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Kam se starým elektrospotřebičem? Do červeného kontejneru!
V Hořovicích se nachází 9 červených kontejnerů na drobné elektro
V České republice funguje organizovaný zpětný odběr starých elektrospotřebičů již od roku 2005. Za tuto dobu si recyklace
elektroodpadu vymohla poměrně dobré postavení a většina občanů již dbá na ekologickou recyklaci objemnějších spotřebičů.
Třídění drobného elektra však stále představuje značný problém. Malé přístroje končí v běžné popelnici mnohem častěji než
větší druhy elektrospotřebičů, vytřídí se jich sotva 25 %. U mobilních telefonů pak dokonce pouhé 1 %
Nezisková organizace ASEKOL se snaží
třídění maximálně zjednodušit a proto pro
občany vytvořila unikátní červené kontejnery
na drobný elektroodpad a baterie – další barevnou nádobu umístěnou vedle modrého, zeleného a žlutého kontejneru na tříděné odpady. V Hořovicích byly dosud jenom 2, v roce
2016 přibylo 7 nových. Více informací včetně
interaktivní mapy naleznete na www.cervenekontejnery.cz.

Červený kontejner na drobné elektro je evropský unikát. Společnost ASEKOL je postupně zaváděla od roku 2007, nyní jich je po celé
České republice již více než 2 000.
A co přesně do červeného kontejneru patří? Zejména drobné elektrospotřebiče a baterie, např. mobilní telefony, rádia, kalkulačky,
elektronické hračky apod. V tomto ohledu
jsou lidé limitováni jen rozměrem vhozového
bubnu, který činí 40 x 50 cm. Do kontejneru

Upozornění na povinné kontroly kotlů
Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10
do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla
proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho
instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně
způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu zdroje a předkládat na vyžádání
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že spalovací stacionární zdroj je instalován, provozován
a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto
zákonem. Provozovatelem zdroje se rozumí
právnická anebo fyzická osoba, která zdroj skuPaní	
  Marie	
  Holanová,	
  klientka	
  Domova	
  Na	
  Výsluní,	
  Hořovice	
  oslavila	
  22.	
  září	
  krásné	
  80.	
  narozeniny.	
  
Srdečně	
  gratulujeme!	
  

Společenská rubrika

	
  

Paní Marie Holanová, klientka Domova
Na Výsluní, Hořovice oslavila 22. září
krásné 80. narozeniny. Srdečně gratulujeme!
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tečně provozuje; není-li taková osoba známá
nebo neexistuje, považuje se za provozovatele
vlastník spalovacího stacionárního zdroje. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje je
povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje podle 17 odst. 1
písm. h) nejpozději do 31. prosince 2016.
Pokud provozovatel neprovede jednou
za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu
a provozu tohoto spalovacího stacionárního
zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení
o provedení této kontroly tak, jak je zákonem
vyžadováno, vystavuje se riziku uložení pokuty
až do výše 20 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu
nepodnikající (srov. ust. § 23 odst. 1 písm. h)
ve spojení s ust. § 23 odst. 2 zákona) anebo až
do výše 50 000 Kč, jde-li o podnikající fyzickou osobu nebo osobu právnickou (viz ust. §
25 odst. 1 písm. o) ve spojení s ust. § 25 odst. 7
písm. d) zákona).
Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje, provádí odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění
k jeho instalaci, provozu a údržbě. O proškolení
odborně způsobilé osoby by měl výrobce spalovacího stacionárního zdroje vystavit doklad,
ve kterém uvede minimálně název a sídlo výrobce (příp. zmocněného dodavatele výrobce),
identifikační údaje o oprávněné (proškolené)
osobě, seznam typů spalovacích stacionárních
zdrojů, na které se oprávnění vztahuje a dobu
platnosti oprávnění.
Upozorňujeme tedy občany, aby si v co nejkratší době zajistili kontrolu technického stavu kotlů. Od 1. 1. 2017 bude příslušný orgán
ochrany ovzduší provádět kontrolu, zda byly
výše popsané podmínky splněny.
Odborně způsobilou osobu lze mj. vyhledat
na webu http://aptt.cz/opravneni-ozo.php nebo
www.topenaridotace.cz   dle typu či značky
zdroje.
Ing. David Grunt, vedoucí odboru výstavby
a životního prostředí MěÚ Hořovice

naopak nepatří zářivky a úsporné žárovky,
televize či monitory (ty vyžadují speciální zacházení) a velké spotřebiče, které se do kontejneru prostě nevejdou.
„Věříme, že červené kontejnery jsou pro
občany vítanou službou, která jim dává snadnou možnost zbavit se i drobných spotřebičů,
s nimiž se málokomu chce do sběrného dvora,“ vysvětluje Petr Šťastný, regionální manažer neziskové organizace ASEKOL. „Přitom
i recyklace drobného elektra je pro životní
prostředí velmi přínosná, recyklovat lze až
80 % všech zařízení. Drahé kovy, které jsou obsaženy např. v mobilních telefonech, se musí
náročně těžit, recyklací se ale dají získat mnohem levněji a šetrněji ve vztahu k přírodě. Pomocí jejich recyklace se může zachránit například zlato, měď, stříbro, palladium a platina,
navíc se zabrání úniku škodlivin do přírody,“
dodává Šťastný.
Červený kontejner najdete u tříděného
odpadu v ulicích:
n Anýžova n Klostermannova n Masarykova n Na okraji n Sídliště Sklenářka n
Palachova n Tyršova n Vísecká n Višňová

Vyšel další sborník
Minulostí Berounska
Státní okresní archiv Beroun právě vydává 19. svazek sborníku Minulostí Berounska,
který přináší řadu zajímavých článků mapujících historii našeho regionu. Čtenáři se tak
mohou seznámit např. s unikátními vzpomínkami knížecího rady hořovického panství ze závěru 19. století se studií o pánech
z Valdeka, zakladatelích hradu Žebrák
a kláštera v Zaječově.
Hospodářské dějiny
zastupuje příspěvek
o
konkurenčních
problémech Králodvorské cementárny.
Také Mockerova kaple v Berouně se dočkala celkového zpracování její historie. Výročí
války roku 1866 jsme připomněli příspěvkem
o pruské okupaci Berounska a Hořovicka.
V neposlední řadě je třeba zmínit první část
rozsáhlé rekonstrukce květnového povstání v Berouně roku 1945. Věříme, že i tento
svazek upoutá zájemce o regionální historii
svým pestrým obsahem. K dostání je v berounském knihkupectví Oty Pavla, hořovickém knihkupectví, případně přímo v berounském archivu.
J. Topinka
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e nárok? Potřebujete podpořit při dlouhodobé péči?
ntrum pro komunitní práci střední Čechy od září 2016 otevřelo na Dobříši kontaktní
pro pečující.
čanům Dobříšska, Hořovicka a Sedlčanska nabízíme:
• Praktické informace k tématu
• Zprostředkování individuálních odborných konzultací a poradenství
• Podpůrná setkávání pečujících
• Vzdělávací a zážitkové aktivity
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Pečovat a žít doma je normální

Centrum pro komunitní práci
střední Čechy od září 2016 otevřelo na Dobříši kontaktní místo
pro pečující.
Občanům Dobříšska, Hořovicka
a Sedlčanska nabízíme:
n Praktické informace k tématu
n Zprostředkování individuálních odborných konzultací a poradenství

n Organizaci a vedení mezioborových setkávání
n Prezentaci nabízených služeb
v místní komunitě
Obracejte se na koordinátorky
pomoci:
n Hanka Petáková,
tel.: 775 760 353,
email: hana.petakova@cpkp.cz
n Petra Štěpová,
tel.: 773 661 130,
email: petra.stepova@cpkp.cz
Najdete nás v budově ZŠ Trnka, na adrese Příbramská 938,
263 01 Dobříš.
CpKP střední Čechy realizuje
projekt Pečovat a žít doma je normální – podpora neformálních
pečovatelů č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/
15_023/0001507. Projekt probíhá
od srpna 2016 do července 2018
a je financován z prostředků OPZ
a ESF.

VÁNOCE V HOŘOVICÍCH
Palackého náměstí Hořovice 9,00 – 17,00 hodin

první adventní neděle

27. listopadu 2016
VÁNOČNÍ DÍLNIČKY

Vánoční tvoření a kreativní dílny.

9:00 – 17:00 hodin
Městský Úřad Hořovice

VÁNOČNÍ PROGRAM

Vánoční program pro malé i velké.

15:00 – 17:00 hodin
Palackého náměstí Hořovice

ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

17 hodin
Palackého náměstí Hořovice

www.mesto-horovice.cz

Předvánoční setkání seniorů
Domov Na Výsluní, příspěvková organizace města Hořovice Vás zve
ve čtvrtek 1. prosince od 14:00 do velkého sálu městského úřadu Hořovice.
Přijďte se pobavit s námi! Pořadem Vás bude provázet Mgr. Karel Vydra,
k poslechu i k tanci bude hrát Hořovická muzika Bohumila Vojíře. Během
programu bude podáváno občerstvení. Zájemci budou mít možnost získat informace týkající se sociálního zabezpečení a poskytování sociálních
služeb. Pokud máte zájem zúčastnit se vyzvedněte si co nejdříve vstupenku
v Domově Na Výsluní, Pražská 932, Hořovice. Kapacita je omezena!

