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informace

Významné návštěvy Hořovic
dokončení z 1. strany
A zájem o naše město v nejvyšších kruzích
nekončí. 4. října nás navštíví ministryně škol-

ství Kateřina Valachová, která přijede „zkontrolovat“ průběh stavby naší rekonstruované
sportovní haly. Sportovci i nesportovci určitě

najdou témata pro diskusi s šéfovou resortu
starajícího se o náš duševní i fyzický rozvoj.
Přijďte si popovídat 4. října v 10:00 do sportovního areálu.
Závěrem mi dovolte, abych Vás pozval
ke krajským a senátním volbám 7. a 8. října
a také k druhému kolu senátních voleb, které
náš volební obvod pravděpodobně nemine.
Volební účast u těchto voleb nebývá bohužel vysoká. Přesto bychom měli dát najevo,
na čem nám v naší zemi a našem kraji záleží a kam se chceme ubírat. Nadávat u piva je
k ničemu.
S úctou
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta města

Započala obnova
aleje „Knížecí cesty
do Bažantnice“
n Návštěva ministra vnitra Milana Chovance přilákala do sálu radnice desítky hořovických občanů.
Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR je
zaměřen na podporu opatření ke snížení energetické náročnosti budov, na podporu efektivního využití
zdrojů energie a na podporu výstavby budov s velmi nízkou energetickou náročností.

Pozvánka na seminář

Možnosti čerpání podpory
z programu Nová zelená úsporám
Zajímají vás úspory energie a chcete dotaci na investice do vašeho bydlení?
Poradíme vám, jak na to!
Státní fond životního prostředí ČR zve všechny zájemce o úspory energií, zateplení nebo změny
způsobu vytápění ve svých rodinných domech na seminář.
Na semináři se dozvíte aktuální informace o právě vyhlášené výzvě k podávání žádostí o dotaci z
programu Nová zelená úsporám. Odborníci ze Státního fondu životního prostředí ČR vám kromě
obecných informací poskytnou také individuální konzultace a poradenství.
Zájemci se mohou na seminář dostavit bez předchozího přihlašování. Seminář je bezplatný.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
5. října 2016 / od 16:30 / Hořovice

V polovině září byla zahájena akce obnovy aleje podél historické cesty do Bažantnice. Na tuto akci získalo město dotaci ve výši
900 000 Kč z rozpočtu Středočeského kraje.
V současné době probíhá odstraňování
keřových porostů a suchých ovocných stromů
podél cesty. Projekt byl před zpracováním posuzován ze dvou hledisek. Prvním hlediskem
byl původní účel této historické cesty, která
představovala významnou obslužnou spojnici
mezi zámkem a lesoparkem Bažantnice v tzv.
pohledové ose zámku. V tomto případě je třeba uvažovat o charakteru období, ve kterém
byl tento prvek realizován. Z krajinářského
hlediska se jedná o výraznou barokizaci krajiny, představující vytvoření liniových alejí
podél cest a kulturních objektů charakteristických pro 17. století.
Druhým hlediskem byl současný stav cesty, kdy je zde vytvořen významný přírodní
ekosystém. Je nutné říci, že stávající stav souvislých keřových porostů je v podstatě důsledkem absence jakékoliv údržby této cesty
v druhé polovině 20. století.
Finální projekt byl zpracován s cílem obnovy historické podoby cesty, která bývala lemována alejí stromů po obou stranách. V rámci
realizace budou vyjma keřových porostů odstraněny suché a poškozené ovocné stromy
(jabloně a hrušně), kterých je cca 25 kusů. Ponechány budou hodnotné ovocné stromy, které
mají významný potenciál do budoucna. K nim
bude provedena výsadba celkem 198 stromů,
z nichž 169 tvoří alejové stromy (dub, lípa) a 29
kusů doplňuje výsadba třešně ptačí, jakožto
podpora potravní diverzity pro živočichy.
Celá realizace by měla být dokončena nejpozději v jarních měsících v roce 2017 v závislosti na počasí. Pokud bude mírné, mohla by
být akce dokončena ještě v tomto roce.
Ing. David Grunt
Vedoucí odboru výstavby
a životního prostředí MěÚ Hořovice

Městský úřad – Velký sál
Palackého nám. 2
268 01 Hořovice
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Oznámení o době a místě konání voleb
➜ do Zastupitelstva Středočeského kraje
➜ do Senátu Parlamentu České republiky
Starosta města Hořovice podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky se konají:
4 v pátek dne 7. října 2016 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
4 v sobotu dne 8. října 2016 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb
n ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v budově MěÚ Hořovice (Palackého náměstí č.
2) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Anýžova, Cvočkařská, Herainova, Jungmannova, Kosmonautů, Krátká,
Luční, Na Schůdkách, Na Vršku, Nerudova, Obránců míru, Palackého náměstí, Palachova, Sládkova, Svatopluka Čecha, Úzká, Vítězná,
Západní, Žižkova
n ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v budově 1. ZŠ (Komenského č. 1245) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 1. máje, Dolní,
Horní, Husovo náměstí, Hvozdecká, Jílová, K Výrovně, Kamenná,
Ke Krejcárku, Klidná, Lidická, Myslivecká, Na Kopečku, Na Lukách,
Na Radosti, nám. Boženy Němcové, Pod Homolí, Pod Lesíkem, Pod
Šibencem, Polní, Slavíkova, Slunečná, Strmá, U Cihelny, U Školky,
U Vodojemu, Valdecká, Větrná

4. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje:
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
5. Volby do Senátu Parlamentu České republiky:
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými
doklady, nebude mu hlasování umožněno.
6. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
4 v pátek dne 14. října 2016 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
4 v sobotu dne 15. října 2016 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky
ve volební místnosti ve dnech voleb.

AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.
Pracoviště Hořovice
Valdecká 826
268 01 Hořovice

ve spolupráci s Městským úřadem Hořovice
uskuteční

a elektrozařízení na zpětný odběr
AKU baterie, ojeté pneumatiky, suché galvanické články,
plechovky od barev nebo se zbytky barev a laků,, nádoby od
motorových olejů, fridexu, oleje motorové, převodové apod.,
zahradní chemie, ředidla, zpětný odběr – vyřazené
elektrozařízení: např. lednic, mrazáky, televizory, monitory,
ostatní elektrospotřebiče, zářivky, výbojky

n ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v budově 2. ZŠ Víska (Vísecké náměstí č. 318) pro
voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu: Buková,Cihlářská, Dlážděná, Dr. Holého, Jabloňová, Jahodová, Jasmínová,
Jeřabinová, Jiráskova, K Labi, Kalinová, Komenského, Květinová,
Lesní, Lipová, Malá, Malinová, Milinovského, Místní, Modřínová,
Na Tržišti, Nad Školou, Pionýrská, Pod Dražovkou, Pod Rančem,
Podlužská, Pražská, Příbramská, Rpetská, Sadová, Sídl. Karla Sezimy, Stará, Šeříková, Šípková, U Rybníčka, Vilová, Vísecká, Vísecké
náměstí, Vrchlického

sobota 15.10.2015
Sběrná místa
Osek – Vystrkov
Osek
Olešná
Jivina
Zaječov u OÚ
Zaječov – Kozojedy
HOŘOVICE:
Letná (vjezd ke koupališti - proti tobogánu)
Višňovka (parkoviště u Sluneční brány)
Sídliště K. Sezimy
U Rybníčka
Palachova ul. (proti obchodům)
Anýžova ul. (křižovatka se Svat. Čecha)
Fügnerova ul. (naproti Albě)
Sklenářka (sídliště)

n ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v budově Státního zámku (Vrbnovská č. 22) pro
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Hradební,
K Nemocnici, Na Okraji, U Remízku, Višňová, Vrbnovská
n ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v budově Společenského domu (Nádražní č. 606)
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 9. května, Dlouhá, Fügnerova, K Plevnu, Kapitána Matouška, Ke Stadionu,
Klostermannova, Konečná, Kotopecká, Lázeňská, Letenská, Masarykova, Na Cintlovce, Na Hořičkách, Nábřeží Hynka Šlosara, Nádražní, Náměstí Svobody, Nová, Nožířská, Plzeňská, Pod Nádražím, Pod
Remízkem, Potoční, Sklenářka, Smetanova, Spojovací, Sportovní,
Tichá, Tyršova, U Koupaliště, U Mlýna, U Mlýnského potoka, U Nádraží, U Náhonu, U Potoka, U Svatého Jana, Zámecká, Závodní
3. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební
komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

www.mesto-horovice.cz

7:00 – 7:25
7:30 – 7:50
8:00 – 8:30
8:35 – 8:55
9:05 – 9:30
9:35 – 9:55
10:20 – 10:40
10:45 – 11:10
12:50 – 13:10
13:15 – 13:40
13:45 – 14:05
14:10 – 14:30
14:35 – 14:50
14:55 – 15:10

