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Proč v Hořovicích parkujeme
nejhůř na berounském okrese?
Ohledně zlepšení parkování v Hořovicích v posledních letech slyšíme
velké množství různých slibů a polopravd. Pro zkvalitnění dopravní situace zadává vedení města nejrůznější studie, platí projekty a výsledky jsou
stále v nedohlednu. Z výběru parkovného radní slibují vznik nových parkovacích ploch, ale jaká je skutečnost? Na parkoviště u nemocnice město před dvěma lety darovalo obecní pozemek, zároveň přislíbilo upravit
přilehlé komunikace a tím mělo vzniknout několik přechodů pro chodce
a řada nových parkovací míst. Zatím co s převodem pozemku se značně pospíchalo, vlastní výstavba parkoviště zas tak rychlá není, argument
na smluvní časové omezení výstavby tehdy nikdo slyšet nechtěl. Na mé
dotazy, proč se z výstavbou tolik otálí jsem nikdy neobdržel uspokojující
odpověď a tak je otázkou “Co druhým rokem skutečně blokuje výstavbu
parkoviště a opravu komunikace u nemocnice?“.
Obdobná situace je i na dalších místech, jako je například parkoviště
u bazénu. Zde město parkovací místa dlouhodobě blokuje skladováním
stavebních materiálů a sutí, o vzhledu parkoviště ani nemluvě. Místostarosta Vaculík byl na tuto situaci upozorněn předsedou naší organizace již v minulém roce a přesto že nápravu přislíbil písemně, nic se
v tomto směru nezměnilo. Leckterý návštěvník aquaparku tak zaplatí
tučnou pokutu za špatné parkování a na vznik nových parkovacích míst
stále jen čekáme. Nemohu také nepřipomenout dlouhodobě nejohyzdnější parkoviště v centru města, které jsem kdy viděl a které je opředeno
tolika sliby ze strany radnice. Zde je otázkou, jestli je vůbec morální, aby
v Pražské ulici město vybíralo parkovné, když je tato odstavná plocha
v tak nevyhovujícím stavu? Na závěr svého příspěvku bych rád zdůraznil, že město již opakovaně nevyčerpalo prostředky z rozpočtu města určené na opravu cest a výtluky, asi již žádné výtluky v Hořovicích nejsou?
Ing. Petr Karban
zastupitel za Hnutí ANO
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HořoviCe

pondělí 19. 9. 2016 od 16:00
Richard Dolejš
poslanec
Parlamentu ČR

Milan Chovanec
ministr vnitra ČR

Jiří Peřina

Milan chovanec
starosta Hořovic,

kandidát
ČSSD
ministr
vnitra
Čr do Senátu

Přijďte na veřejnou debatu s ministrem vnitra ČR Milanem Chovancem, místopředsedou Výboru
pro bezpečnost, poslancem Parlamentu ČR Richardem Dolejšem a starostou města Hořovice
a kandidátem ČSSD do Senátu Jiřím Peřinou, která proběhne

v Sále HořoviCké RaDniCe
(PalaCkéHo náMěStí 2, HořoviCe)
plakatChovanec2016 copy.indd 1

1.3.16 12:36

Reakce starosty
Milý Petře Karbane,
jménem rady města Ti děkuji za Tvé podněty k „nejhoršímu“ parkování na berounském okrese. Určitě mě seznámíš s průzkumem, který jsi
na berounském okrese vykonal a došel ke svému jistě kvalifikovanému
názoru. Možná jsi také zadal nějakou studii, kterou jsi ze svého zaplatil
a tak z vlastního přispěl na blaho našeho města. Možná jsi zadal studii,
která je mnohem lepší a její realizace je v dohlednu. Studie města jsou
totiž buď již zrealizovány (např. systém parkování v centru města) nebo
se realizují jako součást žádostí o dotace, které jsou podány a čekáme
na výsledek schvalovacího řízení (např. dotace na komplexní opravy
chodníků v centru města z integrovaného operačního programu). Dobře víš, že výstavbu parkoviště u nemocnice realizuje majitel nemocnice,
nikoliv město. Spěchali jsme s převodem pozemku právě proto, že jsme
předpokládali možné průtahy ve stavební řízení a z tohoto důvodu by
také bylo nesmyslné termín realizace omezovat konkrétním termínem.
Stavební řízení se v tomto případě zkomplikovalo pro námitky Policie
ČR k původně projektovanému povrchu parkoviště. Původně naprojektované zatravňovací panely nebyly shledány z pohledu bezpečnosti
jako vhodné. Změna projektu si vyžádala svůj čas, ale mohu Tě potěšit,
územní rozhodnutí na stavbu již stavební úřad vydal. Jistě chápeš, že je
také akci výstavby vhodně koordinovat se stavebními úpravami dotčených komunikací a nelze tedy řešit jedno bez druhého.

v lokalitě u nemocnice. Můj postoj k dané věci je pragmatický. Městská policie má zejména zajistit průjezdnost a průchodnost komunikací,
sankce jsou už represí. Vychovat naše řidiče bez nich ale jde jen velmi
těžko.
No a na závěr parkoviště v Pražské ulici. I v této věci máš všechny
dostupné informace o tom, že město díky svým historickým chybám
pozemek proluky v Pražské ulici nevlastní. Podle platných obecně závazných předpisů a platné nájemní smlouvy nemůže město do této plochy investovat. Smí tuto plochu pouze udržovat tak, aby nezměnila svůj
původní charakter. I když byla dobrá vůle i vlastníka pozemku podílet
se na výstavbě nového parkovacího domu a další občanské zástavby,
současný stav vlastnictví této nemovitosti takový postup neumožňuje.
Vina tedy opravdu není na mě ani na radě města.
Opravy výtluků provádíme. V letních měsících na položce oprav komunikací peněz značně ubylo. Budeš mít při projednávání rozpočtového opatření na jednání zastupitelstva určitě velkou radost. Možná, že si
odpustíš i jeden z několika desítek dotazů.

Parkoviště u bazénu částečně blokovala stavba chodníků v Klostermanově ulici. Omlouvám se Tobě i všem, kterým jsme tím způsobili
nepohodlí. Snad nový chodník alespoň trochu tuto újmu vynahradí.

Na závěr mi dovol jednu prosbu, buď k nám trochu shovívavý. Vím,
že jsi do svého agresivního postoje hnán předvolebním politickým zápalem svého nepolitického hnutí. Také věřím, že bys určitě nabídl celou řadu řešení všech Tebou zmíněných problémů. Vyčkej, až budeš
na mém místě a uvidíš, jak moc se Ti bude hodit dobrý nápad kohokoliv. Jak jsem Ti již mnohokrát řekl, kritizovat a mluvit umí kdekdo, něco
dokázat jen málokdo.

K pokutám za parkování Ti sdělím tolik. Někteří naši spoluobčané
vyžadují co nejtvrdší přístup k řidičům při ukládání sankcí za parkování, např. v ulici Žižkově. Jiní zase nabádají ke shovívavosti, zejména

Přeji Ti jen to dobré, i úspěch v nadcházejících krajských volbách.
Buď hodně zdráv a mysli pozitivně.
Jirka Peřina, Tvůj starosta.
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Hořovickou heligónku ovládla mladá generace
V sobotu 13. srpna proběhl v hořovickém
Společenském domě již 39. ročník tradiční
přehlídky heligónkářů „Hořovická heligónka
2016“. Pořadatelé připravili pro diváky opět
zajímavý program, ve kterém kromě přihlášených heligónkářů vystoupili také pozvaní
hosté – Kladenská heligónka Stanislava Waise
a Liberečtí harmonikáři. Obě kapely zahrály
i na pódiu v zahradě, takže si jejich vystoupení mohli vychutnat i diváci, kteří dávají přednost koncertům pod širým nebem. Po celý
den bylo možné shlédnout výstavu nových
i historických heligónek a akordeonů firmy
Akordeon Servis Koutný. Účinkující měli zajištěný bezplatný servis a poradenství. Záštitu
nad festivalem převzal starosta města Hořovice Dr. Ing. Jiří Peřina, který společně se senátorem Jiřím Oberfalzerem, přivítal v pravé
poledne všechny účastníky přehlídky.
Letošní ročník byl ve znamení mladé nastupující generace. Kdo by si myslel, že heligonka
je nástroj spíše pro starší ročníky, velmi by se

n Pozdrav starosty města Jiřího Peřiny a senátora Jiřího Oberfalzera na zahájení přehlídky.
terbach z Plzně, Josef Pecka z Turkovic u Přelouče,
Jiřina a Bedřich Pezlovi z Kamenného Újezdu u Nýřan, Jan Tišler ze Šumavských Hoštic, ing. Jiří Tomáš
z Prahy, Josef Valašek a František Papež z Prachatic,
Miloslav Wondrouš z Pardubic, Zdeněk Zvolánek
z Dobřichovic a Martin Rozvadský z KrivosúdaBodovky (Slovensko).
Výsledky soutěže o cenu diváka:
1. místo: Heligónkový súbor - Petra Pišteková,
Petra Škultétyová, Simona Mária Halvoníková
a Daniel Burdiak, ZUŠ Kysucké Nové Mesto
a Krásno n. Kysucou (Slovensko), 2. místo:
Ladislav Beran, Slavičín, 3. místo: Anežka
Strážnická, Náměšť n. Oslavou.
Marcela Labská, MKC Hořovice

Společenské
odpoledne
n Kysučtí - ZUŠ z Kysuckého Nového Mesta a Krásne nad Kysucou.
mýlil. Zvláště na Moravě a na Slovensku je její
obliba opět na vzestupu, o čemž svědčí účast
hned šesti dětí z tohoto regionu. Ze ZUŠ z Kysuckého Nového Mesta a Krásne nad Kysucou
přijely děti ve věku 9 - 14 let společně se svojí
učitelkou, paní Jaroslavou Jelinkovou. Jejich sólová vystoupení slavila velký úspěch, ale první
místo v soutěži o cenu diváka jim nakonec přineslo jejich společné vystoupení. O třetí a čtvrté místo svedly souboj dvě „Moravačky“ - téměř šestiletá Anežka Strážnická z Náměšti nad
Oslavou a patnáctiletá Isabella Zbořilová z Kašavy. S těsným rozdílem dvou bodů se nakonec
na třetím místě umístila nejmladší účastnice
tohoto ročníku a možná vůbec celé historie
Hořovické heligónky. Na druhé místo se mezi
mladou generaci „vmáčkl“ diváky velmi oblíbený virtuóz ve hře na heligonku, pan Ladislav
Beran ze Slavičína, který se v posledních letech
pravidelně umisťuje na stupních vítězů.

