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kého áčka v divizi a postup do České fotbalové
ligy, tedy do třetí nejvyšší soutěže v naší zemi.
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prostředí.
Projekt korun.
bude
dokonbude
stát
necelýnamilion
Prostupitelstva
města
jednomyslně
odčen
rocespolufinancován
2011. zastupitelé
Celkové uznatelné
náklajektv je
z Regionálsouhlasili
jako
mimořádnou
spojenou
dy
projektu
jsou
5 968programu
428 Kč,dotaci
dotace
z fonního
operačního
regionu
s du
postupem
FK
Hořovicka.
Město
seSFŽP
budeČR
také
EU
činí
5
073
164
Kč
a
dotace
soudržnosti Střední Čechy ve výši
podílet
na
vybudování záložního hřiště v are298
421
Kč.
92,5% způsobilých výdajů.
áluodbor
fotbalového
Jeho
zřízení
je netechnickýstadionu.
a dopravní
MěÚ
Hořovice
-gvhzbytnou podmínkou klubu pro účast ve třetí
lize. Pro tuto akci chce město využít zejména
služeb své příspěvkové organizace MSBNF.
pokračování na 2. straně

Uzavírka silnice
u Harmoniky

Zahájení výběrového
dotačního řízení

Vítání občánků

11

1

informace

Hořovice
fandí sportu

Svaz tělesně postižených na pozvání
Jiřího Oberfalzera návštívil Senát
Organizace Svazu tělesně postižených
v Hořovicích přijala pozvání senátora Jiřího
Oberfalzera a společně jsme navštívili Senát
Parlamentu České republiky.
Vstoupili jsme do krásné Valdštejnské zahrady, která patří mezi nejvýraznější stavby
českého raného baroka. Největší zajímavostí
zahrady je umělá krápníková stěna s jeskyněmi, jsou zde tři kašny a několik reliéfních váz.
Na recepci Senátu se nás ujala průvodkyně,
která nás provedla celou budovou. První zastávka byla v Koncertním sále, kde nás zaujaly
nástěnné obrazy, v rytířské síni jsme obdivovali krb a stěny, které jsou pokryty koženými
tapetami. V dalších sálech jsme obdivovali
benátská zrcadla a květinová zátiší a vyslechli
vyprávění o Albrechtovi z Valdštejna.
V Předsednickém sále nás už čekal pan
senátor, který s námi podiskutoval, a zároveň jsme si vyzkoušeli, jak se v Senátu zasedá.

Předsedkyni Jarmile Gruntové předal uznání
za účast ,,ŽENA REGIONU“ za charitativní činnost. Cílem nominace bylo představit
široké veřejnosti ženy, se kterými se denně
setkáváme a které mnohdy dosahují jedinečných výsledků, dokážou svým aktivním přístupem k životu motivovat ostatní a obohacovat je. Pan senátor předal za Nadační fond
Letorosty peněžní dar ve výši 10 000 Kč organizaci Svazu tělesně postižených Hořovice
na fakultativní činnosti. Za svou práci jsme si
zasloužili odměnu, proto nás pan senátor pozval na oběd a malé občerstvení. Po té jsme
si prohlédli krásy pražského města. Domů
jsme odjížděli lehce unaveni, ale plni zážitků
a dojmů.
Vždyť pro některé to byla úplně první návštěva Senátu a hlavního města Prahy.
Za organizaci Svazu tělesně postižených
Hořovice Marie Hrubá, místopředsedkyně

Hradozámecká noc 2016 na zámku v Hořovicích
n 27. 8. 2016 od 19 do 23 hodin Netradiční prohlídka, vstupné 100 Kč. Sedmý ročník netradičních nočních prohlídek zámku bez průvodce. Projděte si zámecké expozice ve vlastním
tempu, zastavte se u zajímavých exponátů a vychutnejte romantickou atmosféru nočního
zámku.
n 27. 8. od 17 do 18 hodin Mše svatá k uctění Panny Marie Čenstochovské. Celebruje Páter Mgr. Stefan Wojdyla
n Na 3. – 4. 9. připravujeme Dny zámecké kuchyně!
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dokončení z 1. strany
Ke sportovnímu vyžití občanů města bude
bezesporu sloužit také revitalizovaný lesopark
Dražovka. Celkové náklady revitalizace by
neměly překročit 2,4 mil. Kč a z této částky 2
mil. Kč žádáme ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Věříme, že Hořováci ocení
opravené cesty, úpravy zeleně, nové lavičky
i hrací prvky a v neposlední řadě také rozhlednu, která se má nad lesoparkem vztyčit.
Počítáme i se zřízením naučných stezek, jejichž úkolem je zejména pobavit děti i dospělé
plněním nejrůznějších úkolů a běžnou procházku lesoparkem tak co nejvíce zatraktivnit.
Intenzivně také pracujeme na přípravě
cyklostezky Hořovice – Kotopeky, která má
zapojit naše město do systému cyklostezek ze
západu na východ, ale také napojit tento systém na zamýšlené cyklostezky v CHKO Brdy.
Také v rámci města samotného uvažujeme
o vytýčení řady cyklotras s různou náročností podle možností jejich uživatelů.
Nuže jak se říká: „Ve zdravém těle zdravý duch“. Zdraví je to nejcennější co máme.
Tedy tužme ho, město je v tomto s námi.
S úctou
Dr. Ing. Jiří Peřina (ČSSD)
starosta Hořovic

Požár nanečisto
v nemocnici
Prověřit připravenost a znalosti personálu
Nemocnice Hořovice v oblasti požární ochrany
a součinnost s Hasičským záchranným sborem
mělo za cíl cvičení, které se uskutečnilo v pondělí 18. července na ARO - Jednotce intenzivní
péče nemocnice. Tématem cvičení byla evakuace
pacientů a personálu při požáru v druhém nadzemním podlaží hořovické nemocnice a s tím
související záchrana hospitalizovaných osob.
Nemocnice využila dočasného přestěhování oddělení ARO z důvodu rekonstrukce a mohla tak
využit prázdné prostory k simulaci požáru. Celá
akce probíhala dle předem domluveného scénáře,
kdy v roli pacientů vystupovali dobrovolníci z řad
zaměstnanců. Podle tohoto scénáře byl simulovaný prvotní pokus o likvidaci požáru personálem neúspěšný a neprodleně byli přivoláni hasiči
a další akce probíhaly již koordinovaně mezi nimi
a zdravotníky. V souladu s interními směrnicemi
nemocnice došlo ve velmi krátké době ke svolání dalšího zdravotnického personálu nemocnice,
který poskytoval pomoc evakuovaným pacientům a pomáhal s jejich umístěním na ostatní lůžková oddělení. Simulace řešení evakuace při požáru byla koncipována vlastními silami nemocnice
v součinnosti s hasiči, ale bez nutnosti spolupráce
se záchrannou službou a ostatními nemocnicemi.
www.nemocnice-horovice.cz
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Hasiči Hořovice