Časy příjezdů na stanoviště jsou pouze orientační, podle množství odpadu. V případě dotazů
ohledně příjezdu na stanoviště volejte: 725 779 792
Elektrozařízení bude odebíráno na zpětný odběr bezplatně, ale pouze kompletní výrobky.
Sběr nebezpečného odpadu je pro občany zdarma, náklady hradí Městský úřad.
Právnické osoby platí dle ceníku platného pro rok 2012.
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MUDr. VĚRA MALENÍNSKÁ

oznamuje změnu telefonního spojení do ordinace Palackého nám. 1443/19a, Hořovice, od září 2016 zůstává
pouze 776 641 575.
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z usnesení rady města
Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 7. září 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 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 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 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. Projednat směnu
pozemků s jejich vlastníkem.
Rada ukládá odboru vnitřních
věcí a právní zajistit oddělení
pozemků.
n Rada schvaluje Směrnici č.
2/2016 pro užívání Portálu příspěvkových organizací města
Hořovice s účinností od 8. 9.
2016. Tato směrnice upravuje
fungování mezi MěÚ a jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Hořovice.
n Rada schvaluje příspěvek ve výši 2000,- Kč pro
MUDr. Martínkovou, ze kterého budou hrazeny náklady
na školení pro kronikářku města.
n Rada souhlasí s bezplatným
umístěním reklamní plachty kandidáta ČSSD do Senátu
na zábradlí mostu u společenského domu.
n Rada souhlasí s nabídkovou
cenou ve výši 60.000 Kč bez DPH
tj 72.600 Kč včetně DPH, podle
které zpracuje Ing. arch. Martin

4

Jirovský PhD, IČO 625 49 201,
Převrátilská 330, Tábor, jakožto zpracovatel územního plánu
města Hořovice, úpravu návrhu
územního plánu pro třetí opakované veřejné projednání dle
§ 53 odst. 2 zákona č.. 183/2006
Sb. o územním plánovaní a stavebním řádu. Rada nesouhlasí s požadavkem zpracovatele
územního plánu, proplatit zpětně činnost v rámci úpravy územního plánu pro druhé opakované
veřejné projednání z roku 2015.
n Rada bere na vědomí výsledek
posouzení žádosti o poskytnutí
dotace z Integrovaného operačního programu na akci: „Oprava chodníků v ulici Valdecká,
Pražská, Palackého náměstí,
Příbramská a sídliště Višňovka“,
kdy dotace nebyla poskytnuta
na základě posouzení dotačního
orgánu.
n Rada města Hořovice bere
na vědomí dohodu o rozvázání pracovního poměru ředitele
příspěvkové organizace Městské kulturní centrum Hořovice
viz příloha č.1. Rada pověřuje
starostu Dr. Ing. Jiřího Peřinu
vypsáním výběrového řízení
na pozici ředitele MKC. Výběrová komise bude složena ze členů
rady města a Jiřího Šaleny, odborníka z praxe.
n Rada bere na vědomí nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č.
273/2016 Sb., kterým dochází
od 1. 9. 2016 ke změně platových tarifů u ředitelů příspěvkových organizací 1. základní
škola, 2. základní škola, Městská
mateřská škola a Domeček Hořovice. Současně rada stanovuje
platy ředitelům výše uvedených
příspěvkových organizací tak, že
upravila tarif podle nařízení vlády a ostatní složky platů zůstávají nezměněny.
n Rada souhlasí s výběrem
nejvýhodnější nabídky vzešlé
z elektronické aukce konané dne
11. 8. 2016 k veřejné zakázce
nazvané Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město
Hořovice a podřízené organizace na rok 2017, kterou podala
firma s obchodním názvem ENWOX ENERGY s. r. o., Denisova 639/2, 702 00 Ostrava, IČ:
02639564, ve výši 640.880 Kč.
Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena.
n Rada souhlasí s výběrem
nejvýhodnější nabídky vzešlé

z elektronické aukce konané dne
11. 8. 2016 k veřejné zakázce nazvané Sdružené služby dodávky
zemního plynu pro město Hořovice a podřízené organizace
na rok 2017, kterou podala firma s obchodním názvem One
Energy & One Mobile a.s., IČ:
01879880, se sídlem Homopolní
3322/34, 702 00 Ostrava ve výši
901.101 Kč. Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena.
n Rada souhlasí s textem třístranné smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské
sítě, týkající se stavby s názvem
„Prodloužení podchodu v žst.
Hořovice“, konkrétně přeložky
kabelového vedení 22kV na pozemku p. č. 1570/17 v k. ú. Hořovice.
n Rada města schvaluje výjimku
z vnitřního předpisu č. 5/2015 Zásady pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu pro
veřejného zadavatele a souhlasí
s cenovou nabídkou ze dne 07.
06. 2016, podle které provede
M. A. Velinský, za celkovou cenu
1.187.010 Kč vč. 21% DPH, veškeré potřebné stupně projektové
dokumentace, týkající se návrhu
autobusového terminálu na náměstí Boženy Němcové v Hořovicích.
n Rada města schvaluje text
Odůvodnění veřejné zakázky
a dále schvaluje Zadávací dokumentaci pro nadlimitní veřejnou
zakázku na služby, zadávanou
v otevřeném řízení v souladu se
zákonem č. 137/2006 Sb., nazvanou „Svoz a likvidace odpadu
pro Město Hořovice“, vč. příloh
č. 1 až 6 k zadávací dokumentaci, tedy i včetně přílohy č. 2, tj.
textu smlouvy o sběru, přepravě
a odstraňování odpadu.
n Rada souhlasí s textem servisní smlouvy, podle které bude
společnost ATLAS consulting
spol. s r.o., za cenu 3 x 38.000 Kč,
tj. 114.000 Kč bez DPH, poskytovat do 31. 8. 2019 služby k právnímu informačnímu software
CODEXIS.
n Rada trvá na svém rozhodnutí
ze dne 10. 8. 2016, tj. nesouhlasí
se změnou v plánovaném umístění parkovacích míst, v tzv.
modré zóně, ve Smetanově ulici,
dle návrhu zde bydlícího občana.
n Rada souhlasí s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze
dne 30. 6. 2016, podle kterého
dokončí společnost HORA s. r.
o. rekonstrukci prostor v areálu

Starého zámku pro potřeby regionálního muzea nově do 30.
9. 2016.
n Rada souhlasí s nabídkou,
podle které provede společnost
ELTODO-CITELUM,
s.r.o.,
za cenu 164.605,62 Kč bez DPH,
tj. 199.172,80 Kč vč. 21% DPH,
rekonstrukci veřejného osvětlení
v areálu Starého zámku Hořovice vč. nových rozvodů.
n Rada souhlasí s instalací vodorovného dopravního značení
V12c „Zákaz zastavení“ za objektem č. p. 1351/13 ulice Vrbnovská (obchodní dům PAVON
na sídlišti Višňovka). Důvodem
instalace tohoto značení je zamezit parkování automobilům
v těchto místech a umožnit tak
volný průjezd pro zásobování
provozovny potravin.
n Rada vzala na vědomí zprávu
odboru technického a dopravního MěÚ Hořovice, týkající se
možného zjednosměrnění Lidické ulice v Hořovicích.
n Rada města Hořovice doporučuje zastupitelstvu města schválit spoluúčast na akci „Sportovní
hala v Hořovicích“ ve výši minimálně 21.168.438,- Kč z rozpočtu města.
n Rada ukládá TAD vyřešit dopravní značení části ulice Pod
nádražím (od hotelu U Parku
k výkupně surovin pod nádražím) jako obytnou zónu.
n Rada schvaluje podání žádosti
o dotaci z IROP oblast podpory
2.4.
n Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části
pozemku parcelní č. 745/1 v k.
ú. Hořovice o výměře cca 63 m2
za účelem sjednocení majetku
a parkování osobního automobilu.
n Rada souhlasí s materiálem
odboru vnitřních věcí a právního pro jednání zastupitelstva
města dne 21. 9. 2016.
n Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit změnu zřizovací listiny Domova Na Výsluní
Hořovice podle §84 odst. 2, písmeno d) zákona č.128/2000 Sb.
n Rada ukládá Komisi školské,
kulturní a sportovní připravit
a organizačně zajistit konání
městského plesu v roce 2017.
n Rada souhlasí s návrhem 3.
rozpočtového opatření města
Hořovice na rok 2016.
n Rada souhlasí s bezplatným
užitím veřejného prostranství
na Palackého náměstí na konání
předvolebního meetingu TOP
09 dne 20. září 2016
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informace - hasiči - policie

Svaz tělesně postižených informuje

Městská policie: srpen 2016

n Organizace Svazu tělesně
postižených Hořovice pořádá
rehabilitační pobyt v termínu
9. -14. 10. 2016. Pojeďte s námi
strávit příjemný pobyt a navštívit

8 Dne 12.8. 2016 v 9:00 hodin
přijala hlídka MP Hořovice telefonické oznámení od správce
hřbitova v Hořovicích, že v areálu hřbitova leží kdosi vedle
obřadní síně. Jednalo se o bezdomovce, který je strážníkům
dobře známý a již několikrát
ho z tohoto místa vykazovali.
8 Během srpna strážníci MP
Hořovice opakovaně řešili krádeže zboží v OD Penny
a OD Lidl. Za přestupky proti
majetku byly ve všech případech na místě uděleny přestupcům blokové pokuty.
8 22.8. 2016 ve 23:41 hodin
poskytli strážníci MP Hořovice součinnost hlídce PČR při
rušení nočního klidu v nájemním domě v Podlužské ulici.
Jeden s nájemníků bytu byl
pod vlivem alkoholu a fyzicky
napadal členy své rodiny, agresivním chováním rušil noční
klid ostatních majitelů bytů
v tomto domě. Celou událost