www.mesto-horovice.cz

Milý ohlas na přehlídku přišel od maminky Anežky Strážnické, která poslala poděkování řediteli MKC, panu Jiřímu Šalenovi:
„Dobrý den pane Šaleno, ještě jednou Vám
moc děkuji za tu nádhernou sobotu, díky které Anežka ještě nezavřela pusu a široké daleké
okolí už asi 100krát slyšelo jak vyhrála, jak tam
vystupovala s Kladenskou heligonkou a jak to
tam bylo všechno super! No popravdě nekecá,
protože jsme si to tam užili všichni a Vám a kolektivu ještě jednou moc děkuji! S pozdravem
a přáním hezkého dne Hana Syrová“.
Pořadatelé děkují všem účinkujícím, kteří přijeli
a svou hudbou potěšili milovníky heligónek. Kromě
výše uvedených to byli: Jiří Bartl z Říčan u Brna,
Václav Cymbalista z Prahy, Václav Čapek z Milevska, Petr Hošek ze Srchu, Jiří Kavalír z Chrudimi,
Jozef Krajňák z Novosedlic, Milan Kuba z Příbrami, Jiří Mach z Nesuchyně, Vladimír Mertl z Milče
u Nepomuku, Alois Mimra z Trutnova, Pavel Mit-

Společenské odpoledne na náměstí Palackého v Hořovicích dne
7. 9. od 16 hodin. Organizuje ODS,
akce zahrnuje dětské hry, skákací
hrad, opékání vuřtů a další atrakce.
Od 18 hodin týž den se bude konat
v malém sále hořovické radnice beseda pro veřejnost, a to s Václavem
Klausem ml., expertem na školství
ODS, zejména, ale nejen o problematice školství a vzdělávání.

Vítání občánků
V sobotu 24. září 2016 se bude konat
na hořovickém zámku „Vítání nových občánků města Hořovice“. Pokud budou mít rodiče
zájem se akce zúčastnit, mohou se v předstihu
přihlásit u J. Šrámkové, tel. 737 124 123 nebo
u Mgr. Ulčové, tel.: 724 716 300. Přihlášení
obdrží pozvánku s časovým termínem.
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z usnesení rady města
Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 3. srpna 2016
n Rada města Hořovice schvaluje
podání žádosti o dotaci na akci „Odstranění škod po přívalových deštích
v Hořovicích“ ze Středočeského Povodňového fondu pro rok 2016 a zavazuje se spolufinancovat uvedenou
akci ve výši minimálně 5% z celkových nákladů projektu.

ze dne 10 června 2016
n Rada bere na vědomí informaci
o záměru na komplexní řešení úspor
tepelné energie na vytápění od společnosti ECOONE CZECH, s. r. o. Rožnov pod Radhoštěm.
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem prostor sálu radnice Státnímu
fondu životního prostředí pro konání
semináře pro občany dne 5. 10. 2016
od 16:30 - 19:00.
n Rada schvaluje termín konání veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice
na 21. 9. 2016 v 18:00 hod.
n Rada bere na vědomí zaslanou
,,Petici za zachování zeleně na Západním sídlišti“, týkající se nesouhlasu
se záměrem kácení dřevin na Západním sídlišti v rámci připravovaného
projektu ,,Revitalizace veřejné zeleně
Západního sídliště. Rada ukládá svolat
další veřejné projednání k navrženému
záměru.
n Rada v souvislosti s instalací nového
plynového kotle v provozovně Květinka v domě č. p. 366 ukládá MSBNF
jednat v souladu s usnesením rady
města ze dne 7.10. 2015 v této věci.
n Rada ukládá MSBNF prověřit možnost zrealizovat spojovací chodník
mezi sídlišti U Nemocnice a Na Okraji.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy
o dílo, podle které zpracuje Ing. Lubomír Křižák projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro
provádění stavby na akci: ,,Hořovice
– Rekonstrukce komunikace ulice Vilová, Dlážděná, Nerudova a parkoviště
ve Fügnerově ulici – DPS a to za cenu
ve výši 240.000 Kč bez DPH. Součástí
dokumentace je položkový rozpočet
a zajištění inženýrské činnosti.
n Rada nesouhlasí se změnou v plánovaném umístění parkovacích míst,
v tzv. modré zóně, ve Smetanově ulici
dle návrhu zde bydlícího občana.
n Rada nesouhlasí s parkováním
na chodníku v Herainově ulici v Hořovicích.
n Rada souhlasí při odizolování domu
č. p. 206 v ulici 9. května s úpravou
přilehlého chodníku spočívající v položení zámkové betonové dlažby místo
asfaltového povrchu s tím, že žadatel
provede zadláždění na vlastní náklady.
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n Rada souhlasí se závěry komise
jmenované zadavatelem k veřejné
obchodní soutěži na stavební vícepráce na akci „Starý zámek Hořovice č.
p. 30 - rekonstrukce prostor hospodářského křídla na knihovnu“, zadané jako jednací řízení bez uveřejnění
podle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č.
137/2006 Sb. Celková hodnota víceprací uvedená v předložených rozpočtech je 1.800.717,09 Kč bez DPH,
tj. 2.178.867,68 Kč vč. DPH, celková
hodnota méněprací je 764.602,46 Kč
bez DPH, tj. 925.168,98 Kč vč. DPH.
Cena stavební zakázky se tedy zvyšuje
na celkových 9.785.896 Kč bez DPH,
tj. 11.840.934 Kč vč. 21% DPH. Rada
zároveň souhlasí s textem dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi městem Hořovice a firmou STAVEKO,
s.r.o. dne 13. 1. 2016.
n Rada souhlasí s udělením výjimky z Nařízení rady města Hořovice č.
2/2016 ve prospěch Střediska charitativních služeb Farní charity Starý Knín
v Hořovicích. Farní charita obdrží dvě
abonentní parkovací karty po 500 Kč,
o které se bude střídat celkem sedm
pečovatelek s vlastními auty.
n Rada města bere na vědomí záporné
stanovisko Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Dopravního
inspektorátu Beroun k návrhu označit
část ulice Lidická (v úseku od křižovatky s ulicí Valdeckou po křižovatku
s ulicemi Polní a Dolní) DZ V 12c
(žlutá nepřerušovaná čára) po pravé
straně ve směru jízdy do kopce a DZ
V 12d (žlutá přerušovaná čára) po pravé straně ve směru jízdy z kopce.
n Rada nesouhlasí s možností parkování v Herainově ulici před č. p. 601
v Hořovicích.
n Rada rozhoduje o zahájení projekčních prací za účelem zrealizování
komunikačního systému v ulici Kamenné v Hořovicích. Zajistit nabídku
na zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební
povolení, vč. soupisu prací a výkazu
výměr.
n Rada souhlasí s textem dohody,
mezi Státním zemědělským intervenčním fondem a městem Hořovice, o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova, týkající se rekonstrukce lesní
cesty Mohykán-Podluhy v lesoparku
Dražovka, podle které město obdrží
dotaci ve výši 1.793.668 Kč v případě,
že dokončí rekonstrukci do 31. 3. 2017.
n Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových organizací města
Hořovice, které byly provedeny ve II.
čtvrtletí 2016.
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice pro vědeckou konferenci BRDY, Krajina a lidé, organizovanou Státním oblastním archivem
Praha v r. 2017 a s formální záštitou
Města Hořovice nad konáním této kulturní akce.
n Rada souhlasí se směnou pozemků
parcelní č. 876/2 a parcelní č. 86/3 v k.

ú. Velká Víska, ve vlastnictví 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.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy
o nájmu prostor, podle které město
pronajme organizaci Muzeum Českého krasu Beroun prostory v objektu
č. p. 27 v Hořovicích (Starý zámek
- Tvrz) pro účel expozice sbírkových
předmětů Hořovicka. Smlouva se uzavírá na dobu určitou 20 let. Nájemné
činí 1.000 Kč ročně.
n Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 k rámcové smlouvě o prodeji
zboží a poskytování služeb Vodafone
OneNet č. 011025, kterým bude prodloužen závazek společnosti Vodafone
Czech Republic, a. s. poskytovat veřejně dostupné služby elektronických komunikací městu do 31. 8. 2018.
n Rada bere na vědomí oznámení
o konání shromáždění dne 9. 9. 2016,
které podalo hnutí ANO Hořovice.
n Rada souhlasí se zněním nájemní
smlouvy, podle které město pronajme
paní Martině Kadeřábkové část pozemku parcelní č. 1112/32 v k. ú. Hořovice o výměře cca 9 m2 za účelem
zřízení venkovního posezení. Smlouva
se uzavírá na dobu určitou od 10. 8.
2016 do 30.9.2016 za nájemné 100,Kč.
n Rada souhlasí s přistoupením
ke Smlouvě o pověření k poskytování
služby obecného hospodářského zájmu č. S-8552/SOC/2016.
n Rada souhlasí s příjetím finančního
daru v celkové výši 114.500,- Kč od
města Žebrák, obcí Drozdov, Osek,
Zaječov, Chlustina, Rpety, Felbabka,
Kotopeky, Tlustice, Olešná, Hvozdec,
Neumětely, Újezd, Lochovice, Točník,
Bzová, Běštín, Podluhy, Praskolesy
a městyse Jince a Cerhovice. Současně
rada souhlasí se zněním vzoru darovací smlouvy – účelově neurčený dar
a vzoru darovací smlouvy – účelově
určený dar, podle kterých uvedené
obce, města a městyse poskytují příspěvkové organizaci Domov Na Výsluní, Hořovice finanční dary.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti, spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat na budoucím služebném pozemku parcelní
č. 978 v k. ú. Hořovice plynárenské
zařízení „nová plynová přípojka pro
dům č. p. 425, ul. Dolní, Hořovice“.
Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 3 m za cenu 500,- Kč/bm
+ DPH dle platných předpisů.
n Rada souhlasí se záměrem pronajmout paní Martině Kadeřábkové část
pozemku parcelní č. 1112/32 v k. ú.
Hořovice o výměře cca 9 m2 za účelem
umístění dětské venkovní trampolíny,
na dobu určitou od 10. 8. 2016 do 30.
9. 2016 za nájemné ve výši 100,- Kč.
n Rada schvaluje záměr pronajmout

