nižboru
Oslava keltského svátku Beltain na zámku
Nižbor se koná v sobotu 30. 4. od 12:00.
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. Můžete navštívit
infocentrum či stánky řemeslným zbožím.
Program bude zakončen ohňovou show.
n Pozvánka na zájezd
ZO Českého zahrádkářského svazu Hořovice zve občany na zájezd na zámek Veltrusy
a návštěvu Garden parku v Praze. Zájezd se
uskuteční v sobotu 14. května. Odjezd autobusu v 8:00 hod. od radnice v Hořovicích
a předpokládaný návrat cca v 18:00 hod.
Cena zájezdu (bez vstupů) je 200 Kč. Přihlásit
na zájezd se můžete v prodejně Zahrádkářů.
Jaroslav Gross, předseda organizace
n Terezínská tryzna
Okresní výbor Českého svazu bojovníků
za svobodu Beroun pořádá bezplatný autobusový zájezd do Terezína na vzpomínkovou akci k uctění obětí nacistické perzekuce,
tradiční Terezínskou tryznu,  která se bude
konat v neděli 15. května od 10:00 hodin
na Národním hřbitově v Terezíně. Akce se
pravidelně zúčastňují nejvyšší státní a ústavní činitelé, členové diplomatického sboru
a zahraniční hosté. Po celý den se nevybírá
vstupné v žádném objektu Památníku Terezín! Odjezd bude v 7:00 hodin z Palackého
nám. v Hořovicích. Počet účastníků není
omezen, zájemci mohou svoji účast nahlásit na těchto kontaktech: tel.: 606 832 653,
721 083 669, e-mail: ov.csbs-beroun@seznam.cz
n Umísťovací výstava koček
Občanské sdružení na ochranu zvířat PODBRDSKO srdečně zve na umísťovací výstavu
opuštěných koček. V areálu Muzea Betlémů v Karlštejně, Karlštejn, čp. 11. Výstava
se koná v sobotu 21. a v neděli 22. května
od 10:00 do 17:00. Přijďte si prohlédnout
kočičky z útulků a třeba si některou odnést
domů. V rámci výstavy se uskuteční charitativní kočičí jarmark. Zakoupením výrobků
na tomto jarmarku podpoříte kočky v útulcích. Výtěžek z jarmarku bude použit na veterinární péči a krmivo. Vstupné dobrovolné.  
www.kockypodbrdsko.cz
n Divadlo Na Vísce v Mělníku
23. května v 19:00 představení   DÁMSKÁ
ŠATNA. Divadlo na Vísce Hořovice hostuje
v Novém divadle Mělník.
n XVII. poberounský folklorní festival
STAROČESKÉ MÁJE
BEROUN, Barrandovo náměstí - sobota 7. 5.
VINAŘICE, náves - sobota 7. 5.
HLÁSNÁ TŘEBAŇ, náves - sobota 7.  5.
VŠERADICE, u hospody - sobota 14.  5.
ZADNÍ TŘEBAŇ, náves - sobota 21. 5.
LETY, náves - sobota 28. 5.
KARLŠTEJN, náměstí - neděle 29. 5.
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ZUŠ Hořovice: Z Oběžné dráhy do Bohnic
Sedmým letošním hudebním soutěžním
setkáním, kterého se účastnili žáci Základní
umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernestové, byl
casting mezi posledních patnáct   účastníků
finálového soutěžního galavečera již pátého
ročníku populární music star soutěže Oběžná
dráha pro pěvce od deseti do dvaceti let.
O Velikonočním pondělí 27. března v sále
kina BIO  v Milevsku mezi soutěžícími z celé
České republiky zpívali hořovičtí Pavlína Vokáčová (11 let, Hey, man z muzikálu Šeherezáda a Some  day my prince z filmové pohádky
Sněhurka), Filip Strejc (13 let, Presleyho Can‘t
help a Put the lights out z muzikálu Johnny
and the bomb), Lucie Benešová (14 let, Please
tell me z muzikálu Šeherezáda a Oliver Twist),
Jana Pommová (16 let, I got rhythm George
Gershwina a Memory z muzikálu Cats) a Eva
Řezáčová (16 let, chanson Píše moře modré
psaní , Night and day Cole Portera) především
muzikálové a swingové melodie. V company
spoluúčinkovala Veronika Slavíková. Možnost
účastnit se 27. května 2016 velkého fináke, jehož hlavní hvězdou bude Petr Vondráček, sice
hořovičtí pěvci při své první účasti v této soutěži mezi vyznavači spíše tvrdších hudebních
žánrů nevybojovali, přesto byla účast na castingu úžasným a rozvíjejícím zážitkem.
Již 16. ročník regionální soutěže Králodvorská Koruna, jejímž pořadatelem je Soukromá základní umělecká škola Schola musica
Stella maris, se pro žáky základních uměleckých škol uskutečnil  4. a 5. dubna ve velkém
sále SZUŠ v Králově Dvoře. V klasické části
získali  v kategorii  0. Nora Rooks (4) Čestné
uznání za provedení lidové písně Skákal pes  
a dětské písně Nosorožec,  Eliška Červenková
(4) 2. místo za lidové písně Kočka a Pec, v I.
kategorii se o vítězství podělili Šárka Červenková (6) a Martin   Jirák (7), Tereza Ševítová
(7) vyzpívala místo   druhé. V silně obsazené
II. kategorii vybojovala 2. místo Nela Sedláčková (10), ve III. kategorii zvítězila Pavlína
Vokáčová (11) s písněmi Slunéčko ze sbírky
Emy Destinnové a  lidovou z Berounska Já nechci žádného proslavenou ve filmech se Zdenkou Sulanovou, 2. místo získal Filip Strejc.Ve