Městská policie: červen 2016

Zásahy Hasičského Záchranného
technických prostředků bylo provehlídce PČR. V dalším šetření byli
8 Dne 14. 6. 2016 vedoucí
Sboru Středočeského kraje, územdeno zajištění výkopu proti dalšímu
pachatelé ztotožněni a řešeni poOD Penny telefonicky oznámila,
ního odboru Beroun, požární stapohybu zeminy (provizorní pažení
licií ČR.
že v prodejně byla přistižena žena
nice Hořovice.
z nastavovacích žebříků a lineár8 Dne 24. 6. 2016 se strážníci MP
při krádeži zboží. Přivolaná hlíd8 Od 15. 6. 2016 do 15. 7. 2016 hasiních hydraulických válců) a ihned
Hořovice účastnili akce „Soutěž
ka MP paní na místě ztotožnila
či ze stanice Hořovice vyjížděli k 37
bylo zahájeno odstraňování zeminy
mladých zdravotníků“ v Lesopara za přestupkové jednání proti
událostem, z toho k 8 požárům, k 5
z výkopu. Po příjezdu technického
ku Dražovka. Akce nebyla zaměmajetku jí udělila blokovou potechnickým událostem typu otekontejneru bylo pažení doplněno
řena jen na zdravovědu, součástí
kutu.
vření bytu, padlý strom, k 14 dodalšími hydraulickými válci a výdřebylo i představení městské policie
8 Dne 19. 6. 2016 ohlásil anonym
pravním nehodám, k 6 událostem
vou. Následně se na místo dostavil
a hasičského záchranného sboru.
na linku MP, že u Lázeňského
záchrana osob a zvířat a ve čtyřech
speciální sací bagr ze Záchranného
Strážníci dětem ukázali výstroj
rybníka loví nějaký člověk ryby
případech šlo o planý poplach. Při
útvaru HZS ČR ve Zbirohu, který
a výzbroj potřebnou ke každodena pravděpodobně se jedná o pytudálostech spolupracovali se zdrapomohl výrazně zrychlit záchranné
nímu výkonu služby.
láka. Hlídka MP Hořovice doravotnickou záchrannou službou,
práce. Po dvou hodinách fyzicky
8 Dne 29. 6. 2016 bylo na linzila na místo se zástupcem rybářpolicií ČR a ostatními složkami
velmi namáhavé činnosti ve stísce MP přijato oznámení občana
ské stráže. Rybařící muž opravdu
IZS. Při událostech došlo ke zranění
něném prostoru došlo k prvnímu
Tlustice, že v této obci poblíž autoneměl patřičné povolení k lovu.
11 osob, 4 osoby byly zachráněny
kontaktu se zavalenou ženou, která
busové zastávky leží na zemi silně
Jeho osobní údaje byly poskyta ve čtyřech případech došlo ke zranejevila známky života. Po zajišpodnapilá žena, která má značné
nuty zástupci vedení místní ornění neslučitelným s životem.
tění přístupu lékaře byla u ženy
pohmožděniny v obličeji a krvácí.
ganizace ČRS, který si věc převzal
8 Dne 18. 6. 2016 v dopoledních
konstatována smrt. Tělo bylo z výHlídka MP Hořovice po příjezk řešení.
hodinách byla jednotka HZS Střekopu úplně vyproštěno a předáno
du na místo ihned přivolala RZS
8 Dne 22. 6. 2016 přijala hlídka
dočeského kraje ze stanice Hořopohřební službě po více jak třech
a vzhledem k povaze zranění ženy
MP Hořovice telefonické oznávice, Beroun a Kladno společně
hodinách náročného zásahu. V průtaké hlídku PČR, která si celou věc
mení obyvatelky jednoho z bytů
s jednotkami SDH obcí Komárov
běhu záchranných prací byla členy
převzala.
v sídlišti U Remízku, že ve sklepa Žebrák vyslána k záchraně osoby
Týmu posttraumatické péče HZS
8 Dne 29. 6. 2016 obdržela hlídka
ních prostorách domu leží cizí
zavalené ve výkopu v Hořovicích.
Středočeského kraje poskytována
MP Hořovice telefonické oznámemuž. Hlídka MP dorazila na mísPrůzkumem velitel zásahu zjistil, že
psychická pomoc příbuzným oběti.
ní, že na louce u vodojemu v ulici
to, uvedeného muže ztotožnila
Ve dnech
6. 2016
a 15.
2016obbyla jednotka
HZSbezpečnosti
Středočeského
kraje ze a z prostor panelového domu
jde26.
o úzký
průjezd
mezi7.dvěma
Pro zajištění
a statiky
Valdecká popíjejí alkohol mlastanice Hořovice
vyslána
k dopravním
kdyvýkop
došlozahrnut
ke střetu
osoby s vlakem.
jekty, kde byl
za účelem
hydroizola- nehodám,
objektu byl
a pažení
distvé osoby. Hlídka MP na uvevykázala.
V obou případech
se jednalo
o železniční
trať
Praha –s Plzeň,
a to na
nádraží
ce základů domu
vytvořen
pomocí
ve spolupráci
hasiči Hlavní
báňské
deném místě zjistila skupinu 18
8 Dne 23. 6. 2016 byl operačním
v Hořovicích
a v katastru
obce10Osek.
jednotka
traktorbagru
přibližně
metrůNa místě
záchranné
stanicespolupracovala
z Prahy bezpečněs ostatními
mladistvých, kteří se zde „loučili“
důstojníkem PČR vyžádán slusložkamidlouhý
IZS. Va obou
případech
došlo ke zranění
neslučitelným
se životem.
3 metry
hluboký výkop.
demontováno.
Místo zásahu
bylo
se základní školou. Na místo byla
žební pes MP k šetření pokusu
následně předáno Policii ČR.
přivolána pracovnice OSPOD.
vloupání do telefonní budky v Ho8 Dne 5. 7. 2016 v odpoledních
U mladistvých osob byla provedeřovicích na Náměstí B. Němcové.
hodinách byla jednotka HZS Střena zkouška přítomnosti alkoholu
Neznámí pachatelé se pokusili
dočeského kraje ze stanice Hořov dechu, ve třech případech byla
o vloupání do veřejného telefonvice, Příbram a Beroun, společně
s pozitivním výsledkem. Po proveního automatu, přičemž byli vys jednotkami SDH obcí Ohrazenice,
dení nezbytných úkonů byly mlarušeni a utekli směrem do ulice
Jince, Čenkov, Hostomice a Běštín
distvé osoby předány zákonným
Jungmannova. Při širším ohledávyslána k požáru lesního porostu
zástupcům.
ní místa činu služební pes oznado katastru obce Jince, část Plešivec.
Petr Hůla
čil velké kladivo ležící v zahradě
Průzkumem byl zjištěn požár lesnízástupce velitele městské policie
speciální školy. Toto bylo předáno
ho porostu v nepřístupném terénu.
Na likvidaci požáru byly nasazeny
3 C proudy a hasební voda byla dovážena z vodního zdroje zřízeného
v obci Běštín pomocí automobilových stříkaček.
8 Ve dnech 26. 6. 2016 a 15. 7. 2016
byla jednotka HZS Středočeského
kraje ze stanice Hořovice vyslána
k dopravním nehodám, kdy došlo
Prodloužení doby dočasného omezení užívání pitné vody
ke střetu osoby s vlakem. V obou
z vodovodu pro veřejnou potřebu do 31. srpna 2016.
V něm pracovala žena, na kterou
případech se jednalo o železniční
se sesunulo velké množství zeminy.
trať Praha – Plzeň, a to na nádraží
Městský úřad Hořovice, odbor
– Praskolesy, na kterém jsou proOčití svědkové nedokázali hasičům
v Hořovicích a v katastru obce Osek.
váděny udržovací práce. Vzhlevýstavby a životního prostředí,
přesně určit, v které části výkopu
Na místě jednotka spolupracovala
dem k tomu, že udržovací práce
jako příslušný vodoprávní úřad
se těsně před nehodou nacházela.
s ostatními složkami IZS. V obou
budou pokračovat i v měsíci srpvydal formou veřejné vyhlášky
Velitel zásahu proto rozdělil místo
případech došlo ke zranění neslučina dva úseky a pomocí dostupných
telným se životem.
opatření obecné povahy, kterým
nu, vodoprávní úřad ve veřejném

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166

Sdělení vodoprávního úřadu
Městského úřadu Hořovice:

se v období od 17. 6. 2016 do 31.
7. 2016 zakazuje na území města
Hořovice napouštění a doplňování bazénů, zalévání zahrad a pozemků, mytí vozidel a doplňování
vlastních zdrojů z veřejné vodovodní sítě.
Důvodem je omezení kapacity skupinového vodovodu
BKDZH (Beroun, Králův Dvůr,
Zdice, Hořovice) v úseku Zdice