prostor pozemku parcelní číslo č.
112/1 o výměře 1255 m2, zastavěná
plocha a nádvoří jehož součástí je stavba – budova č.p. 606, objekt občanské
vybavenosti, adresa místa Nádražní
606/14, 268 01 Hořovice, za podmínek
snížení nájmu po dobu než budou odstraněny závady stavby a bude možné
předmět nájmu užívat bez omezení.
n Rada souhlasí s níže uvedenou
souhrnnou zprávou o čerpání dotací
z rozpočtu města Hořovice – sociální
oblast – pro rok 2015. Všichni níže
uvedení žadatelé o dotaci dodali vyúčtování včas a řádně.
n Rada souhlasí s přidělením jedné
místnosti v holobytech žadatelce dle
přílohy zápisu. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou do 30. 11. 2016.
V případě pravidelné úhrady nákladů
na bydlení bude Městská správa bytového a nebytového fondu automaticky
prodlužovat nájemní smlouvu o tři
měsíce.
n Rada města schvaluje přijetí mimořádné dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci „Sportovní hala
v Hořovicích – rekonstrukce“.
n Rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na jednu místnost
v holobytech žadatelce dle přílohy
zápisu. Nájemní smlouvu
uzavřít
do 30.9.2016 za splnění podmínky sepsání uznání dluhu a dohody
o splátkách na MSBNF a uhrazení dluhu včetně úhrady běžných plateb spojených s bydlením do 31. 8. 2016.
V případě nedodržení těchto podmínek, MSBNF neuzavře po 30. září novou NS a zahájí úkony vedoucí k vystěhování této žadatelky.
n Rada souhlasí s proplacením faktury za opravu sekacího traktoru, který
slouží k zajišťování údržby fotbalového
areálu. S přihlédnutím ke čl. III písm.
e) Smlouvy o správě nemovitostí, která
byla uzavřena mezi městem Hořovice
a FK Hořovicko, snížit o proplacenou
částku příspěvek na měsíc srpen 2016.
n Rada bere na vědomí výsledky hospodaření města Hořovice za I. pololetí
r. 2016.
n Rada souhlasí s poskytnutím dotace
ve výši 10 tis. Kč Valentýně Vokurkové
na účast na mistrovství světa ve sportovním aerobiku v r. 2016.
n Rada souhlasí s poskytnutím dotace
ve výši 7 tis. Kč na pořádání motokárových závodů, které jsou pořádány
na motokárové dráze v Hořovicích v r.
2016.
n Rada souhlasí s pořízením automobilu RENAULT KANGOO za 70.000,Kč pro potřeby Domova Na Výsluní.
Současně souhlasí s čerpáním investičního fondu PO v uvedené výši.
n Rada bere na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací
města za I. pololetí roku 2016.
n Rada schvaluje poskytnutí dotace
z rozpočtu města Petrovi Koukalovi
ve výši 49 tis. Kč v souvislosti s jeho
postupem na letní olympijské hry.
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Školení krizového štábu
Poslední červnový pátek se v obci Chaloupky sešli starostové obcí Hořovicka ke školení krizového štábu za účasti HZS Hořovice a krizových úředníků HZS i MěÚ Hořovice. Na programu byly novinky z krizové legislativy, ale
také nový portál krizového řízení, který provozuje Středočeský kraj pro obce
na svém území. Dalším bodem programu bylo vyhodnocení spolupráce složek
IZS a obcí při přívalových srážkách a krupobití dne 23. května 2016. Následně
si mohli starostové a starostky na Záskalské přehradě prohlédnout přímo v akci
zásahovou techniku jednotky HZS Hořovice a dokonce se mohli projet na člunu po přehradě, čehož mnozí v horkém letním dni využili.
Lenka Redrová, MěÚ Hořovice

Hasiči Hořovice
Zásahy Hasičského Záchranného Sboru Středočeského kraje,
územního odboru Beroun, požární stanice Hořovice.
8 Od 15. 7. do 15. 8. 2016 hasiči
ze stanice Hořovice vyjížděli k 35
událostem, z toho k 6 požárům,
12 technickým událostem typu
otevření bytu, padlý strom, 8 dopravním nehodám, k 3 událostem
záchrana osob a zvířat a ve třech
případech šlo o planý poplach. Při
událostech spolupracovali se zdravotnickou záchrannou službou,
policií ČR a ostatními složkami
IZS. Při událostech došlo ke zranění 11 osob, 9 osob bylo zachráněno
a v jednom případě došlo ke zranění neslučitelnému se životem.
8 Dne 2. 8. 2016 v ranních hodinách byla jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Hořovice a Beroun vyslána k požáru
nákladního vozidla autojeřábu
na dálnici D 5 32 km směr Plzeň.
Likvidace požáru byla provedena
pomocí dvou proudů v dýchací
technice. Při požáru došlo k úniku
hydraulického oleje a motorové
nafty na těleso dálnice. Tento únik
byl likvidován pomocí sorbentů
a dále bylo zamezeno šíření úniku
do kanalizace.
8 Dne 2. 8. 2016 v 19:24 hodin

Městská policie: červenec 2016
byla jednotka HZS Středočeského
kraje ze stanice Hořovice a Beroun
společně s jednotkami SDH obcí
Kublov, Žebrák, Bzová a Broumy
vyslána na žádost PČR k pátrací
akci po hledané osobě do katastru
obce Kublov. Osoba se dle PČR
měla nacházet v lesích v oblasti
obcí Bzová a Kublov. Na pátrací
akci byl povolán vrtulník PČR
s termovizí. Cca po dvouhodinové pátrací akci byla osoba složkami IZS nalezena.
8 Dne 4. 8. 2016 v podvečerních
hodinách byla jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Hořovice společně s jednotkami SDH
obcí Lochovice, Hostomice a Zdice vyslána na požár pole do katastru obce Lochovice. Na místě
zjištěn požár posekaného pole, zasaženo bylo několik balíků slámy
a částečně stroj na lisování balíků.
8 Dne 13. 8. 2016 v podvečerních hodinách byla jednotka
HZS Středočeského kraje ze stanice Hořovice a Beroun společně
s jednotkou SDH Žebrák vyslána
k požáru místnosti rodinného
domu do Žebráku. Po průzkumu
byl zjištěn částečný požár vybavení místnosti, který byl likvidován
vysokotlakým proudem v dýchací
technice.

8 Dne 10. 7. 2016 krátce před
půlnocí přijala hlídka MP anonymní telefonické oznámení o vloupání do prodejny tabáku
na Palackého Náměstí. Strážníci dorazili na místo události
během několika minut. Skleněné vstupní dveře prodejny byly
otevřené a uvnitř byl nepořádek. Dále byl poškozen mincovník a vstupní dveře veřejné WC.
Hlídka MP místo činu zajistila
a ihned vyrozuměla Policii ČR.
Na základě záznamu kamerového systému se podařilo pachatele vypátrat.
8 Dne 18. 7. 2016 v 19.40 oznámil zástupce vedoucího prodejny Lidl na linku MP chyceného
zloděje. Jednalo o nezletilce,
který v prodejně odcizil zboží za 709 Kč. Celá věc byla
postoupena odboru sociálně
právní ochrany dítěte Městského úřadu Hořovice k dalšímu
opatření.
8 Dne 19. 7. 2016 v 19.38 hodin kontaktovala strážníky
obyvatelka města Hořovice.
Při návratu ke svému vozidlu
na parkovišti u OD Billa zjistila v každém kole svého vozidla

vbodnutý hřebík. Jelikož se jedná o několikátý takový případ
na území města a celá věc je již
v řešení PČR, byla tato na místo
přivolána.
8 Dne 22. 7. 2016 ve 23.54 poskytla MP Hořovice na žádost
operačního důstojníka PČR Beroun součinnost při hledání osoby, která telefonicky oznámila, že
spáchá sebevraždu. Strážníci MP
společně s hlídkami PČR z Berouna a Králova Dvora prohledaly několik různých adres uvedených oznamovatelkou a přilehlé
okolí. Hodinu po půlnoci se hlídce PČR podařilo osobu na jedné
z uvedených adres najít. Na místo
byla přivolána RZS, která ji převezla do nemocnice v Hořovicích. Celá věc v šetření OO PČR
Hořovice.
8 Dne 9. 7. 2016 navštívili strážníci MP společně s policisty dálničního oddělení a tiskovou mluvčí
PČR letní dětský tábor pořádaný
městy Beroun a Hořovice. Zde
s dětmi hovořili o práci policistů
a strážníků a nakonec jim předvedli zásah služebního psa.
Petr Hůla, zástupce velitele
městské policie

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166

Téměř rok trápily občany případy vloupání do rodinných domů
Téměř rok trápily obyvatele Hořovic, Králova Dvora a Berouna případy vloupání do rodinných domů, kdy pachateli stačilo mnohdy
pár minut k tomu, aby vykradl jejich obydlí.
Svou trestnou činnost páchal většinou v dopoledních hodinách, kdy počkal na okamžik odchodu majitele domu. V některých případech
i pouhý dopolední nákup poškozeného mu
stačil k tomu, aby vloupání provedl. Pachatel
použil k vniknutí dovnitř vždy násilný způsob
a uvnitř bral vše, co mu přišlo pod ruku. Poškozeným zmizela drahá elektronika, šperky, peníze a mimo dalších věcí dokonce i potraviny.
Kriminalisté se těmito případy intenzivně
zabývali, vyhodnocovali zajištěné stopy, monitorovali místa a tipovali možné pachatele.
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Na horkou stopu je přivedly také poznatky
z kriminálně závadového prostředí a postřehy občanů. Veškeré nashromážděné indicie je
dovedly až k podezřelému 28ti letému cizinci,
který se v minulosti obdobné trestné činnosti
dopouštěl na území své domoviny. Delší dobu
se však zdržoval na území města Hořovice.
Dne 8. srpna 2016 v odpoledních hodinách
však spadla klec a kriminalisté muže zadrželi
přímo ve městě Hořovice.
Na základě dosavadního šetření mu kriminalisté zatím prokázali patnáct případů
vloupání. I nadále dochází k vyhodnocování
dalších stop, rovněž byla provedena domovní prohlídka, při které byly zajištěny věci pocházející z trestné činnosti, u nichž budou

policisté zjišťovat majitele. Počet vykradených
domů tedy ještě nemusí být konečný. Policisté
předpokládají, že obviněný muž by mohl mít
na svědomí přes dvacet těchto případů. Celková způsobená škoda, která poškozeným vznikla, dosáhla zatím částky 1.300.000,-Kč.
Muži bylo sděleno obvinění hned z několika trestných činů a to: krádež, porušování
domovní svobody, poškození cizí věci a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku, za což mu v případě
odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce
dva až osm let. V současné době je muž stíhán
vazebně.
nprap. Marcela Pučelíková
tisková mluvčí Policie ČR Beroun
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník MěÚ Hořovice tímto oznamuje v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění (dále jen zákon o úřednících), vyhlášení
výběrového řízení na obsazení pracovního místa