Městská policie: září 2016
8 Dne 2. 9. ve 22:40 bylo na tel. linku Městské policie Hořovice přijato oznámení o vloupání do garáže
v ul. Zámecká. Hlídka MP se okamžitě dostavila na místo události,
ale zde již nikdo nebyl. Strážníci se rozhlédli po okolí a zjistili,
že vrata do Panské zahrady jsou
rozkopnutá a zahlédli v dálce dvě
utíkající postavy. Strážníci je chytili a i s odcizenými věcmi předali
hlídce PČR.
8 Dne 5. 9. poskytli strážníci MP
součinnost PČR při pátrání po nezletilé dívce z Hořovic. Bylo prověřeno několik míst, ale bohužel
s negativním výsledkem. Nakonec
se dívka po několika dnech vrátila
sama domů.
8 Dne 9. 9. oznámil občan ze Záluží nález psa, uvázaného ve křoví
mezi Hořovicemi a Zálužím. Hlídka MP zde našla pejska, který byl
zcela dehydrovaný, uvázaný na sil-

ném vodítku s omezenou možností
pohybu cca 50 cm. Psa strážníci
převezli do služebního kotce a následně předali do psího útulku.
8 Dne 11. 9. ve 23:10 hod požádal OD PČR o prověření pokusu
vloupání do trafiky na Palackého náměstí v Hořovicích. Hlídka
na místě zjistila, že dveře do obchodu jsou na několika místech
poškozeny. Kontrolou kamerového systému bylo zjištěno, že
o vloupání se pokusily 4 osoby a ty
byly ztotožněny.
8 O první říjnové sobotě se konal
tradiční Cibulový jarmark. Předvečer tohoto jarmarku většinou
patří hořovickým občanům, kteří
se sem přicházejí pobavit, ochutnat burčák a jiné pochutiny. Chci
tímto poděkovat všem za ukázněnost a klidný průběh této akce.  
Světla Dardová
zástupce velitele městské policie

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166
Hasiči Hořovice
Zásahy Hasičského Záchranného Sboru Středočeského kraje,
územního odboru Beroun, požární stanice Hořovice.
8 Od 15. 9. do 15. 10. 2016 hasiči
ze stanice Hořovice vyjížděli k 32
událostem, z toho k 6 požárům,
k 46 technickým událostem typu
otevření bytu, padlý strom, k 15
dopravním nehodám, ke 4 událostem záchrana osob a zvířat
a ve třech případech šlo o planý
poplach. Při událostech spolupracovali se zdravotnickou záchrannou službou, Policií ČR a ostatními složkami IZS. Při událostech
došlo ke zranění 15 osob, 9 osob
bylo zachráněno a 57 osob bylo
evakuováno.
8 Dne 16. 9. v 12:46 došlo ke střetnutí dodávkového automobilu
a osobního vlaku na železničním
přejezdu v Lochovicích. Hasiči
z vlaku evakuovali 57 cestujících,
na místě události provedli proti-

požární opatření, zamezili úniku
provozních náplní a odstranili následky nehody.
8 Dne 23. 9. 2016 ve večerních
hodinách likvidovali hasiči HZS
Středočeského kraje ze stanice
Hořovice a Řevnice společně s jednotkami SDH obcí Vižina, Hostomice a Liteň požár stohu v obci
Vižina. Stoh byl pomocí speciální
techniky rozdělen a požár zlikvidován 3 C proudy.
8 Dne 29. 9. se hořovičtí a příbramští hasiči společně s jednotkou SDH obce Obecnice účastnili
odborné přípravy v CHKO Brdy,
v lokalitě Jordán, jejímž tématem
byl pád malého soukromého letadla do prostoru cílové plochy bez
pyrotechnické asanace. Jednotky
PO prováděly vyhledávání a pátrání po osobách, poskytnutí první pomoci a transport raněných.
Dále byl prováděn nácvik likvidace požáru trosek letadla.
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z usnesení zastupitelstva a rady města
Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 21. 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 města ustanovuje komisi pro
otevírání a hodnocení obálek k veřejné zakázce „Svoz a likvidace odpadu
pro Město Hořovice“ v následujícím
složení: Ondřej Vaculík, Roman Jetel,
Ing. David Grunt, paní Podubecká,
JUDr. Dana Maříková, náhradníci:
Bc. Michal Hasman, Ing. Milan Šnajdr,
Mgr. Soňa Matějková, Mgr. Jiří Vavřička, paní Alena Jirků
n Rada města bere na vědomí výsledek poptávkové řízení na pořízení
software – PŘESTUPKY, pro pokrytí
povinností vyplývající ze změny legislativy v oblasti zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích. Rada souhlasí na základě výše uvedeného s výběrem dodavatele ASW (softwarového produktu)
- společností VISTA CONSULTING
s.r.o.
n Rada souhlasí s textem Zadávací
dokumentace pro podlimitní veřejnou
zakázku na stavební práce, zadávanou v otevřeném řízení v souladu se
zákonem č. 137/2006 Sb., nazvanou
„Snížení energetické náročnosti Společenského domu“, vč. příloh č. 1 až 8
k zadávací dokumentaci, tedy i včetně
přílohy č. 1, tj. textu smlouvy o dílo.
n Rada souhlasí s textem Výzvy
k podání nabídek a s textem Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou
ve zjednodušeném podlimitním řízení
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
nazvanou „Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu č.
p. 640 v Hořovicích“, vč. příloh č. 1 až 4
k zadávací dokumentaci, tedy i včetně
přílohy č. 1, tj. textu smlouvy o dílo.
n Rada města souhlasí s textem ankety, která se týká akce nazvané ,,Revitalizace sídlištní zeleně – Západní
sídliště“. Anketa je nedílnou součástí
usnesení.
n Rada projednala požadavek Ing. Petra Mareše z Městské akciové společnosti Hořovice a.s. o prodloužení
termínu dodání podkladů na realizaci
pozemku p.č. 892/5 k.ú. Velká Víska, a stanovuje termín 19. 10. 2016.
O tomto rozhodnutí bude Ing. Petr
Mareš informován písemně.
n Rada revokuje část svého usnesení
ze dne 7. 9. 2016 a souhlasí s nabídkovou cenou ve výši 60.000 Kč bez DPH
tj 72.600 Kč včetně DPH, za proplacení
projekčních prací v roce 2015 v souvislosti s úpravou územního plánu města
Hořovice pro druhé veřejné projednání, které zpracoval Ing. arch. Martin
Jirovský PhD, IČO 625 49 201, Převrátilská 330, Tábor, jakožto zpracovatel
územního plánu města Hořovice.
n Rada souhlasí s výsadbou kompenzační zeleně na pozemku č. 892/5 v k.
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ú. Velká Víska, která byla uložena společnosti NH HOSPITAL a. s. v souvislosti s kácením 21 stromů v areálu
nemocnice z důvodu přístavby zdravotnického komplexu. Výsadba zeleně bude provedena podél drobné vodoteče ve vzdálenosti max. 5 m od její
hrany. Výsadba neohrozí možnou
výstavbu, jelikož v ochranném pásmu
vodoteče není možné umisťovat stavby. Celkem bude vysazeno 90 stromů.
n Rada souhlasí s podáním žádosti
o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací v termínu od 1.
11. 2016 na dobu 12 měsíců pro pět
zaměstnanců, kteří by byli zařazeni
do Městské správy bytového a nebytového fondu na úklidové práce.
V případě získání příspěvku na VPP
rada zmocňuje ředitele příspěvkové
organizace MSBNF   k řízení, organizování a kontrolování práce těchto
zaměstnanců.
n Rada města souhlasí s bezplatným
pronájmem sálu radnice a zasedací
místnosti pro zajištění voleb do zastupitelstev krajů a voleb do Senátu Parlamentu ČR, které se konají ve dnech
7. a 8. října 2016 a v případě konání
II. kola voleb do Senátu, ve dnech 14.
a 15. října 2016.
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice za účelem setkání
bývalých zaměstnanců hořovického
závodu Harmonika – Delicia Hořovice
dne 21. října 2016.
n Rada města souhlasí se smlouvou
o nájmu s Národním památkovým
ústavem, správa zámku v Hořovicích,
o dočasném užívání místnosti jako
volební okrsek č. 4 pro zajištění voleb
do zastupitelstev krajů a voleb do Senátu Parlamentu ČR, které se konají
ve dnech 7. a 8. října 2016 a v případě konání II. kola voleb do Senátu,
ve dnech 14. a 15. října 2016.
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 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. Zajistit návrh smlouvy o dílo. PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL
SE: 1
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 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. Po odsouhlasení Policií
České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat zhotovení
tohoto značení.
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 souhlasí se   smlouvou o dílo
mezi městem Hořovice a společností
Kaiser spol, CZ s r.o. týkající se rekonstrukce místní komunikace v lesoparku Dražovka nazvané „Lesní
cesta Mohykán – Podluhy“ za cenu
2 489 051,84 Kč bez DPH, tj.
3 011 752,73 Kč vč. 21% DPH. Zajistit
podpisy smluvních stran. Mezi městem Hořovice a společností Kaiser
spol, CZ s r.o.
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 souhlasí se zněním smlouvy
o zřízení služebnosti se společností
Česká telekomunikační infrastruktura
a. s., spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parcelní
č. 942/1 v k. ú. Velká Víska. Smlouva
se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 4.150,- Kč +
DPH v zákonné výši.
n Rada souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parcelní č. 359/7
v k. ú. Velká Víska z vlastnictví České
republiky – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových Praha
do vlastnictví města Hořovice a doporučuje zastupitelstvu města převod této
nemovitosti schválit.
n Rada souhlasí se zněním nájemní
smlouvy, podle které město pronajímá
Gymnáziu Václava Hraběte Hořovice
část nebytových prostor o celkové výměře 1.631 m2 v domě č. p. 617 v Hořovicích pro provozování gymnázia.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Nájemné činí 500.000,- Kč ročně.
n Rada nesouhlasí s prodejem pozemků parcelní č. 819/2 a 820/1 v k. ú. Velká Víska Ing. Tereze Martonové.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o nájmu části nemovitosti v objektu
č. p. 734 v ul. Palachově v Hořovicích
Farní charitě Starý Knín.
n Rada města bere na vědomí záměr
paní Andrey Blažejové zřídit v Hořovicích soukromou ZUŠ výtvarného
zaměření.
n Rada souhlasí s uzavřením Dodat-