čtvrté kategorii obsadila 2. místo Lucie Benešová
(14). V části Music Star zvítězil v první kategorii
komorní pěvecký soubor ZUŠ J. Slavíka Hořovice  ve složení Eliška Červenková, Nora Rooks,
Nella Řechtáčková, Šárka Červenková, Martin
Jirák, Tereza Ševítová  a Nela Sedláčková.
V neděli 10. dubna se v Praze v Divadle
Za plotem   v areálu Psychiatrického centra  
v Bohnicích konalo Regionální dvojkolo pro
Prahu a Středočeský kraj soutěže Zpěváčků
lidových písní 2016. Porota, jíž předsedala
doc. Mgr. Olga Češková (AMU Praha), hodnotila výběr soutěžních písní, hlasové a intonační schopnosti, regionální styl a dodržování
dialektu, užití lidového oděvu, schopnost spolupráce s doprovodnou hudbou i taneční doplnění pěveckého výkonu. Folklorní Unie Praha a Středočeský kraj udělila Diplom za účast
v soutěži hořovickým Tereze Ševítové, Nele
Sedláčkové, Pavlíně Vokáčové, Filipovi Strejcovi a Lucii Benešové.   V kategorii do deseti
let postoupili do šestičlenného finále Šárka
Červenková (6) a Martin Jirák (7), kteří skončili těsně pod stupni vítězů.
Květuše Ernestová

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. 311 512915 nebo salena@
mkc-horovice.cz, www.mkc-horovice.cz  
nebo www.klublabe.cz.
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informace

Kulturní a společenský servis
n Klub Labe
Vísecké nám. 198, e-mail: labe.prochor@
seznam.cz, www.klublabe.cz
n PŘÍBĚH LESA - rodinná projekce
1. 5. neděle od 16:00
Dokument/Francie/97 min. Příběh lesa, ne
tropického pralesa s exotickou zvěří, ale toho
nám dobře známého lesa, který máme za humny a který pulsuje překvapivě bohatým životem.
Český dabing: Tomáš Hanák.
n TRABANTEM DO POSLEDNÍHO
DECHU – projekce
4. 5. středa od 19:30
Dokument/ČR. Patrně nejznámější český cestovatel současnosti Dan Přibáň podnikl svou
dosud nejnáročnější expedici.
n KRISSY MATTHEWS BAND
6. 5. pátek od 20:00
Blues/rock/punk. Velmi energická britskonorská formace, která zaujme všechny generace.
Strhující výkony špičkových muzikantů, ohromující hudební sóla a program.
n ŠEMÍKŮV MEMORIÁL 2016
21. 5. sobota od 10:00
15. ročník spanilé společenské jízdy na velocipédech všeho druhu po stopách bájného koně.
Více na str. 8.

Mládež – začátečníci H7	       18:30 - 20:30
Dospělí – stř. a více pokročilí H3    20:40 - 22:15
Začátek: pondělky od 3. 10. 2016.
Dospělí – mírně pokročilí H2	       19:00 - 20:30
Dospělí – začátečníci H1	        20:40 - 22:10
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 28. 5.   8:00 – 11:00
n Internet pro veřejnost
Pondělí - čtvrtek 8:00 - 11:00, 12:00 – 17:00
Pátek                 8:00 - 11:00
Sobota 28. 5.    8:00 - 11:00

	
  

n Společenský dům

	
  
	
  
	
  
	
  

Nádražní 606, tel. 311 512 915
www.spolecenskydumhorovice.cz
n PRINC BAJAJA
15. 5. neděle od 15:00
Dětský soubor loutkářů Malá scéna MKC Hořovice zve na pohádku. Scénář a režie Jaroslav
Pelikán. Výtvarnice Mgr. Eva Veličová.
n EDM FEVER
28. 5. sobota od 20:00
Neskutečná nálož té nejlepší taneční hudby.
Michael Burian, MATAMAR, DJ Vichy.

