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informace

Nařízení města Hořovice č. 3/2016
o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy
Rada města Hořovice se usnesla dne 14. prosince 2016 na základě ustanovení §
23 odst. 1 a 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
vydat toto nařízení:
Čl. 1
Vymezení oblastí, které lze užít za cenu sjednanou
1. Pro účely organizování dopravy na území města Hořovice se tímto nařízením vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich úseky užít
za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou a k stání silničního motorového vozidla
provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle
zvláštního právního předpisu , která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené
oblasti města Hořovice, nebo k stání silničního motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je nájemcem nemovitosti ve vymezené
oblasti města Hořovice.
2. Místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít způsobem uvedeným v předchozím odstavci, jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 tohoto nařízení. Takto vymezené komunikace a jejich úseky musí být označeny příslušnou dopravní
značkou podle zvláštního právního předpisu .
Čl. 2
Způsob zaplacení sjednané ceny
1. Sjednaná cena se platí zakoupením parkovací karty (specifikované v příloze
č. 3 tohoto nařízení) na Městském úřadě Hořovice nebo zaplacením v parkovacím automatu (dle Ceníku placeného stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích). Zaplacení sjednané ceny se prokazuje umístěním platné parkovací
karty nebo platného parkovacího lístku z parkovacího automatu po dobu stání
silničního motorového vozidla na viditelném místě za předním sklem vozidla
tak, aby byly veškeré údaje v dokladu čitelné z vnějšku vozidla. U vozidel, která
nemají střechu (např. motocykly, kabriolety bez snímatelné střechy), je povinen
mít tento doklad u sebe řidič vozidla.
2. Na místních komunikacích nebo jejich úsecích vymezených v příloze č. 1 je
povoleno stání silničních motorových vozidel na dobu časově omezenou, pouze po zaplacení ceny za parkování v parkovacím automatu na celou dobu stání
a umístění parkovacího lístku na viditelném místě za předním sklem vozidla
po celou dobu stání, jak je uvedeno v odst. 1 tohoto článku.
3. Na místních komunikacích nebo jejich úsecích vymezených v příloze č. 2 je
povoleno stání silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo
fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu2, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města, nebo stání silničního
motorového vozidla fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu nebo je nájemcem nemovitosti ve vymezené oblasti města, po zakoupení parkovací karty
vydané Městským úřadem Hořovice, která musí být po celou dobu stání silničního motorového vozidla na parkovišti s parkovacím automatem umístěna na viditelném místě za předním sklem vozidla, jak je uvedeno v odst. 1 tohoto článku.
4. Mimo provozní dobu parkovacího automatu je stání na parkovišti s parkovacím automatem bezplatné. Stání na parkovišti s parkovacím automatem po dobu
nepřesahující tři minuty je bezplatné.
5. Bezplatně mohou parkovací místa užívat:
a) vozidla přepravující zdravotně postižené s označením dle platných právních
předpisů;
b) silniční motorová vozidla s označením Městská policie Hořovice;
c) viditelně označená silniční motorová vozidla bezpečnostních sborů ČR při
plnění služebních úkonů;
d) viditelně označená silniční motorová vozidla hasičských záchranných sborů
a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby při plnění úkonů podle zvláštního právního předpisu;
e) viditelně označená silniční motorová vozidla pohotovostních opravárenských
služeb (plyn, voda, kanalizace, energetika, místní komunikace) při odstraňování
havarijních stavů na inženýrských sítích a místních komunikacích.
Čl. 3
Závěrečná ustanovení
1. Vydání tohoto nařízení č. 3/2016 schválila Rada města Hořovice svým usnesením č. 28 ze dne 14. 12. 2016.
2. Tímto nařízením se ruší nařízení č. 2/2016 o regulaci stání motorových vozidel na vymezených plochách, komunikacích a jejich úsecích na území města
Hořovice.
3. Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. 1. 2017.
Dr. Ing. Jiří Peřina v. r.
starosta 				

2

Ondřej Vaculík v. r.
místostarosta

Příloha č. 1 k nařízení č. 3/2016
Vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené
úseky užít k stání silničního motorového vozidla na dobu časově omezenou,
za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, a vymezené místní komunikace s placeným stáním nebo jejich úseky.
Oranžová zóna:
OBLAST

VYMEZENÍ

Palackého náměstí

Palackého náměstí, vyjma parkovacích míst před
městským úřadem na východní straně náměstí,
vyjma parkoviště před severní stranou budovy č.
p. 640, vyjma severní části náměstí, vyjma 20 m2
vyznačených před č. p. 100, vyjma 12 m2 před č.
p. 98 a vyjma 45 m2 vyznačených při jižní straně
budovy č. p. 640, Žižkova ulice – u Palackého nám.

Náměstí Svobody

Vyznačená místa, vyjma vyznačených míst
modré zóny před č. p. 135 a vyjma 24,5 m2 vyznačených před č. p. 194

Pražská ulice

Pražská ulice - 2/3 vyčleněné plochy kapacitního parkoviště v proluce

Placené parkování a časově omezené parkování podle těchto zásad podléhá poplatku a omezení doby povoleného stání v níže stanovené době:
pondělí – pátek 7:00 hod – 17:00 hod
O sobotách, nedělích a státních svátcích není parkování zpoplatněno ani časově
omezeno. Úhrada poplatku za stání vozidel na zpoplatněných parkovištích se
provádí prostřednictvím zakoupení parkovacího lístku v parkovacím automatu.