ku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti
nebo souboru činností podle zákona
č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc
a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení, na rok 2016 č.S-8303/
SOC/2016/1 se Středočeským krajem,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Z usnesení Zastupitelstva
města Hořovice
ze dne 21. září 2016
Zastupitelstvo města Hořovice po projednání na základě zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
n schvaluje spoluúčast na akci „Sportovní hala v Hořovicích“ ve výši minimálně 21. 168.438,- Kč z rozpočtu
města
n schvaluje 3. rozpočtové opatření
města Hořovice na rok 2016
n schvaluje vyúčtování přidělených
dotací z finančních prostředků města
pro sociální oblast za rok 2015
n schvaluje prodej nemovitostí - pozemku parcelní č. 25 o výměře 633 m2
s budovou č. p. 1138, části pozemku
parcelní č. 26 o výměře 618 m2, části
pozemku parcelní č. 27/1 o výměře
444 m2 vše v k. ú. Velká Víska (ul. Vrbnovská).
Jedná se o prodej obálkovou metodou.
Prodej nepotřebného majetku nejvyšší
nabídce panu Tomášovi Křečkovi, bytem Nerudova 196, Hořovice za kupní
cenu 3.845.000 Kč, při splnění následujících podmínek:
- úhrada kupní ceny včetně nákladů
spojených s prodejem ve výši      100 %
v termínu do 90 dnů od podpisu kupní smlouvy na depozitní účet s tím, že
po vkladu vlastnického práva ve prospěch kupujícího do katastru nemovitostí by z depozitního účtu byla
uvolněna částka ve výši 75 % z kupní
ceny a do 30 dnů po vyklizení budovy
č. p. 1138 částka ve výši 25 % z kupní
ceny
- zachování provozu městské knihovny
v budově č. p. 1138 po koupi nemovitostí po dobu rekonstrukce náhradních prostor.
n neschvaluje
1) prodej nemovitostí - pozemku parcelní č. 819/2 o výměře 548 m2
a pozemku parcelní č. 820/1 o výměře
434 m2, oba v k. ú. Velká Víska (sídliště
Karla Sezimy) paní Ing. Tereze Martonové, bytem Janovská 374, Praha 10
2) výkup či směnu nemovitostí - pozemku parcelní č. 541/1 o výměře 1301
m2 v k. ú. Velká Víska (v lokalitě pod
Dražovkou mezi ulicemi Lesní a Pod
Dražovkou) od spoluvlastníků Jany
Kopecké, bytem Sládkovičova 1243,
Praha 4 a Petra Kopeckého, bytem Mexická 691, Praha 10
n schvaluje aktualizovanou zřizovací
listinu příspěvkové organizace Domov
Na Výsluní Hořovice. Znění zřizovací
listiny je v příloze originálu zápisu.
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z usnesení rady města
Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 5. října 2016
n Rada souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parcelní č. 359/7
v k. ú. Velká Víska z vlastnictví České
republiky – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových Praha
do vlastnictví města Hořovice a doporučuje zastupitelstvu města převod
této nemovitosti schválit.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy
o zřízení služebnosti se společností
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě na pozemku parcelní č. 942/1 v k.    ú. Velká Víska.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši
4.150,- Kč + DPH v zákonné výši.
n Rada schvaluje podání žádosti
o dotaci z IROP oblast podpory 2.4.
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 města bere na vědomí výsledek poptávkové řízení na pořízení
software – PŘESTUPKY, pro pokrytí
povinností vyplývající ze změny legislativy v oblasti zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích.   Rada souhlasí
na základě výše uvedeného s výběrem dodavatele ASW (softwarového
produktu) - společností VISTA CONSULTING s.r.o.
n Rada města schvaluje návrh Komise pro strategický rozvoj (poradní
orgán rady města). Na základě schváleného návrhu KPSR bude zpracován
akční plán na dvouleté období, který
musí být schválen ZM.

n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Gymnáziu Václava
Hraběte v Hořovicích za účelem konání školní akademie ve dnech: 20.
12. 2016 od 8:30 do 12:00 hod a 21.
12. 2016 od 8:30 do 18:00 hod.
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Domovu Na Výsluní Hořovice, za účelem konání
každoročního setkání seniorů a to
ve čtvrtek 1. 12. 2016 od 8:00 – 20:00
hod.
n Rada souhlasí s textem smlouvy
o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě NN, podle které bude
elektřinu do objektů radnice č. p. 2
a č. p. 640 dodávat v roce 2017 společnost ENWOX ENERGY s. r. o.
za ceny vysoutěžené v aukci a uvedené v příloze č. 3 smlouvy.
n Rada souhlasí s textem smlouvy
o dílo, podle které zpracuje společnost ANTA s.r.o. kompletní projektovou dokumentaci vč. inženýrské
činnosti na akci nazvanou: Rekonstrukce autobusového nádraží v Hořovicích - autobusový terminál,
za cenu 1.187.010 Kč vč. 21% DPH.
n Rada schvaluje členy komise pro
otevírání obálek k veřejné obchodní
soutěži na stavební zakázku nazvanou Snížení energetické náročnosti
Společenského domu v Hořovicích
ve složení Ondřej Vaculík, Bc. Michal
Hasman a Ing. Milan Šnajdr. Rada
zároveň schvaluje členy hodnotící
komise na výše uvedenou veřejnou
zakázku ve složení Ondřej Vaculík,
Bc. Michal Hasman, Ing. Milan Šnajdr,
Karel Pelikán a Ing. Petr Karban a náhradníky ve složení Mgr. Jiří Vavřička, Ing. David Grunt, Roman Jetel,
Ing. Václav Liprt a Ing. Alois Macek.
Rada ukládá komisi pro otevírání
obálek zahájit svoji činnost ode dne
19. 10. 2016.
n Rada schvaluje členy komise pro
otevírání obálek k veřejné obchodní
soutěži na stavební zakázku nazvanou Snížení energetické náročnosti
budovy Městského úřadu č. p. 640
v Hořovicích ve složení Ondřej Vacu-

lík, Bc. Michal Hasman a Ing. Milan
Šnajdr. Rada zároveň schvaluje členy
hodnotící komise na výše uvedenou
veřejnou zakázku ve složení Ondřej
Vaculík, Bc. Michal Hasman, Ing. Milan Šnajdr, Karel Pelikán a Ing. Petr
Karban a náhradníky ve složení Mgr. Jiří Vavřička, Ing. David
Grunt, Roman Jetel, Ing. Václav Liprt
a ing. Alois Macek. Rada ukládá komisi pro otevírání obálek zahájit svoji
činnost ode dne 19. 10. 2016.
n Rada bere na vědomí vyjádření
Policie České republiky, Dopravního inspektorátu Beroun k umístění
dopravního značení IZ 5a (Obytná
zóna) a IZ 5b (Konec obytné zóny)
do ulice Pod Nádražím.
n Rada souhlasí s uzavřením dodatku
č. 3 k rámcové smlouvě o poskytování
veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet
č. 011025, kterým se nahrazuje příloha č. 1 - zaměstnanecký program
novým zněním.
n Rada souhlasí s odkoupením pozemku parcelní č. 678/11 v k. ú. Velká
Víska o výměře 192 m2 od pana Ivo
Kulíka z důvodu majetkoprávního vypořádání a doporučuje zastupitelstvu
města odkoupení pozemku schválit.
n Rada souhlasí se zněním vnitřního
předpisu č. 3/2016, který nahrazuje
vnitřní předpis č. 5/2015 Zásady pro
zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu pro veřejného zadavatele.
n Rada souhlasí se zněním Dodatku
č. 1 ke Smlouvě o nájmu skládky odpadů, kterým město prodlužuje pronájem skládky Hrádek společnosti
AVE CZ odpadové hospodářství, s. r.
o., do 31. 12. 2023.
n Rada souhlasí se zněním Dohody
o spolupráci při nasazení a užívání
systému prvků aktivního monitoringu ve Středočeském kraji, která je
důležitým dokumentem umožňující
plnění veřejné zakázky „Dodávka
technologie pro zvýšení bezpečnosti
a plynulosti silniční dopravy, v rámci
projektu Středočeského kraje „Bezpečný Středočeský kraj“.

n Rada města ukládá TAD   zajistit
přípravu dokumentace potřebné k realizaci propojení kanalizace u 2. ZŠ.
n Rada souhlasí s bezplatným využitím veřejného prostranství na Palackého náměstí pro uspořádání předvolební akce (bezplatné právní poradny)
pana Jana Holáska dne 6. 10.   2016
od 13 do 18 hodin.
n Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku 18.500,- Kč Středisku volného
času - Domeček na pořízení materiálu pro zhotovení vánočních ozdob
na městský vánoční strom.
n Rada souhlasí na základě žádosti
paní Andrey Blažejové se založením soukromé ZUŠ se zaměřením
na výtvarný obor na území města
a v té souvislosti s její žádostí o zápis
do rejstříku škol a školských zařízení.
n Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na vyřazení nepotřebného
a neupotřebitelného majetku dle přílohy protokolu o likvidaci.
n Rada souhlasí s akcí „Jeden den
ve městě“ pro potřeby tvorby kroniky
města.
n Rada bere na vědomí umístění
volebního poutače pro účely volební kampaně na Palackého náměstí.
S přihlédnutím k datu podání nemohla rada žádost řádně projednat
a vyjádřit formou usnesení své stanovisko, umístění tedy bylo povoleno
dle § 16 zák. č. 247/95 Sb., o volbách
do senátu parlamentu ČR. Umístění
volebního poutače se povoluje na dny
28. 9. až 14. 10. 2016 a bude zpoplatněno dle Obecně závazné vyhlášky
o místních poplatcích č. 2/2013.
n Rada souhlasí s bezplatným využitím veřejného prostranství na Palackého náměstí na uspořádání předvolební akce ODS dne 5. 10. 2016.
n Rada bere na vědomí užití veřejného prostranství na Palackého náměstí
na konání předvolební akce KSČM
dne 29. září 2016. S přihlédnutím
k charakteru akce souhlasí s tím, aby
užití veřejného prostranství nebylo
zpoplatněno dle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích č. 2/2013.