n ZUŠ Hořovice
n KONCERT UČITELŮ
6. 5. pátek od 18:00
Koncert k 210. výročí narození houslového virtuóza Josefa Slavíka. Účinkují: Jakub Albrecht
- klarinet, Zuzana Bouřilová - klavír, Aneta Brogelová - příčná flétna, Květuše Ernestová - zpěv,
Eliška Chaloupková - housle, Lenka Jandová
- klavír, Oldřich Kunc - lesní roh, Dalibor Procházka - kytara. Rezervace na emailu: skola@
zus-horovice.cz, infomace na tel. 311 512 036,
www.zus-horovice.cz. Vstupné dobrovolné.

n Taneční kurzy
Podzim 2016 (12. sezóna)
Společenský dům – mládež, dospělí
Začátek: pátky od 9.  9.  2016.
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v kavárně Hořovického zámku

18. 5. 2016 od 17:30
čte Helena Kreisingerová
členka Divadla na Vísce

Jednotlivé kapitoly budou proloženy
hudebním vystoupením
Více na www.mkc-horovice.cz

n Přednášky
n Digitus Hořovice
4 „Půjčte si knížku!“
4. 5. středa od 14:00
Srdečně zveme na další setkání v rámci cyklu
Ká.Ča v objektu: Digitus Mise, o.p.s. - Centrum
denních služeb Pod Dražovkou 1142. Věřím, že
většina lidí si ráda přečte dobrou knížku, kterou
si zakoupí nebo… ano, je tu další možnost a tou je
knihovna! Jak taková instituce funguje, jaké nabízí
placené i bezplatné služby, jaká je v Hořovicích
její historie, toto vše nám poví a pak ještě přidá
i knižní novinky vedoucí Městské knihovny
v Hořovicích paní Martina Stelšovská.

květen 2016
n Domeček Hořovice

Větrná 869, tel. 311 512 223
www.domecekhorovice.cz
n Příležitostné akce
4 10. 5. od 19:00. TICHÉ ŠLAPACÍ KRÁLOVSTVÍ, divadelní představení. Společenský
dům Hořovice. Hudební pohádka na motivy
rozhlasové hry Z. Svěráka v podání účastníků
dramatického kroužku. Poplatek děti: 20 Kč,
dospělí: 40 Kč.
4 17. 5.od 19:00. TŘI SLEPÉ MYŠI ANEB
NEBEZPEČÍ Z MINULOSTI, divadelní představení. Společenský dům Hořovice. Detektivní
příběh na motivy divadelní hry Agathy Christie “Past na myši” v podání starších účastníků
dramatického kroužku. Poplatek děti: 20 Kč,
dospělí: 40 Kč.
4 26.  5. od 19:00. VELKÝ JARNÍ KONCERT.
Společenský dům Hořovice. Závěrečný koncert
dětí z kroužků Domečku Hořovice Heleny Kreisingerové a jejich hostů. Poplatek děti: 20 Kč,
dospělí: 40 Kč.
4 28. 5. od 14:00. DOMEČKOVSKÁ AKADEMIE, zahrada Společenský dům. Závěrečné
vystoupení dětí z Domečku hořovice, tvořivé
dílny, občerstvení...prostě príma den pro děti
z Domečku Hořovice, jejich rodiče a veřejnost.
Děti z kroužků Domečku Hořovice vstup zdarma. Poplatek děti: 20 Kč, dospělí: 40 Kč.
4 29. 5. od 14:00. DEN DĚTÍ KOMÁROV.
Komárov - Sokolovice. Dětský den s pohádkou
pro děti i dospělé - zábavné odpoledne plné
soutěží, vystoupení a jako bonus vystoupení divadelního kroužku.
n Kurzy a semináře, AKCE v RC KALEIDOSKOP - starý zámek Hořovice
4 2., 9., 16., 23. a 30. 5. od 9:00. CVIČENÍ
S MIMINKY. Cvičení pro maminky s dětmi
ve věku od 6 do 18 měsíců. Nutná rezervace.
Poplatek: 50 Kč.
4 2. 5. od 9:30. 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 4., 11., 18. a 25. 5. od 9:30. DĚTSKÝ KOUTEK
MONTESSORI. Dopoledne pro maminky
s dětmi, které chtějí rozvíjet silné stránky dětí
metodou Montessori. Poplatek: 50 Kč.
4 9., 23. 5. od 9:00. KURZ PEDIG. Pletení
z pedigu pro dospělé. Hlídání dětí v herně
zajištěno. Poplatek: 150 Kč.
4 10. 5. od 15:00. KURZ MALOVÁNÍ
NA TEXTIL. Zdobení textilu pomocí šablon.
Domů si odnesete malovanou textilní tašku.
Poplatek: 200 Kč.
4 13. 5. od 9:30. MALÍ ŠIKULOVÉ. Tvoření
pro rodiče a děti. Poplatek: 50 Kč.
4 13., 20., 27. 5. od 10:00. KELTSKÁ JÓGAWYDA. 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. Nutná rezervace. Poplatek: 80 Kč.
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4 16. 5. od 9:00. KURZ PLSTĚNÍ. Na kurzu se
seznámíte se základy techniky suchého plstění.
Určeno pro dospělé. Nutná rezervace. Poplatek:
120 Kč.
4 24. 5. od 16:00. KURZ VAŘENÍ PRO
DOSPĚLÉ. Vyzkoušíme jednoduchý recept
na muffiny. Poplatek: 100 Kč.
4 25. 5. od 8:45. NETRADIČNÍ HÝBÁNÍ.
Pohybová a rytmická improvizace na vybrané
téma. Pohodlný oděv nutný. Nutná včasná
rezervace. Poplatek: 50 Kč.