www.mesto-horovice.cz

zájmu prodlužuje dobu dočasného omezení užívání pitné vody
z vodovodu pro veřejnou potřebu
do 31. srpna 2016.
Veřejnou vyhlášku (opatření
obecné povahy – prodloužení)
najdete na internetových stránkách
www.mesto-horovice.eu,
úřední deska.
Městský úřad Hořovice, odbor
výstavby a životního prostředí
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z usnesení zastupitelstva a rady města
Z usnesení Zastupitelstva
města Hořovice
ze dne 22. června 2016
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
n schvaluje účetní závěrku města Hořovice sestavenou k 31. 12. 2015
n schvaluje závěrečný účet města Hořovice za r. 2015 bez výhrad
n schvaluje 2. rozpočtové opatření
města Hořovice na rok 2016
n schvaluje prodej nemovitostí - pozemku parcelní č. 1672/1 v k. ú. Hořovice o výměře 554 m2 (ul. Fügnerova)
společnosti Cymedica Holding, s. r.
o., za účelem vybudování veřejného
parkoviště, za kupní cenu 554.000 Kč
(1.000 Kč/m2 )
n schvaluje
Nabytí nemovitostí a) pozemku parcelní č. 92/15 v k. ú.
Velká Víska (ul. Rpetská) z vlastnictví
manželů Jedličkových do vlastnictví
města Hořovice za kupní cenu 2.850,Kč
b) pozemky parcelní č. 678/3 a č.
831/23 v k. ú. Velká Víska (ul. Rpetská)
z vlastnictví Sdružení pro přípravu výstavby Velká Víska do vlastnictví města
Hořovice za kupní cenu 28.800,- Kč.
n schvaluje aktualizovanou zřizovací
listinu příspěvkové organizace MKC
Hořovice. Znění zřizovací listiny je
v příloze originálu zápisu.
n schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci a znění veřejnoprávní
smlouvy. Návratná finanční výpomoc
ve výši 680.000 Kč MAS Karlštejnsko,
z. ú., IČ: 226 86 001, se sídlem Všeradice 100, k financování projektu Místní
akční plán rozvoje vzdělávání na ORP
Hořovice. Znění smlouvy je přílohou
originálu zápisu.
n schvaluje poskytnutí dotace a znění
veřejnoprávní smlouvy. Dotace ve výši
300.000 Kč společnosti Zimní stadion
Hořovice, s. r. o., IČ: 242 69 662, se
sídlem Ke Stadionu 147/2, Hořovice na letní provoz zimního stadionu
v Hořovicích. Znění smlouvy je přílohou originálu zápisu.
n schvaluje ukončení členství v Regionální rozvojové agentuře Střední Čechy
n schvaluje poskytnutí dotace a znění
veřejnoprávní smlouvy. Přidělení dotace ve výši 150.000 Kč organizaci Farní
charita Starý Knín, která bude od 1. 7.
2016 poskytovat sociální službu – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
v Hořovicích. Znění smlouvy je přílohou originálu zápisu.
n schvaluje spolupráci s městem Beroun při zajištění projektu „Pobytový
tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin“. Znění smlouvy je
přílohou originálu zápisu.
n schvaluje poskytnutí dotace ve výši
150.000 Kč organizaci FK Hořovicko
na základě veřejnoprávní smlouvy sestavené dle vzoru schváleného usnesením zastupitelstva města č. 2/2016 dne
14. 4. 2016.
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Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 29. června 2016
n Rada bere na vědomí informaci o výsledcích přijímacího řízení do Městské mateřské školy pro školní rok
2016/2017.
n Rada schvaluje Směrnici č. 1/2016
Pravidla vztahů mezi zřizovatelem
a příspěvkovými organizacemi s účinností od 1. 7. 2016. Tato směrnice upravuje vztah mezi Radou města Hořovice,
MěÚ a jednotlivými příspěvkovými
organizacemi zřízenými městem Hořovice.
n Rada rozhodla, že prázdninový režim
jejích schůzí bude 13. 7. a 10. 8. 2016.
Od 7. 9. 2016 se budou konat schůze
rady v obvyklém režimu, tedy vždy
ve středu sudého týdne.
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Hořovické muzice
Bohumila Vojíře za účelem konání koncertů v těchto termínech: 11., 18., a 25.
srpna 2016 vždy ve čtvrtek od 15:00 –
19:00 hodin.
n Rada souhlasí s pronájmem nebytových prostor Farní charitě Starý Knín
v objektu Palachova ulice 734 a ukládá
MSBNF připravit nájemní smlouvu.
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 ukládá MSBNF prověřit možnost zrealizovat spojovací chodník mezi
sídlišti U Nemocnice a Na Okraji.
n Rada souhlasí s cenovou nabídkou ve výši 107.520 Kč bez DPH tj.
130.099 Kč včetně DPH, podle které
provede společnost JMJ Group dopravní značení s. r. o., přeznačení cyklotras
na území města Hořovice včetně instalace velkoformátových informačních
map na příjezdech do obce. Realizace bude provedena dle dokumentace
zpracované Klubem českých turistů.
Akce je spolufinancována z rozpočtu
Středočeského kraje v maximální výši
100.000 Kč. Pro předmětnou akci byly
předloženy dvě nabídky.
n Rada souhlasí s podáním žádosti
o spolufinancování části akce s názvem:
,,Revitalizace lesoparku Dražovka“, kdy
celkové náklady navrženého rozsahu
revitalizace činí 419.212 Kč včetně DPH
a spoluúčast města Hořovice z této nákladové částky činí 88.035 Kč včetně
DPH tedy 21 %. Přílohy k žádosti byly
zpracovány autorem celkové projektové dokumentace (Ing. arch. Richard
Bartík).
n Rada souhlasí s pronájmem sálu radnice paní Tereze Jordákové v období
od června 2016 do prosince 2016 každé
pondělí od 20:00 hod. do 21:00 hod.

za účelem vedení lekcí kondičního cvičení pro ženy za úhradu 450 Kč/hodinu. Současně rada souhlasí s navrženou
Smlouvou o spolupráci v souladu s výše
uvedenými podmínkami.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu č.
IV-12-6019913/01 „Hořovice, Jungmannova, kNN pro čp. 397/5“, týkající
se pozemku parcelní č. 286/3 v k. ú. Hořovice, se společností ČEZ Distribuce,
a. s., spočívající ve stavbě zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení a výměny kabelové skříně. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí
5 běžných metrů za cenu 500 Kč/bm +
DPH dle platných předpisů.
n Rada v souladu s čl. 3 obecně závazné
vyhlášky města Hořovice č. 3/2015 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství uděluje výjimku
z omezujících ustanovení této vyhlášky
při konání Cibulového jarmarku, který
pořádá dne 30.9. a 1.10.2016 základní
organizace Českého zahrádkářského
svazu Hořovice. Výjimku rada uděluje v pátek 30. září 2016 od 17.00 hod.
do 22.00 hod. a v sobotu 1. října 2016
od 9.00 hod. do skončení akce, tj. cca
do 22.00 hod.
n Rada nesouhlasí s prodejem pozemků parcelní č. 819/2 a 820/1 v k. ú. Velká Víska Ing. Tereze Martonové. Rada
doporučuje zastupitelstvu města prodej
pozemků neschválit. Rada ukládá zajistit u těchto pozemků provedení změny
kultury na pozemky určené pro plnění
funkce lesa.
n Rada souhlasí s pronájmem prostor
v objektu č. p. 27 v Hořovicích (Starý
zámek - Tvrz) organizaci Muzeum Českého krasu Beroun pro účel expozice
sbírkových předmětů Hořovicka. Rada
nemá námitek k předložené smlouvě
o nájmu prostor.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy
o spolupráci při opravě vozovky mezi
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje a městem Hořovice,
která upravuje odpovědnost za možné
důsledky nově vzniklého stavebního
díla – vybudování chodníku v Klostermannově ulici.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o sdružení veřejných zadavatelů mezi
městem Hořovice a příspěvkovou organizací Muzeum Českého krasu. Předmětem smlouvy je úprava vzájemných
práv a povinností obou smluvních stran
souvisejících se zadávacím řízením pro
veřejnou zakázku v rámci projektu
„Znovuobnovení a zpřístupnění nových expozic Muzea Hořovicka“ a stanovení způsobu jednání jménem sdružení zadavatelů.
n Rada souhlasí s přiznáním dotace
ve výši 10.000 Kč pro Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram na provoz protialkoholní záchytné stanice a zároveň schvaluje návrh
smlouvy o dotaci.
n Rada souhlasí s návrhem kupní
smlouvy, kterou Město Hořovice prodává Farní Charitě Starý Knín tepelnou
energii na provoz nízkoprahového zaří-

zení pro děti v celkovém ročním nákladu 61.500,- včetně DPH.
n Rada souhlasí s návrhem likvidační
komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku.
n Rada souhlasí s navýšením příspěvku
MSBNF ve výši 1.200 tisíc Kč pro přijetí
dalších 4 pracovníků. Zahrnout do rozpočtového opatření.
n Rada nesouhlasí s poskytnutím dotace Spolku Mohykán, neboť dotační řízení již bylo uzavřeno. Oznámit žadateli
s upozorněním na možnost přidělení
dotace v r. 2017 za podmínky včasného
podání žádosti.
n Rada souhlasí s bezplatným užitím
veřejného prostranství na Palackého
náměstí na konání předvolebního meetingu ODS dne 7. září 2016.
n Rada souhlasí s bezplatným využitím
veřejného prostranství na Palackého
náměstí na uspořádání předvolební
akce ODS dne 20. 8. 2016.
n Rada souhlasí s umístěním reklamního nosiče ODS pro účely volební kampaně před budovou čp. 640. Umístění
reklamního nosiče ve dnech 1. 9. až 8.
10. 2016 bude zpoplatněno dle Obecně
závazné vyhlášky o místních poplatcích
č. 2/2013.
n Rada souhlasí s jednodenní výstavou prezentací vozů Dacia. Výstava se
povoluje na Palackého náměstí dne 22.
7. 2016 pro dva vozy a příslušenství. Vyměřit poplatek z užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky
města o místních poplatcích č. 2/2013.
n Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 5 tisíc Kč Českému červenému kříži na uspořádání soutěže
v lesoparku Dražovka pro děti ze škol
města Hořovice.

ze dne 13. července 2016
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 přidělením finančních prostředků pro MSBNF Hořovice
ve výši 783 000 Kč na zhodnocení majetku Městského sportovního areálu.
Opravy tribuny viz. Smlouva o správě.
n Rada ukládá MSBNF Hořovice
ve spolupráci s odborem vnitřních věcí
a právním MěÚ Hořovice dopracovat
nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v domě čp. 732-735
do finální podoby a předložit ji v konečné podobě k vyjádření Radě Města
Hořovice.
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 souhlasí se žádostí o souhlas
s umístěním soukromé bezpečnostní
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z usnesení rady města - inzerce
kamery na budovu č. p. 81, tj. na dům
využívaný Českým zahrádkářským svazem ve Valdecké ulici.
n Rada souhlasí se zachováním vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně postiženou osobu před domem č. p. 507/15 na Husově náměstí.
n Rada nesouhlasí s žádostí společnosti RESTAV Čech, s. r. o. o povolení
tří míst vyhrazeného parkování ve prospěch žadatele v severní části Palackého
náměstí.
n Rada nesouhlasí s žádostí společnosti Lékárny JK, spol. s r. o. o povolení
vyhrazeného parkování ve prospěch
žadatele před provozovnou společnosti
na Palackého náměstí (před radnicí).
n Rada nesouhlasí s žádostí společnosti Kooperativa, a.s. o povolení vyhrazeného parkování ve prospěch žadatele
v počtu dvou míst na Náměstí Boženy
Němcové.
n Rada na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky na akci:
,,Revitalizace rybníka Valcverk – dokumentace pro výběr zhotovitele stavby“,
souhlasí s cenovou nabídkou ve výši
639.000 Kč bez DPH tj. 773.190 Kč
včetně DPH, kterou podala společnost Inženýrské a stavební práce s. r. o.