Dražovský rybník se začíná opět napouštět
Koncem září byla po necelých dvou letech
prací úspěšně dokončena revitalizace dražovského rybníka. Důvodem k zahájení revitalizace byl jeho špatný technický stav. Rybník
byl vybudován v roce 1705 místní vrchností hrabaty z Vrbna, a od té doby nebyl nikdy odbahňován ani opravován. Za více než 300 let
se prostor rybníka zmenšil díky nadměrnému
usazování sedimentů z povodí nad rybníkem
téměř o třetinu. V rámci revitalizace bylo
z rybníka odvezeno cca 25 000 m3 sedimentů.
Objem rybníka, který byl téměř 2 x zvětšen
bude moci být využíván pro akumulaci vody,
která v dnešní suché krajině chybí, zátopa
rybníka byla rozšířena a o cca 0,5 ha. Dalším
důvodem revitalizace byl nevyhovující technický stav hráze a výpusti. Hráz již delší dobu
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protékala a hrozilo její protržení. Šířka hráze
v koruně byla před revitalizací jen 1,6 m, pro
současnou normovou šířku je požadováno
min. 3,5 m. V rybníce byla vybudována také
nová požeráková výpust, která se svou výškou
6,5 m řadí k největším budovaným výpustem tohoto typu. Po vypuštění rybníka byla
hloubka vody u hráze 1,4 m, po revitalizaci je
hloubka vody u hráze téměř 6 m. Mocnost sedimentů (bahna) u hráze byla přes 4 m.
Rybník je nyní schopen pojmout 44 000
m3 oproti původním 19 000 m3 a významně
tak posiluje i protipovodňovou funkci území.
Celkové náklady revitalizace dosáhly téměř 6,5 milionu korun. Na akci byla získána
dotace z rozpočtu Středočeského kraje v celkové výši 2 500 000 Kč. Dále byla získána

dotace ze Státního fondu životního prostředí ve výši 2 200 000 Kč a 50 000 Kč poskytlo
město Hořovice. Zbylé finance byly uhrazeny
z rozpočtu Českého rybářského svazu Hořovice, který je majitelem tohoto rybníka.
V současné době
se rybník postupně napouští vodou
a na plný objem by
se měl dostat nejpozději do konce
tohoto roku.
David Grunt
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Hořovice děkuje všem, kteří pomohli při přípravě, organizaci a samotném průběhu
Cibulového jarmarku, který se konal v sobotu 1. října 2016 v Hořovicích. Poděkování patří městu Hořovice za uzavření města a přilehlých
ulic, Policii ČR, Městské policii Hořovice a Dopravnímu inspektorátu
Beroun za bezpečnost, Bezpečností agentuře D. I. Seven za ostrahu, firmě AVE CZ za úklid. Dík patří i všem vystupujícím, kteří se postarali
o kulturní program.
Dále děkujeme i  ZO ČZS okolních obcí a všem pěstitelům za dodání vzorků na výstavu ovoce a zeleniny. Za přitažlivou výstavu pak
poděkování patří i ZO Českého včelařského svazu Jince, Zahradnictví
Ing. Cílková Hořovice, Zahradnictví Šenk Komárov, panu Jindřichovi
za výstavu fotografií hub včetně jeho slovního doprovodu a zodpovídání dotazů, pí Formánkové za výstavu fuchsií a panu Řehořovi za odborné poradenství. Děkujeme i našim dlouholetým mediálním partnerům, jejichž pomoc je pro naši organizaci velkým přínosem.
Největší poděkování však patří členům výboru ZO ČZS Hořovice,
dobrovolníkům z řad zahrádkářů i některých občanů města, bez kterých by se akce takového rozsahu nedala zvládnout. Za velice hojnou
účast děkujeme i všem návštěvníkům, kteří se přijíždějí na náš Cibulový jarmark každoročně podívat.
Věříme, že i příští, již 29. Cibulový jarmark, bude ve spolupráci
všech složek i dobrovolníků stejně úspěšný, jako ten letošní.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE O NEJKRÁSNĚJŠÍ JABLKO
2016, KTERÁ SE USKUTEČNILA V RÁMCI CIBULOVÉHO JARMARKU

Soutěže se zúčastnilo 10 soutěžících se svými výpěstky. Pořadí: 1. Bohemia (p. Schwarz, Vranov), 2. Najdaret (p. Schwarz, Vranov), 3. Bohemia (p. Novák, Újezd u Svatého Kříže), 4. Topas (pí Martina Jelenová),
5. Rubínová (pí Cajthamlová, Újezd u Svatého Kříže), 6. Reneta (pí
Cajthamlová, Újezd u Svatého Kříže), 7. Topas (p. Bláha, Libomyšl), 8.
Starkinson (pí Routová, Všeradice), 9. Otava (manželé Rejžkovi, Všeradice), 10. Jonatan (p. Elgr, Libomyšl). Do soutěže se zapojilo 472 návštěvníků, a hodnocení bylo následující: 1. místo získalo jablko RENETA, poř. č. 6 (116 hlasů) - pěstitelka pí Cajthamlová, Újezd u Svatého
Kříže, 2. místo získalo jablko TOPAS, poř. č. 4 (90 hlasů) - pěstitelka
pí Martina Jelenová, 3. místo získalo jablko BOHEMIE, poř. č. 3 (81
hlasů) - pěstitel p. Novák, Újezd u Svatého Kříže.
Za výbor ZO ČZS Hořovice Jaroslav Gross, předseda

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Gymnázium Václava Hraběte. Hořovice, Jiráskova 617

Nový středoškolský obor
Ve školním roce 2017/2018 bude Střední odborná škola a SOU, Hořovice otevírat zcela nový maturitní obor Analýza potravin. Ve škole se
vyučuje již od roku 1959 řada oborů s přírodovědným základem, ale
obor s tímto zaměřením dosud chyběl a problematika potravin a výživy
je v současné době velmi aktuální.
Nabídka tohoto oboru je vhodná jak pro dívky, tak i chlapce. Absolventi se
mohou uplatnit jako pracovníci kontroly jakosti potravin i krmiv v podnicích,
které se zabývají chemickými, biologickými, senzorickými a mikrobiologickými rozbory (laboratoře potravinářských závodů, státní laboratoře inspekce
jakosti potravin, úpravny vod a čistírny odpadních vod, instituce ochrany životního prostředí, stravovací zařízení apod).  Absolventi mohou také po získání živnostenského listu samostatně podnikat v oblasti poradenství ve výživě.
Absolvováním školního vzdělávacího programu s názvem „Zdravé potraviny“  
se absolventi uplatní ihned po vykonání maturitní zkoušky nebo mohou pokračovat ve studiu na technických fakultách vysokých školách a vyšších odborných školách, zejména v technických oborech s přírodovědným základem.
V rámci odbornosti plánuje škola navázat spolupráci se subjekty podnikající
v této oblasti v našem regionu, kde budou žáci vykonávat odborné praxe.
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Středa 9. 11. 2016, od 8:00 do 16:00
Zatelefonovat, navštívit školu a získat informace je možné ovšem také kdykoliv jindy během pracovní doby.
Ve školním roce 2017/2018 se otevírá:
n 1 třída osmiletého studia - po 5. třídě ZŠ
n 1 třída čtyřletého studia  - po 9. třídě ZŠ
tel.: 311 512 957, 311 512 035, fax: 311 512 957, http: www.gvh.cz, e-mail:
gvh@gvh.cz

Střední zdravotnická škola. Beroun, Mládeže 1102

Středa 23. 11. 2016, od 12:00 do 16:30
Středa 11. 1. 2017, od 12:00 do 16:30
Návštěvu školy lze telefonicky domluvit i v jiném termínu.
Ve školním roce 2017/2018 otevíráme:
MATURITNÍ STUDIJNÍ OBORY
n ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT - denní a dálková forma studia
n SOCIÁLNÍ ČINNOST  
TŘÍLETÉ DENNÍ STUDIUM UKONČENÉ ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU
n OŠETŘOVATEL
Proč studovat na SZŠ?
Stipendium pro každého žáka (oboru ZA). Jistota práce – žádanost absolventů na trhu práce. Praxe v moderních zdravotnických a sociálních zařízeních.
Výuka odborných předmětů v cizím jazyce. Individuální přístup, vstřícní učitelé, rodinné prostředí
Kontakty: Tel.: 311 623 527, e-mail: sekretariat@szsberoun.cz, www.szsberoun.cz
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Uctění památky
JUDr. Václava Holého
75. výročí popravy předního činitele domácího odboje JUDr. Václava Holého připomněla Místní organizace ČSSD spolu s členy
Českého svazu bojovníků za svobodu občanům Hořovic 28. září v 17 hodin položením
věnce a květin pod pamětní deskou na vile
Vlasta. V tomto domě několik let žil statečný
člověk, který od počátku německé okupace
v březnu 1939 po dva roky spolupracoval
s předními odbojáři a zajišťoval spojení s odbojem na Slovensku a Polsku. Zprávy o válečné výrobě posílal přes Jugoslávii a Francii
přímo do Londýna. Koncem dubna 1941
byl zatčen gestapem. Statečně odolával nelidským výslechům trýznitelů a neprozradil
žádného ze spolupracovníků.
Po úvodních slovech starosty Hořovic
a předsedy Místní organizace ČSSD Dr. Ji-

řího Peřiny o osobnosti tohoto hrdiny následoval krátký kulturní program připravený
paní učitelkou Ernestovou a žáky Základní
umělecké školy Josefa Slavíka. Báseň Jaroslava
Seiferta „Hlas mrtvého“, věnovanou památce