n Sedmikráska o.s.
Nádražní 606, tel. 311 512 915
www.sedmikraska-horovice.cz
n POHYBOVÉ AKTIVITY
4 Mimi klub a herna - cvičení, tvoření,
povídáni. Nevíte jaké podněty, hry a cviky
svému dítěti nabídnout? Chybí vám kontakt
s vrstevníky? Přijďte si vyměnit zkušenosti s ostatními. Rozdělíme se podle věku a za pomoci
říkanek  budeme s dětmi cvičit, hrát si a rozvíjet schopnosti, které mají v sobě. Potřebujete
něco zařídit, odpočinout si... po vzájemné
dohodě rádi pohlídáme vaše děti. Každý
čtvrtek od 15:30 dle aktuálního rozpisu v RC
Kaleidoskop. Jednou za měsíc tvoření k aktuálnímu tématu 12. 5. DEN RODINY, 30. 6.
PRÁZDNINOVÉ LOUČENÍ. Datum se může
změnit, sledujte aktuální informace na www.
sedmikraska-horovice.cz/news/mimi-klub/
n PŘEDNÁŠKY Kamily Polákové
4 Arterapie pro děti, dospělé: Sebepoznávací kurzy, kde formou výtvarného
vyjádření poznáme sebe sama a své místo
ve světě. Není potřeba výtvarného nadání! Jen
chuť tvořit a něco se o sobě dozvědět. Starý
zámek, RC Kaleidoskop ve čtvrtek 5. a 19. 5.
od 16:00 - děti, čtvrtek 5. 5. od 18:00 – dospělí.
Aktuální informace na www.polakova-kineziologie.ic.cz, lektorka Kamila Poláková.
4 SKRYTÝ VÝZNAM NEMOCI: Starý zámek,
RC Kaleidoskop ve čtvrtek 19. 5. od 18:00
do 20:00. Nemoc je symbolem, řečí duše a skrze
její porozumění můžeme nalézt naše uzdravení.
Nutné se předem přihlásit! Aktuální informace
na www.polakova-kineziologie.ic.cz, lektorka
Kamila Poláková.

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.
Výtvarný kroužek
4 22. 5. pondělí, Beroun
15:00 - 16:00 	
Enkaustika - přáníčka
4 4. 5. středa, Lochovice
14:00 - 16:00
Výroba přáníček ke dni matek
4 9. 5. pondělí, Beroun
15:00 - 16:00
Origami motýli
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4 11. 5. středa, Lochovice
14:00 - 16:00
Sběr květin do herbáře
4 16. 5. pondělí, Beroun
15:00 - 16:00
Netradiční korále
4 18. 5. středa, Lochovice
14:00 – 16:00
Výroba herbáře
4 23. 5. pondělí, Beroun
15:00 – 16:00
Závodíme, hrajeme si
4 25. 5. středa, Lochovice
14:00 – 16:00
Věnečky z jarních květin
4 30. 5. pondělí, Beroun
15:00 – 16:00
Pleteme srdíčka
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
4 PC kurz (Beroun), Kontakt: pí. Podlahová
733 741 264, p. Průša 723 720 113
4 Etika – náboženství – 11. a 25. 5.
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

4 Slavnostní bohoslužba na počest Karla
IV. Dne 21. května 2016 se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bezdědicích od 10.00 hodin uskuteční slavnostní bohoslužba na počest
Karla IV. Mši sv. celebruje Mons. Václav Malý,
světící biskup pražský.
4 Boží Tělo. V neděli 29. května se bude v kostele sv. Jiljí v Hořovicích od 10.00 hodin konat
slavnostní mše při příležitosti tzv. Božího Těla.
Po mši bude následovat průvod za doprovodu
orchestru do zámecké zahrady.   
Srdečně zveme. Stefan Wojdyla, kněz
Československá církev
evangelická:
4 Bohoslužby se konají každou neděli od 8:30
hodin v kostele ČCE, Valdecká 408.
4 Večeře Páně bude vysluhována 1. 5. a na Svatodušní neděli 15. 5. Zveme k ní všechny křesťany bez rozdílu církevní příslušnosti.
4 Od 9. do 13. 5. pořádá farní sbor ČCE v Dobříši na faře a v kostele dobročinný bazar kvalitního šatstva z Německa. Otevřeno každý den
od 9:00-18:00
4 V pátek 20. 5. od 19 hodin vystoupí v našem
kostele v Hořovicích písničkář Jiří Dědeček.
Předprodej vstupenek: Knihkupectví Olšanská,
Pražská ul.
Bližší informace o činnosti ČCE v Hořovicích
naleznete na www.synagoga.webnode.cz