Rada zároveň rozhoduje o vyloučení
uchazeče LUCIDA s. r. o., z důvodu
nesplnění technických kvalifikačních
předpokladů (nedoložení autorizace
v oboru vodní stavby). Do stanoveného termínu pro podání nabídek byly
doručeny 3 nabídky. V případě získání
dotace na realizaci akce, budou náklady
na zpracování projektové dokumentace
spolufinancovány z dotačního titulu
OPŽP. Rada zároveň souhlasí se smlouvou o dílo na provedení prací.
n Rada nesouhlasí s umístěním kontejnerů na separovaný odpad (plasty, papír, sklo) k domu č. p. 366 na parkoviště
v Pražské ulici. Informovat žadatele.
n Rada souhlasí s instalací vodorovného dopravního značení V12c „Zákaz
zastavení“ po obou stranách komunikace na vjezdu do parkoviště, které
se nachází v Anýžově ulici za č. p. 95.
Po schválení Policií České republiky,
dopravním inspektorátem Beroun objednat zhotovení tohoto značení.
n Rada města schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského humanitárního fondu,
přijetí dotace z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského fondu životního
prostředí a zemědělství, přijetí dota-

ce z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského fondu cestovního ruchu
a dále schvaluje uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací ze Středočeského
kraje.
n Rada souhlasí s textem výzvy k podání nabídek k veřejné zakázce zadávané
v rámci dynamického nákupního systému na dodávky elektřiny pro město
Hořovice, vč. příloh č. 1 až 4, pořádané
za účelem výběru nejvhodnějšího dodavatele elektřiny pro odběrná místa
v objektech města Hořovice pro rok
2017.
n Rada souhlasí s textem výzvy k podání nabídek k veřejné zakázce zadávané v rámci dynamického nákupního
systému na dodávky zemního plynu
pro město Hořovice, vč. příloh č. 1 až
4, pořádané za účelem výběru nejvhodnějšího dodavatele plynu pro odběrná
místa v objektech města Hořovice pro
rok 2017.
n Rada schvaluje a vydává Nařízení
města Hořovice č. 2/2016 o regulaci
stání motorových vozidel na vymezených plochách, komunikacích a jejich
úsecích ve vlastnictví města Hořovice
na území města Hořovice.
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 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. Předložit na nejbližším jednání zastupitelstva.
n Rada nesouhlasí s poskytnutím dotace obci Lochovice na herní prvky
do mateřské školy. Město Hořovice má
vlastní mateřskou školu, ve které by
dítěti, uvedenému v žádosti, byl pobyt
umožněn.
n Rada souhlasí s umístěním volebního
trojhranu pro účely volební kampaně
před budovou čp. 640 na Palackého náměstí ve vzdálenějším místě od značky
„zákaz vjezdu“. Umístění volebního
trojhranu ve dnech 6. 9. až 6. 10. 2016
bude zpoplatněno dle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č.
2/2013.

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
Pracovní náplň: zajišťování dílčích odborných agend na úseku speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby a silničního správního úřadu včetně výkonu státního odborného dozoru
na svěřených silnicích a místních komunikacích, schvalování dopravního značení na silnicích II. A III. třídy, místních a účelových komunikacích, plnění úkolů v samosprávě při správě
vyčleněného majetku města
Místo výkonu práce: Městský úřad Hořovice, katastrální území města Hořovice a správní obvod Městského úřadu Hořovice.
Platové zařazení: max. 9. platová třída, dle NV č. 564/2006 Sb. v platném znění
Pracovní poměr: na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce
Předpokládaný den nástupu: nejpozději od 1. 9. 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 s technickým zaměřením 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 14.00 hod. dne 15. 8. 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“
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. 9. 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.
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Pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin
Město Hořovice se pro letošní rok stalo
partnerem města Beroun při pořádání pobytového tábora pro děti ze socio-kulturně
znevýhodněných rodin. Tábor byl dotován
Ministerstvem vnitra ČR v rámci Programu
prevence kriminality a částečně se na jeho zajištění finančně podílela i obě města. Z tohoto
důvodu byla spoluúčast zákonných zástupců
dětí dosažitelná i pro nízkopříjmové rodiny.
Třicet dětí si v termínu 1. – 11. července
užívalo táborovou atmosféru v Rekreačním
středisku Svatý Štěpán u Cheznovic u Rokycan. Na výběru deseti dětí z oblasti Hořovic
a okolí spolupracovalo oddělení sociálně právní ochrany dětí Městského úřadu Hořovice,
pracovníci Farní charita Beroun a Farní charity Starý Knín. Obdobně bylo vybráno i dvacet
dětí z Berouna.
Díky celotáborové hře „Cesta kolem světa“
si děti vyzkoušely zvyky, ochutnaly jídla a přiblížily kulturu devíti vybraných zemí. Učily se
hospodařit s táborovými penězi, spolupracovat ve skupinách, respektovat ostatní účastníky tábora. Každý den měli vedoucí i děti možnost ocenit ostatní táborníky předáním růže
nebo bodláku se současným vysvětlením důvodů, které je k tomu vedly. To dětem přineslo
zpětnou vazbu, jak jejich chování na druhé
působí, což je často motivovalo k zamyšlení
a změně.
Velké poděkování za zvládnutí celého tábora a přípravu programu patří především
hlavní vedoucí Alžbětě Táborské a také Radce
Redzinové, která s dětmi pracuje i celoročně
v rámci Sociálně aktivizačních služeb Betlém
Farní charity Beroun. Odměnou všem pěti
vedoucím byly usměvavé tváře spokojených
dětí a u některých i slzičky při odjezdu domů.
Odvezly si spoustu zážitků, poznatků a dovedností, které mohou uplatnit v dalším životě.
Alena Ratajová

Pozvánka na zájezd
do Českého Krumlova

Pobyt seniorů na Šumavě ve Frymburku
Budu Vám vyprávět o nádherném pobytu seniorů ve Frymburku. Ať jsme vystoupali pomalu pěšky příkrou cestou mezi buky či na různá místa vyjeli lanovkou, vždy jsme byli něčím očarování nebo
obdarováni. Na vrcholu Kramolína se nachází Stezka korunami stromů a během procházky po ní jsme
spatřili krásné výhledy na Šumavu, Novohradské hory, okolí Lipna a vrcholky Alp. Navštívili jsme Klášter Zlatá Koruna založený Otakarem II., byli jsme za to odměněni procházkou pod chrámovou klenbou,
na rajském dvoře i v kapitulní síni. Zhlédli jsme deskový obraz známý jako Zlatokorunská madona, která
se před šesti sty lety stala patronkou a ochranitelkou zlatokorunského kláštera. A kdo miluje přírodu, ten
se pokochal tichostí jihočeské krajiny, rozeznívané jen říčním proudem a jemnými tóninami ptačího
zpěvu. Tam, kde Vltava otáčí svůj tok, se mezi vrchy tyčil krumlovský hrad, Český Krumlov jsme si prošli
s komentovanou prohlídkou. Tiché městečko Frymburk nás zaujalo turistickým ruchem a nechyběla ani
vyhlídková plavba parníkem po lipenském jezeře. „Ráno tělo do pohybu dáme,“ jsme si zpívali při ranním osvěžení v bazénu. Projížděli jsme různá místa se zaujetím a nadšením. A kde jsme byli ubytováni?
V rodinném hotelu Maxant, který se nachází na náměstí malebného městečka Frymburk a leží přímo
na břehu přehrady Lipno na Šumavě. Příjemný a usměvavý personál se nám po celý týden pobytu náležitě věnoval. Jak se nám výlet po koutech Šumavy líbil, vyjádříme ještě slovy:
Jistě každý z nás prožil toto okouzlení při našich projížďkách a cestách a vždy se budeme ptát, kdo vymyslil pro tato nádherná místa, která jsme navštívili pří týdenním pobytu, vystižné jméno ŠUMAVA…
Za organizaci Svazu tělesně postižených v Hořovicích Jarmila Gruntová, předsedkyně