O

Organizace Svazu tělesně postižených Hořovice pořádá rehabilitační pobyt
v termínu 9. -14. 10. 2016

z nás. První z nich - to je zdrcující touha uplatnit se, zviditelnit se,
dosáhnout úspěchu stůj co stůj;
druhá je o tom, jak veškeré vžité
představy o „posvátném svazku
manželském“ mizí, jakmile více
než zralému muži přeběhne přes
cestu půvabné mládí; a konečně
třetí - dialog starých manželů,
jimž se vzpomínky na minulý život a lidé, s nimiž měli co dělat,
pletou až k absurditě.
Všechny ty postavy pojednal
autor s bujarým humorem, ale
současně s láskou; smějeme se
jim, ale nevysmíváme, protože
nás současně dojímají a cítíme
k nim sympatii - mnozí možná
i empatii.
n Půjčovna kompenzačních
pomůcek nabízí široký sortiment
pomůcek k chůzi, koupelnové
programy, elektrické, mechanické
polohovací vozíky, pomůcky pro
děti, dětské a polohovací vozíky,
vozíky stavěcí, zvedáky, schodolezy, polohovací lůžka s příslušenstvím, antidekubitní program,
bariatrické pomůcky a mnoho
dalšího.
Kde nás najdete? Městský úřad
č.p. 640 Hořovice
Úřední dny: pondělí, středa 9:00
-17:00, po dohodě kdykoliv
Kontakty:734130797,605503281
Po okrese Beroun rozvážíme
pomůcky zdarma, dětem do 15
let zapůjčíme veškeré pomůcky
zdarma.
Jarmila Gruntová, předsedkyně

si na místě převzala hlídka OO
PČR Hořovice.
8 Dne 26.8. 2016 ve 23:23 hodin
bylo na služební telefon MP Hořovice přijato anonymní oznámení o rušení nočního klidu
v ulici Vrbnovská před diskotékou Pavon. Na místě se hlučně
bavila větší skupina mladých
lidí, hostů diskotéky. Strážníci
je upozornili, že je již po 22:00
hodině a že svým hlučným chováním ruší noční klid obyvatel
přilehlých domů. Poté se osoby
ve svém jednání umírnili.
8 V poslední době se množí
případy, kdy jsou strážníci přivoláni do nemocnice v Hořovicích. Důvodem je agresivní
jednání, většinou podnapilých
pacientů, kteří odmítají lékařské vyšetření, verbálně i fyzicky napadají personál nemocnice a v neposlední řadě utíkají
z jednotlivých oddělení.
Světla Dardová, zástupce
velitele městské policie

přírodní krásy nádherného Kladského pomezí a Adršpašskýchteplických skal. Hotel TOMMY
se nachází ve středu Kladského
pomezí, v příměstské části města Náchod - na Babí. K pohodlí
poslouží dvoulůžkové luxusní pokoje, zařízené nábytkem
v moderním zámeckém stylu.
V hotelu najdete wellness centrum s bazénem, vířivou vanou
whirpool, finskou saunou, infra
kabinou a hydromasážní vanou.
Každý člen obdrží poukázku na 5
procedur zdarma. O uspokojení Vašich chuťových pohárků se
postará tým zkušených kuchařů.
Nonstop tel. linka MP: 800 156 166
Čekají nás bohaté snídaně formou teplého a studeného bufetu
a tříchodová večeře, kde se budou
Hasiči Hořovice
servírovat ty nejvybranější pokrmy. Během týdenního pobytu naZásahy Hasičského Záchranku požárů a hasiči k nim museli
vštívíme nejzajímavější destinace,
ného Sboru Středočeského
vyjíždět nejméně 4x.
které tato oblast nabízí: Adršpaškraje, územního odboru Be8 Dne 18. 8. 2016 ve večerních
sko – teplické skály, Ratibořice,
roun, požární stanice Hořohodinách hořelo částečně popolské lázně Kudowa zdroj, Nové
vice.
sekané pole o rozloze 100x100
město nad Metují a další.
8 Od 15. 8. 2016 do 15. 9. 2016
metrů na katastru města Žebrák.
Informace k pobytu podá Jarmila
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Přijďte si prohlédnout kočičky a pejsky z útulků
Účinkují: Petr Nárožný, Václav Vydra, Naďa Konvalinková, Květa Fialová, Libuše
Švormová, Dana Morávková, Eva Janoušková, Jiří Ptáčník
Vstupné: 400 Kč včetně dopravy
a třeba si některou kočičku
Autor: Robert Andrerson
DOMOV NA VÝSLUNÍ, HOŘOVICE PŘIJME
Režie: Pavel Háša
Tři
příběhy
(Poznání
šokem,
Stoči pejska odnesete domů...
Délka: 135 min.
Vstupné: 400 Kč včetně dopravy
DO
PRACOVNÍHO POMĚRU KUCHAŘE/KU
py holubic, Já jsem Herbert), které
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www.kockypodbrdsko.cz
Nástup od 1. 11. 2016.
směšné, ale velice lidské. V jistých obměnách mohou potkat každého z nás.
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více
než zralému
muži přeběhne potkat
přes cestu půvabné
mládí; a konečně třetí - dialog starých
Pojeďte s námi strávit příjemný pobyt a navštívit přírodní krásy nádherného Kladského
pomezí a Adršpašských-teplických skal.

Hotelu TOMMY se nachází ve středu Kladského pomezí, v příměstské části města Náchod na Babí. K pohodlí poslouží dvoulůžkové luxusní pokoje, zařízené nábytkem v moderním
zámeckém stylu. V hotelu najdete wellness centrum s bazénem, vířivou vanou whirpool,
finskou saunou, infra kabinou a hydromasážní vanou. Každý člen obdrží poukázku na 5
procedur zdarma. O uspokojení Vašich chuťových pohárků se postará tým zkušených
kuchařů. Čekají nás bohaté snídaně formou teplého a studeného bufetu a tříchodová večeře,
kde se budou servírovat ty nejvybranější pokrmy. Během týdenního pobytu navštívíme
nejzajímavější destinace, které tato oblast nabízí: Adršpašsko – teplické skály, Ratibořice,
polské lázně Kudowa zdroj, Nové město nad Metují a další.
Informace k pobytu podá Jarmila Gurntová, předsedkyně na telefonu 605503281

manželů, jimž se vzpomínky na minulý život a lidé, s nimiž měli co dělat, pletou až k
absurditě.
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Všechny ty postavy pojednal autor s bujarým humorem, ale současně s láskou; smějeme se
jim, ale nevysmíváme, protože nás současně dojímají a cítíme k nim sympatii - mnozí možná i
empatii.
Srdečně	
  zveme,	
  za	
  organizaci	
  STP	
  Hořovice	
  Jarmila	
  Gruntová,	
  předsedkyně	
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výběrové řízení - informace
Město Hořovice na základě rozhodnutí rady města ze dne 7. 9. 2016 vyhlašuje výběrové řízení na

ředitele/ředitelku příspěvkové organizace
Městské kulturní centrum Hořovice
Charakteristika vykonávané činnosti:
n řízení příspěvkové organizace včetně zpracování plánů, vnitřního organizačního řádu, směrnic
a podkladů pro účetnictví n organizování a zajištění kulturní činnosti ve městě (zájmové i profesionální) včetně festivalů a dalších společenských aktivit města n zajištění provozu kulturních
zařízení města – Společenský dům (a jeho venkovní areál), Klub Labe, Městská knihovna, Galerie Starý zámek (a jeho venkovní areál s možností letního amfiteátru), Informační centrum n
technické a ekonomické zabezpečení kulturních činností a společenských aktivit města n propagace kulturních a společenských akcí města (zajišťování propagačních předmětů města) n
pravidelná aktualizace vývěsek ve městě a plakátových ploch ve vztahu ke kulturním aktivitám
n redakční příprava městského zpravodaje a zajištění jeho vydávání n archivování fotografií
a dokumentů z kulturního dění ve městě n zodpovědnost zřizovateli za řádné plnění úkolů
příspěvkové organizace daných zřizovací listinou a za hospodaření dle schváleného rozpočtu
a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Místo výkonu práce: Hořovice
Platové zařazení: dle NV č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, v platném znění
Pracovní poměr: na dobu neurčitou, zkušební doba 6 měsíců
Předpokládaný den nástupu: 1. 1. 2017 nebo dle dohody
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
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 vzdělání vysokoškolské, vyšší odborné nebo středoškolské s maturitou n přehled o současné kultuře a zájmových kulturních činnostech n občanská a morální bezúhonnost n
nutná znalost práce na PC n řidičské oprávnění skupiny „B“, (aktivně) n dovednosti v oboru fotografie pro propagační a dokumentační účely n výborné komunikační a organizační
schopnosti n časová flexibilita n právní a ekonomické povědomí a znalost platných legislativních předpisů (např. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, odměňování v příspěvkových
organizacích, zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, práce s rozpočtem organizace aj.) n
praxe v oblasti kultury – organizování a zajišťování produkce kulturní činnosti - výhodou n
aktivní znalost cizího jazyka (anglický, německý) - výhodou
Uchazeč podá 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 doklady dle zákona č. 451/1991 Sb.,§ 2
odst.1 písm.a) a b) – lustrační osvědčení a dle § 2 odst.1 písm. d) až h) – čestné prohlášení (nemusí dokládat osoby narozené po 1. 12. 1971) n písemná koncepce rozvoje kultury ve městě
(dle náplně práce) s návrhem na možné obnovení filmových produkcí v historické budově kina
Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 16.00 hod. dne 31. 10. 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 – ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Městské kulturní centrum Hořovice“
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 30.12.2016 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 ředitel/ředitelka
příspěvkové organizace Městské kulturní centrum Hořovice
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2017