samostatný odborný referent odboru
technického a dopravního – investiční pracovník
Pracovní náplň: příprava podkladů pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a jejich kontrola, zajišťování investiční a údržbové činnosti města, průběžná kontrola a přejímání investičních a údržbových prací,
příprava a kontrola smluv v oblasti investic a údržby majetku města, spolupráce při zajišťování dotačních
titulů, spolupráce při zajišťování a realizaci protipovodňových opatření a úkolů krizového řízení.
Místo výkonu práce: Městský úřad Hořovice, katastrální území města Hořovice a správní obvod Městského
úřadu Hořovice.
Platové zařazení: max. 10. platová třída, dle NV č. 564/2006 Sb. v platném znění
Pracovní poměr: na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce
Předpokládaný den nástupu: 1. 11. 2016 nebo dle dohody
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ve znění
pozdějších předpisů:
n fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, plně svéprávná n státní občan České republiky, popřípadě
cizí státní občan s povoleným trvalým pobytem na území České republiky, ovládající jednací jazyk n bezúhonnost
Jiné požadavky stanovené územním samosprávným celkem pro vznik pracovního poměru:
n středoškolské vzdělání (vysokoškolské vzdělání výhodou) n znalost práce na PC (Windows, MS Office)
n řidičské oprávnění skupiny „B“ n praxe při výkonu veřejné správy výhodou n zkouška zvláštní odborné
způsobilosti výhodou
Uchazeč podá k územnímu samosprávnému celku PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKU, která musí obsahovat tyto náležitosti:
n jméno, příjmení, titul n datum a místo narození n státní příslušnost n místo trvalého pobytu n číslo
občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana n kontaktní
spojení GSM a e-mailová adresa n datum a podpis uchazeče
Doklady, které zájemce připojí k přihlášce:
n životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech n výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný
doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením n ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
n ověřená kopie o případném vykonání zvláštní odborné způsobilosti
Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 13.00 hod. dne 30.09.2016
Místo a způsob podání přihlášky:
budova Městského úřadu Hořovice, Palackého náměstí 2, podatelna umístěná v přízemí.
Přihláška bude podána v zalepené obálce, označené v levém horním rohu textem: „NEOTVÍRAT - Výběrové
řízení – samostatný odborný referent odboru technického a dopravního – investiční pracovník“
Adresa, na kterou lze přihlášku ve výše uvedené lhůtě odeslat:
Městský úřad Hořovice
Palackého nám. 2/2
268 01 Hořovice
Poučení uchazeče dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Osobní údaje poskytnuté uchazečem v přihlášce a jejích přílohách městu Hořovice jako správci jsou povinně poskytovanými údaji pro účely výběrového řízení v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Neposkytnutí požadovaných osobních údajů
má za následek vyřazení uchazeče. Po posouzení přihlášek výběrovou komisí budou uchazeči informováni
o výsledku výběrového řízení na adresu uvedenou v přihlášce. Nebudou žádní další příjemci osobních údajů
uchazeče.
Po ukončení výběrového řízení je možné si osobně vyzvednout předložené doklady do 30.10.2016 na odboru organizačním a obecní živnostenský úřad, Palackého nám. 640, v kanceláři č. 108. Po uplynutí této
lhůty budou doklady skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu zrušit, nebo
nejmenovat žádného z uchazečů, kteří doručili přihlášku do funkce samostatný odborný referent odboru technického a dopravního – investiční pracovník.
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Městská mateřská škola Hořovice

Hledáme kuchařku
do MMŠ Hořovice
nástup 1. 9. 2016, celý úvazek
Kontakt: A. Kebertová
tel. 734 159 443

KURZY ANGLIČTINY
2016 – 2017

Pro děti i dospělé, jednotlivce i skupiny,
začátečníky i pokročilé.
Příprava pro maturanty.
Kurzy začínají v září.

Mgr. Iva Šímová, Modřínová 1313, Hořovice
Bližší informace na tel. 604 820 906
(spíše ve večerních hodinách)

Domov Na Výsluní, Hořovice
přijme
pracovníka sociálních služeb
možno i na zkrácený úvazek.
Bližší informace:
paní Černá - tel. 723 511 759
Pozvánka na veřejné projednávání
projektového záměru:

„REVITALIZACE ZELENĚ
– ZÁPADNÍ SÍDLIŠTĚ“
Vážení občané, město Hořovice zadalo
zpracování projektu revitalizace sídlištní zeleně v lokalitě Západní sídliště.
Projektovou dokumentaci zahrnující návrh
nového řešení sídlení zeleně zpracovala společnost Living in green, s. r. o., která má bohaté
zkušenosti v oblasti návrhu zahradní, parkové
a sídelní zeleně, včetně zpracování žádostí pro
spolufinancování realizací z dotačních titulů.
Součástí zpracovaného návrhu je nová výsadba stromů, keřů a travnatých ploch, ale také
kácení vzrostlých převážně jehličnatých stromů. Tyto stromy jsou dle projektu vyhodnoceny se zdravotním poškozením, případně vyhodnoceny jako nevhodné pro sídelní zeleň.
Vzhledem k tomu, že se mnohdy jedná
o stromy se stářím několika desítek let i více, považujeme za vhodné, aby jste se k případnému
kácení těchto vzrostlých stromů vyjádřili a pomohli nám tak docílit finální podoby projektu.
Zveme Vás tedy tímto na veřejné projednání, kde bude představen celý projekt a prezentovány stromy, které jsou navrženy ke kácení.
Veřejné projednání se uskuteční v pondělí dne
5. 9. 2016 od 18:00 v klubu Labe.
Děkujeme za Vaši účast.
Odbor technický a dopravní MěÚ Hořovice

www.mesto-horovice.cz

informace

Dny zámecké kuchyně

Lesní klub Mohykáně

Lesní klub Mohykáně nabízí volná
místa pro děti od 3 do 6 let. Poslední
termín zápisu na školní rok 2016/17 se
koná 5. 9. od 17:00 hod. v zázemí Lesního
klubu - Slunečné místečko u Dražovky –
číslo pozemku 2348/2 katastrální území
Hořovice. Pokud budou volná místa, přibíráme i v průběhu roku.
Klub je otevřen po, út a st od 8 do 16:30
hod. Zázemí je indiánské týpí, kouzelná
louka u lesoparku Dražovka a zastřešená
pergola s letní kuchyní. Max. počet dětí
ve skupině je 15, vždy se dvěma průvodci.
Školní rok začínáme v pondělí 5. 9. 2016.
Klub funguje na principech lesní mateřské školy. Rodiče, děti a klub je pevná
trojice, kde dítě zažívá důvěru a radost ze
společné spolupráce – to je hlavní pilíř
fungování. Intenzivní kontakt s přírodou
v nejdůležitějším období dětského vývoje
v prvním sedmiletí. Opíráme se o tradice
a svátky, které společnost drží po tisíciletí.
Každý den má svou náplň: tvořivé dílny,
Historický program je pro návštěvníky připraven na louce v zámeckém parku. Hlavním bopracovní činnosti, vaření a pečení, prodem akce je polní bitva z poloviny 15. století, kdy vůdce kališníků a pozdější král Jiří z Poděbrad
vázeno písněmi, říkadly, hrami a vyprásjednocoval Čechy rozvrácené husitskou revolucí. V naší volné rekonstrukci se střetne Jiřího
věním. Podporujeme u dětí sebedůvěru,
vojsko s katolickou šlechtou
samostatnost, komunikaci, fantazii, dobspojené do Strakonické jednorý vztah k druhým a k přírodě.
ty. V bitvě změří své síly rytíři,
Nově otvíráme od září rodinný klubík
žoldnéři, husité a nebudou chypro maminky / tatínky s dětmi do 3 let,
bět ani dělostřelci. V doprovodkde je v zázemí prostor s programem pro
ném programu vystoupí šermíři,
děti i rodiče.
hudebníci či tanečnice. NávštěvMotto: „s dětmi v rytmu přírody,
níci si též mohou nakoupit dov rytmu srdce“
bové zboží na tržišti, či si zkusit
Spolek MOHYKÁN
střelbu z luku a kuše. Za zhlédSídliště K. Sezimy 1115
nutí též stojí zámecká
expozice,
	
  
Hořovice
	
  
či občerstvení v zámecké krčmě.
www.mohykane.webnoOtevření areálu a zámecké
de.cz, e-mail: spolekmo	
  
expozice 10:00, začátek doprohykan@centrum.cz
	
  
vodného programu
od 12:00,
FB: Spolek Mohykan, tel: 731 473 206
Lesní	
   klub	
   Mohykáně	
   nabízí	
   volná	
   místa	
   pro	
   děti	
   od	
   3	
   do	
   6	
   let.	
  
začátek bitvy v 15:00.
Poslední	
   termín	
   zápisu	
   na	
   školní	
   rok	
   2016	
   /	
   17	
   se	
   koná	
   5.	
   9.	
   od	
  

Ve dnech 3. - 4. 9. a 10. - 11. 9. můžete
od 10 do 16 hodin opět navštívit zámeckou
kuchyni, kde to bude vonět pokrmy připravovanými podle starých zámeckých jídelníčků.
Speciální prohlídka zaměřená na gastronomii na zámku v době počátku 20. století Vás
seznámí s chodem panského sídla od ranních
hodin při snídani po odpolední čaj a společnou večeři. V zámecké kuchyni pak zavoní
speciální pivní polévka pro šestinedělky nebo
oblíbená knížecí paštika. Prohlídka povede
kolem jídelního výtahu, malé jídelny se snídaní, knihovny s odpoledním čajem, ložnice
se snídaní pro šestinedělky, salónu s ukázkou nápojového skla, velké jídelny s bohatou
slavnostní tabulí, oválné knihovny s ukázkou
stolování v přírodě, herny a dále modrým salónkem s ukázkou teplých nápojů do ložnice

s prostřeným postním stolem. Prohlídka s odborným výkladem o stolničení potrvá cca 90
minut. Vstupné: Plné 110 Kč, Snížené 75 Kč.

Bitva na zámku Zbiroh: 3. a 4. září 2016

17:00	
  hod.	
  v	
  zázemí	
  Lesního	
  klubu	
  -‐	
  Slunečné	
  místečko	
  u	
  Dražovky	
  –	
  číslo	
  
pozemku	
   2348/2	
   katastrální	
   území	
   Hořovice.	
   Pokud	
   budou	
   volná	
   místa,	
  
přibíráme	
  i	
  v	
  průběhu	
  roku.	
  
	
  

BEROUN

Klub	
  je	
  otevřen	
  po,	
  út	
  a	
  st	
  od	
  8	
  do	
  16:30	
  hod.	
  Zázemí	
  je	
  indiánské	
  týpí,	
  
kouzelná	
  louka	
  u	
  lesoparku	
  Dražovka	
  a	
  zastřešená	
  pergola	
  s	
  letní	
  kuchyní.	
  