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Hořovice organizuje zájezd do Českého Krumlova s prohlídkou
zámku a poté individuální prohlídku
města. Zájezd se
uskuteční v sobotu 20. srpna 2016.
Cena za dopravu
pro členy je 100,Kč, pro ostatní
250,- Kč. Vstupné pro děti a seniory nad
65 let je 100,- Kč, plné vstupné činí 145,Kč. Peníze za dopravu i vstup budou vybrány v autobusu. Odjezd autobusu v 7:00
hod. od radnice v Hořovicích.
Přihlásit se můžete na tel. číslech: Jaroslav Gross - 723 708 935, Eva Grossová
- 607 927 406
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Naše město recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevilo životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 205 televizí, 109 monitorů a 5 212,76 kg drobného
elektra.
Snaha obyvatel města Hořovice recyklovat
staré a nepoužívané spotřebiče se již několik
let vyplácí. Naše město obdrželo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí
a počítačových monitorů, ale také o velkém
významu sběru drobných spotřebičů, jako
jsou mobilní telefony. Díky enviromentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit o kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních potravin či
vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra
ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké
množství jsme snížili produkci skleníkových
plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s městem dlouhodobě
spolupracuje ny recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z certifikátu Enviromentálního vyůčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané
našeho města v loňském roce vytřídili 205 televizí, 109 monitorů a 5 212,76 kg drobných
spotřebičů. Tím jsme uspořili 173,19 MWh
elektřiny, 9 902,03 litrů ropy, 727, 25 m3 vody
a 5,48 tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů o 35,75 tun

CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů
o 146,90 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný dopad na životní
prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace
běžných 100 televizorů uspoří spotřebu el.
Energie pro domácnost až na 4 roky nebo
ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných
až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to
impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto
zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie ICA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů
a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich
sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených
spotřebičů do nového produktu. Pro každou
frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako
spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší,
vody a produkce odpadu. Konečná bilance
vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Hity z muzikálů
v Komárově
Městys Komárov ve spolupráci
s SDH Komárov a Markem Šmiedem
Vás zve na koncert pod širým nebem

HVĚZDY POD HVĚZDAMI
S příchutí muzikálu.
Čtvrtek 11. srpna od 20:00 hodin,
Náměstí míru Komárov
Vystoupí sólisté pražské muzikálové
scény: Bohuš Matuš, Radka Fišarová, Jakub Hübner, Monika Sommerová, Tereza Trnková.
Přijďte si zpříjemnit léto ojedinělým
koncertem písní z muzikálů Fantom
Opery, Les Miserables – Bídníci,
Noc na Karlštejně, Evita, Kleopatra, Duch, Edith – vrabčák z předměstí, Love never dies a mnoho dalších. Akci moderuje Marek Šmied
a Denisa Hatinová.
Cena vstupenky je 230 Kč, prodej vstupenek byl zahájen 11. 7.
na úřadu městyse Komárov.
V případě nepříznivého počasí bude
akce přesunuta do DK Komárov.
Změna programu vyhrazena!
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Slunce, máme nový sluneční dalekohled, poké návštěvnosti. Mimo pravidelně vyprodané
Točník. Na facebookovém profilu HvězdárRedakce:	
  Hvězdárna	
  
Žebrák,	
  Pivovarská	
  ulice,	
  267	
  5zorovali
3	
  Žebrák,	
  
	
  
ny Žebrák označilo účast na akci 1200 osob,
jsme přechod Merkuru přes Slunce
první čtvrtky v měsíci jsme připravili už poVladislav	
  
Slezák,	
  
Václav	
  
Ervín	
  Woller	
  
atd., chystáme se na fasádu Hvězdárny Žebrák
přičemž
kapacita
bylaKeberdle,	
  
3x 50 návštěvníků.
druhé také velký dětský program v Kulturním
Přes–rezervační
systém
pak
byla
akce
vyproklubu s krtečkem astronautem, Pavlem SuVšechna	
  práva	
  vyhrazena	
  –	
  nainstalovat také sluneční hodiny. Odhaleny
by měly být na Noci vědců v září, kdy chysdána během tří hodin. O akci se zajímalo
chanem z Astronomického ústavu Akademie
	
   pak zaháji- táme i řadu dalších překvapení včetně velké
na 170 000 lidí. Na internetu jsme
věd České republiky i s kouzelníkem Pavlem
li také astronomický hudební festival, při kteohňové show.
Kožíškem a jeho asistentkou, moderátorkou
Ještě předtím v létě se můžete těšit na letrém představujeme zajímavosti z astronomie
Hankou Mašlíkovou. Při Dni otevřených dvení ASTROKINO s grilováním, pozorování
spojené s populárními českými i světovými
ří jsme nabídli pozorování novým slunečním
písničkami. A neveřejně jsme mj. také pro inPerseid, na podzim pak na tradiční drakiádu
dalekohledem Lunt i velkoplošnou výstavu
a nově i na lampionový průvod. Pro velký
spiraci navštívili Hvězdárnu a přírodovědné
Hvězdárny Československa. A davy návštěvúspěch připravíme i další akci na hradě Točcentrum Jičín, kde jsme načerpali nové inníků se přišly podívat na přechod planety Merformace pro případnou přístavbu v Žebráku.
ník atd. A chystáme i nové materiály Hvězkur přes sluneční disk. Spolu s RNDr. Marcedárny Žebrák pro děti i pro dospělé a novou
Pracovali jsme i na dalších mnoha projeklou Bukovanskou jsme pak vyrazili na pochod
moderní techniku najdete též v prostorách
tech, pro děti byla mj. natočena Pavlem Koza místy, kam před více než 190 lety v roce
hvězdárny. Programy tak budou ještě interakžíškem nová Kouzelnická pohádka.
1824 dopadl meteorit, jehož kopii hvězdárna
tivnější. Novou podobu chystáme rovněž pro
Druhé pololetí roku 2016 nabízí opět
vlastní.
naše dětské pořady.
spoustu zajímavého zejména pro veřejnost.
Akcí, kdy jsme vítali návštěvníky na hvězZkrátka Hvězdárna Žebrák žije a její tým
dárně, nebo jsme naopak hostovali na jiV červenci nás čekala servisní mise u velkése i nadále bude snažit vás bavit a vzdělávat...
ných místech, bylo samozřejmě mnohem
ho dalekohledu v kopuli. Opravovali jsme
mechaniku zařízení včetně výměny ložisek.
Vladislav Slezák
víc. Za zmínku zcela jistě stojí mimořádný
A čekají nás i další technické úpravy. VzhleHvězdárna Žebrák
zájem o noční prohlídku spojenou s promí-

ANSKÉ SDRUŽENÍ LUGH,
ČESKÉHO KRASU V BEROUNĚ
NÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH
ně zvou na výstavy výtvarných děl
NEHMOTNÝ KÁMEN MUDRCŮ

����������������������������������������������������
Spolek Lughnasadh a Muzeum Českého krasu Beroun
������������������������������������������������������
si vás dovolují pozvat na výstavu
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ČK BEROUN, Husovo nám. 87 / vernisáž 28. 7. od 16 hod. /
enně kromě pondělí 9–12, 13–17 hod., v neděli od 10 hod.
M TEPLICE, Zámecké nám. 14 / vernisáž 12. 9. od 17 hod. /
terý až pátek 12–17 hod., v sobotu a neděli 10–12, 13–17 hod.

Milovníci výtvarného
umění a Keltů
nemohou chybět!
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ČK BEROUN, Husovo nám. 87 / vernisáž 28. 7. od 16 hod. /
enně kromě pondělí 9–12, 13–17 hod., v neděli od 10 hod.
M TEPLICE, Zámecké nám. 14 / vernisáž 12. 9. od 17 hod. /
terý až pátek 12–17 hod., v sobotu a neděli 10–12, 13–17 hod.
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seZnam vystavujících:
�����������������

Andrle Radek Muradian Hovik
�������������
�����������������
Bednářová Ivana Muradian Shavarsh
���������������
�������������������
Dudek
Zdenek
Jan
���������������Parkman
�������������
Fausová
Barbora Reinerová
����������������
���������������
Zdenka
���������������
��������������
Hájek
Tomáš Ronovský
František
�����������������
������������
Houdek Miloš
Josef
������������������Ryzec
����������������
Grosseová �����������
Elzbieta
��������������
Řepík
Vladimír
Jensen Jitka
�����������������
�����������
Siewert
Hendrik
��������
�����������
Knápek Zdeněk
Sokol
Miloš
���������������
��������������
autor
josef Ryzec
Kosková
Jitka
�����projektu
��������������������
�������������
�����������
Kremanová Jana Stibor Karel
�����������Stibůrek
�������������
Antonín
Kreml
Pavel
�����������
�������������
Michael
Küblbecková
Kristina Siroň����������������
��������������������
Vernisáž s tradiční oslavou Lughnasadhu proběhne v sobotu 30. 7. 2016 od 16 hodin v Geoparku Barrandien
Viktor
�������������
���������������
Lešikarová
Silvia Sýkora
a Galerii konírna Muzea Českého krasu v Berouně, Husovo nám. 87, 266 01 Beroun. A bude pokračovat
����������������������������������������������������������������������������������
��������������
����������������
Ivana
Lešikar
Miloš Valentová
do neděle 4. září 2016 tamtéž. Denně,
(kromě pondělí) 9–12, 13–17 hodin, v neděli od
10 hodin.
����������������������������������
� ������������������������������������
� �������������
�����������������
�����������������
Matzenauer
Michal
Zoubek
Olbram
Vernisáž
provede
písní
skupina
Shannon.
������������������ �����������������������������������������������
��������������
�������������
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ČK BEROUN, Husovo nám. 87 / vernisáž 28. 7. od 16 hod. /
enně kromě pondělí 9–12, 13–17 hod., v neděli od 10 hod.
M TEPLICE, Zámecké nám. 14 / vernisáž 12. 9. od 17 hod. /
terý až pátek 12–17 hod., v sobotu a neděli 10–12, 13–17 hod.
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Letošním tématem je
ZLatovLáska.
V pohádce
Karla
Jaromíra Erbena
Milovníci
výtvarného
umění a Keltů
vystupuje
starý
král, který byl tak
nemohou
chybět!
�����������������������������������������
moudrý, že rozuměl řeči zvířat, mladý
ANSKÉ SDRUŽENÍ LUGH, ����������������������������������������
Jiřík, jenž náhodou získal podobnou
ČESKÉHO KRASU V BEROUNĚ
NÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH
����������������������������������
ně zvou na výstavy výtvarných děl schopnost a Zlatovláska. V keltských
NEHMOTNÝ KÁMEN MUDRCŮ
příbězích se objevuje podobný motiv.
���������������������������������������
O věčně mladou, zlatovlasou pannu,
������������������������������������
jedná se vlastně o symbol Slunce,
���������������������������������������
NASADH 2012 usilují dva králové.
�������������������������������������
Král Cesmína, symbolizující starý
���������������������������������
rok a také jeho temnou, zimní
Milovníci
polovinu
bojujevýtvarného
s mladým Dubovým
����������������������
umění a Keltů
králem, nemohou
který chybět!
vládne teplé a světlé
polovině roku.
ANSKÉ SDRUŽENÍ LUGH,
Dubový král vyhrává o Beltinu
ČESKÉHO KRASU V BEROUNĚ
NÁLNÍ MUZEUM V TEPLICÍCH
ně zvou na výstavy výtvarných děl a o Samhainu získá Zlatovlásku král
NEHMOTNÝ KÁMEN MUDRCŮ
���������������
Cesmína. Jejich souboj se neustále
opakuje
a vlastně tak zajišťuje
�� �� ������������������
kontinuální
plynutí roku.
�����������
���������������
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informace

Kulturní a společenský servis
n Klub Labe

n Knihovna Hořovice

Vísecké nám. 198, e-mail: labe.prochor@
seznam.cz, www.klublabe.cz

ROVÁ

n Teorie TYGRA - projekce
17. 8. středa od 19:30
ČR / Slovensko, 2016, 101 min., tragikomedie.
Režie: Radek Bajgar. Hudba: Jan P. Muchow.
Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Iva
Janžurová, Táňa Vilhelmová, Pavla Beretová,
Jiří Havelka, Jakub Kohák. Vstupné 90 Kč.
I ochočení muži mohou zdivočet. Veterinář
Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední
kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly
a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy
rozhodovala o jeho životě, stáří, a nakonec
i o tom, jak a kde bude pohřbený. Nerespektovala žádné jeho přání a touhu, v dobré víře,
že ona sama vždy a lépe než on ví, co je pro něj
dobré a správné. A tak se k jeho neštěstí o něj
starala podle své představy o jeho štěstí.

TATIANA

VILHELMOVÁ

JIŘÍ

HAVELKA

JAKUB

KOHÁK

Vrbnovská 1138
tel. 311 512 564
www.mkc-horovice.cz/mkc-knihovna.html
e-mail: knihovna@mkc-horovice.cz
n VÝPŮJČNÍ DOBA
Úterý
9:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Středa
9:00 – 11:00 12:00 – 15:00
n Internet pro veřejnost
Pondělí - čtvrtek 9:00 - 11:00, 12:00 – 15:00
Pátek
9:00 - 11:00
V době uzavření knihovny je možné
prodlužovat vypůjčení knih telefonicky
603 199 304, 311 512 564 nebo emailem knihovna1@mkc-horovice.cz

Provozní řád veřejně přístupné knihovny	
  
IVA pro návštěvníky koupaliště

MUŽI

	
  

	
  

	
  

• Knihy jsou k dispozici všem návštěvníkům
• Zapůjčení knih je bezplatné
• Přesto, že knihy jsou zdarma, chovejte se
k nim slušně a ohleduplně
• Pokud vás kniha zaujme, můžete si ji půjčit
domů na dočtení
•

Knihy je také možno vrátit přímo v hořovické
knihovně (otevírací doba na webových stránkách)
Pěkné letní dny s knihou přeje vaše knihovna
www.mkc-horovice.cz

	
  	
  

JGARA

A Janovi začíná být jasné, že je na té samé cestě.
Jeho žena Olga (Eliška Balzerová) se totiž řídí
stejnou teorií malého dvorku a dlouhého biče
a přesvědčením, že za štěstí svého muže je
zodpovědná výhradně ona. Janovi dojde, že
už takto dál nemůže, nechce, neumí. Když nic
neudělá, skončí jako tchán. Jednoho dne jej
napadne způsob, jak se osvobodit a získat zpět
vládu nad svým životem. Tato revolta je ale
hodně netradiční. Už jen tím, že prvotní inspirací mu byl jeden z jeho pacientů, papoušek
s podezřením na Alzheimera. Jan se tak i díky
němu vydává na cestu za naplněním toho,
o čem se domnívá, že jsou jeho sny. A protože
tato cesta nemůže být snadná, stává se její
součástí také stádo koz a později i krav, psychiatrický ústav, plavba na voru a život na lodi.
Janova cesta za svobodou ovlivní i životy jeho
dětí a jejich partnerů. Dcera Olinka (Táňa
Vilhelmová) totiž převzala matčinu metodu,
zatímco snacha Alena (Pavla Beretová) zatím
dokázala tlaku rodové tradice odolat a volí
vlastní cestu, liberálnější, modernější, lidštější.
Důsledky jsou pro jejich protějšky (Jiří
Havelka a Jakub Kohák), v obou případech
odpovídající.

V KINECH OD 31. BŘEZNA

	
  

	
  

n Klub S.A.S. Betlém
Klub Betlém je otevřen v přísálí OÚ Lochovice. Na připravované kroužky se ptejte přímo
u lektorů nebo u vedoucí Klubu Betlém,
Bc. Radky Redzinové, tel. 724 057 670.
4 VÝTVARNÝ KROUŽEK a AKTIVITY
PRO RODINY se přes prázdniny nekonají, děkujeme za pochopení.
4 PORADENSTVÍ:
Právní poradna - 10. 8. od 10:30 do 13:00.
Psychologická poradna 17., 24. a 31. 8.

n Tvořivý ráj
Pražská 376, Hořovice
tel: 777 873 947, tvorivyraj@seznam.cz,
www.tvorivyraj.cz, FB Tvořivy ráj
TVOŘIVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ:
4 2. 8. od 17:00 Keramika dospělí
4 17. 8. od 13:30 Workshop – Cesta (vhodné
pro děti od 10 let)
4 23. 8. od 17:00 Keramika dospělí

www.mesto-horovice.cz

V HLAVNÍCH ROLÍCH JIŘÍ BARTOŠKA, ELIŠKA BALZEROVÁ, TATIANA VILHELMOVÁ, JIŘÍ HAVELKA,

4 24. 8. od 13:30 Workshop – Cesta (vhodné
pro děti od 10 let)
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 Grafický workshop CESTA
17. a 24. 8. středy od 13:30 do 16:00
Cena 100 Kč/osoba. Rezervujte v prodejně Tvořivý ráj nebo na emailu: tvorivyraj@seznam.cz
Grafický design je v dnešní době všude kolem
nás, ačkoliv si to málokdo uvědomuje. Úvod
do světa plánování, vymýšlení a tvoření projektu si můžete přijít vyzkoušet na workshopu
pod vedením Terezy Fialové a Anny Eštokové.
Studentky Fakulty designu a umění Ladislava
Sutnara v Plzni vám pomohou vytvořit grafický plakát, který bude zaměřen na téma CESTA.
Zamyslíme se nad neobvyklými významy slova
a zároveň nad různými technikami a zpracováním. Těšíme na vás.
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srpen 2016