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště,
Hořovice,
Palackého náměstí 100
STUDIJNÍ NABÍDKA ŠKOLY od 1.9.2017
Dny otevřených dveří: pátek 30.9.2016 (technický den, výstava)
od 9.00 do 17.00 hodin, soboty 26. 11. 2016 a 14. 1. 2017 a
4.2.2017, vždy od 9.00 do 12.00 hodin

Maturitní studijní obory (čtyřleté denní studium):
1601M/01 Ekologie a životní prostředí
✔ Ekologie průmyslových aglomerací
✔ Ochrana a tvorba životního prostředí
2942M/01 Analýza potravin (v akreditačním řízení)
✔ Zdravé potraviny
7842M/02 Ekonomické lyceum
6341M/01 Ekonomika a podnikání
✔ Řízení a ekonomika obchodních a výrobních firem
✔ Ekonomika a informatika v podnikání
1820M/01 Informační technologie
✔
Informatika v ekonomice, certifikace CISCO - CCNA
2341M/01 Strojírenství
✔ Technologie a konstrukce

Obory s výučním listem (tříleté denní studium):
2351H/01 Strojní mechanik
✔ Zámečník
2352H/01 Nástrojař
✔ Nástrojař, Technik/čka - specialista na kompozitní
materiály
2352H/01 Čalouník
✔ Čalouník automobilových interiérů
- výuční obory a Strojírenství jsou podporovány podnikovými
stipendijními programy nebo krajským stipendiem

Nástavbové dálkové studium:
2343L/51 Provozní technika (tříleté studium)
6441L/51 Podnikání (tříleté studium)

http://www.soshorovice.cz
tel: 731582691 ; 311516792

DEN PRO ZDRAVÍ

Přijďte si nechat otestovat své zdraví! Den pro zdraví s měřením
hladiny cukru, případně tlaku zdarma pořádá Jan Skopeček,
kandidát do středočeského zastupitelstva, a senátor Jiří Oberfalzer. Ve středu 5. října na Palackého náměstí v Hořovicích od 14 hodin.

www.mesto-horovice.cz

informace

ANKETA PRO AKCI:
„Revitalizace sídlištní zeleně
– Západní sídliště“

Letní zpívání
Žáci Základní umělecké školy Josefa
Slavíka Hořovice z klavírní a pěvecké
třídy Květuše Ernestové se stejně jako
každé léto i letos věnovali hudebním
aktivitám.
Ve dnech 19. a 20. června se opět uskutečnil
v Praze v Divadle Hybernia Mezinárodní festival dětí „My si rozumíme 2016“. V dětském
anglickém muzikálu AMAZING MAURICE
AND HIS EDUCATET RODENTS (produkce Hudební akademie Praha PZ) účinkoval
také Filip Strejc z Hořovic. Italské části této
události, která se konala v první polovině července 2016, se již podruhé zúčastnila Eva Řezáčová. V rámci festivalového programu byla
mj. provedena kompozice Valentiny Shukliny
STABAT MATER DOLOROSA. Sólisty, mezinárodní sbor a Ballet Club Ronchi doprovázel
Orchestra di Farrá d‘Isonzo.
V pátek 24. června 2016 předvedli žáci
Květuše Ernestové první hudebně dramatický
pořad z cyklu PODĚKOVÁNÍ MOZARTOVI k 260. výročí narození a 225. výročí úmrtí tohoto hudebního velikána. V pořadu AH!
VOUS DIRAI JE, MAMAN se představila Klá-

ra Slavíková jako skladatelova manželka, Veronika Slavíková jako skladatelova sestra, Jana
Pommová jako první představitelka Papageny
Gerlová, Eva Řezáčová jako první představitelka Paminy Anna Gottliebová a Matrin Jirák
jako Mozartův synovec. V programu zaněly
skladby W.A.Mozarta a L.v.Beethovena.
Unikátní cyklus Po stopách Emy Destinnové pokračoval, tentokrát ve spolupráci s Kulturverband der Bűrger deutscher Nationalität
in der Tschechischen Republik, v úterý 9. srpna 2016 v impozantním Muchově sále zámku
tří císařů Zbiroh. Historická freska ROMANCE z posledních let života pěvecké legendy připomněla její návštěvy ve zbirožském
kraji a její přátelství s Berthinou ColloredoMansfeldovou, proslulým malířem Alfonsem
Muchou i s jinou světově proslulou českou
pěvkyní Marií Gärtnerovou.
K nekoncertním hudebním aktivitám třídy patří také návštěvy koncertů, vernisáží,
náslechy na soutěžích a konkurzy do dalších
projektů. Již v červnu žáci Květuše Ernestové
navštívili prestižní klavírní soutěž Prague junior note 2016, v červenci výjimečný koncert
k 200.výročí úmrtí slavného rodáka Josefa
Fialy (1748-1816) ve velkém sále zámku Lochovice a v září se zúčastní několika muzikálových konkurzů.

n Napsali jste nám...

Promenádní koncerty Hořovické muziky
Promenádní koncerty letošního léta jsou již za námi. S povděkem bylo posluchači přijato obohacení repertoáru o některé skladby doby minulé, které se v Hořovicích hrály. Byly to např.: skladby
z operety Perly panny Serafínky nebo 100 dukátů za Chuana. Provedení těchto skladeb bylo odměněno velkým potleskem.
Hudební doprovod těchto operet v tehdejší době hrál orchestr „Rytmus“ řízený dnes již nežijícím
panem Vladimírem Jedličkou. Z tohoto orchestru žijí pouze tři členové: Jaroslav Kořínek (89), Václav Vojíř (86) a Oto Jedlička (85).
Byla by jistě škoda, kdyby tato muzika s tak dlouhou tradicí skončila. K obavám vede klesající
četnost koncertů. Byla také zaznamenána absence jakéhokoliv zástupce Městského kulturního centra na těchto koncertech. Účast by byla jistě přínosem jak pro účinkující, tak i pro posluchače.
Za pěkný zážitek z odehraných koncertů lze jen poděkovat zpěvákům a členům orchestru včetně
kapelníka Bohumila Vojíře a v neposlední řadě tak Mgr. Karlu Vydrovi za průvodní slovo.
Na příští shledání se těší věrní posluchači. Mojžíš, Hořovice

www.mesto-horovice.cz

n vykácení cca 266 ks stromů a keřů
n výsadba cca 2000 kusů nových dřevin
z toho cca 320 stromů
n výsadba a založení květnatých luk na strmých svazích s minimální náročností
na údržbu, květnaté louky jsou odolné vůči
sešlapu
n výsadba živých plotů v okolí soliterních
zahrádek se zázemím, odstranění stávajícího pletiva a zábran
n v případě realizace projektu je povinností
zhotovitele 10-ti letá péče o vysazené stromy
a keře, včetně údržby travnatých ploch
n péče o zeleň na Západním sídlišti tak
bude prováděna odbornou firmou
n součástí projektu je výstavba nových cest
pro pěší v plochách zeleně
n kácení stromů bude provedeno stejnou
firmou, která bude provádět výsadbu zeleně,
a vytěžené dřevo zůstává po odtěžení v majetku města, nestává se majetkem dodavatelské firmy (lze poté od města odkoupit
za předem stanovenou cenu)
n náklady celé revitalizace cca 11 mil. Kč vč.
DPH
n v případě využití dotace ze Státního fondu životního prostředí by náklady města
představovaly cca 4 mil Kč vč. DPH
n v opačném případě se budou celkové náklady dělit do více let (z rozpočtu města)
n ve výhledu několika let bude nutné bez
ohledu na získání dotace započít s obnovou
zeleně na Západním sídlišti, uspořené finanční prostředky z poskytnuté dotace mohou být použity na opravu chodníků, silnic
a parkovacích míst Západního sídliště
Hlasovat může pouze osoba s trvalým pobytem v Hořovicích, na Západním sídlišti
v ulicích Na Radosti, 1. Máje, Palachova,
Kosmonautů a Obránců míru!
Na podatelně MěÚ v Hořovicích bude k dispozici seznam lidí, kteří mají trvalé bydliště
v této lokalitě a jsou starší 18-ti let. Po podpisu do kolonky u svého jména obdržíte
jeden hlasovací lístek, který vhodíte do připravené hlasovací urny (nemůžeme nikoho
nutit, ale v případě prokázání totožnosti
bude anketa důvěryhodnější).
VÝSLEDEK ANKETY SE BUDE POČÍTAT
NÁSLEDOVNĚ:
4 Ten, kdo NEBUDE vůbec hlasovat, tím
dává najevo svůj SOUHLAS,
4 Ten, kdo hlasuje pro ANO, tím dává najevo svůj SOUHLAS,
4 Ten, kdo hlasuje pro NE, tím dává najevo
svůj NESOUHLAS,
4 PO VYPRŠENÍ LHŮTY PRO HLASOVÁNÍ (14 DNŮ od 01. 10. 2016 do 15. 10.
2016 – pouze v pracovní době městského
úřadu) bude anketa vyhodnocena.
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Kulturní a společenský servis
Prahy zabila 8 lidí. Svůj čin považovala za akt
pomsty společnosti, která jí podle ní celý život
ubližovala, a v roce 1975 byla jako poslední
žena na území Československa popravena.
n ODYSSEA CLASSIC
7. 10. pátek od 20:30
Vítejte na klubové tancovačce v podání
plzeňské beatové legendy ODYSSEA. Nestárnoucí skladby jako “Lážo plážo”, “Uzenáč”,
“Divadelní společnost J. K. Tyla”, “Nádraží
Florenc 16:30”, “Galerie” a jiné uslyšíte
v podání “classické” sestavy.
n BRDY HISTORICKÉ II
12. 10. středa od 19:00
Volné pokračování přednášky “Brdy historické”, tematicky zaměřené na naše nejbližší
okolí, pořádané v rámci projektu Science café.
Přednáší: Mgr. Tomáš Makaj a RNDr. Martin
Lang.
n PÁRA NAD ŘEKOU – filmová projekce
13. 10. čtvrtek od 19:30
Dokumentární, hudební. Česko, Slovensko,
2015. 83 min. Režie: Filip Remunda, Robert
Kirchhoff. Celovečerní hudební dokumentární film ze života tří mimořádných jazzmanů:
trumpetisty Laca Décziho, saxofonisty
Ľubomíra Tamaškoviče a kontrabasisty Jána
Jankejeho.
n ROBERT BALZAR TRIO
14. 10. pátek od 20:00