Srdce Václava Lucemburského
V rámci letošního LUCEMBURSKÉHO
ROKU 2016 bylo v pátek 30. září 2016 uvedeno v kapli královského paláce hradu Točník již
XXXIII. nokturno z unikátního cyklu nočních
vokálních koncertů s názvem „MÉ SRDCE
SAMÁ RADOST JE“ k 610. výročí úmrtí Jany
Brabantské (24. 6. 1322 - 1. 11. 1406), manželky Václava Českého (1337-1383).
Na sto svící ozářilo hradní kapli a proměnilo ji v kdysi nákladný vévodský dvůr

v Bruselu v roce Janiných osmdesátých narozenin (1402). Dívčí komorní soubor Musica
Laetitiae ve složení Veronika Slavíková (Jana
Brabantská), Tereza Vokáčová (Felicitas), Eva
Řezáčová (Beatrice), Táňa Rezková (flétnistka
Bona) a fraucimor Květuše Ernestová (Fleur),
Klára Slavíková (Clara), Pavlína Vokáčová (Agnes), Daniela Matysová (Maria), Jana
Pommová (Guta) a Erika Řechtáčková (Bona)
přednesl vokální skladby 13. až 15. století
a milostnou poesii slavného básníka Guillaume de Machaut (c, 1300-1377), kdysi sekretáře
Jana lucemburského, a některé z balad, rondelů a virelů, které jeho přítel Jean Froissart
(c.1336-1405) zařadil do svého pseudoartušovského románu Méliador.
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Ve 14. století proslulý vévoda Václav, nejmladší bratr Karla IV., se narodil Praze 25.
2. 1337, v období zatmění měsíce i slunce.
V roce 1352 se jako patnáctiletý oženil s třicetiletou dědičkou brabantského trůnu a vdovou po hennegavsko-holandském vévodovi
Vilémovi, Janou a ujal se svých rodových
držav. Zahrnován poctami svého císařského
bratra vedl oslnivý dvůr, pořádal hony, zábavy, turnaje, vítal umělce, podporoval vědce,
skládal básně a miloval ženy, ale také se cíleně
se věnoval povinnosti své společenské vrstvy
a imperativu rytířství: výkonu spravedlnosti
a péči o bezpečnost svých poddaných. Zemřel
v Lucemburku, vážně nemocen, 8. 12. 1383,
pouhých 15 dní před skonem své matky. Své
srdce přikázal vyjmout a poslat Janě do Bruselu na důkaz nesmrtelné lásky. Poslední rytířské gesto galantního vévody… Lesk vévodského dvora pohasl a Jana se uchýlila do ústraní.
Václava přežila o dlouhých 23 let.
Fotogalerie a informace o dalších koncertech na www.zameckanokturna.cz
Květuše Ernestová

JUDr. Holého, přednesly Veronika Slavíková
a Eva Řezáčová. Na závěr vzpomínkové tryzny zazpíval komorní sbor dívek státní hymnu.
PhDr. Jaromír Mecner
člen MO ČSSD Hořovice

Soutěž: Vánoce
na stránkách knih
Knihovna v Hořovicích vyhlašuje II. ročník ADVENTNÍ SOUTĚŽE
(členství v knihovně není podmínkou). Všechny správné odpovědi budou zařazeny do slosování o knižní
odměny. Začínáme 28. 11. 2016.
Pravidla: Každé pondělí od 28. listopadu
do 19. prosince 2016  bude zveřejněná nová
ukázka z knihy. Najdete ji na webu knihovny
www.mkc-horovice.cz/mkc-knihovna.html,
na stránkách Berounského deníku nebo přímo v knihovně. Zapátrejte v knihovně a zjistěte přesný název knihy a jejího autora.
Svoje odpovědi zasílejte na email: knihovna1@mkc-horovice.cz (do předmětu napište
slovo soutěž) nebo je odevzdejte v knihovně.
Vždy uvádějte své jméno a příjmení, čtenáři
knihovny č. legitimace, ostatní prosím o uvedení kontaktního údaje. Správné odpovědi
budou zveřejněny první lednový týden.

Svaz tělesně postižených informuje
n Organizace Svazu tělesně
postižených Hořovice srdečně zve své na Členskou schůzi, která se koná dne 8. listopadu 2016 od 14:00 hodin
v sále Společenského domu
v Hořovicích.
Nebude chybět občerstvení, doprovodný program.
Od 15:00 hodin vystoupení
Martina Henyše „HOŘOVICKÁ   ČTYŘKA“. Přijďte
strávit s námi krásné odpo-

ledne a zazpívat si písničky
z 60, 70 a 80 let.
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:
734 130 797, 605 503 281
Po okrese Beroun rozvážíme pomůcky zdarma, dětem
do 15 let zapůjčíme veškeré
pomůcky zdarma.
Jarmila Gruntová
předsedkyně
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Kulturní a společenský servis
n Galerie Nádraží
n Z VOLNÉ FOTOGRAFICKÉ TVORBY
– A TAKY VLAKY
Fotoklub Hořovice, Městské kulturní centrum
a město Hořovice pořádá v Galerii nádraží  
(v budově železničního nádraží) výstavu
„Z volné fotografické tvorby – a taky vlaky“.  

n Klub Labe
Vísecké nám. 198, e-mail: labe.prochor@
seznam.cz, www.klublabe.cz
n NEŘEŽ TRIO
4. 11. pátek od 20:00
Zdeněk Vřešťál – kytara, harmonika a zpěv, Vít
Sázavský – kytara, viola a zpěv, Filip Benešovský
– basová kytara, kytara, piano a zpěv.
n BÁRA POLÁKOVÁ – KDO JE TADY
VÍC NEŽ TY TOUR 2016
19. 11. sobota od 21:00
Držitelka dvou cen Anděl za rok 2015 vystoupí živě se svou kapelou v rámci jejího
prvního turné “Kdo je tady víc než ty”.
Užijete si večer plný energie, radosti, neradosti i rafinované nafrněnosti. A hlavně!
Dozvíte se, že nikdo tady neni víc než vy...!
Předprodej vstupenek v Informačním centru Hořovice. tel. 311 545 317, email: ic@
mesto-horovice.cz.
n CIRCUS PROBLEM
26. 11. sobota od 21:00
Circus Problem se z buskerské kapely stal velmi rychle jednou z nejvyhledávanějších kapel
české klubové a festivalové scény. Stovky
míst, stovky pódií, klubů i festivalů. Tisíce
fanoušků, kteří dokáží udělat největší kotel
a mejdany protančené až do ranních hodin.

n HOŘOVICE NA FILMU - HOŘOVICKÁ
PORCINKULE 1997
2. 11. středa od 19:00
n BRDSKÉ MÚZY DĚTEM
– O ČERTOVI (DIVADLO NA HOLOU)
+ POHÁDKY Z MIROŠOVSKÉ
ZAHRÁDKY (AUTORSKÉ ČTENÍ)
5. 11. sobota od 15:00
Komponované odpoledne věnované dětskému
divákovi a posluchači.
n STAND’ARTNÍ KABARET – DIVADLO
VOSTO5 - HOST BRDSKÝCH MÚZ
9. 11. středa od 19:30
Zcela otevřený divadelně-hudební improvizační večer. Stand´artní kabaret prožívá
pokaždé svou premiéru i derniéru a je hudebně
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doprovázený vlastní kapelou SNAHA. Hrají:
Ondřej Cihlář, Jiří Havelka, Tomáš Jeřábek,
Petr Prokop a Ondřej Bauer.
n OTEVŘENÍ VÝSTAVY REGIONÁLNÍCH VÝTVARNÍKŮ
11. 11. pátek od 18:00
Minigalerie Labe. Vystavují Lucie Laštovičková
- Renata Převrátilová - Tereza Chudáčková.
Potrvá do 27. 11. a je možné ji shlédnout při
uvedených akcích.
n TRAPAS + HOST: HLUBOKÉ
NEDO-ROZUMĚNÍ
11. 11. pátek od 20:00
Hořovická skupina Trapas “ Vítěz Porty 2015”
, po roce opět na domácí půdě, kde představí
svoje nové písničky i zajímavého hosta.
n DÁMSKÁ ŠATNA
13. 11. neděle od 19:00
S laskavým svolením autora Arnošta Goldflama uvádí Divadlo na Vísce brilantní skicu
z jedné herecké šatny.
n BRDSKÉ MÚZY NA PAPÍŘE ANEB
AUTORSKÉ ČTENÍ S PRAŠIVINOU
A S HOSTEM ONDŘEJEM VACULÍKEM
16. 11. středa od 19:00
Verše a básně vážné, převážně však humorné
a ironické, a také trocha prózy. Po přestávce
projekce filmu “Kolaudace” od Prašiviny.
AUTOŘI: Julius Jindra, Martin Lang , Tomáš
Makaj, Petr Matějka, František Slavík + host:
Ondřej Vaculík
n SEX DEVIANTS – 20 LET NA SCÉNĚ
18. 11. pátek od 19:00
Hosté: A Bude Hůř - Petr a písně z Brd - E!E CHUAN PEDRO RODRIGUES.  
n PŘÍBĚH O KURÁŽI
20. 11. neděle od 19:00
Strašický divadelní soubor PRAŠIVINA uvádí
barokní drama podle Hanse Jakoba Christoffela von Grimmelshausen “Vzdorosimplex aneb
Sepsání života arcipodvodnice a poběhlice
Kuráže” v úpravě Slávky Hozové.
n DO JIHOVÝCHODNÍ ASIE
S NAFUKOVACÍM ČLUNEM
– BRDSKÉ MÚZY 2016
23. 11. středa od 19:00
O cestování vypráví Ing. Petr Ježek:  NAM OU
- SEVERNÍ LAOS a KWAI - THAJSKO
n PROUTNÍK POD PANTOFLEM
25. 11. pátek od 19:30
Ochotnický soubor Máj 21 uvádí komedii Georgese Feydeaua. Šarmantní záletník
Fernand de Bois se má oženit s mladinkou
Vivianou, která je jedinou dcerou ctihodné
pařížské baronky. Kámen úrazu je ovšem
v tom, že nemá odvahu to přiznat své dosavadní milence, což je populární a především
velice temperamentní šantánová zpěvačka
Lucetta.
n JAK HLOUPÁ KÁČA K ROZUMU
PŘIŠLA
27. 11. neděle od 15:00
Loutkářský soubor MALÁ SCÉNA MKC
HOŘOVICE, zve všechny děti i rodiče na loutkovou pohádku.

listopad 2016

n Společenský dům
Nádražní 606, tel. 311 512 915
Předprodej na všechny níže uvedené
akce v Informačním centru Hořovice,
Palackého nám. 2, tel. 311 545 317,
email: ic@mesto-horovice.cz
n MANDRAGE
VŠECHNY KOČKY TOUR PART II.
5. 11. sobota od 19:30