Letní koncerty
Hořovické muziky
Dechový orchestr Hořovická muzika
uspořádá v srpnu tradiční tři letní koncerty ve dnech 11., 18. a 25. srpna – tři
po sobě jdoucí čtvrtky – vždy v 16:00
hodin v sále hořovické radnice. Srdečně
zveme a těšíme se na všechny příznivce
a milovník\ dobré dechové hudby.
Ondřej Andrle, vedoucí

n Taneční kurzy
Podzim 2016 (12. sezóna)
Společenský dům – mládež, dospělí
Začátek: pátky od 9. 9. 2016.
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
Taneční škola Blanky Vášové, tel. 603 238 090,
e-mail: vasova@volny.cz, www.tanecni.net

n Beroun - muzeum
Muzeum českého krasu
n Bubnování
v Geoparku Barrandien 2016
2. 8. a 16. 8. od 16:00 do 19:00

9

informace
Výuka hry na kubánské a brazilské perkuse
v Geoparku Barrandien. Základy techniky
hry a jednoduché rytmy. Na závěr Jan Bísek se
skupinou předvede na známých skladbách využití těchto nástrojů v populární hudbě a jazzu. Vyzkoušet si hru na tyto nástroje může
každý návštěvník.
n Den s paleontologem
10. 8. a 24. 8. od 9:00 do 12:00
a od 13:00 do 16:00
Jako již tradičně Muzeum Českého krasu, p.o.
nabídne přes prázdniny možnost poznat práci
muzejního paleontologa a seznámit širokou
veřejnost s geologickým významem Berouna
a okolí. Pokud máte doma nějakou zkamenělinu, zajímavou horninu nebo minerál, přineste
si ji s sebou.
n Hrátky za muzejními vrátky
11. 8. a 18. 8., vždy od 9:00 do 12:00
a od 12:45 do 16:00
Rok s rokem se sešel a zase jsou tu prázdniny
a s nimi i hrátky za muzejními vrátky, které se
tentokrát ponesou v duchu korálkového, provázkového a papírového tvoření. Návštěvníci
si budou moci vyzkoušet dobové hry a jedno
z řemesel z doprovodného programu Tovaryšem v Berouně.
n Evropská noc s netopýry
26. 8. od 15:00 do 17:00
Ing. Dagmar Zieglerová ze společnosti Nyctalus návštěvníky seznámí se životem netopýrů.
Samozřejmostí bude i ukázka živých netopýrů
a jejich krmení.
n VÝSTAVA: Barvířské rostliny
do 28. 8.
Výstava z říše rostlin je tematicky obsáhlá
a pestrobarevná. Dozvíte se mnohé jak o historii barvení rostlinnými barvivy, tak o jednotlivých rostlinách a jejich použití.

šaty královny či osobní věci Milady de Winter.
Potrvá do 15. 9.
n Noční prohlídky
„VÝPRAVA ZA MUŠKETÝRY“
středy - 3., 10., 17. a 24. 8.
Oblíbené noční prohlídky nejen pro odvážné děti. Hádanky, dobříšské přízraky, zbraně mušketýrů a temný francouzský park
čeká na odvážné děti. Začátek prohlídek:
20:30, 21:00 hodin - vstupné: 150 Kč /jednotné, 400 Kč/ rodinné (2 dospělí + 3 děti
do 15 let)
n Komentované vycházky
francouzským parkem
neděle - 7., 14., 21. a 28. 8.
Komentované vycházky francouzským parkem s průvodcem. K vidění jsou běžně nepřístupná místa v parku, jako je oranžerie,
zavlažovací tunel nebo pivovarské sklepy z 18.
století. Po celý den můžete také zhlédnout sokolnické ukázky Pavla Řehky a jeho dravců.
Prohlídky budou probíhat pouze za příznivé-

Králodvorské

n Králův Dvůr - zámek
n Dětská prázdninová párty
s Hurvínkem a Oldou Burdou
13. 8. od 17:00
Soutěže o ceny, písničky a disko party.
www.kraluv-dvur.cz

léto 2016

Mestské
slavnosti

n Dobříš - zámek
n Květinová výstava
Taťjany Krechové
Obyčejně neobyčejná díla z květin a přírodních materiálů - neobvyklé nápady květinových výtvorů, kompozice ze sušených a lisovaných květin - výstava je otevřena od úterý
do neděle 9:00 - 16:00 hod - Galerie JCM,
vstupné: 40 Kč/osoba. Potrvá do 28. 8.
n Zbraně mušketýrů
– výstava rekvizit
V rámci I. prohlídkového okruhu na vás čekají

Kulturní

ho počasí, rezervace nutná - vstupné: 80 Kč/
jednotné
n Koncert Lucie BílÉ
4. 9. – nádvoří zámku od 19:00 hodin

ZBRANĚ MUŠKETÝRŮ

14:30 lidová hudba, country • 16:25 filmová a muzikálová hudba
17:20 české a slovenské hity • 18:40 od Karibiku do Švédska

Funny orchestra Jaroslava Kleina

Klub seniorů
loutna &
akordeon Jindřich Macek
15:20

15:55
16:45

18:10
20:00

19:15

barbora Mottlová
& Accoustic
Pavel Callta
Adam Mišík
20:45

houslové
21:30 duo
22:00

Kleinsisters
ohňostroj

sobotA oD 14h

Akce se koná za
finanční podpory
města Králův Dvůr

27. 8.

repliky zbraní a kostýmy z natáčení. Shlédnout můžete lovecké zbraně nebo chladné
zbraně mušketýrů. K vidění jsou také jezdecké

VÝSTAVA REKVIZIT

10NA ZÁMKU DOBŘÍŠ

zámek
Králův Dvůr

www.mesto-horovice.cz

informace
n Praha

M

asů

Kouzlo starých
m
u
e
č
uz

Historické oděvy a doplňky z let 1850–1920
Unikátní soukromá sbírka viktoriánských a edwardiánských oděvů, doplňků a kuriozit,
která je v Evropě ojedinělá. Vystaveno je kolem stovky exponátů pocházejících z celého světa,
které dokumentují výjimečnost a um ručních prací tohoto období.

Muzeum Kouzlo starých časů – Valdštejnská 150/4, 118 00 Praha 1-Malá Strana
Vstupné: Základní 150,- Kč/6.00 EUR
Snížené 100,- Kč/4.00 EUR
Rodinné 400,- Kč/16.00 EUR
OTEVŘENO středa–neděle, od 10.00 do 17.00 hodin.
Vzhledem ke kapacitě výstavního prostoru provádíme skupiny do 8 osob.

www.kouzlostarychcasu.com, www.muzeumkouzlostarychcasu.cz, +420 723 960 308
VALDŠTEJNSKÁ 150/4

Muzeum Kouzlo starých časů je klubem členů, který umožňuje jednorázové vstupy i veřejnosti.

Muzeum_Kouzlo_starych_casu_A4_5.indd 3

11.11.15 13:06

n Příbram

se i podzimní Arakain Dymytry tour. Nosič, který
obdrží prvních 2000 nejrychlejších, bude vložen
do obalu digipack se společnou fotografií. Tu si
budou moct fanoušci nechat podepsat na plánovaných autogramiádách. Akce je limitovaná takže
v případě zájmu se nevyplácí otálet. Doplňme, že
fanoušci obdrží CD u vstupu na daný koncert.
Vstupenky na ARAKAIN DYMYTRY TOUR
2016 je možné od 1. července zakoupit v předprodejních sítích Ticketportal a Ticket-Art. V druhé
polovině července také v Arakain e-shopu a lokálních předprodejích, konkrétně také v Informačním centru Hořovice, Palackého náměstí 2.

n Točník - hrad
n Okořská garda
13. 8. sobota od 11:00 do 18:00
Šerm a divadlo.
n Hradozámecká noc
27. 8. sobota od 20:00 do 01:00
Noční prohlídky hradu.

n Zaječov - kino
n Jak básníci čekají na zázrak
7. 8. neděle od 19:30
Komedie, Česko, 2016, 120 min. Hrají: Pavel Kříž,
David Matásek, Linda Rybová, Lukáš Vaculík, Tereza Brodská, Eva Jeníčková a další.
n Dvojníci
21. 8. neděle od 19:30
Komedie, Česko, 2016, 103 min. Hrají: Ondřej Sokol, Jakub Kohák, Jitka Schneiderová, Petr Nárožný,
Miroslav Etzler, Petr Čtvrtníček, Milan Šteindler.
n Teorie tygra
28. 8. neděle od 19:30
Komedie / Drama, Česko, 2016, 101 min. Hrají:
Jiří Bartoška, Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová, Jiří Havelka, Pavla Beretová, Jakub Kohák, Iva
Janžurová, Arnošt Goldflam.
Rezervace a dotazy - zajecovkino@seznam.cz

n Zbiroh

n Podzimní Arakain Dymytry
Tour 2016 s CD zdarma
pro prvních 2000
Podzim letošního roku bude ve znamení Arakain
a Dymytry. Navážou na veleúspěšné jarní turné
sérií dalších 25 koncertů. Odstartují už 30. září
v Holýšově a zakončí 17. prosince v Bezně. Navíc
pro 2000 nejrychlejších fanoušků, kteří si zakoupí vstupenku na libovolný koncert podzimního
tour, je připraven bonus v podobě CD Arakain
Dymytry Live ZDARMA. To bylo pořízeno právě během jarní části turné. 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 pone-

www.mesto-horovice.cz

Zbirožské hudební léto 2016
na Masarykově náměstí
n Berounská šestka
6. 8. sobota od 9:30
n Myslivecká kapela Atlas
13. 8. sobota od 9:30
n Hořovická muzika
20. 8. sobota od 9:30

n Žebrák
Hvězdárna
n LETNÍ ASTROKINO
6. 8. sobota od 21:00
Teplé meze, možnost grilu a občerstvení, promítání noční oblohy na zadní stěnu budovy hvězdárny
a hlavně – atraktivní film podle vašeho výběru.
Hlasování přímo na místě! VSTUP ZDARMA.
n POZOROVÁNÍ METEORICKÉHO
ROJE PERSEID
12. 8. pátek od 21:00
Maximum 12. 8. ve 14 hodin. Průměrná hodinová frekvence v maximu je 150 meteorů.