n Klub Labe
Vísecké nám. 198, e-mail: labe.prochor@
seznam.cz, www.klublabe.cz
n HOŘOVICE NA FILMU
TÉMA: OBŽIVA NA HOŘOVICKU
5. 10. středa od 19:00
Výroba a živnostníci na Hořovicku - ČKD
motory, Korona papírenský průmysl, OTK
Hořovice, Harmonika Hořovice, Alba, pila,
drobní živnostníci...
n JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
- filmová projekce
6. 10. čtvrtek od 19:30
Drama, životopisný, historický. Česko, Slovensko, Polsko, Francie, 2016. 105 min.
Režie: Tomáš Weinreb a Petr Kazda. Scénář:
Tomáš Weinreb a Petr Kazda. Hrají: Michalina
Olszańská, Marika Šoposká, Martin Pechlát,
Klára Melíšková a další. Film “Já, Olga Hepnarová” je příběhem mladé ženy, která v roce
1973 nasedla do nákladního auta a v centru

8

československého špiona druhé poloviny 20.
století.
n MIKI RYVOLA a přátelé
– Pavel Zajíc a Pavel Jim Drengubák
21. 10. pátek od 19:30
V pořadu “To nejlepší z Hobous” hrají nejhezčí
písně bratrů Wabiho a Mikiho Ryvoly. Zazní
tedy písničky, které se už dávno staly klasikou
(Bedna o Whisky, Tereza, Mrtvej vlak, Září
a další...) ale i swingové melodie, které byly
základem tvorby “Ryvolovek”.
n RODINNÉ ŠTĚSTÍ - filmová projekce
27. 10. čtvrtek od 19:30
Maďarsko. 81 min. Přístupný od 12 let. Vítězný
film karlovarského festivalu. Když vás okolnosti donutí ubytovat příbuzné u sebe doma,
nebývá to žádný med. Živě a autenticky vykreslené rodinné setkání natočil maďarský režisér
Szabolcs Hajdu, který si ve snímku zahrál i se
svou ženou a dětmi a z 51. MFF Karlovy Vary
si po právu odvezl jak cenu za nejlepší herecký
výkon, tak hlavní cenu festivalu za nejlepší film.
n SNOW FILM FEST
29. 10. sobota od 17:00
Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním lezení, snowkitingu, snowboardingu a dalších zimních
radovánkách.

n Společenský dům
Nádražní 606, tel. 311 512 915

n Galerie Nádraží
n Z VOLNÉ FOTOGRAFICKÉ TVORBY
– A TAKY VLAKY
Fotoklub Hořovice, Městské kulturní centrum
a Město Hořovice pořádá ve čtvrtek 20. 10.
2016 od 17 hodin v Galerii nádraží (v budově
železničního nádraží) vernisáž výstavy „Z volné fotografické tvorby – a taky vlaky“.

říjen 2016

n JAK HLOUPÁ KÁČA K ROZUMU
PŘIŠLA
16. 10. neděle od 15:00
Loutkářský soubor Malá scéna MKC Hořovice
uvede pohádku. Scénář a režie Jaroslav Pelikán.

Informační centrum
Robert Balzar je špičkový český jazzový kontrabasista a skladatel, který za svoji kariéru spolupracoval s takovými hudebníky, jakými jsou
John Abercrombie, Craig Handy, Benny Bailey,
nebo Wynton Marsalis. Znám je ale také jako
stálý člen formací Illustratosphere nebo J.A.R.
n MALÝ PÁN
– divadelní představení pro malé i velké
15. 10. sobota od 16:00
Představení na motivy stejnojmenného filmu.
Možná stejně jako Malý pán zjistíte, že když
vám něco schází, najdete to po trmácení
světem a bojích s obludami docela blízko.
Hrají: Radek Beran - režisér stejnojmenného
filmu a René Krupanský - loutkovodič Malého
pána ve stejnojmenném filmu.
n RINO – PŘÍBĚH ŠPIONA
– filmová projekce
20. 10. čtvrtek od 19:30
Dokumentární. Česko, 2015. 96 min. Režie:
Jakub Wagner. Vítejte ve světě mezinárodní
špionáže. Komu věřit a komu ne, na jakou
stranu se přiklonit? Celovečerní dokumentární portrét Karla Köchera, nejslavnějšího

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.

www.mesto-horovice.cz

informace
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 29. 10. 8:00 – 11:00
n INTERNET PRO VEŘEJNOST
Pondělí - čtvrtek 8:00 - 11:00, 12:00 – 17:00
Pátek
8:00 - 11:00
Sobota 29. 10. 8:00 - 11:00

n Přednášky
n DIGITUS HOŘOVICE
4 MAGDALÉNA DIETLOVÁ
5. 10. 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. V rámci pravidelných
besed, které pořádáme vždy první středu v měsíci
v objektu Digitus, přivítáme tentokrát scénáristku,
autorku mnoha filmových námětů váženou paní
Magdalenu Dietlovou. Manželka Jaroslava Dietla
– režiséra mnoha televizních seriálů a pořadů,
vypráví s humorem vlastním příběhy a zážitky
z natáčení známých filmů a manželovy tvorby
vůbec. Paní Dietlová je stále aktivní, spolupracuje
na přípravě pořadů, ale také spolupracuje s neziskovým veřejným sektorem, konkrétně se jedná
o Bezplatné právní poradny ve městech, kterých
je i hlavní patronkou.

n Taneční kurzy
Podzim 2016 (12. sezóna)
Společenský dům
Mládež – začátečníci: Sobota 1. 10., od 19:00 Prodloužená. Pátky 21. a 28.10., vždy od 18:30
Dospělí – středně a více pokročilí: Pátky 21.
a 28. 10., vždy od 20:40
Dospělí – mírně pokročilí - Pondělí 3., 10., 17.,
24. a 31. 10., vždy od 19:00
Dospělí – začátečníci - Pondělí 3., 10., 17., 24.
a 31. 10., vždy od 20:40
Taneční škola Blanky Vášové, tel. 603 238 090,
e-mail: vasova@volny.cz, www.tanecni.net

n Zámek Hořovice
Vrbnovská 22, tel. 311 512 479
n KOMORNÍCI SLEČNY CECÍLIE
28. 10. pátek od 18:00, 19:00 a 20:00
29. 10. sobota od 19:00 a 20:00
Vracet se nenadále domů a najímat si podezřelá
individua jako personál může být vražedné…
Volně na motivy divadelní hry Mir. Horníčka.
Další z oblíbených divadelních prohlídek
zámku v Hořovicích. Pro tradičně velký zájem
doporučujeme rezervaci na e-mailu: horovice@
npu.cz či tel. 311 512 479.