Nejvýpravnější turné populární kapely Mandrage k aktuálnímu albu Potmě jsou všechny kočky
černý (Universal Music) dorazí do Hořovic. Půjde o jeden z posledních samostatných koncertů před roční plánovanou pauzou, během které
budou hudebníci připravovat novou nahrávku.
Vstupenky na šňůru nazvanou Všechny kočky
tour part II, jejíž první část novináři díky vizuálním efektům přirovnávali i k přistání UFO, jsou
v předprodeji v síti Ticketstream a v Informačním centru Hořovice. Aktuální program postavený jak na nových písničkách, tak i největších
hitech, doprovodí výpravná scéna, laděná do stříbrné barvy se sedmdesátkovými disko koulemi,
zrcadly nebo blýskavými kostýmy a dalšími efekty. V roli předkapely se na Všechny kočky tour
part. II. představí někdejší kapela Holden Caulfield, která si nedávno zkrátila název na Holden
a po dvou letech vydává novou desku v češtině.
Cena vstupenky 320 Kč.
n RYBIČKY 48
5. 11. sobota od 19:30
Podzimní akustické turné; host Pekař.
n PLES ABSOLVENTŮ TANEČNÍCH
A JEJICH PŘÁTEL
19. 11. sobota od 19:00
Můžete se těšit na skupinu GAMBIT, bohatou
tombolu, předtančení OST – Old Stars Team.
Více na www.tanecni.net.

n Knihovna Hořovice
Vrbnovská 1138
tel. 311 512 564
www.mkc-horovice.cz/mkc-knihovna.html
e-mail: knihovna@mkc-horovice.cz
n VÝPŮJČNÍ DOBA
Pondělí 			
12:00 – 17:00
Úterý	         8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Středa	 		
12:00 – 17:00
Čtvrtek			
12:00 – 17:00
Sobota 26. 11.  8:00 – 11:00

www.mesto-horovice.cz

informace
n INTERNET PRO VEŘEJNOST
Pondělí - čtvrtek 8:00 - 11:00, 12:00 – 17:00
Pátek                 8:00 - 11:00
Sobota 26. 11.  8:00 - 11:00
V knihovně stále probíhá antikvariátní
výprodej levných knih.

Mírně pokročilí - mládež (H8): pátky od 6. 1.
2017 18:30–20:30	 
Středně pokročilí - dospělí (H4): pátky od 6. 1.
2017 20:40–22:15	 
Taneční škola Blanky Vášové, tel. 603 238 090,
e-mail: vasova@volny.cz, www.tanecni.net

n Domeček Hořovice
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n Přednášky
n DIGITUS HOŘOVICE
4 AKTIVNĚ VYUŽITÝ ČAS
2. 11. středa od 15:00
Další setkání z cyklu „Ká – Ča“ v objektu Digitus Mise, o.p.s. - Centrum denních služeb Pod
Dražovkou 1142, vám nabídne možnost jak
strávit volný čas aktivně, zábavně, s možností
vlastnoručně zhotoveného výrobku. Organizace Digitus Mise, o. p. s. pořádá kroužek
ručních prací pod vedením paní Vladimíry
Ryndové a právě s touto aktivitou Vás osobně
seznámí. Máte možnost si prohlédnout jak
samotné výrobky, tak se i seznámit s různými
technikami jejich zhotovení.

n Taneční kurzy
n Podzim 2016 (12. sezóna)
Společenský dům
Mládež – začátečníci:
Pátky 4., 11. a 25. 11. vždy od 18:30. Pátek
18.11. od 19:00 hodin - Prodloužená
Dospělí – středně a více pokročilí:
Pátky 4., 11. a 25. 11. vždy od 20:40
Dospělí – mírně pokročilí:
Pondělí 14., 21. a 28. 11. vždy od 19:00
Dospělí – začátečníci:
Pondělí 14., 21. a 28. 11. vždy od 20:40
n Zima 2017 (12. sezóna)
Společenský dům
Začátečníci - dospělí (H1):
pondělí od 9. 1. 2017 19:00–20:30	 
Mírně pokročilí - dospělí (H2):
pondělí od 9. 1. 2017 20:40–22:10	 
Pátky - viz ropis lekcí, lekce se nepravidelně
střídají ve Spol. domě a v sále MěÚ, Palackého
nám. 2

www.mesto-horovice.cz

Větrná 869, tel. 311 512 223
www.domecekhorovice.cz
n ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2016-17
4 Poslední volná místa v zájmových kroužcích
SVČ - Domeček Hořovice! Můžete se hlásit
na www.domecekhorovice.cz , kde najdete informace o volných místech, termínech a místech
schůzek jednotlivých kroužků. Vyberou si i kluci,
máme volná místa například na kroužcích Kutilové (tady se naučíte pracovat se dřevem, řezat,
hoblovat, pilovat….) a Plastikoví modeláři.
n PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE
4 5. 11. od 13:00 do 17:00 DÝŇOVÉ
ODPOLEDNE na zámeckém dvoře Všeradice.
Vyřezávání dýní, výroba podzimních dekorací,
pletení košíků, malování na obličej, módní
přehlídka. Na akci je nutné se přihlásit na tel.
607 724 091 nebo   restaurace@zamecky-dvur.cz.
Poplatek: 80 Kč.
4 6. 11. od 9:00 SEMINÁŘ PEDIG.
Králův Dvůr – zámek. Seminář pletení z pedigu okrasný koš na květníky. Poplatek: 250 Kč.
4 11. 11. od 17:00 SVATOMARTINSKÁ
SVĚTÝLKA - zámecký park Hořovice.
Tradiční procházka s lampiony za svatomartinskou legendou. Nasvícený park, světelná a ohnivá
show, ohňostroj.. .a nebudou chybět ani tradiční
svatomartinské rohlíčky. Poplatek děti: 30 Kč,
poplatek dospělí: 50 Kč.
4 12. 11. od 14:00 do 18:00. SEMINÁŘ PEDIG
- Liteň. Pletení z pedigu pro veřejnost - vyrobíme
si stojan na deštníky. Poplatek: 250 Kč.
4 13. 11. od 8:00 PODZIMNÍ BĚH DRAŽOVKOU, 32. ROČNÍK. Hořovice - Dražovka.
Tradiční běh pro všechny věkové kategorie
podzimním lesoparkem Dražovka. Poplatek děti:
10,-Kč, poplatek dospělí: 50 Kč.
4 27. 11. od 15:00 HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ
ZÁJM. KROUŽKŮ - náměstí Hořovice.
Hudební vystoupení dětí zájmových kroužků
v rámci akce VÁNOCE V HOŘOVICÍCH.
NA PROSINEC 2016 PŘIPRAVUJEME:
Oblastní kolo DĚTSKÉ PORTY a hudební
soutěže FOLKY TONK. Bližší informace
na www.domecekhorovice.cz

n RC Kaleidoskop
Větrná 869, tel. 311 512 223
www.domecekhorovice.cz
n HERNA
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 NOVÝ KROUŽEK
4 Každé pondělí VĚDECKÉ POKUSY pro
děti ZŠ od 6-12 let v RC Kaleidoskop, 15:00 -

16:00. Zájmový kroužek společnosti Věda nás
baví pro všechny, které lákají vědecké pokusy
pro děti. Bližší informace vedoucí kroužku Jana
Synovcová 776  097 620.
n PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE
Rezervace: H. Perglerová, tel.: 602 664 650
4 Každé úterý od 10:00 do 12:00. DĚTSKÝ
KOUTEK MONTESSORI. Dopoledne pro
maminky s dětmi, které chtějí rozvíjet silné
stránky dětí metodou Montessori.
Nutná rezervace. Poplatek: 50,-Kč/ schůzka
4 Každá středa od 9:00 do 12:00. HLÍDACÍ
HERNIČKA. Zařiďte si dopoledne pro sebe,
vaše děti pohlídáme v herničce RC Kaleidoskop. Určeno pro děti od 1,5 - 3 let.
Poplatek:50,-Kč/ hodina.
4 7. a 28. 11. od 9:00 do 11:00 PEDIG
S HANKOU. Pletení košíků, ošatek, táců
a dalších důležitých pomocníků do domácnosti  
z pedigu. Hlídání dětí zajištěno.
Nutná rezervace. Poplatek: 150,-Kč
4 8. 11. od 15:00 do 17:00. MARTINSKÉ
ROHLÍČKOVÁNÍ. Maminky, babičky, tetičky,
slečny, pánové napečte svatomartinské rohlíčky
a přijďte si je k nám společně ochutnávat,
vyměnit recepty, zkušenosti.
Přijďte si popovídat, děti si pohrají v herničce.
Káva a čaj zdarma. Poplatek: 30,-Kč.
4 9. 11. od 16:00 do 18:00. SEMINÁŘ
KŘIŠŤÁLOVÁ PRYSKYŘICE. Výroba šperku
z křišťálové pryskyřice. Poplatek: 200,-Kč
4 15. 11. od 16:00 do 17:00. MALÍ ŠIKULOVÉ.
Tvoření pro rodiče a děti od 2 let. Poplatek: 50,-Kč
4 16. 11. od 14:00 do 17:00. PODZIMNÍ
BAZÁREK. Začněte s předvánočním úklidem
ve vašich skříních. Přineste prodat, vyměnit pro
vás již nepotřebné oblečení na dospělé, děti,
těhotenské. Každý si své přinesené věci bude
nabízet sám. Rezervace nutná. Poplatek: 20,-Kč
4 22. 11. od 16:00 do 18:00. SEMINÁŘ ZDOBENÍ TEXTILU. Máte doma jednobarevné
tričko, ubrus nebo jiný kousek textilu, který
vás již nudí?    U nás si z přinesených kousků
můžete vytvořit jedinečný originál.
V ceně kurzu je zapůjčení barev na textil, šablon
a razítek. Nutná rezervace. Poplatek: 100,-Kč
4 23. 11. od 16:00 do 18:00. SEMINÁŘ ADVENTNÍ VĚNEC. První adventní neděle se
blíží. Na kurzu si vyrobíte dekoraci na stůl nebo
dveře. Nutná rezervace. Poplatek: 250,-Kč
4 25. 11. od 9:00 do 12:00. VÁNOČNÍ PEČENÍ
– LINECKÉ CUKROVÍ. Vánoční pečení
po maminky na mateřské dovolené. Upečeme si
společně linecké cukroví. Pro děti otevřena herna.
Nutná rezervace.  Poplatek: 150,-Kč
4 30. 11. od 15:30 do 18:00 VÁNOČNÍ
(NE)PEČENÍ. Vyzkoušíme si dva druhy
nepečeného cukroví. Přijďte s dobrou náladou
a krabičkou na hotové výrobky.
Nutná rezervace. Poplatek: 150,-Kč

n Klub S.A.S. Betlém
Aktivity probíhají v Azylovém domě sv.
Jakuba, Lochovice 42 a v Berouně na adrese
Bezručova 928. Vedoucí Bc. Radka Redzinová,
tel. 724 057 670. www.charita-beroun.cz
n VÝTVARNÝ KROUŽEK
4 2. 11. středa 14:00 – 15:00, Lochovice.
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informace
Podzimní koláž  z přírodnin.
4 9. 11. středa 14:00 - 15:00, Lochovice.
Výroba lampiónů.
4 16. 11. středa 14:00 – 15:00, Lochovice.
Výroba adventních věnců.
4 23. 11. středa 14:00 – 15:00, Lochovice.
Javorové listy – obtisky, růžičky.
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.