Max.	
  počet	
  dětí	
  ve	
  skupině	
  je	
  15,	
  vždy	
  se	
  dvěma	
  průvodci.	
  Školní	
  rok	
  
začínáme	
  v	
  pondělí	
  5.	
  9.	
  2016.	
  

autocamp Na Hrázi

hudební festival

www.letorosty.cz

Klub	
  funguje	
  na	
  principech	
  lesní	
  mateřské	
  školy.	
  Rodiče,	
  děti	
  a	
  klub	
  je	
  pevná	
  
trojice,	
  kde	
  dítě	
  zažívá	
  důvěru	
  a	
  radost	
  ze	
  společné	
  spolupráce	
  –	
  to	
  je	
  hlavní	
  
pilíř	
   fungování.	
   Intenzivní	
   kontakt	
   s	
  přírodou	
   v	
  nejdůležitějším	
   období	
  
dětského	
   vývoje	
   v	
   prvním	
   sedmiletí.	
   Opíráme	
   se	
   o	
   tradice	
   a	
   svátky,	
   které	
  
společnost	
   drží	
   po	
   tisíciletí.	
   Každý	
   den	
   má	
   svou	
   náplň:	
   tvořivé	
   dílny,	
  
pracovní	
   činnosti,	
   vaření	
   a	
   pečení,	
   provázeno	
   písněmi,	
   říkadly,	
   hrami	
   a	
  
vyprávěním.	
   Podporujeme	
   u	
   dětí	
   sebedůvěru,	
   samostatnost,	
   komunikaci,	
  
fantazii,	
  dobrý	
  vztah	
  k	
  druhým	
  a	
  k	
  přírodě.	
  	
  

Michal Prokop a Framus Five
R
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Laura a její tygři Dětské dopoledn sobota 17.
	
  

ZVE
AL
V
I
Tmaminky	
  /	
  tatínky	
  s	
  dětmi	
  
Nově	
  otvíráme	
  od	
  září	
  rodinný	
  klubík	
  pro	
  
FES
do	
  3	
  let,	
  kde	
  je	
  v	
  zázemí	
  prostor	
  
NsA	
  programem	
  pro	
  děti	
  i	
  rodiče.	
  	
  
Motto:	
  „s	
  dětmi	
  v	
  rytmu	
  přírody,	
  v	
  rytmu	
  srdce“	
  
	
  

Provozovatel:	
  Spolek	
  MOHYKÁN,	
  Sídliště	
  K.Sezimy	
  1115,	
  26801	
  Hořovice,	
  IČ:	
  02649144	
  	
  
www.mohykane.webnode.cz  e-mail: spolekmohykan@centrum.cz 	
  FB:	
  Spolek	
  Mohykan	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
tel:	
  731	
  473	
  206	
  	
  	
  

www.mesto-horovice.cz
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Kulturní a společenský servis
n Galerie Starý zámek
Vrbnovská 30/1, Hořovice
n MŮJ SVĚT
Město Hořovice a Městské kulturní centrum
Vás zvou na vernisáž a výstavu fotografií
a obrazů Jany a Evy Vinterových s názvem
MŮJ SVĚT. Vernisáž se koná v úterý 6. 9.
od 18:00. Výstava bude otevřena od 1. 9.
do 1. 10. 2016, vždy v úterý, čtvrtek a sobotu
od 13:00 do 18:00.

VINTEROVÁ
nEVAKlub
Labe

Profesionální malíř, grafik a designer. Absolvent SPŠG Hollarovo náměstí,
studium na AVU – ateliér Jar. Jareše – krajinomalba.

Vísecké nám. 198, e-mail: labe.prochor@
Kromě vlastní volné tvorby pracovala řadu let v oboru propagační grafiky
seznam.cz,
www.klublabe.cz
a výstavnictví, později jako designer, zejména dětských dřevěných hraček.
Má za sebou realizaci řady autorských výstav. Po celou dobu své aktivní

n Teorie
filmová
činnosti malovalaTYGRA
(tempera, olej, -pastel),
vynikající projekce
jsou její kresby a karikatury
(tužka, fix). Kod
nim se19:30
v poslední době vrátila ve výstavách s Janou
8. 9.
čtvrtek
ČRVinterovou.
/ Slovensko, 2016, 101 min., tragikomedie.
Ing. arch.
JANA VINTEROVÁ
Režie:
Radek
Bajgar. Hudba: Jan P. Muchow.
Hrají:
Jiří Bartoška,
Eliška
Balzerová,
Iva
Aktivní architekt,
kouzlo fotografie objevila
až v posledních
letech.
Člen ČSF, ČSA a člen
Fotoklubu
Beroun.
Janžurová,
Táňa
Vilhelmová,
Pavla Beretová,
fotografii
graficky Kohák.
upravuje a kombinuje
s kresbami,
rytinami
JiříNejraději
Havelka,
Jakub
Vstupné
90 Kč.
a jinými výtvarnými technikami. V poslední době nalezla kouzlo romann HOŘOVICKÉ
TOULÁNÍ aneb DEN
tického projevu upravené fotografie. V jejích projevech je patrný obdiv
PLNÝ
VĚDOMOSTÍ
A SOUTĚŽÍ
k tvorběHER,
Karla Zemana
a Jiřího Trnky.
10. 9. sobota od 9:00
Zahrada klubu Labe. Je na čase poznat krásy
a taje města Hořovice. Akce není věkově omezena, toulat se a luštit mohou celé rodiny.
Připravené budou dvě trasy – cca 4 km a 8 km.
Cyklisté poznají krásu CHKO Brdy. V 9:30
možnost hromadného startu s průvodcem.
Na výběr cyklotrasy dlouhé cca 35, 20 a 5 km.
V cíli dostanete malou odměnu, list účastníka.
Na závěr si budete moci opéct špekáček. Pořádá
sdružení Sedmikráska ve spolupráci s městem
Hořovice, spolkem Mohykán a panem M.
Veverkou.
n UČITELKA – filmová projekce
14. 9. středa od 19:30
Drama. Česko, Slovensko, 2016, 102 min.,
přístupno. Režie: Jan Hřebejk. Scénář: Petr
Jarchovský. Hrají: Zuzana Mauréry, Peter Bebjak, Zuzana Konečná, Csongor Kassai a další.
Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející
učitelka manipuluje prostřednictvím svých
žáků jejich rodiči za účelem osobního oboha-
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cení, ať už v podobě materiálních výhod, či dokonce vidiny milostného poměru...
n MALÝ PRINC – dětská filmová projekce
18. 9. neděle od 16:00
Animovaný, Francie, 2015. Od Marka Osborna, režiséra Kung Fu Pandy, přichází první
celovečerní animovaná adaptace slavného díla
o přátelství, lásce a skutečném štěstí.
n PAVEL DOBEŠ
23. 9. pátek od 19:30
Po mnoha úspěšných koncertech v r. 2015 Pavel Dobeš pokračuje i v roce 2016 s úspěšným
pořadem „Jarmile je už 35 let“. 35 let vystupování na českých i zahraničních pódiích
Pavel Dobeš vtipně a výstižně komentuje a jednotlivé etapy své tvůrčí činnosti dokládá léty
prověřenými hity.
n Ze srdce Evropy do Santiaga
de Compostela …
26. 9. pondělí od 19:00
Beseda spojená s projekcí Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela … aneb pěšky z České republiky až k oceánu na západ Španělska. Přednáší:
Patrik Kotrba. I cesta do Santiaga může být ryzí
cestovatelský svátek. Vezměte si batoh na záda,
jenž pro vás bude téměř po dva roky domovem,
kytaru do ruky, jež vám bude potěšením i obživou
a vydejte se pěšky z domu přes půlku rodného
kontinentu až na západ Španělska, kde vás zastaví oceán. Cesta trvala tak dlouho, že už snad
ani nebyla cestou, ale životním stylem. Jaké je to
spát pod širým nebem, v lesích a čerpat odtud
inspiraci pro verše a písně? Jaké je to probudit se
na skále nad mořem, uvidět mihotavý, odzbrojující východ slunce, ještě se zalepenýma očima
sahat po nejlevnějším foťáku a udělat snímek, co
za to stojí? A jaké je Santiago? Vše promítneme,
zahrajeme, předneseme.

Informační centrum
Palackého nám. 2, tel.: 311 545 317,
email: ic@mesto-horovice.cz
Předprodej vstupenek:
n MANDRAGE
VŠECHNY KOČKY TOUR PART II.
5. listopadu 2016 od 19:30, Společenský
dům Hořovice. Cena vstupenky 320 Kč.
n ARAKAIN DYMYTRY TOUR 2016
17. 11. 2016 od 19:00, PŘÍBRAM Divadlo
A. Dvořáka. Cena vstupenky 399 Kč. Podzimní Arakain Dymytry Tour 2016 s CD
zdarma pro prvních 2000.
Kombinace Arakain x Dymytry na metalové fanoušky zkrátka funguje, a tak se
i během letošního podzimu mohou těšit
na pokračování tohoto úspěšného spojení.
Jarní turné se setkalo s obrovským zájmem
ze strany fanoušků. Unikátní propojení kapel, společné songy, všech 10 muzikantů
na jednom pódiu, společné sólo bubeníků – v tomto duchu se ponese i podzimní
Arakain Dymytry tour.

září 2016

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 24. 9. 8:00 – 11:00
n Internet pro veřejnost
Pondělí - čtvrtek 8:00 - 11:00, 12:00 – 17:00
Pátek
8:00 - 11:00
Sobota 24. 9. 8:00 - 11:00

n Přednášky
n Digitus Hořovice
4 „(NE) BEZPEČNÝ VĚK“
7. 9. 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. Senioři patří k jedné
z nejvíce ohrožených skupin osob zejména
v souvislosti s majetkovou trestnou činností. Již
třikrát jsme pořádali besedu „(NE) BEZPEČNÝ
VĚK“ zabývající se tímto tématem, a protože
se setkala s velkým úspěchem, rádi jsme opět
pozvali nprap. Marcelu Pučelíkovou, tiskovou
mluvčí Policie ČR. Když víte, co vás může
ohrozit, mátě větší šanci se bránit.

n Taneční kurzy
Podzim 2016 (12. sezóna)
Společenský dům
Mládež – začátečníci: Pátky 9., 16., 23. a 30. 9.,
úterý 27. 9., vždy od 18:30
Dospělí – stř. a více pokročilí: Pátky 9., 16., 23.
a 30.9., vždy od 20:40
Taneční škola Blanky Vášové, tel. 603 238 090,
e-mail: vasova@volny.cz, www.tanecni.net

n Domeček Hořovice
Větrná 869, tel. 311 512 223
www.domecekhorovice.cz
n Příležitostné akce
4 24. 9. od 13:00 do 16:00, Lesopark
Dražovka.
POHÁDKOVÝ
LES
pro
veřejnost, děti ZŠ a MŠ. Tradiční procházka
Pohádkovým lesem pro malé i velké milovníky
pohádek. Děti po splnění úkolů pohádkových
postav dostanou odměnu. Poplatek: dospělí
40,-Kč, děti 20,- Kč.
n Zájmové kroužky
4 Na školní rok 2016-2017 připravuje SVČ DOMEČEK HOŘOVICE nabídku zájmových
kroužků pro děti, mládež i dospělé.
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informace
4 Zájmové kroužky naleznete od 1. září 2016
na www.domecekhorovice.cz.
4 Zahajovací schůzky budou probíhat od 26.
září do 7. října 2016.
JAK SE PŘIHLÁSIT?
4 Na vybraný kroužek se přihlaste online na webových stránkách.
4 Podepsanou přihlášku přineste na zahajovací
schůzku zájmového kroužku.