Pražská 376, Hořovice
tel: 777 873 947, tvorivyraj@seznam.cz,
www.tvorivyraj.cz, FB Tvořivy ráj
TVOŘIVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ:
4 6. 5. od 17:10 Radost ze šití, šijeme kosmetickou taštičku - dospělí
4 7. 5. od 8:30 Akvarel pro začátečníky i pokročilé - dospělí
4 10. 5. od17:20 Šijeme z korálků – dospělí
4 13. 5. od 17:20 Pletení z pedigu – dospělí
4 17. 5. od 17:20 Keramické tvoření – dospělí
4 20. 5. od 17:20 Pletení z pedigu II. – dospělí
4 24. 5. od 17:20 Scrapbook – Nekonečné přání
4 27. 5. od 17:20 Polymerová hmota – Zdobený
zápisník
Tvořílci - kurzy pro děti:
4 5. 5. od 15:30 Řádění razítek na tričku
4 12. 5. od 15:30 Hrajeme si na keramiky
4 19. 5. od 15:30 Lapač snů na zeď
4 26. 5. od 15:30 Mušličkový věnec
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 každého z nich.
Dětské roční kurzy pro školní rok 2015/2016:
Ateliér dětské kresby od 4 let. Ateliér kresby
pro pokročilejší děti od 8 let. Ateliér kresby
a animace od 10 let. Keramická dílnička. Ateliér tvořivých technik od 6 let.

n Církevní akce
n Církev římskokatolická
4 Pouť ke sv. Janu Nepomuckému na Tihavu. Poutní mše se bude konat v neděli 15. května od 17:00 v kapli na Tihavě.

Hlavní sponzor:
Pořadatelé: Bc. Ladislav LUDVÍK,

HNUTÍ

HOŘOVICE

n Beroun
n Jarní hrnčířské
a řemeslné trhy, Koláče Fest
7. - 8. 5. pátek a sobota
Husovo náměstí. Tradiční akce doprovozená
celou řadou kulturních vystoupeních.
n Basic connects
13. 5. pátek od 21:00
Metro Club. Tráva, Down - sunshine people,
tba. House, tech-house, deep house, www.metro-club.cz.
n Brutus
20. 5. pátek od 20:00
Pivovar Berounský medvěd. Koncert legendární bigbítové kapely.
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n Kocour v Botách
28. 5. sobota od 15:00
K-klub Beroun srdečně zve na   farní zahradu
římskokatolické farnosti Beroun na divadélko
pro děti s názvem Kocour v botách v provedení divadelní skupiny PULS. Divadélko pořádá
rámci projektu Rodina jako nositel kvalitních
společenských hodnot a kulturního dědictví,
který se uskutečňuje za podpory města Beroun
u příležitosti Dne dětí. Představení proběhne
pod širým nebem, pro případ špatného počasí
jsou připraveny stany. Po skončení jsou pro děti
připraveny soutěže a hry se sladkou odměnou.

n Králův Dvůr
n Veselá trojka
15. 5. neděle od 16:00
Sokolovna. Koncert z cyklu Králodvorské čaje
tentokrát představí především písně známé
z TV Šlágr. Vstup zdarma.

n Osek
n Osecká pohoda
21. - 22. 5. sobota a neděle
10:00 - 15:00 Dětský den
4 Sobota 21. 5.
Stage I.: Rocksana - mladá regionální skupina.
Stroy - Miloš Meier (dr), Michal Skořepa (voc,
gtr), Jakob Antl (bg), Kamil Střihavka & Leaders - Země vzdálená, Černá růže, Když se snáší déšť, Woo-Doo a spousta dalších. Ty nejlepší
i nejnovější pecky z repertoáru legendy české
rockové scény Kamila Střihavky za doprovodu
čtyř špičkových hudebníků. Jaksi taksi - kapela
Jaksi Taksi byla založená roku 1992, bubeníkem
Alešem a tehdejším kytaristou Radkem. Kapela
postupně přešla od punk rocku k pop punku.
Kapela je oblíbená hlavně u mládeže. Pravděpodobně největší hit kapely je píseň Škola z CD
Zachovejte paniku!. Sto zvířat - Sto zvířat je
česká klubová kapela hrající hudbu obvykle žánrově zařazovanou jako ska. Byla založena roku
1990 v Praze, od té doby pravidelně koncertuje
a vydává desky. Doga - karvinská hard rocková
kapela s více než pětadvacetiletou existencí.
Stage II.: Dva - Non-exist nations folklore neboli „Folklór neexistujících národů“ aneb tango, kabaret, cirkus, popsongy, kuchyňský beatbox či freakfolk. Angel-y Vanda Hybnerová
a Lucie Kašiarová - Divadelní představení. Dvě
nemotorné Angel-ky hlídají nebeskou bránu,
ale kdy si mají hrát? Prostě někdy se holt brána
hlídat nemusí a je čas ponořit se do světa hry
a fantazie. Víte jak vypadá andělské hovínko?
MS v ledním hokeji - pro hokejové fanoušky
nabízíme velkoformátový přenos z MS v Rusku.
4 Neděle 22. 5.
Saxtet - malý saxofonový soubor z Hořovic.
Malá muzika Nauše Pepíka - Jihočeská dechová muzika.