do 16:00, ve vestibulu městského úřadu (bývalá
Zemědělská škola) Za malý poplatek si můžete
vyzkoušet v několika tvořivých dílničkách různé
techniky. Domů si odnesete např. papírová
přáníčka, skleněnou ozdobu, vločky a andílky, dekorace z překližky, ozdobený perníček…
Součástí dílniček je prodej a prezentace výrobků
tvořivých lidiček. V koutku se zdravou výživou se
ohřejete u čaje, bude moci ochutnávat a dozvědět se
zajímavé recepty. Ježíšek přichystá pro návštěvníky
dopis, kam budou moci napsat svá vánoční přání.
Dopisy si vyzvedne za okny spolku Sedmikrásky
a pokusí se některá přání vyplnit. Prostory radnice
vyzdobí práce dětí z kurzů Domečku, Tvořivého
ráje, ZUŠ. Výtvory místních ZŠ a MŠ, vystavené
nejen na radnici, ale i v jejich prostorách budete
moci ohodnotit. Na konci dílniček budou hlasy
sečteny a vítěz zveřejněn na webu. Vstupné dobrovolné – z  příspěvků návštěvníků zakoupí sdružení
odměnu pro vítěze. Organizuje - http://www.fler.
cz/ivetule-h ve spolupráci se spolkem Sedmikráska. Iveta Hochmanová, tel.: 607 984 148

n Sedmikráska o.s.
Nádražní 606, tel. 311 512 915
www.sedmikraska-horovice.cz
4 ARTETERAPIE PRO DOSPĚLÉ: 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. Sebou: pastelky a pohodlné oblečení. Vstupné: 150 Kč.
4 ARTETERAPIE PRO DĚTI: 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 budeme
řešit jiné téma. (Rodina, proměny přírody, hrdinou sám sobě, jak se cítím v kolektivu…). Sebou:
pastelky a pohodlné oblečení. Vstupné: 70 Kč.
Arteterapie  se konají ve STUDIU RELAX, Zámecká 10, Hořovice
4 SVATOMARTINSKÝ LAMPIÓNOVÝ
PRŮVOD: neděle 13. 11., začátek průvodu
v 16:45. Lesopark Dražovka - vodárna u Digitusu.
Vstup dobrovolný. Vyhlašujeme sbírku dobrot
pro koníka – tvrdé pečivo, jablíčka, mrkev... Dobroty přineste sebou! Akci pořádáme ve spolupráci se spolkem Mohykán. Renata Babelová, tel.:
725 381 971, e-mail: sedmikraska-os@seznam.cz
4 HARMONIZACE PROSTORU - přednáška. 16. 11. od 17:30 do 19:30, kavárna DOBRÁ
ADRESA, Zámecká 10, Hořovice. Harmonické prostředí ve vašem bytě - zdroj vaší energie a zdraví. Praktické rady, jak si vylepšit své
životní prostředí. Jak barvy působí na člověka.
Bioenergie pokojových rostlin.  Vstupné: 70 Kč.
Nutná závazná rezervace na mobil: 607 185 016
nebo e-mail polak.kamila@seznam.cz.
4 TVOŘIVÉ DÍLNIČKY V RÁMCI VÁNOČNÍHO PROGRAMU: neděle 27. 11. od 8:00
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n Beroun
n SPOLEKTIV
4. 11. pátek od 20:00
Sál Č. pojišťovny. Koncert jihočeské folkové skupiny s berounským rodákem Jardou Hnízdilem.
n MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK
14. 11. pondělí od 20:00
Sál České pojišťovny. Pavel Liška - Martin Zbrožek - Josef Polášek v divadelním představení.
n MONKEY BUSINESS
19. 11. sobota od 20:00
Sál České pojišťovny. Koncert v rámci turné k novému CD “Zatim je všecko v naprostym rychtyku”.

n Dobříš
n TRIGONIUM MUSICUM
PO FRANCOUZSKU
20. 11. neděle od 16:00
Evangelický kostel. Koncert v rámci kulturní festivalu Dobříšské záření. Lydie Härtelová - harfa,
David Prošek - hoboj, Jan Keller - violoncello.

n Příbram
n ARAKAIN DYMYTRY TOUR 2016
17. 11. čtvrtek od 19:00
Divadlo A. Dvořáka. Cena vstupenky 399 Kč.
Podzimní Arakain Dymytry Tour 2016 s CD
zdarma pro prvních 2000. Unikátní propojení
kapel, společné songy, všech 10 muzikantů na jednom pódiu, společné sólo bubeníků. Předprodej
vstupenek v Informačním centru Hořovice. tel.
311 545 317, email: ic@mesto-horovice.cz.

n Točník
n TIERRA SNOW FILM FEST CZ
4. 11. pátek od 18:00
Kafé Bar Bárka.

n Zdice
n ROZSVIŤTE PODZIM S LAMPIONY
3. 11. čtvrtek od 17:00
Pěší zóna a Písmena.
n PŘEDMIKULÁŠSKÉ DISKOTAČENÍ
PRO NEJMENŠÍ
20. 11. neděle
Společenský dům.
n ECHOES OF PINK FLOYD
25. 11. pátek od 20:00
Společenský dům. Koncert.

n Zbiroh
MĚSTSKÉ MUZEUM
n CHVÁLA PÍLI VČEL
do 13. 11. 2016
Městské muzeum ve Zbiroze   ve spolupráci se  
s Českým svazem včelařů – základní organizací
Zbiroh pořádá výstavu k výročí 110 let od založení místního včelařského spolku - Chvála píli včel.
Výstava je koncipována jako zábava i poučení pro
celou rodinu.   Mezi trojrozměrnými exponáty  
představuje historické i zcela moderní nástroje
a pomůcky, kterými se včelaři už více než sto let
při své činnosti obklopují. Stěžejním cílem výstavy
je návštěvníkovi přirozeně osvětlit a připomenout
dlouhou historii místního včelařského spolku.
ZÁMEK
n SVATOMARTINSKÉ POSVÍCENÍ
12. 11. sobota od 11:00
Tradiční slavnost na zámeckém nádvoří spojená
s ochutnávkou nejlepších svatomartinských vín
od předních českých a moravských vinařů. Těšit
se můžete na pečené husy, koláče a další lahůdky
v zámecké krčmě, bohatý doprovodný program
s hudbou, jarmarkem a příjezdem sv. Martina.

n Žebrák
HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK
n HVĚZDÁRNA DĚTEM
3. 11. 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
3. 11. čtvrtek od 20:00

www.mesto-horovice.cz

informace
n LAMPIONOVÝ PRŮVOD
11. 11. pátek od 18:00
Ve spolupráci s MC Srdíčko jsme pro vás připravili tajuplný večerní lampionový průvod
spojený s programem na Hvězdárně Žebrák.
Vstup na akci je zdarma.
KULTURNÍ KLUB
n HALLOWENSKÁ PÁRTY S DJ TEDDYM
5. 11. sobota od 21:00
Masky jsou vítány. KK se opět promění
ve strašidelné doupě. Bát se tentokrát budou
dospělí.
n OTOMAR DVOŘÁK
A JOSEF PEPSON SNĚTLIVÝ
6. 11. neděle od 17:00
V kinosále proběhne beseda s Otomarem Dvořákem a Josefem Pepsonem Snětivým, který
vyprávění o K. J. Erbenovi oživí promítáním
filmu, který se natáčel z části v našem kraji.
n NAROZENINOVÁ DISCO PARTY
S DJ TEDDYM
19. 11. sobota od 21:00
Moderní akustická fůze v keltském duchu
v úžasné souhře akustické kytary a houslí.
Cena vstupenky je 180,- Kč.
n HAŠLERKY
20. 11. neděle od 19:00
Zazní melodie Karla Hašlera v podání skupiny
HAŠLERKY, krásný nedělní večer s kapelou,
která bude možná více známá pod názvem
„ŠLAPETO“. Vstupenky je možné zakoupit v Elektře u pí. Ulčové nebo v KK na tel.
774 428 312.
n GALAFIGHT 4
26. 11. sobota od 19:00
4. ročník ukázky bojových sportů - Kickbox
a jiné ringové sporty.
n Po celý měsíc listopad bude probíhat v kinosále 49. ROČNÍK ERBENOVA ŽEBRÁKU.
Před a po představení je otevřen bar v KK.
n Poslední informací z KK je, že na konec
roku je připravený SILVESTR 2016!! Moderátorem večera bude Zdeněk Vrba, moderátor
ČR2 a DJ. Hostem večera bude Iva Hajnová,
zpěvačka skupiny Rangers, a to hlavní - skupina, která se postará o hudbu, se jmenuje
“Vepřové hody“. Po půlnoci vystřídá kapelu
DJ Zdeněk Vrba a na mixážním pultu pojedou staré dobré hity!!! Tombola!! Občerstvení
v ceně. Vstupenky za 350 Kč bude možné zakoupit u pí. Ulčové v Elektře nebo v KK.