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, lektorka Mgr. Ilona
Čížková. Aktuální informace na webu: http://
zumba-s-ilonou.webnode.cz/
4 Mimiklub a herna
– cvičení, tvoření, povídáni
Lektorka Renata Babelová, aktuální informace
na webu: http://sedmikraska-horovice.cz
4 Oáza vnitřního míru – meditace, relaxace,
dechová cvičení CHI-KUNG
Lektorka Štěpánka Vlachová, aktuální informace
na webu: http://eftzesrdce.webnode.cz/
4 Kurz baby masáží
Přijďte se naučit techniku masáže miminek!
Lektorka Renata Babelová, aktuální informace na webu: http://www.masazehorovice.cz/
kurz-masazi-kojencu/
4 Arterapie pro děti, dospělé
Sebepoznávací kurzy, kde formou hry a výtvarného vyjádření poznáváte své já a své místo ve světě. Naučíte se relaxovat, meditovat,
projevovat emoce. Přednášky, kde se o sobě
a svém okolí mnoho dozvíte. Lektorka Kamila
Poláková, aktuální informace na webu: www.
polakova-kineziologie.ic.cz
4 Hořovické toulání
10. 9. sobota od 9:00. Více v rubrice Klub Labe.
4 Bleší trh aneb Samoprodejní bazárek
všeho, co vám doma překáží
17. 9. sobota od 8:00 do 13:00, sál hořovické
radnice. Sortiment neomezen: oblečení,
hračky, knihy, domácí potřeby, sportovní
potřeby, nábytek.…. Větší věci lze vyfotit a dát
na nástěnku! Bližší informace: Renata Babelová, Tel.: 725 980 975, mail: sedmikraska-os@
seznam.cz

n Tvořivý ráj
Pražská 376, Hořovice
tel: 777 873 947, tvorivyraj@seznam.cz,
www.tvorivyraj.cz, FB Tvořivy ráj
TVOŘIVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ:
4 9. 9. – Fimo: Sítotisk s Janou Svobodovou
4 13. 9. – Šité korálky s Janou Vymazalovou
4 20. 9. – Krabičky na drobnosti s H. Humlovou
4 23. 9. – Pedig s Alenkou Hertlovou
4 Keramika pro dospělé s Janou nebo Andreou
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Tvořílci - jednorázové tvořivé
kurzy pro děti:
Začínáme od 19. 9. 2016. 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 2016/2017:
4 Pondělí od 14:15 -15:15 Ateliér dětské kresby
pro děti od 5 -10 let .Lektor: Mgr. Eva Veličová
4 Pondělí od 15:30 -17:00 - Ateliér kresby pro
pokročilejší děti od 8 - 21 let .Mgr. Eva Veličová
4 Úterý od 15:30 -17:00 - Ateliér kresby pro
pokročilejší děti od 7 - 21 let. Mgr. Eva Veličová
4 Středa od 15:30 -17:00 - Ateliér kresby pro
pokročilejší děti od 8 - 21 let. Lilian Jieri
4 Středa od 14:15 –15:15 - Ateliér dětské kresby od 4-10 let – HRAVÁ PASTELKA. Blažejová
4 Čtvrtek od 14:15 -15:00 nebo10:00 -10:45 Keramická dílnička, dětičky tvoří s maminkou
od 2 let
4 Čtvrtek od 15:20 – 16:45 - Keramická dílnička pro děti od 5 let. Vymazalová
4 Pátek od 14:30 – 16:00 - Ateliér plný tvořivých technik, Dědová a Blažejová
Informace o cenách a detailní popis kurzu
najdete na www.tvorivyraj.cz nebo FB Tvořivy ráj

n Beroun
Muzeum českého krasu
n Český plakát
od 7. 9.
Výběr z bohaté sbírky plakátů Agentury
ProVás, s. r. o. dokumentuje nejrůznější výtvarné styly v plakátu od přelomu 19. a 20.
století. Většina děl se zabývá obchodní reklamou, filmovou propagací i komunistickou
propagandou. Výstava bude otevřena od 7. 9.,
vernisáž proběhne 14. 9. od 17 hodin.
n Podzimní řemeslný jarmark
10. 9. a 11. 9.
Pro návštěvníky proslulých berounských
hrnčířských trhů Muzeum Českého krasu
každoročně připravuje jarmark řemesel pod
širým nebem v prostorách expozice Geopark
Barrandien.
n Jan Rynda - ohlédnutí ... VĚTŠÍ
od 10. 9.
Autorská výstava volně navazuje na výstavu Malé ohlédnutí. Sochy, obrazy, objekty, asambláže
budou pro návštěvníky k vidění ve výstavní síni
Konírna. Vernisáž 10. 9. od 19:00.
n Flerjarmark – Sbohem, léto!
17. 9. od 9:00 do 17:00
Na jarmarku naleznete nejrůznější ručně
vyráběné dekorace, bytové doplňky, košíky,
šperky, oděvy pro malé i velké, ale také hračky
pro děti, miminka a mnoho dalšího.
Sál České pojišťovny
n Je Evropa ve válce?
13. 9. úterý od 19:00
Beseda s Jefimem Fištejnem, novinářem
a spisovatelem. Moderuje Jiří Oberfalzer.
Vstup zdarma.

n Co jste v Četnických
humoreskách neviděli
20. 9. úterý od 19:00
Beseda s nercem Tomášem Töpferem. Moderuje Jiří Oberfalzer. Vstup zdarma.
n Di Grine Kuzine
25. 9. neděle
Špičková kapela evropské worldmusic... balkánský klezmer, berlínský kabaret, irský pub
rock, jazz...
n Tapia eta Leturia
28. 9. středa
Slavná baskická kapela se po osmi letech vrací
do ČR. Právě uplyne osm let od nezapomenutelného tříhodinového společného koncertu v Berouně s Čechomorem.
JINá káva
n La Gitana
14. 9. středa
Izraelští Liron Meyuhas, Netanel Lesser, Tal
Avraham z Negevské pouště na světová pódia.
POLE DANCE BEROUN
n Nové kurzy začínají již v září. Pole dance
je účinná metoda, jak účinně tvarovat tělo
a dát průchod svému svůdnému já. Přijďte
ho vyzkoušet i vy! Na společné lekce se těší
certifikovaná lektorka Denisa. FB pole dance
denisa, tel.: 606 343 824.

n Dobříš
n Zbraně mušketýrů
– výstava rekvizit
V rámci I. prohlídkového okruhu zámku
na vás čekají repliky zbraní a kostýmy z natáčení. Shlédnout můžete lovecké zbraně nebo
chladné zbraně mušketýrů. K vidění jsou také
jezdecké šaty královny či osobní věci Milady
de Winter. Potrvá do 15. 9.
n Koncert Lucie BílÉ
4. 9. – nádvoří zámku od 19:00
n DOBŘÍŠSKÉ ZÁŘENÍ 2016
4. 9. – nádvoří zámku od 19:00 hodin
Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Dobříši a Římskokatolická farnost Dobříš
vás srdečně zvou na podzimní kulturní festival.
4 Od 5. září bude probíhat výstava „Dobříšské záření na plakátech Františky Vandasové“,
která připomene plakáty, které pro minulé ročníky festivalu Dobříšské záření vytvořila tato
místní výtvarnice. Výstava bude zakončena
dernisáží v pátek 21. října od 19 hodin v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši, Na Nábřeží 1650.
4 V „Neděli nejen pro děti“ 4. září od 15.00
zveme rodiny s dětmi na zahradu evangelické
fary, kde budou pro děti připraveny hry a soutěže a také představení Čertovská pohádka
v podání divadelního souboru Studna. Vstupné je dobrovolné.
4 V sobotu 10. 9. od 20.:00 zveme na Pantomimu „Sama sebou“ - pohybové a hudební
představení Michaely Dolákové, autorská hudba Karolina Šustová. Vstupné 100 Kč. Představení se koná v evangelickém kostele v Dobříši,
Husova 1556.
4 V neděli 20. 11. od 16:00 bude festival
ukončen koncertem Trigonum musicum
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informace
po francouzsku. Vystoupí Lydie Härtelová –
harfa, David Prosek - hoboj, Jan Keller – violoncello. Vstupné 100 Kč, sponzorské 150 Kč.
Koncert se koná v evangelickém kostele.

n Králův Dvůr
n Starý pecky s Oldou Burdou
2. 9. pátek od 20:00
Přijďte se rozloučit s létem na zámek.
n Babouci
18. 9. neděle od 16:00
Sokolovna. V rámci cyklu Králodvorské čaje.
Nejstarší jihočeská dechovka. Vstup zdarma.

n Točník - hrad
n Netopýří večírek
3. 9. pátek od 19:00
Povídání, ukázky, echolokační odchyt s Ditou
Weinfurthovou.
n Indiáni z Točníku
17. - 18. 9. sobota a neděle od 10:00
Hrad v obležení Indiánů

n Zdice
n Co jste v Četnických
humoreskách neviděli
15. 9. čtvrtek od 18:30
Beseda s nercem Tomášem Töpferem. Moderuje Jiří Oberfalzer. Vstup zdarma.
n Dámská šatna
21.9. středa od 19:30
Společenský dům. Představení Divadla Na Vísce Hořovice.