n Zaječov
n XIX. POUŤ DO SV. DOBROTIVÉ
7. 5. sobota od 10:00
10:00 Začátek pouti v obci Těně. Modlitba růžence. 12:00 Příchod do kláštera. Prohlídky areálu.
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Možnost svátosti smíření. 14:00 Poutní mše svatá.
15:00 -17:00 Kulturní a zábavný program.

n Zbiroh
Muzeum
n Četnická stanice Zbiroh. Městské muzeum
ve Zbiroze srdečně zve na vernisáž výstavy Četnická stanice Zbiroh, která se uskuteční ve čtvrtek 5. května 2016 od 17:00 hodin. Autor výstavy Luboš Valdhans  mapuje historii a působení
četnictva na Zbirožsku, se zaměřením na období
let 1918 - 1945. K vidění budou dobové uniformy, služební pomůcky, výstroj i výzbroj četnictva. Těšit se můžete na zbirožské četníky, jejich
nelehké osudy a skutečné případy, které řešili.
Výstavu ve zbirožském muzeu můžete navštívit do 5. června, denně mimo pondělí od 9:00
do 12:00 a od 12:30 do 16:30.
Zámek
n Lucemburský Zbiroh. 14. 5. sobota. Slavnostní otevření speciálního prohlídkového
okruhu u příležitosti 700. výročí narození Karla
IV. Okruh bude následně otevřen po celou letní
turistickou sezónu každé pondělí (pro objednané skupiny i v jiné termíny).
n Slavnosti růžových vín. 28. 5. sobota. Tradiční jarní setkání předních českých a moravských
vinařů na zámku Zbiroh spojené s ochutnávkou
lahodných růžových vín a bohatým doprovodným programem.
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.

n Žebrák
Kulturní klub
n Erbenovi Sládci v Žebráku
8. 5. neděle od 17:00
V programu složeném ze zpěvů a ukázek ze hry
Sládci si připomeneme 180. výročí napsání této
hry. V rámci podvečera bude k vidění putovní
„Pivní betlém“. Jedná se o originální ruční práci řezbáře Libora Daenemarka a hrnčíře Jiřího
Duchka.  Chmelařský a pivní betlém znázorňuje
deset zastavení, které nás provedou zpracováním
chmele, představí historii pivovarnictví a postup
výroby našeho národního nápoje.
n Od písniček po muzikál
18. 5. středa od 18:00
Tentokrát nám spisovatel Otomar Dvořák prozradí různé zajímavosti z filmového, televizního
a divadelního zákulisí, poví o své spolupráci se
známými režiséry, herci, hudebníky a zpěváky,
o svém působení v legendárním divadle Semafor,
o tom, jak připravoval ve Zlíně muzikál Frankenstein a samozřejmě také o tom, jak to všechno
kdysi začalo na jevištích v Žebráku a v Hořovicích
při kabaretních študáckých večírcích. Vyprávění
bude doplněno filmovými klipy, dokumenty a živou hudbou v podání autorových dávných kamarádů Jana F. Bartoše a Jana Landy.
n East-west liga v kickboxu
a thajském boxu
21. 5. sobota od 13:00
n Máje v Žebráku
28. 5. sobota od 10:00

10:00 průvod z náměstí, 18:00 tanec České besedy
na náměstí, 20:00 Tradiční májová zábava – All
right band. Vstupenky za 100 Kč v předprodeji
v Elektru v Husově ul. v Žebráku.
Na červen připravujeme: 4. 6. od 19:00 Taneční
akademie Šárky Vacovské a 22. 6. od 18:00 Letní
slunovrat a poklady Svatojánské noci – přednáška
RNDr. Mgr. Hany Blochové
Hvězdárna ŽEBrák
n ASTRONOMICKÝ POŘAD PRO DĚTI
5. 5. čtvrtek od 18:00
Astronomická pozorování dalekohledy a od 20:00
popis pozorování v kopuli hvězdárny probíhá
za předpokladu bezoblačné oblohy.
n 16. SPANILÁ JÍZDA MOPEDISTŮ
7. 5. sobota od 9:00
Náměstí Žebrák. Více na www.hvezdarnazebrak.cz -  VSTUP ZDARMA!
n DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
7. 5. sobota od 9:00 do 18:00
PREMIÉRA: Výstava Hvězdárny Československa
- unikátní fotografie, unikátní výstava na jeden
den na hvězdárně. Soubor uměleckých fotografií ukazuje na mimořádný fenomén v České
republice – hustou síť popularizačních hvězdáren, jakýchsi míst astronomické vzdělanosti,
kam mohou přijít zájemci o pohled do vesmíru
i o znalosti z astronomie. PREMIÉRA: Pozorování Slunce novou technologií. Více na www.hvezdarnazebrak.cz a Facebooku. Vstup zdarma!
n MIMOŘÁDNÉ POZOROVÁNÍ PŘECHODU PLANETY MERKUR PŘES SLUNCE
9. 5. pondělí
Pozorování se uskuteční s využitím nové astronomické techniky na Hvězdárně Žebrák, čas
upřesněn na webu.