www.mesto-horovice.cz

n Domeček Hořovice
Větrná 869, tel. 311 512 223
www.domecekhorovice.cz
n PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE
4 9. 10. HOŘOVICKÝ CVOČEK - 31. roč-ník,
Domeček Hořovice, 9:00 – 13:00. Tradiční běh
podzimním hořovickem. Startovné: 50 Kč. Propozice na www.domecekhorovice.cz.
4 15. 10. Seminář KERAMICKÝ ANDĚL,
Domeček Hořovice, 9:00 – 13:00. Tvořivý kurzík,
na kterém si vyrobíme keramické anděly. Poplatek:
250 Kč.
4 19. 10. SEMINÁŘ PODZIMNÍ VĚNEC,
Rodinné centrum Kaleidoskop, 16:00 – 19:00.
Podzimní tvoření pro maminky v Rodinném centru Kaleidoskop, tentokrát si vyrobíme podzimní
věnec. Hlídání dětí zajištěno. Poplatek: 250 Kč.
4 22. 10. SEMINÁŘ PEDIG pro dospělé, Domeček Hořovice, 9:00 – 13:00. Pletení z pedigu košíček s uchem v podzimních barvách. 250 Kč.
4 25. - 28. 10. PODZIMNÍ SRAZ II.BĚH
ZBIROH, Táborová základna Zbiroh, 11:00.
Sraz dětí a vedoucích letního tábora Anděl Páně
na Zbirožském potoce plný zábavy, her a soutěží.
Poplatek děti: 700 Kč.
4 26. - 29. 10. PODZIMNÍ EXPEDICE REJDICE. Podzimní prázdniny na horách plné her,
soutěží a zábavy pro děti. Cena zahrnuje dopravu,
stravu, program, pojištění i pedagogický dozor.
Poplatek děti: 2 710 Kč.
4 29. 10. SEMINÁŘ TIFFANY, Domeček
Hořovice, 9:00 – 14:00. Seminář tiffany techniky (skleněné vitráže). Výroba šperku, svícnu
nebo závěsu do okna. Vhodné pro začátečníky
i pokročilé. Poplatek: 350 Kč

n RC Kaleidoskop
Větrná 869, tel. 311 512 223
www.domecekhorovice.cz
n HERNA
OTEVÍRACÍ DOBA
PO
9:00 - 14:00			
ÚT
13:00 - 18:00
ST
9:00 - 12:00, 14:00 - 18:00
ČT
10:00 - 16:00
n ZÁJMOVÉ KROUŽKY
4 Každé pracovní pondělí MIMIKLUBÍK
pro maminky s dětmi 6 - 18 měsíců, 9:00 –
9:35. Zájmový kroužek - cvičení pro maminky
s dětmi. Poplatek: 50 Kč/schůzka.
4 Každé pracovní pondělí HRAVÉ TVOŘENÍ pro děti 2-3 roky, 9:45 – 10:30. Zájmový
kroužek - tvoření pro děti 2-3 roky. Poplatek:
50,-Kč/schůzka.
4 Každé pracovní pondělí MALÍ UMĚLCI
pro děti MŠ, 16:00 – 17:00. Dramatická výchova pro děti MŠ s Helenou Kreisingerovou.
Poplatek: 1 300 Kč/rok.
4 Každé pracovní pondělí DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR pro děti ZŠ, 17:00 – 18:00. Pěvecký
sbor pro děti ZŠ s Helenou Kreisingerovou.
Poplatek: 1 300,- Kč/rok.
4 Každé pracovní pondělí DOSPĚLÁCKÝ
PĚVECKÝ SBOR pro dospělé, 18:00 – 19:00.

Pěvecký sbor pro dospělé s Helenou Kreisingerovou. Poplatek: 2 000 Kč/rok.
4 Každé pracovní úterý DĚTSKÝ KOUTEK
MONTESSORI pro maminky s dětmi 1,5 -3
roky, 10:00 – 12:00. Pravidelné dopoledne pro
maminky s dětmi, které chtějí rozvíjet silné
stránky dítěte metodou Montessori. Nutná
rezervace. Poplatek: 50 Kč/schůzka.
4 Každé pracovní úterý KELTSKÁ JÓGA
pro dospělé, 8:30 – 9:30. Jóga, která směřuje
k návratu a sjednocení s přírodou s lektorkou
M. Flídrovou. Vliv barev a esenciálních olejů
na člověka, měsíční cykly a spojení se silami
přírody. Vlastní karimatky. Nutná rezervace.
Poplatek: 100 Kč/ schůzka.
4 Každou pracovní středu HLÍDACÍ HERNIČKA pro děti 1,5 -3 roky, 8:30 – 11:30.
Dopolední hlídání dětí v naší herničce s programem. Poplatek 200 Kč/jednorázová schůzka
nebo 150 Kč/pravidelné schůzky.
4 Každou pracovní středu DESKOVÉ HRY
pro děti i dospělé, 14:00 – 16:00. Deskové hry
pro děti i dospělé. Poplatek: 50 Kč/schůzka.
n PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE
4 3. a 17. 10. PEDIG S HANKOU pro dospělé, 16:00 – 19:00. Pletení košíků, ošatek, táců
a dalších důležitých pomocníků do domácnosti
z pedigu. Hlídání dětí zajištěno. Nutná rezervace. Poplatek: 150 Kč
4 6. 10. MALÍ ŠIKULOVÉ pro rodiče a děti
od 2 let, 15:00 – 16:00. Společné tvoření skřítka
Podzimníčka pro rodiče a děti. Poplatek: 50 Kč.
4 19. 10. SEMINÁŘ PODZIMNÍ VĚNEC
pro dospělé, 16:00 – 19:00. Podzimní tvoření
pro maminky v Rodinném centru Kaleidoskop,
kde si vyrobíme podzimní věnec. Hlídání dětí
zajištěno. Nutná rezervace. Poplatek: 250 Kč.
4 27. 10. TVOŘÍME SPOLEČNĚ pro rodiče
a děti, 15:00 – 16:00. Výroba skleničkového
svícnu pro maminky, malí šikulové vlastní
vyrábění. Nutná rezervace. Poplatek: 100 Kč.

n Sedmikráska o.s.
Nádražní 606, tel. 311 512 915
www.sedmikraska-horovice.cz
4 ARTETERAPIE PRO DOSPĚLÉ: 5. 10., 2.
a 30. 11. 2016, 17:30 - 19:30. Jedná se o kurzy
pro dospělé, kde formou výtvarného vyjádření
poznáme sebe sama a své místo ve světě. Není
potřeba výtvarného nadání! Vhodné pro
všechny, kteří si chtějí udělat čas na sebe, uvolnit se, zrelaxovat a popřemýšlet o sobě, svém
životě a něco se o sobě dozvědět. Setkání se
konají pravidelně jednou za čtyři týdny. Sebou:
pastelky a pohodlné oblečení. Vstupné: 150 Kč.
4 ARTETERAPIE PRO DĚTI: 5. a 19. 10.,
2., 16. a 30. 11., 14. 12., 16:00 - 17:00. Jedná se
o kurzy pro děti prvního stupně a předškolní
děti, kde formou hry a výtvarného vyjádření
poznávají sebe sama a své místo ve světě.
V každé hodině se budeme řešit jiné téma.
(Rodina, proměny přírody, hrdinou sám sobě,
jak se cítím v kolektivu…). Schůzky se konají
pravidelně jednou za dva týdny. Sebou: pastelky a pohodlné oblečení. Vstupné: 70 Kč.
Arteterapie se konají ve STUDIU RELAX, Zámecká 10, HOŘOVICE
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4 PŘEDNÁŠKA: ŽIJI V PŘÍTOMNOSTI:
19. 10. od 17:30. Co znamená žít v přítomnosti
a proč je to důležité. Uzdravení své minulosti.
Proč nám neslouží obavy z budoucnosti.
Vstupné: 70 Kč.
Nutné závazné rezervace na: mobil: 607 185 016
nebo e-mail polak.kamila@seznam.cz, na přednášky též v kavárně. Těší se na vás lektorka: Kamila
Poláková, www.polakova-kineziologie.cz
4 30. 10. neděle od 16:00 do 18:00 HRAVÉ
DÝŇOVÉ ODPOLEDNE aneb posezení
u kávy a čaje, dobrot z dýní... Dům zahrádkářů
Hořovice. Přijďte ve strašidelném kostýmu
(postačí klobouk, obrázek na obličeji) a společně
vytvoříme strašidelnou atmosféru. Vyřezávání
z dýní dle vlastní fantazie je vhodné pro všechny
věkové kategorie! S sebou si přineste: malý
kuchyňský nožík, lžíci na vydlabávání, oblečení
na ušpinění. Připraveny budou dobroty z dýní.
Můžete přinést své recepty a ochutnávku! Nezapomeneme ani na tvořivý koutek. Na závěr
dýně rozsvítíme a zatančíme si strašidelný tanec.
Vstupné: 50 Kč (v ceně je zahrnuta jedna dýně
a čajová svíčka, malé občerstvení). Informace:
Renata Babelová. Tel.: 725 980 975, e-mail: sedmikraska-os@seznam.cz

do 18:00 hod. Více informací na www.socialnipece.cz/detskekluby, kde najdete i přihlášky.
Volejte 777 12 22 02, 702 620 709 nebo rovnou
přijďte a vše domluvíme na místě. Služba je zcela bezplatná, rodiče hradí jen pitný režim.

n Beroun

n VEJVODOVA KAPELA
2. 10. neděle od 16:00
Odpoledne s dechovkou v Kulturním domě Plzeňka.

n BESEDA S JAROSLAVEM KUBEROU
3. 10. pondělí od 19:00
Sál České pojišťovny. Beseda se senátorem Jaroslavem Kuberou pod názvem „Jiný pohled
na věc“.
n SIMEON SOUL CHARGER (USA)
& DULL KNIFE (GB)
8. 10. sobota od 20:00
Sál České pojišťovny. Poslední koncert americké kapely Simeon Soul Charger. Přijďte se
s nimi rozloučit. Aaron Brooks už s kapelou
nejezdí, bubeník Joe Kidd se vrací na podzim
do USA. Spoluúčinkují angličtí Dull Knife - dva
muzikanti z legendárních The Pretty Things.
n ANIBY NEŘEKLA
13. 5. čtvrtek od 20:00
Sál České pojišťovny. Show Anny Polívkové
a Iby Popa.
n KRIGNA FOLK + MOPED 56
22. 10. sobota od 20:00
Kulturní dům Plzeňka. Rigna Folk – art rock
(Germany), Moped 56 – lokal Support.