n Církevní akce
n Církev římskokatolická
Milí přátelé,
v předchozím povídání jsem se věnoval modlitbě jako takové. Zdůraznil jsem, že křesťanská
modlitba je odpovědi na veliký dar Boží lásky, je to
touha po Bohu. Existuje v mnoha formách, vždyť
každému vyhovuje trochu něco jiného. Navíc platí,
je-li modlitba skutečně projevem vztahu, lásky, tak
ta láska přece nemá jediný projev, jedinou formu.
Láska je vynalézavá, jak říká svatý Pavel, a když
máme někoho rádi, tak máme spousty způsobů,
jak komunikujeme, jak si dáme navzájem poznat,
že o sebe stojíme, že si sebe vážíme. Proto velikou
roli hraje, co právě prožíváme nejen my sami,
ale naši blízcí a lidé v našem okolí. Katechizmus
uvádí krásné pasáže o modlitbě. Mluví o modlitbě
chvály, díků, velebení, klanění, proseb, nad Božím
slovem, tedy Biblí... Je modlitba liturgická, tedy
společná, veřejná, i modlitba osobní, soukromá.
Mluvíme o modlitbách spontánních i naučených.
Ty bývají někdy tzv. rytmické, kdy opakujeme
určitý text. Cílem nemá být něco oddrmolit, ale
pomoci nepokojné duši ke zklidnění. Příkladem
takové modlitby je třeba svatý růženec, litanie, korunka k Božímu milosrdenství, nebo u východních
křesťanů Ježíšova modlitba. Chci Vás povzbudit,
nebojte se modlit, nebojte se díky modlitbě vtáhnout, zvát Boha do svého života.
Stefan Wojdyla, kněz
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4 Žehnání dětem, jejím rodičům a učitelům
na začátku školního roku se bude konat v neděli 4. září od 10 hodin v kostele sv. Jiljí v Hořovicích.
n Českobratrská církEV
evangelická
4 Připravujeme dobročinný koncert
18. 10. 2016 od 19:00 v kostele Českobratrské církve evangelické v Hořovicích.
Duo Viktorie a František působí od roku
2010. Tito profesionální hudebníci se věnují
především šansonu, swingu a starým muzikálovým písním, a to jak v originálních jazycích
(francouzština, angličtina), tak s vynikajícími
českými překlady písničkáře a básníka Jiřího
Dědečka. S velkým úspěchem duo odehrálo
již stovky koncertů po celé republice. Publikum našlo při koncertech v pražských klubech Kristian Marco, Potrvá, Blues sklep, Free
Masonic club, Café v lese, Šatlava, Na Prádle
apod.) při večírcích a afterpárty pro uzavřenou
společnost (Francouzská obchodní komora,
festival francouzského divadla Sněz tu žábu,
Prague business club atd.) jako doprovodný
hudební program při nejrůznějších akcích
(Umělecká beseda, Den poezie, plesy mnohých škol) i po nejrůznějších kulturních domech, klubech, festivalech i kostelích českých
měst (Kralupy nad Vltavou, Česká skalice,
Mníšek pod Brdy, Cvikov, Potvorov, Hradec
Králové, Grabštejn ap.), stejně jako při akcích
soukromých jako jsou svatby a různé oslavy.

n Farní charita
n VÝTVARNÝ KROUŽEK
4 Pondělky v Berouně. Probíhá od října 14:30
- 16:15hod., klubovna ŘKF Beroun.
4 14. 9. středa, Lochovice, 14:00 - 16:00. Výroba léčivých mastí, sirupu z bezu a jitrocele.
4 21. 9. středa, Lochovice, 14:00 – 16:00. Malování na textil, batika.
n AKTIVITY PRO RODINY
4 Keramika (Lochovice) úterý 13:30 - 15:00,
15:00 – 16:30; 50,- Kč/lekce
4 Anglický jazyk (Beroun) různé časy/úrovně
– informativní schůzka v září - lektorka p. Kopačková, tel. 732 508 097
4 Anglický jazyk (Beroun) různé časy/úrovně
Stephen Begley, tel. 776 773 442
4 Kurz PC (Beroun) různé časy/úrovně,
p. Podlahová 733 741 264, p. Průša 723 720 113
4 Doučování (Beroun) čtvrtek 13:00 – 16:30,
vyučuje p. Šimandlová / po, st 724 074 224
4 Hudební kroužek (nově Beroun) pátek 15:00
– 16:00 – informativní schůzka v září - lektorka
p. Kopačková, tel. 732 508 097
4 Etika – náboženství (Lochovice) od října
n PORADENSTVÍ
4 Speciální pedagog, pondělí, informace
na tel. 724 074 224
4 Psycholog a logoped, středa, objednání
na tel. 724 074 224
4 Právník, každá druhá středa v měsíci, 10:00
– 12:00 hod, objednání na tel. 724 074 224
Aktivity probíhají v Azylovém domě sv. Josefa
FCH Beroun v Lochovicích, ve Vzdělávacím
a PC centru FCH Beroun v Bezručově ul. 928
a v klubovně ŘKF Beroun, Seydlovo nám. 24.

n Zubní pohotovost
4 3. - 4. 9. MUDr. Zímová Marie, Hostomice,
Tyršovo nám. 225, tel.: 311 583 140
4 10. - 11. 9. MUDr. Závorová Iva, Žebrák,
A. Pacovského 277, tel.: 311 533 447
4 17. - 18. 9. MUDr. Asina Iuliia, Beroun, Plzeňská 32/22, tel.: 311 513 313
4 24. - 25. 9. MUDr. Hentsch František Zdice, Palackého nám. 21, tel.: 608 020 878
4 28. 9. MUDr. Averko Mykhaylo, Králův
Dvůr, Průmyslová 614, tel.: 311 572 135
Pohotovostní služba od 8:00 do 11:00.

Bezplatná právní poradna
Jana Holáska
Mgr. Jan Holásek, LL.M., nezávislý kandidát do Senátu PČR s podporou
politického hnutí Nezávislí a politických
stran KDU-ČSL, Strany Zelených a České
Pirátské strany pro volební obvod 16 Beroun prosazuje heslo „Dělat věci (s)právně“. A v jeho duchu slavnostně otevřel
na zámku v Dobřichovicích bezplatnou
právní poradnu pro občany a obce.
Ve středu 20. července 2016 Jan Holásek slavnostně otevřel bezplatnou právní
poradnu v prostorech dobřichovského
zámku. Poradna bude dlouhodobě k dispozici občanům i obcím, a bude napomáhat při řešení právních problémů, se kterými se jednotlivci a místní samosprávy
setkávají v běžném životě.
Jan Holásek vysvětluje záměr projektu: „Bezplatná právní poradna pro občany a obce není advokátní kanceláří. Je to
moje cesta jak přiblížit lidem právo v každodenním životě a zkrátka dělat věci (s)
právně. Jako dlouholetý právník, občan
Dobřichovic a milovník Berounky chci
předat své zkušenosti tam, kde je potřeba.
A především pak radit, jak se v problému
zorientovat, jak ho nejlépe vyřešit, anebo
například kde získat potřebné kontakty.
Poradna není samozřejmě omezena jen
pro Dobřichovice, ale pro každého z širokého okolí regionu.“
Součástí slavnostního spuštění bezplatných právních konzultací bylo i promítání filmu Causa Králík s nezapomenutelným Milošem Kopeckým v roli
známého pražského advokáta, který se
odstěhuje z Prahy na venkov.
Bezplatná právní poradna pro
občany a obce na Berounsku
http://www.janholasek.cz/poradna
Křížovnické náměstí 1
252 29 Dobřichovice
e-mail: poradna@janholasek.cz
Tel.: 608 859 623
(úterý a čtvrtek 9:00 - 12:00)
Rád vás přivítám v poradně každé úterý
od 9:00 – do 12:00 hodin (po předešlé dohodě)
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Slušný vstup
fotbalistů Hořovicka
	
  
do ČFL	
  

Projekt „POSILOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ KAPACITY OBCÍ NA BÁZI MEZIPOSILOVÁNÍ	
  
A
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Víte, co můžete
od CSS očekávat?
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017	
  

zápas před zaplněným domácím publikem už
Na základě schválení Mikroregionem Hořovicko (dobrovolný svazek obcí) se podařilo v měsívyšel na jedničku. I když v prvním poločaci
červenci
úspěšně
otevřít
„Centrum
společných
služeb“.
V
CSS
Vám
chceme
nabídnout
pomoc
	
  
su
utkání s rezervou Táborska měli mírnou
nejen při komunikaci s veřejnou správou. Naším hlavním cílem bude vytvořit pevnou strukturu
převahu hosté a gólman Herco musel ukázat
komunikace
mezi
jednotlivými
obcemi.
Obcím
do
budoucna
chceme
snížit
a
ulehčit
administraete	
  od	
  CSS	
  Víte,	
  
očekávat?	
  
co	
  můžete	
  od	
  CSS	
  očekávat?	
  
několik pěkných zákroků, po změně stran již
tivní zátěž, poskytnout odbornou pomoc v klíčových oblastech (jako je odpadové hospodářství,
ovládli trávník domácí a rozhodli o zisku tří
legislativa, soc. oblast). Chceme zajišťovat provázanost informací mezi jednotlivými obcemi, tzn.
schválení	
  Na	
  
Mikroregionem	
  
(dobrovolný	
  
svazek	
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Nejprve sev	
  zdálky
parádně
pod břevspolečné
projekty.
RádiHořovicko	
  
bychom
rozšířili
portfolio působení
i na obce,
které
členem
kroregionu Hořovicko.
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pěšně	
  otevřít	
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  společných	
  služeb“.	
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Kancelář Centra společných služeb sídlí na Městském úřadě v Hořovicích, Palackého náměstí
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2/2, číslo dveří 221. Navštívit nás můžete každé pondělí od 13 – 17 hod.
Sestava Hořovicka v utkání s Táborskem B:
Jsme tu pro Vás:
FK Hořovicko: Herco
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Ing. Miroslava Paťavová - Manažer CSS, mikroregion.patavova@mesto-horovice.cz, tel.:
(79.
Aubrecht),
Vaníček,
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Cvičení
s Katkou Dendysovou
	
  

AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.

Zdravé cvičení - volná část - ZAČÍNÁME
v úterý 6. 9. od 19:00. Tato hodina je pro
dete?	
  
Kde	
  nás	
  najdete?	
  
všechny, kdo hledají přirozený, zdravý pohyb
ve spolupráci s Městským úřadem Hořovice
a aktivní vědomý odpočinek. Bude zde možuskuteční
ntra	
  společných	
  
služeb	
  
sídlí	
  snpolečných	
  
a	
  Městském	
  
úřadě	
  
v	
  Hnořovicích,	
  
Palackého	
  
náměstí	
  
2/2,	
  
Kancelář	
  
Centra	
  
služeb	
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úřadě	
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ořovicích,	
  
Palackého	
  
náměstí	
  
/2,	
   svých možností a ponost pohybovat
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třeb
těla.
Vyzkoušíme
si různé způsoby rela21.	
  	