Běžíme na hrad
Běžecký seriál Běžíme na hrad vstupuje
do 3. ročníku a podobně jako v předchozích
letech jsme pro účastníky připravili pět zastávek na následujících českých a moravských
hradech: 21. 5. Točník (Středočeský kraj), 4.6.
Bouzov (Olomoucký kraj), 27. 8. Kunětická
hora (Pardubický kraj), 24. 9. Loket (Karlovarský kraj) a 1. 10. Veveří (Jihomoravský kraj).
Běžecká akce se závěrečným stoupáním
k branám hradu nabízí několik tras na výběr.
Pro dospělé závodníky nebo mládežníky závod
na 5 km (Pětku) a závod na 15 km (Patnáctku)
pro ty, kteří si již věří trochu víc. U nás závodí
ale i děti, a to v délkách tratí odpovídajících jejich aktuálnímu věku. Jedná se o délky 100 m,
300 m, 600 m a 1200 m. Dětské závody jsou připraveny pro děti od 3 do 15 let.
Běžecké závody doplňuje bohatý doprovodný a soutěžní program pro děti (např. Pohádková cesta) a pro všechny registrované pak
i soutěžní kvíz Tajemství hradu s řadou cen pro
vylosované úspěšné luštitele kvízu. V průběhu
dne vás zabaví také interaktivní šermířské vystoupení, dětské hry v zázemí závodu a další
aktivity. Registrovat se lze online na stránkách
seriálu www.bezimenahrad.cz, kde jsou veškeré aktuální informace o seriálu. Registrace jsou
již spuštěny, tak se přihlaste právě teď!            
Tým Běžíme na hrad
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sport - zdraví

Hořovičtí plavci přivezli z Kralup 26 cenných kovů
V Kralupech se tento víkend konalo 1. kolo
kvalifikace na červnové pohárové soutěže ČR.
Sešli se zde nejlepší plavci ze Středočeského
kraje, takže o kvalitní konkurenci rozhodně
nebyla nouze. A přesto dokázali hořovičtí závodníci a závodnice vylovit z kralupského bazénu úctyhodných 26 medailí (8 zlatých   - 7

stříbrných – 11 bronzových).   Nejúspěšnější
plavkyní celých závodů byla hořovická hvězdička Tereza Sýkorová, která dokázala získat 5
zlatých a jednu stříbrnou medaili. Především
její představení v náročném závodě 400 met-

rů volným způsobem zasloužilo absolutorium
jak po taktické stránce, tak i co se týče samotného bodového výkonu. Čas pod 6 minut je
v této kategorii zcela ojedinělý. Také její další
představení na 100 metrů volným způsobem
a 200 metrů polohově patřily k ozdobám celých závodů. O šest medailí se postarala další
hořovická plavkyně, Bára Šoltisová. Zvítězila
v motýlkářském sprintu, ve čtyřech závodech
skončila za Terezou Sýkorovou na druhé pozici a  jednou brala bronz. Se čtyřstovkou se popasovala také výborně (6:24,0), na 200 metrů
polohově předvedla velmi bojovný a soustředěný výkon, který ozdobila časem 3:13,9. Čtyři
cenné kovy přivezla Nela Soukupová. Dominovala ve své parádní disciplíně 50 metrů znak
(0:43,1), na motýlkářské padesátce skončila
druhá. K tomu přidala dva bronzy na 200 metrů polohově a 50 metrů volným způsobem.
Jiří Hrnčíř se také předvedl v dobrém světle
a získal 4 cenné kovy. Trenéry asi nejvíce potěšil 2. místem na 50 metrů motýlek. Fantastické
osobní rekordy předváděla celý den Naděžda
Křečková, která v silné konkurenci získala
jeden bronz na 50 metrů volným způsobem.
Po jedné medaili přispěli k hořovickému