ásky a další šlágry
n Klub S.A.S. Betlém

Aktivity probíhají v Azylovém domě sv.
Jakuba, Lochovice 42 a v Berouně na adrese Bezručova 928 Vedoucí Klubu Betlém,
Bc. Radky Redzinové, tel. 724 057 670. www.
charita-beroun.cz
n VÝTVARNÝ KROUŽEK
4 5. 10. středa 14:00 – 16:00, Lochovice. Výroba papírových dráčků.
4 12. 10. středa 14:00 - 16:00, Lochovice. Vyrábění z kaštánků.
4 19. 10. středa 14:00 – 16:00, Lochovice. Podzimní věnečky s jablíčky.
n AKTIVITY PRO RODINY
4 Keramika (Lochovice) úterý 13:30 - 15:00,
15:00 – 16:30; 50 Kč/lekce, pí Marešová.
4 Anglický jazyk (Beroun) různé časy/úrovně, lektorka pí 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, pí
Podlahová 733 741 264, p. Průša 723 720 113.
4 Doučování (Beroun) čtvrtek 13:00 – 16:30,
vyučuje pí Šimandlová. Info po, st 724 074 224.
4 Etika – náboženství (Lochovice) 12. 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, objednání na tel. 724 074 224.

ovky syna Jaromíra Vejvody Josefa

e 2. 10. od 16:00
eňka v berouně

a!

rčitě“

n Farní charita

Farní charita Starý Knín nabízí pro rodiče,
jejichž dítě nebylo přijato do školní družiny, volná místa v Dětském klubu v Hořovicích (Nerudova 113/15). Klub je v provozu od pondělí
do pátku, mimo svátky a prázdniny, od 11:40
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n Točník

n DPVJU + KONTROLL
21. 10. pátek od 20:00
Kafé Bar Bárka. Písňotepectví a další jiné povedené kousky.

n LOH RIO 2016
13. 10. čtvrtek od 18:00
Městská knihovna. Beseda Pavla Stolze o Letních olympijských hrách Rio 2016.
n MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA KOČEK
15. - 16. 10. pátek a sobota
Společenský dům.

n Žebrák
HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK
n HVĚZDÁRNA DĚTEM
6. 10. čtvrtek od 18:00
Kreslený příběh o planetách, promítání noční
oblohy s ukázkou zvířátek, prohlídka kopule
s hlavním dalekohledem, pohádka z hvězd.
n POZOROVÁNÍ OBJEKTŮ NOČNÍ
OBLOHY HLAVNÍM DALEKOHLEDEM
6. 10. čtvrtek od 20:00
n DRAKIÁDA A POZOROVÁNÍ SLUNCE
9. 10. neděle od 10:00 do 12:00
Draka je možné přinést vlastního anebo zakoupit na Hvězdárně Žebrák za 0,- Kč. Startovné činí cenu dětského vstupného, tedy
20,- Kč. Soutěže a hezké ceny pro děti.
n NOČNÍ PROHLÍDKA HRADU
TOČNÍK S PROMÍTÁNÍM
A POZOROVÁNÍM NOČNÍ OBLOHY
14. 10. pátek
KULTURNÍ KLUB
n „STARÝ PECKY“ DJ OLDA BURDA
1. 10. sobota od 21:00
Na mixážním pultu poběží hity 20. století.
n 49. ROČNÍK ERBENOVA ŽEBRÁKU
15. 10. „Pokoje s tchýněmi“ DS Benešov
22. 10. „Já jí tu myš ukopnu u huby“ DS „Refektář“ Praha
29. 10. „Poslední kouzlo“ dětský DS Zš Žebrák
Začátky představení vždy od 14:00 a 18:00.
Na každé představení bude otevřen bar v přízemí KK hodinu před a hodinu po představení.
n DUO JITKA MALCZYK
A VOJTĚCH JINDRA
20. 10. čtvrtek od 19:00
Moderní akustická fůze v keltském duchu
v úžasné souhře akustické kytary a houslí.
Cena vstupenky je 180,- Kč.
n HALLOWENSKÁ PÁRTY
30. 10. neděle od 19:00
Soutěže, hry, písničky, úkoly úkoly a také samozřejmě odměny pro děti od 2 let. Masky
samozřejmě vítány!

n Zubní pohotovost

n Zdice
n VELETRH PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ
5. 10. středa od 9:00 do 16:00
Společenský dům. Prezentace zaměstnavatelů,
středních škol a učilišť.
n HOŘÍ, MÁ PANENKO
6. 10. čtvrtek od 19:00
Společenský dům. Divadelní komedie - v hlavních rolích Pavel Nový nebo Vladimír Kratina,
David Suchařípa, Josef Alois Náhlovský.
26.7.16
n JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA
11. 10. úterý od 18:00
Městská knihovna. Přednáška Hany Holečkové.

4 1. - 2. 10. MUDr. Besserová Jana, Beroun,
Mládeže 1102, tel.: 311 625 765
4 8. - 9. 10. MUDr. Brotánková Helena, Hořovice, Komenského 1245, tel.: 311 513 453
4 15. - 16. 10. MUDr. Burka Jiří, Chyňava 49,
tel.: 311 691 131
4 22. - 23. 10. MUDr. Burková Blanka, Beroun, Pod Kaplankou 508, tel.: 311 610 225
4 28. 10. MUDr. Averko Mykhaylo, Králův
Dvůr,
11:58 Průmyslová 614, tel.: 311 572 135
4 29. - 30. 10. MUDr. Cajthaml Jiří, Drozdov
29, tel.: 605 420 898
Pohotovostní služba od 8:00 do 11:00.

26.7.16 12:00
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Hořovické toulání potřetí
Dne 10. 9. 2016 uspořádaly spolky Sedmikráska a Mohykán ve spolupráci s městem
Hořovice a panem Procházkou třetí ročník
HOŘOVICKÉHO TOULÁNÍ.

Záměrem této akce je dostat širokou veřejnost ven a ukázat jí naše město tak, jak
ho možná ještě nezná. Akce se díky podpoře
pana Procházky konala na zahradě klubu Labe
v Hořovicích na Vísce. Naplánovány byly dvě
pěší a tři cyklotrasy. Každý účastník obdržel
po zápisu do startovní listiny mapku s vyzna-

čenou trasou a legendu s otázkami. Nejvíce
účastníků se vydalo na trasu po Hořovicích.
Na všechny účastníky čekaly v cíli drobné
odměny. Mohli si opéci špekáček a trdelník.
O občerstvení se také postarali
v restauraci klubu Labe. Organizátoři s každým trasu probrali,
zkontrolovali správné zodpovězení otázek.
Pro děti byl připraven sportovní koutek. Odměny darovala
Jednota Hořovice, ČPZP, VZP,
REMAX, přívěšek pro účastníky vyrobila Iveta Hochmanová.
Město Hořovice darovalo propagační materiály.
Vážíme si všech účastníků,
kteří trasu zvládli a úspěšně se
vrátili do cíle. Děkujeme tímto
všem dobrovolníkům za spolupráci. Těšíme
se na další ročník Hořovického toulání, který
plánujeme na polovinu září 2017.
O připravovaných akcích se dozvíte na webu
http://www.sedmikraska-horovice.cz.
Renata Babelová
předsedkyně sdružení

Společenská rubrika

Dne 20. září 2016 oslavila paní Božena
Humlová, klientka Domova Na Výsluní,
nádherné 90té narozeniny. Popřát jubilantce přišli i zástupci města Hořovice,
na snímku s radní pro sociální oblast,
místostarostkou paní Janou Šrámkovou.