  
číslo	
  dveří	
  221.	
  	
  
xace, uvolnění a vyladění. Spojíme se se svojí
energií a obnovíme přirozenou vitalitu
	
  
Jóga pro ženy - UKÁZKOVÁ HODINA
ZDARMA ve čtvrtek 29. 9. od 18:00. Jóga
s	
  můžete	
  každé	
  
pondělí	
  
od	
  ůžete	
  
13	
  –	
  1
7	
  hod.	
  
Navštívit	
  
nás	
  m
každé	
  
pondělí	
  od	
  13	
  –	
  17	
  hod.	
  
vytvořená na míru ženám a jejich potřebám.
Příznivě působí v mnoha oblastech - hormo	
  
nální nerovnováha, období přechodu, problémy s menstruací nebo s otěhotněním, vitalita,
Vás:	
  	
  	
  
Jsme	
  tLetná
u	
  pro	
  (vjezd
Vás:	
  	
  	
  ke koupališti - proti tobogánu)
10:20 – 10:40 hod
obranyschopnost organismu... Inspirováno
Hormonální jógou Dinah Rodrigues.
Višňovka (parkoviště u Sluneční brány)
10:45 – 11:10 hod
va	
  Paťavová,	
  
mM
ikroregion.patavova@mesto-‐horovice.cz,	
  
tel.:	
  312:50
11	
  545	
  
327	
   hod tel.:	
  311	
  5MŠ
Ing.	
  
iroslava	
  
aťavová,	
  mikroregion.patavova@mesto-‐horovice.cz,	
  
45	
  3Jince,
27	
   1. budova zprava - 1. patro.
Sídliště
K.PSezimy
– 13:10
Více informací na www.azted.cz nebo tel.
U Rybníčka
13:15 – 13:40 hod
S	
  
Manažer	
  
CSS	
   ul. (proti obchodům)
773 209 123
Palachova
13:45 – 14:05 hod
Anýžova ul. (křižovatka se Svat. Čecha)
14:10 – 14:30 hod
aprálová,	
  mMiroslava	
  
ikroregion.kapralova@mesto-‐horovice.cz,	
  
tel.:	
  311	
  14:35
545	
  3–27	
  
Kaprálová,	
  mikroregion.kapralova@mesto-‐horovice.cz,	
  
tel.:	
  311	
  545	
  327	
  
Fügnerova ul. (naproti Albě)
14:50 hod
Sklenářka (sídliště)
14:55 – 15:10 hod
ro	
  rozvoj	
  m
ikroregionu	
  
Specialista	
  
pro	
  rozvoj	
  mikroregionu	
  
Aktivity pro dospělé od září 2016
4 Power joga 4 Teenage joga – pro mládež
•
znečištěné
obaly
od
barev,
olejů
apod.
	
  
11 – 15 let 4 BIODANZA – Tanec života 4
• zářivky, výbojky
Tanec pro maminky s miminky 4 Těhotenské
	
  
• AKU – baterie
cvičení s Dulou 4 Předporodní příprava 4
• suché galvanické články – monočlánky
TAE BO 4 Pilates 4 Kruhový tréning
	
  
Kroužky pro děti od září 2016
• pneumatiky
4 Hudební škola YAMAHA – přidány další
• televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad
nové lekce 4 Hudebně dramatický kroužek
• vyřazené léky
– pro děti od 4 let 4 Dětská joga – pro děti
• oleje, olejové filtry
4-6 let, 7-10 let 4 Tanečky pro dětičky 3-6 let
4 Cvičeníčka a hýbánky pro nejmenší děti –
• lednice, mrazáky
již od 10ti měsíců a starší 4 Baby joga – pro
miminka 0-5 měsíců 4 Skaut 4 Logopedické
V případě dotazů ohledně příjezdu na stanoviště volejte: 725 779 792
Elektrozařízení bude odebíráno na zpětný odběr bezplatně, ale pouze kompletní výrobky.
kroužky
Sběr nebezpečného odpadu je pro občany zdarma, náklady hradí Městský úřad.
Sídlo: U Archivu 156, Beroun. Přihlášení v rePrávnické osoby platí dle ceníku platného pro rok 2016.
zervaci online na www.studio-kala.cz. Tel. reVšem občanům děkujeme za spolupráci a za kladný vztah k životnímu
cepce: 728 337 338, www.facebook.com/nase.
prostředí
kala, e-mail: studio-kala@seznam.cz
Pracoviště Hořovice
Valdecká 826
268 01 Hořovice

sobota 15.10.2015

Studio KaLa vás zve

 311	
  513	
  540
 311	
  516	
  018
www.mesto-horovice.cz
IČO : 49356089	
  	
  	
  	
  	
  

	
  
	
  

DIČ : CZ49356089

 horovice@ave.cz
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sport

Fantazie! Tomáš Spáčil na MS juniorů
v rybolovné technice zase rýžoval zlato!
Mistrovství světa juniorů se konalo v severočeské Bílině za účasti 7 států, celkem 31
juniorů a 13 juniorek. Do českého reprezentačního týmu, který čítá čtyři juniory, se svými celoročními výsledky probojovali hned dva
Středočeši – Tomáš Spáčil a Václav Calta.
A oba si vedli skvěle! Tomáš Spáčil nejenže
se stal celkovým mistrem světa a titul obhájil, bral i dalších pět zlatých medailí za soutěž
družstev, za mušku skish, zátěž skish, v dálce
muška, kde vyrovnal světový rekord a v dálce
zátěž, tady zase utvořil nový světový rekord.
Václav Calta, jako nováček na mistrovství
světa, obsadil v celkovém pořadí, velmi pěkné
10. místo. V kategorii družstev se umístil český reprezentační tým ve složení Tomáš Spáčil,
Václav Calta (oba Středočeši), Matyáš Marek
(Severomoravák) a Jiří Vaněček (Jihočech)
v celkovém pořadí na 1. místě a tím získali
titul mistrů světa pro rok 2016. Tento titul získalo rovněž družstvo českých juniorek, ve složení Lucie Konderlová a Kateřina Roblová.
Slavnostní zahájení se konalo 21. července
na lehkoatletickém stadionu Kyselka v Bílině.
Prvním závodním dnem byl pátek, kdy se házely terčové disciplíny. Začínalo se muškou skish,
do finále postoupili tři čeští závodníci a z toho
oba Středočeši. Tomáš Spáčil potvrdil svoje
kvality a obhájil loňský titul mistra světa. VácI o letošních prázdninách vyjely dívky na soustředění, kde se zdokonalovaly ve svém gymlav Calta obsadil krásné 5. místo, V disciplíně
nastickém umění. V dopoledních hodinách se učily nové gymnastické prvky a techniku náčiní.
arenberg obsadili naši 11. a 12. místo. V další
Odpoledne pak pomocí her zvyšovaly svoji obratnost a vytrvalost. Po náročném tréninku dívdisciplíně, zátěž skish, obhájil Tomáš 1. místo
kám vyhládlo a unavené tělo si potřebovalo přes noc odpočinout. Z tohoto pohledu chválíme
a Václav Calta skončil osmý. Druhý závodní
Zámecký dvůr Všeradice a jeho personál, který se o nás báječně staral.
den přišly na řadu dálkové disciplíny, v těch je
Do svých řad přijímáme nové dívky. Stačí přijít na kteroukoli tréninkovou hodinu ve středu
Tomáš opravdu nejlepší už hodně
dlouho. NeMistrovství
světa od
juniorů
se konalo
v severočeské
Bílině
za účasti
7 států,
31 juniorů
16:00 hodin
do tělocvičny
1. ZŠ Hořovice.
Začínáme
ve středu
7. zářícelkem
2016. Bližší
informacea
zklamal ani letos, neboť se mu podařilo v mušnajdete
na
našich
webových
stránkách
mg-horovice.webnode.cz
13 juniorek.
Do českého reprezentačního týmu, který čítá čtyři juniory, se svými
celoročními
Hana
Hoffmannová
ce dálce vyrovnat světový rekord
a v zátěži
dálce Tomáš vytvořil nový světový
rekord
a
to
výsledky probojovali hned dva Středočeši – Tomáš Spáčil a Václav Calta.
hodem 75,32 metrů. V obou disciplínách získal
rovněž titul mistra světa pro rok 2016.
Tomuto mistrovství předcházelo
čtyřdenní
A oba si
vedli skvěle! Tomáš Spáčil nejenže se stal celkovým mistrem světa a titul obhájil, bral i
soustředění s intenzivním tréninkem a neopadalších pět zlatých medailí za soutěž družstev, za mušku skish, zátěž skish, v dálce muška, kde
kovatelnou přátelskou atmosférou mezi všemi
našimi reprezentanty i oběma
trenéry. světový rekord a v dálce zátěž, tady zase utvořil nový světový rekord.
vyrovnal
Závěrem bych chtěl poděkovat našim reprezentantům za celoroční přípravu, výborné výsledVáclav
Calta, jako nováček na mistrovství světa, obsadil v celkovém pořadí, velmi pěkné 10. místo. V
ky na tomto mistrovství a skvělou
reprezentaci
středočeského kraje a České republiky.
kategoriiObrovské
družstev se umístil český reprezentační tým ve složení Tomáš Spáčil, Václav Calta (oba
poděkování patří rovněž novému státnímu trenéMatyáš Marek (Severomoravák) a Jiří Vaněček (Jihočech) v celkovém pořadí na 1. místě
rovi Karlovi Světelskému, kterýStředočeši),
společně se svým
asistentem Karlem Koblihouaodvedli
obrovský
tím získali titul mistrů světa pro rok 2016. Tento titul získalo rovněž družstvo českých juniorek, ve
kus práce a družstvo juniorů i juniorek dovedli
Lucie
Konderlová a Kateřina Roblová.
k celkovému vítězství a získánísložení
mistrovského
titulu pro rok 2016 v obou kategoriích.
Radek Spáčil
Slavnostní zahájení se konalo ve čtvrtek 21. 7. 2016 v 18 hodin na Lehkoatletickém stadionu Kyselka

Moderní gymnastky z Hořovic
se připravují na sezonu

Fantazie! Tomáš Spáčil na MS juniorů v Rybolovné
Technice zase rýžoval zlato!

v Bílině.
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Registrováno
Ministerstvem
kultury České
republiky pod
evidenčním
závodním
dnemSazba
bylapátek,
kdy sestudio
házely
terčové
disciplíny.
Začínalo
se muškou
skish,
do
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Příspěvky do říjnového čísla zasílejte
nejpozději
do
19.
září
2016.
Redakční
rada
si
vyhrazuje
právo
krátit
či
případně
gramaticky
upravit
příspěvky.
finále postoupili tři čeští závodníci a z toho oba Středočeši. Tomáš Spáčil potvrdil svoje kvality a
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