Plavkyně Sýkorová úspěšná v Rakousku
V rakouském městě Graz se v místním
padesátimetrovém bazénu uskutečnily tento
víkend mezinárodní závody. Akce byla především pro seniorské reprezentanty z celé Evropy,
kteří zde plnili limity na květnové Mistrovství
Evropy v Londýně. Organizátoři ovšem nezapomněli   ani   na mladé plavce, a ti tak dostali
možnost zazávodit si na tak kvalitním mítinku. Hořovická hvězdička Tereza Sýkorová byla
bohužel hodnocena dohromady s o dva roky
staršími závodnicemi. Nečekaly se tak cenné
kovy, ale i tak šla do každé disciplíny naplno
s cílem zaplavat si co nejlepší osobní rekordy.
Páteční program začala prsařskou stovkou,
kde pokořila osobní rekord z padesátimetrového bazénu bezmála o 3 sekundy. Ani se nestačila osušit a už stála na startu na 200 metrů
volným způsobem.   Trať prolétla ve skvělém
čase 2:49,29 a své starší soupeřky tak šokovala
3. místem. V sobotu hořovickou plavkyni čekal padesátimetrový sprint volným způsobem,
kde si vylepšila osobní rekord na 0:36,66. Následovala náročná prsařská dvoustovka, kde
si Tereza doplavala pro veliký osobní rekord
3:23,87 a umístění v první desítce kategorie
2004-2007. Poslední a nejnáročnější trať 400
metrů volným způsobem ji čekala na samotný konec. Závod prolétla v čase 5:54,44 a dostala se tak pod magickou hranici 6 minut.

úspěchu také Jan Nosek, Martina Vavřičková,
Martin Hasman, Petr Abrahám a Michaela
Cisková. Všem plavcům patří velká gratulace!
Výsledky: Tereza   Sýkorová   -   5x 1. místo
(100P, 50P, 100VZ, 400VZ, 200PZ), 1x 3. místo
(50M), Bára  Šoltisová  - 1x 1. místo (50M), 4x
2. místo (100P, 50P, 400VZ, 200PZ), 1x 3.místo (100VZ), Nela   Soukupová   -   1x 1.místo
(50Z), 1x 2. místo (50M), 2x 3. místo (200PZ,  
50VZ), Jiří Hrnčíř – 2x 2. místo (50P, 50M), 2x
3. místo (100P, 50VZ), Naděžda Křečková – 1x
3.místo (50VZ), Petr Abrahám  - 1x 3. místo
(50Z), Martin Hasman -  1x 3. místo (800VZ),
Martina Vavřičková - 1x 3. místo (50P), Michaela Cisková  - 1x 3. místo (50P), Jan Nosek  
- 1x 1. místo (200Z).
Světla Dardová

Judisté Sokol Hořovice
Naši mladí judisté si byli opět zasoutěžit
v Neratovicích. Přijelo 268 judistů z 33 oddílů. Mezi mladšími žáky se utkali také Sarvaš
O. ve váhové kategorii 42 kg, který vybojoval
krásné 2. místo a Kočárek O. ve váhové kategorii 38 kg, který si vybojoval 7. místo. V kategorii mláďě se poprala Charvátová K. ve váhové kategorii 27 kg a vyhrála 1. místo.
V Chlumci nad Cidlinou se sjelo 340 závodníků a hořovičtí byli mezi nimi. Mezi
mladšími žáky Sarvaš O., tentokrát vybojoval 3. místo, Hartingl J. se umístil na 5. místě
a Kočárek O. bohužel nepostoupil. Mezi mláďaty se Charvátová K. umístila na 5. místě.
Na Krajském poháru v Mladé Boleslavi se
sešlo na 170 závodníků. Mladší žáci si nevedli
špatně, Kočárek O. vybojoval 3. místo a Hartingl J. 7. místo. Zasoutěžit si přijel i ostřílenější judista z naší party Zdeněk Mrázek, který se popral v kategorii dorost, kde vybojoval
zlatou, a také v kategorii muži, ve které obstál
a umístil se na 2. místě.
Za Judo Club Hořovice
Tereza Faitová

n Zubní pohotovost

V rámci ročníku 2006 byla Tereza Sýkorová
bezkonkurečně nejlepší plavkyní. Její osobní
rekordy a dokonce velmi cenná bronzová medaile v hodnocení s o 2 roky staršími zaslouží
absolutorium.  
Světla Dardová

4 1. 5. MUDr. Vrbová Dagmar, Beroun, Talichova 825, tel.: 311 624 375
4 7. - 8. 5. MUDr. Rumovskaya Ekaterina,
Beroun, Plzeňská 32/22, tel.: 311 513 313
4 14. - 15. 5. MUDr. Srpová Marcela, Hořovice, Fűgnerova 389, Alba, tel.: 311 512 119
4 21. - 22. 5. MUDr. Sklyarova Anna, Komárov 480, tel.: 311 572 135
4 28. - 29. 5. MUDr. Sozieva Zalina, Beroun,
Havlíčkova 1732/3, tel.: 727 836 818
Pohotovostní služba od 8:00 do 11:00.
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