n Církevní akce
n Církev římskokatolická
Drazí čtenáři,
dnes se hodně lidí zajímá o duchovní cesty inspirované Východem, o meditaci, jógu. Hledají ztišení,
vnitřní pokoj, kontakt s duchovní stránkou člověka
a světa. To vše může připomínat křesťanskou modlitbu. Ta je ale spíše než nějakou technikou projevem osobního vztahu, lásky a přátelství mezi člověkem a Bohem. Jak říká svatá Terezie, je to rozhovor
mezi čtyřma očima s Někým, o němž víme, že nás
miluje. Je to zkušenost s Bohem, který se mi dává
poznat. Možná znáte ten krásný citát svatého Augustina z jeho autobiografie Vyznání. Když přemítá
nad tím, kolik let strávil honbou za různými věcmi,
aniž by poznal Boha, s lítostí volá: „Pozdě jsem si Tě
zamiloval, kráso tak dávná a tak nová. Pozdě jsem
si Tě zamiloval. Tys volal, křičel a prorazil si mou
hluchotu.“ Augustin hledal naplnění, smysl života,
venku, uprostřed ruchu světa, a přitom Bůh klepal
na jeho srdce. Můžeme tedy říct, že modlitba je odpovědí na Boží volání, postojem člověka ochotného
vycházet ze sebe samého.
4 Poutní mše svatá při příležitostí svátku
Panny Marie Čenstochovské
V neděli 28. srpna od 17:00 se uskuteční v kapli
zámku v Hořovicích bohoslužba při příležitostí
svátku Panny Marie Čenstochovské, které byla původní kaple starého hořovického zámku zasvěcena.
4 Poutní mše svatá při příležitostí svátku
svatého Jiljí, patrona farního kostela v Hořovicích bude v neděli 4. září od 10:00 v kostele
na Víseckém náměstí.
4 Poutní mše při příležitostí svátku Narození Panny Marie bude v neděli 4. září od 11:30
v kostele v Mrtníku. Srdečně zveme!
Stefan Wojdyla, kněz

Provozní doba

AQUAPARKU v letních měsících
Pondělí

10:00 – 19:00

Úterý

10:00 – 19:00

Středa

10:00 – 19:00

Čtvrtek

10:00 – 19:00

Pátek

10:00 – 19:00

Sobota

10:00 – 19:00

Neděle

10:00 – 19:00

VSTUPNÉ
dospělí 			
80 Kč/den
děti 			
50Kč/den
sleva na vstupném: od 16.00 jednotné
vstupné 50 Kč
od 17:30 jednotné vstupné 20 Kč

www.bazenhorovice.cz
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sport

Karolína Křenková
na MS v moderním pětiboji
MS Youth A (U19) - Limerick / Irsko, 14. 7. 2016 bylo zahájeno soutěží dívek v irském Limericku
mistrovství světa kategorie U19 v moderním čtyřboji. Karolína Křenková si zajistila bezchybným výkonem postup z třetího místa ze skupiny A do sobotního finále, kde se jí bohužel nevydařil šerm a nakonec obsadila v celkové klasifikaci velmi slušné 26. místo. V pondělním závodě
štafet si dokonale spravila sportovní chuť kdy dokonce, České reprezentantky útočily ve štafetovém závodě dívek na medaili. Ve dvojici s Leou Chvalovskou, obsadily krásné čtvrté místo. Zlato
získaly Italky. Více naleznete na http://www.pentathlon.cz/
-ČSMP-

n Na snímku Karolína Křenková (vpravo) s Leou Chvalovskou.

Rozlosování FK Hořovicko - Česká fotbalová liga mužů
1. kolo

Neděle 14. 8. od 17:00

TJ Štěchovice - FK HOŘOVICKO

2. kolo

Sobota 20. 8. od 17:00

FK HOŘOVICKO - FC MAS Táborsko B

3. kolo

Neděle 28. 8. od 10:15

SK Převýšov - FK HOŘOVICKO

4. kolo

Sobota 3. 9. od 17:00

FK HOŘOVICKO - FC Slavoj Vyšehrad

16. kolo

Středa 7. 9. od 17:00

Loko VLTAVÍN - FK HOŘOVICKO

5. kolo

Sobota 10. 9. od 10:15

FC Olympia Hr. Králové - FK HOŘOVICKO

6. kolo

Neděle 18. 9. od 17:00

SK Benátky nad Jizerou - FK HOŘOVICKO

7. kolo

Sobota 24. 9. od 16:30

FK HOŘOVICKO - FK Králův Dvůr

17. kolo

Středa 28. 9. od 16:30

FK HOŘOVICKO - SK Benešov

8. kolo

Sobota 1. 10. od 10:15

FC Písek - FK HOŘOVICKO

9. kolo

Sobota 8. 10. od 16:00

FK HOŘOVICKO - FK Litoměřicko

10. kolo

Neděle 16. 10. od 16:00

SK Viktorie Jirny - FK HOŘOVICKO

11. kolo

Sobota 22. 10. od 15:30

FK HOŘOVICKO - FK Tachov

12. kolo

Sobota 29. 10. od 10:15

MFK Chrudim - FK HOŘOVICKO

13. kolo

Sobota 5. 11. od 14:00

FK HOŘOVICKO - SK ZÁPY

14. kolo

Sobota 12. 11. od 14:00

TJ Jiskra Domažlice - FK HOŘOVICKO

15. kolo

Sobota 19. 11. od 13:30

FK HOŘOVICKO - FK Dobrovice

n Zubní pohotovost
4 6. - 7. 8. MUDr. Veselá Marie, Hudlice 64,
tel.: 311 697 659
4 13. - 14. 8. MUDr. Třesohlavá Magdalena,
Beroun, Železniční stanice, tel.: 311 621 497
4 20. - 21. 8. MUDr. Šedivá Jitka, Beroun,
Talichova 825, tel.: 311 624 375
4 27. - 28. 8. MUDr. Zaytsev Dmitry, Beroun, Havlíčkova 1732/3, tel.: 727 836 818
Pohotovostní služba od 8:00 do 11:00.

Více než sedm desítek
klientů již využilo služeb
Centra domácí péče
Centrum domácí péče, které sídlí v budově společnosti Medicentrum Beroun spol.
s.r.o., brzy oslaví první půl rok úspěšného
fungování. Od začátku roku již sestřičky
ošetřovali více než sedm desítek klientů
v domácím prostředí. Podařilo se uspořádat
i Den otevřených dveří.
Klientů, kteří potřebují ošetření v domácím prostředí, neustále přibývá. Je to dáno
zejména zvyšujícím se průměrným věkem
dožití a také civilizačními chorobami. „Hodně lidí dnes trpí nadváhou, diabetem a dalšími chorobami, které mohou mít za následek
jejich zhoršenou mobilitu.“ vysvětluje ředitel
centra Adam Carda. „Právě proto je, a do budoucna jistě bude, velmi důležitá funkce domácích péčí,“ dodává. I to byl důvod proč
nově fungující službu představit prostřednictvím Dne otevřených dveří. Ten se konal
na konci února a kromě lékařů si do Centra
domácí péče našlo cestu i mnoho zástupců
laické veřejnosti. Ta mnohdy o možnosti využít péče v domácím prostředí nemá tušení,
což má za následek zvyšující se počty pacientů v čekárnách ambulantních specialistů.
Právě cesta ošetření doma je možností, jak
ulevit ordinacím a ambulancím.
Domácí péče je indikována vždy praktickým lékařem, který určí pro koho je vhodnou formou ošetření. Často se jedná o klienty v terminálních stavech, po operacích
či jiných zákrocích nebo případně i klienty
v dialyzačním programu. Také nejsou výjimkou převazy ran či odběry krve pro další
vyšetření, vše opět probíhá v domácím prostředí. „ Nenechte se mýlit, že se jedná jen
o pacienty staršího data narození. Pomoc poskytujeme všem i dětským pacientům.“ říká
Adam Carda. „Rád bych za první úspěšné
pololetí poděkoval partnerským zdravotním
pojišťovnám, našemu týmu a také spolupracujícím společnostem Medicentrum Beroun
spol. s.r.o. a Dialýza a.s..“ dodal Carda. -ah-
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