Sběr víček
Sběr víček pro
Honzíka
Šmejkala z Kamenného
Újezdu
pro
Honzíka
Šmejkala

V loňském školním roce se Základní škola, Hořovice, Sv. Čecha 455 p
Sázíme na odbornost ve vzdělání
V loňském školním roce se Základní škoOd letošního roku se žáci devátých ročníků rozhodují o svém budoucím povolání
o něco dříve. Volba není jednoduchá, nicméně i Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště v Hořovicích může přispět k jejich
rozhodování. Právě technické a přírodovědné vzdělávání spolu s ekonomickým
oborem tvoří kostru vzdělávacího programu školy.
Dne 5. října 2016 zveme
žáky základních škol a jejich
rodiče na prezentaci naší
školy, která proběhne v rámci veletrhu vzdělávání v kulturním domě ve Zdicích.
Zde představíme naše studijní a učební obory.
Spolu s naší expozicí budou přítomni i zástupci společností, které mohou naše budoucí žáky
podporovat. Kromě toho pořádáme ve škole
prezentační dny a to 26. 11. 2016, 14. 1. 2017
a 4. 2. 2017.
SOŠ a SOU přináší pro školní rok
2017/2018 ve své nabídce dvě novinky. Vedle
tradiční Ekonomiky a podnikání, zaměřené
na účetnictví, ekonomiku, organizaci provozu
v podnikové praxi, se škole podařilo akreditovat obor Ekonomické lyceum. Studium je
určeno žákům s obecnějším pohledem na odbornou problematiku. Škola nezapomíná
ani na nabídku odborného přírodovědného
proudu reprezentovaného oborem - Ekologie
a životní prostředí. Připravujeme též doplnění
studijní nabídky (od 1. 9. 2017) o nový přírodovědně a technicky zaměřený obor Analýza

www.mesto-horovice.cz

sběru plastových
pro Honzíka
Šmejkala
z Hrádku
Rokycan. Od
la,víček
Hořovice,
Sv. Čecha
455 připojila
ke usběpotravin. Ten nabízí široké a atraktivní
uplatru
plastových
víček
pro
Honzíka
Šmejkala
z Kamenného Újezdu jsme se dozvěděli o Honzíkovi, který má dětskou
nění absolventů. Obor plánujeme zaměřit
z Hrádku u Rokycan. Od paní starostky z Kamá problém
s příjmem
potravy
a několik
dalších
zdravotních ko
na principy kontroly, technologie,obrnu,
skladovámenného
Újezdu
jsme se
dozvěděli
o Honzíní, logistiku a ekonomiku potravin
i
krmiv.
kovi,získávány
který máprostředky
dětskou mozkovou
Sběrem víček jsou
na léčbu. obrnu, má
V souvislosti s ním sestavujeme školní vzděproblém s příjmem potravy a několik dalších
Vedle žáků
naší komplikací.
školy, oslovily
plakáty
mnoho
lávací program „Zdravé
po- a pedagogů
zdravotních
Sběrem
víček
jsouobčanů Ho
traviny“.
Předpokládáme,
prostředky
na léčbu.
obcí. Děkujemezískávány
paní Václavě
Filčákové,
panu Miroslavu Veverkovi, p
že škole bude po úspěšném
Vedle žáků a pedagogů naší školy, osloviPondělíčkové,
Štolsovské, kolektivu pracovníků hořovické pošty
projednání nový obor
schvá- paní
ly plakáty mnoho občanů Hořovic i okolních
len.
obcí. Děkujeme paní Václavě Filčákové, panu
bezejmenným dárcům.
Nezapomínáme
ani
Miroslavu Veverkovi, paní Pondělíčkové, paní
Podařilo se nasbírat 85 kg víček, které jsme předali paní starostce.
na naše tradiční maturitŠtolsovské, kolektivu pracovníků hořovické
ní obory, a to Informační
pošty a všem dalším bezejmenným dárcům.
technologie a Strojírenství.
Podařilo se nasbírat 85 kg víček, které jsme
Právě
maturitní Strojípředali paní starostce.
renství a výuční obory
Nástrojař a Strojní mechanik se těší přímé
podpoře zaměstnavatelů. K nejdůležitějším patří Mubea Žebrák, s.r.o, Buzuluk a.s
Komárov, Kostal Kontakt Systeme Čenkov,
Janka Radotín a další. Podpora podniků dovoluje vykonávat výrobní, IT, organizační
a ekonomické praxe v „ostrých“ provozech.
Na základě hlasování Klubu zaměstnavatelů
obhájila SOŠ a SOU Hořovice v rámci Středočeského kraje 2. místo v žebříčku „Doporučeno zaměstnavateli 2015“. K tomuto
ocenění přispěla skutečnost, že škola ve výuce využívá moderní technologie a staví
na principech praktického a odborného příVe sběru samozřejmě pokračujeme a děstupu ke všem oborům vzdělání. Právě hodláme si zásoby pro další potřebné děti. Takže
Ve sběru
pokračujeme
a dělámea můžete
si zásoby
notná podpora firem našeho regionu
je vy-samozřejmě
kdo se chce
připojit, neváhejte
při-pro další p
Takže
kdo
se
chce
připojit,
neváhejte
a
můžete
přinést
víčka do na
sokým oceněním přístupu k vedení odborné
nést víčka do naší školy, kterou najdete pod
pod autobusovým
nádražím.
výuky a kvality vzdělání ve škole.kterou najdeteautobusovým
nádražím.
Vladimír Kebert, ředitel školy
Mgr. Marie Chadrabová
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Pro více informací kontaktujte:

Email:

Nábor Taekwon-Do ITF v Hořovicích
Hořovicko si občas vybírá
nováčkovskou daň
SK Převýšov - FK Hořovicko 1:0 (0:0) Branky:
87. Bastin (pen.), FK Hořovicko - Slavoj Vyšehrad 1:3 (1:0) Branky: 9. Polanský - 68. Komjatý,
72. Volešák, 85. Bežó (vl.), Loko Vltavín - FK
Hořovicko 3:0 (3:0) Branky: 5. Prokeš, 17. Prokeš, 45. Macháč, Olympia Hradec Králové - FK
Hořovicko 2:0 (0:0) Branky: 58. Bežó (vl.), 70.
Jukl (pen.), SK Benátky nad Jizerou - FK Hořovicko 0:1 (0:0) Pen: 4:5, FK Hořovicko - FK
Králův Dvůr 0:4 (0:1)
Hořovicko několikrát zbytečně přišlo o bodový ziska v tabulce je zatím s 5 body na 17.
místě.
Úřad práce ČR, město Zdice a Krajská
hospodářská komora Střední Čechy
Vás zvou na akci

Veletrh práce
a vzdělávání 2016
Prezentace nabídky zaměstnavatelů, středních škol a učilišť.

Jsme největší školou Taekwon-Do ITF
v České republice a již tradičně pořádáme nábor nových studentů. První měsíc tréninků je
zcela zdarma, přijď se podívat i ty!
Taekwon-do je moderní korejské bojové
umění, které si dává za cíl všestranný rozvoj
jeho studentů po fyzické, psychické i morální
stránce. Hlavní morální zásady, kterými by se
měl řídit každý taekwondista jsou zdvořilost,
čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezkrotný
duch. V České republice se Taekwon-do cvičí
od roku 1987 a je organizováno Českým svazem Taekwon-do ITF, jehož členem je i naše
škola Ge-Baek Hosin Sool. Jako technický
dohled zde působí mezinárodně uznávaný korejský velmistr HWANG HO-YONG, IX. dan.
Mimo sportovní stránku je kladen nemalý
důraz na výuku umění sebeobrany. Naše činnost je zaměřena především na mládež školního věku, ale členskou základnu tvoří i děti předškolního věku, senioři a dokonce i celé rodiny.
Tréninky probíhají vždy pod dohledem
kvalifikovaných učitelů. Standardem naší školy je vysoká kvalita, velké množství tréninků
a bezkonkurenční školné. Pravidelně pořádáme zkoušky na technické stupně, výukové
semináře, soustředění, závody a nabízíme také
individuální výuku.
Všichni zájemci o Taekwon-Do jsou sr-

Brdský prďák 2016
15. 10. 2016 Mirošov

Kdy:

5. 10. 2016 od 9:00 do 16:00

Kde:

Společenský dům Zdice, Husova 369, Zdice
Vstup zdarma
Město Zdice

Cykloturistický podnik pro všechny
pohybuchtivce. Start a cíl: Mirošov
(zbrojnice SDH). Trasy: 10, 20, 30,
50 a 70 km. Trasa pro rodiny s dětmi:
5 km. Doprovodný program
www.brdsky-prdak.cz

dečně zváni na tréninky, které pravidelně probíhají v Hořovicích každou středu od 17:00
– 18:00 v místní ZŠ pod vedením mistra Martina Zámečníka VII. dan; +420 603 302 739
a každé pondělí v místní sokolovně od 18:00
– 19:00 pod vedením Renaty Zadražilové II.
dan; +420 725 596 150. Více informací o naší
škole Ge-Baek Hosin Sool najdete na internetových stránkách www.tkd.cz. Popřípadě nás
kontaktujte na e-mailové adrese: info@tkd.cz

Cvičení keltské jógy
Po prázdninové přestávce opět pravidelně cvičíme Keltskou jógu. Cvičení je vhodné
pro začátečníky a pokročilé, kteří nejméně
rok s námi cvičili. Rádi uvítáme nové cvičenky a cvičence na cvičení v pondělí a ve středu
od 17:30 do 18:30 nebo od 18:45 do 19:45.
Informace pro začátečníky:
Zveme všechny zájemce – začátečníky –
na ukázkovou hodinu cvičení pro začátečníky
(jedna ukízková hodina je zdarma). Rádi Vás
uvítáme ve Cvočkařské ulici č. 286/1 (vchod
z Jungmannovy ulice). Dozvíte se něco o Keltské józe a vyzkoušíte si jednoduché cviky. Získáte představu o průběhu a náročnosti cvičení, ale i o keltských rituálech a relaxaci.
Jak cvičíme:
4 Každé pondělí a středu – od 17:30 do 18:30
a od 18:45 do 19:45
4 Každé úterý od 8:30 do 9:30 v rodinném
centru Kaleidoskop (Starý zámek)
4 V případě zájmu dopoledne od 8:00 do 9:00
Je nutné se předem přihlásit u cvičitelky Marcely Flídrové na tel. č. 603 964 553.
Bližší informace jsou uvedeny na webových
stránkách www.syringa-czech.cz.
Na cvičení s Vámi se těší
cvičitelka Marcela Flídrová
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