NÁMĚSTÍ
n TRADIČNÍ ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMKU
26. 11. sobota od 16:00
Akci pořádá Sokol Žebrák.

n Zubní pohotovost
4 5. - 6. 11. MUDr. Davidová Petra, Beroun,
Medicentrum, tel.: 775 595 704
4 12. - 13. 11. MUDr. Hentsch František, Zdice, Palackého nám. 21, tel.: 608 020 878
4 17. - 18. 11. MUDr. Hentsch František, Zdice, Palackého nám. 21, tel.: 608 020 878
4 19. - 20. 11. MUDr. Holický Jaroslav, Beroun, Švermova 1591, tel.: 311 625 510
4 26. - 27. 11. MUDr. Holman Josef, Hořovice, Komenského 49, tel.: 311 516 660
Pohotovostní služba od 8:00 do 11:00.

n Církve
n CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ
Modlitby za zemřelé:
4 30. října v 12:30, hřbitov Mrtník
4 30. října v 16:00, hřbitov Praskolesy
4 1. listopadu v 16:00, hřbitov Lochovice  
4 5. listopadu v 15:00, hřbitov Hostomice
4 6. listopadu v 11:00, hřbitov Hořovice

Šikovné ručičky III. v adventní a vánoční atmosféře
Přijďte se podívat na prodejní výstavu
ručních prací do krásných prostorách augustiniánského kláštera. Vánoce se blíží, tak
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zavítejte načerpat inspiraci, co originálního
nadělit pod stromeček.
Co všechno zde najdete? Perníčky, keramiku, čokoládu, adventní věnce, fimo,
domácí mýdla a spoustu dalších výrobků.
Dále se představí ruční práce jako háčkování, pedig, patchwork, fimo, paličkování atd.
Samozřejmostí bude něco teplého na zahřátí a prohlídka kostela Zvěstování Panny Marie.  Jako bonus pro Vás menší připravujeme
menší expozici betlémů. Výstava se koná
19. - 20. 11. od 12:00 do 17:00 v prostorách
kláštera v Zaječově. Vstupné dobrovolné.

TOM Vlaštovka ve spolupráci
s 2. ZŠ Hořovice pořádá zimní
pobyty pro děti a jejich rodiče
5 dnů lyžování v Itálii – Passo Tonale
Termín: 20. 3. – 26. 3. 2017
Odjezd: v pondělí dne 20. 3. –  Praha – Nové
Butovice   ve večerních hodinách, Hořovice – Palackého nám. – před kostelem (bude
upřesněno). Ubytování: hotel Bezzi – 50 m
od sjezdovek. Stravování:   polopenze. Celková cena: 11 800,-Kč (v ceně ubytování, polopenze, doprava,   průvodce, skipas). Cena
neobsahuje: cestovní pojištění
Sleva: 200,-Kč – senioři do 30. 11. 1951,
2 100,-Kč – junioři od 1. 12. 2000 do 30. 11.
08, 6 000,- Kč – děti od 1. 12. 2008 do 31. 12.
2014
Přihlášku spolu se zálohou 2 000,- Kč odevzdejte M. Jarolímové   – 2. ZŠ Hořovice
nebo p. Elišce Eklové, Na Radosti 821, Hořovice. Doplatek do 15. 2. 2017. Možné platit
i na fakturu z FKSP nebo OO.
Turistická ubytovna Králíky - vhodné
pro rodiny s dětmi a dorost
Termín: 28. ledna – 3. února 2017
Ubytování: dvou, tří a pětilůžkové pokoje,
společné soc. zařízení. Stravování: vlastní,
k dispozici kuchyňka, lednice. Lyžování: autobus bude jezdit každý den do lyžařského
střediska Dolní Morava. Dobré podmínky
na běžky. V případě malého počtu účastníků
se jede osobními auty. Doprava do lyž. areálu
bude taxi.
Celková cena: 2 200,-Kč (v ceně doprava tam
a zpět, doprava do lyž. areálu Dolní Morava,
parkovné, ubytování, vzdušné)   
Přihláška a placení: do 30. 11. 2016 odevzdat
přihlášku a 50% zálohy, do 15. 1. 2017  zaplatit
doplatek. Kapacita chaty je omezena. Pokud
budete mít o pobyt zájem, odevzdejte přihlášku co nejdřív na 2. ZŠ Hořovice – do ředitelny
M. Jarolímové, tel.č. 311 512 028.
Zimní pobyt pro děti a rodiny s dětmi:
Penzion Sally – Albrechtice v Jizerských
horách pod známým lyžařským střediskem Špičák
Termín: 4. 3. – 11. 3. 2017
( jarní prázdniny)
Ubytování: 3 – 5 lůžkové pokoje s vlastním
sociálním zařízením. Stravování: 7 dní plná
penze. Lyžování:  Ski – areál Špičák I a II. -  
6 lyž. vleků v různých stupních náročnosti
v bezprostřední blízkosti penzionu,  možnost
večerního lyžování. Děti bez rodičů – společné lyžování s instruktorem.
Celková cena pobytu:  3 200,-  Kč (členové
TOM Vlaštovka a děti do 12  let), 3 850,-  Kč
ostatní (v ceně ubytování, stravování plná
penze, doprava). V ceně není započítané
vzdušné – 15,-Kč den a skipas
Pokud budete mít o pobyt zájem, odevzdejte
přihlášku M. Jarolímové – 2. ZŠ Hořovice – ředitelna spolu se zálohou 2 000,-Kč.
Doplatek zaplaťte nejpozději do 15. 2.
2017.
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Moderní pětiboj Spartaku Hořovice získal
v sezóně 2016 čtyři mistrovské tituly
Oddíl moderního pětiboje má za sebou
strhující finiš sezóny 2016.   V moravskoslezské Bystřici proběhl 1. 10. 2016 v rámci 7. kola
ČPM mistrovský závod kategorie U13 v moderním pětiboji, ve kterém se rozhodně neztratili závodníci oddílu MP Spartaku Hořovice.
Kristýna Mlejnková se stala mistryní republiky
pro rok 2016 a současně s Naďou Křečkovou se

kategorie U 11, kde na stupně vítězů vystoupily Bára Šoltisová, Nela Soukupová a Matěj
Huml. Bára Šoltisová potvrdila vynikajícím
výkonem stabilní formu, která ji provázela celou sezónu, a stala se mistryní republiky pro
rok 2016 v kategorii U11. Nela Soukupová
obsadila 3. místo. Společně pak Bára s Nelou
v kategorii družstev obsadily 1. místo a staly

n Bystřice - Anežka Abrahámová, Bára Šoltisová, Nela Soukupová, Kristýna Mlejnková U 13, Naďa
Křečková a Bára Štochlová
staly vícemistryněmi ČR pro rok 2016 v kategorii družstev. V kategorii U11 Bára Šoltisová
obsadila 1. místo a Nela Soukupová 3. místo.
Závěrečné 8. kolo ČPM v moderním pětiboji se konalo 22. 10. 2016 na kladenském
letišti. V rámci tohoto kola proběhlo MČR

n Hořovičtí medailisté Nela Soukupová, Matěj
Huml a Bára Šoltisová

se tak mistryněmi ČR pro rok 2016, čímž potvrdily dominanci oddílu MP Hořovice v této
věkové kategorii. V chlapecké kategorii Matěj
Huml obsadil vynikající druhé místo.
Karolína Křenková reprezentantka ČR
v kategorii U19  se stala mistryní ČR v závodě Czech Open 2016, který se konal 28. - 29.
5. 2016 na pražské Julisce. V celkovém pořadí ČPM dopadl oddíl MP Spartaku Hořovice
více než výborně:  Karolína Křenková U 19  1.
místo, Kristýna Mlejnková U13  1. místo, Barbora Šoltisová U11  1. místo, Nela Soukupová
U11  3. místo, Matěj Huml U11 3. místo.
Další členové oddílu MP Hořovice dosáhli
v průběhu roku 2016 v seriálu  ČPM též vynikajících výsledků a vylepšení řady osobních
rekordů a jejich výkony dávají příslib do dalšího ročníku ČPM. V současné době se oddíl
moderního pětiboje připravuje na další sezónu a tu letošní vynikající bude zcela jistě chtít
ještě o kousek vylepšit. My budeme s napětím
sledovat jejich závodní ambice a výsledky.  

Fotografie a celkové výsledky najdete
na stránkách http://plavani-horovice.webnode.cz/moderni-petiboj/
Martin Štochl

Veřejné bruslení - zimní stadion
Úterý

1. 11.

8:00 - 14:30

Středa

2. 11.

8:00 - 16:30

Čtvrtek

3. 11.

11:45 - 15:00

Pátek

4. 11.

8:00 - 16:45

Sobota

5. 11.

6:30-8:00, 14:15 - 15:45

Neděle

6. 11.

6:30 - 7:45, 13:30 - 15:30

Pondělí

7. 11.

12:45 - 14:30

Úterý

8. 11.

8:00 - 14:30

Středa

9. 11.

8:00 - 16:30

Čtvrtek

10. 11.

11:45 - 15:00

Pátek

11. 11.

8:00 - 16:45

Sobota

12. 11.

6:30-8:15, 13:30 - 15:30

Neděle

13. 11.

6:30 - 7:45, 13:30 - 15:30

Pondělí

14. 11.

12:45 - 14:30

Úterý

15. 11.

8:00 - 14:30

Středa

16. 11.

8:00 - 16:30

Čtvrtek

17. 11.

7:30-8:45, 13:30-16:15

Pátek

18. 11.

8:00 - 16:45

Sobota

19. 11.

6:30-8:45, 13:30 - 15:30

Neděle

20. 11.

6:30 - 7:45, 13:30 - 15:30

Pondělí

21. 11.

12:45 - 14:30

Úterý

22. 11.

8:00 - 14:30

Středa

23. 11.

8:00 - 16:30

Čtvrtek

24. 11.

11:45 - 15:00

Pátek

25. 11.

8:00 - 16:45

Sobota

26. 11.

6:30-8:00, 14:15 - 15:45

Neděle

27. 11.

6:30 - 7:45

Pondělí

28. 11.

12:45 - 14:30

Úterý

29. 11.

8:00 - 14:30

Středa

30. 11.

8:00 - 16:30

Každé pondělí od 15:30 - 16:30 a úterý
od 16:00 - 16:45 je nábor kluků a holek
ve věku 5-9 let. Nábor je ve spolupráci
ČSLH. Do konce roku je nábor zadarmo. Je
pro všechny, kteří se chtějí naučit hrát hokej
nebo to chtějí alespoň zkusit.
Každý pátek od 17:00 - 17:45 a každou neděli od 9:15 - 10:00 je kurz bruslení. Kurz je
pro všechny, co se chtějí naučit bruslit.
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