Příloha č. 2 k nařízení č. 3/2016
Vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené
úseky užít k stání silničního motorového vozidla neomezeně, na základě platné
parkovací karty vydané Městským úřadem Hořovice.
V modré zóně je možné parkovat 1 hodinu bez parkovací karty, parkování se
dokládá parkovacími hodinami. Držitelé karty ZTP/P mohou užívat parkovací
místa bezplatně.
Modrá zóna:
OBLAST

VYMEZENÍ

Slavíkova ulice

Slavíkova ulice včetně vjezdu k základní škole
a u hřiště základní školy

Pražská ulice

prostranství před kinem, 1/3 vyčleněné plochy
kapacitního parkoviště v proluce

Anýžova ulice

před bytovkou a ve vnitrobloku bytovek
a v trojúhelníku komunikací na křižovatce ulic
Anýžova a Svatopluka Čecha, vyjma 15 m2 vyznačených při zadní straně budovy č. p. 94

Zámecká ulice

od křižovatky s ulicí Pražskou po křižovatku
s ulicí 9. května - mimo větve k ulici Na Hořičkách, vyjma 12,5 m2 vyznačených před č. p. 240

Smetanova ulice

Vyznačená místa, vyjma 10 m2 vyznačených
před č. p. 250

Komenského ulice,
Husovo náměstí

od křižovatky s Jiráskovou ulicí až po náměstí Boženy Němcové, vyjma 21,5 m2 vyznačených před
č. p. 49 a vyjma 12 m2 vyznačených před č. p. 507

Ulice 9. května

Vyznačená místa

Palackého náměstí

Vyznačená místa

Náměstí Svobody

Vyznačená místa

Vymezení zóny rozhodné pro nárok na vydání rezidentní nebo abonentní karty:
Slavíkova ulice včetně vjezdu k základní škole a u hřiště základní školy, Palackého náměstí - celé, Anýžova ulice - celá, Žižkova ulice – celá, Nerudova ulice celá, Nožířská ulice – celá, Dlouhá ulice – č. p. 116 - 118, Náměstí Svobody - celé
Ulice 9. května - celá, Pražská ulice – lichá čísla orientační od č.o. 1 do č.o. 21 sudá čísla orientační od č.o. 2 do č.o. 58, Zámecká ulice – celá kromě č.o. 11 a 13,
Smetanova ulice – celá, Komenského ulice – od křižovatky s Jiráskovou ulicí až
po náměstí Boženy Němcové, Husovo náměstí - celé
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informace
Příloha č. 3 k nařízení č. 3/2016
Parkovací karty
1) Pro časově neomezené stání v modré zóně jsou městem Hořovice na žádost
vydávány tyto druhy parkovacích karet:
4 rezidentní parkovací karty
4 abonentní parkovací karty
Rezidentní parkovací karta a abonentní parkovací karta jsou nepřenosné a smí
být použity pouze pro vozidlo, jehož RZ je na kartě uvedena.
2) Vydáním jakéhokoli druhu parkovací karty vzniká držiteli právo užívat parkoviště v modré zóně po neomezenou dobu parkování. Držiteli však nevzniká
nárok na konkrétní parkovací místo a nemá zaručeno volné stání na parkovišti
v dané zóně v případech, kdy je parkoviště plně obsazeno.
3) Při vydávání rezidentních nebo abonentních parkovacích karet bude pověřený
pracovník městského úřadu dbát přednostně na uspokojení poptávky těch žadatelů, kteří mají místo trvalého pobytu nebo jsou nájemci bytu v oblasti vymezené
v příloze č. 2 nařízení č. 3/2016.
4) Každému žadateli o parkovací kartu splňujícímu podmínky uvedené v bodech
5, 6 a 7 tohoto článku zásad bude vydána jedna parkovací karta za předpokladu
dodržení všech ostatních podmínek stanovených těmito zásadami. Vydání druhé
a dalších parkovacích karet témuž držiteli je možné pouze za podmínek dostatečné
kapacity příslušné zóny určené pro dlouhodobé parkování. Žadateli o abonentní
parkovací karty pro zaměstnance může být vydáno více parkovacích karet.
5) Rezidentní parkovací kartu lze vydat pouze:
4 fyzické osobě, která má trvalý pobyt nebo má nájemní smlouvu na bydlení
v lokalitě vymezené v příloze č. 2 nařízení č. 3/2016 a která je zároveň provozovatelem vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3,5 t, nebo
4 fyzické osobě, která má trvalý pobyt nebo má nájemní smlouvu na bydlení
v lokalitě vymezené v příloze č. 2 nařízení č. 3/2016 a která užívá služební vozidlo zaměstnavatele, který nemá sídlo firmy, místo podnikání ani provozovnu
v lokalitě vymezené v příloze č. 2 nařízení č. 3/2016, za předpokladu, že maximální přípustná hmotnost vozidla, pro které je požadováno vydání parkovací
karty, nepřevyšuje 3,5 t.
6) Abonentní parkovací kartu lze vydat pouze:
4 podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě se sídlem firmy resp. provozovny v lokalitě vymezené v příloze č. 2 nařízení č. 3/2016, kdy provozovatelem
vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3,5 t, je výše uvedená
podnikající fyzická nebo právnická osoba. Vydání parkovací karty se připouští
i v případě, kdy provozovatelem vozidla, pro které je požadováno vydání abonentní parkovací karty, je člen statutárního orgánu právnické osoby.
4 zaměstnancům fyzické osoby nebo právnické osoby se sídlem firmy resp. provozovny v lokalitě vymezené v příloze č. 2 nařízení č. 3/2016, kteří jsou zároveň
provozovatelem vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3,5 t.
7) Vydávání parkovacích karet a výběr poplatku za parkovací karty jsou prováděny
za podmínek stanovených těmito zásadami. Podmínkou pro vydání parkovacích karet je vedle zaplacení poplatku též doložení níže uvedených dokumentů u příslušného pracovníka města Hořovice pověřeného vydáváním parkovacích karet.
Parkovací karty budou vydány po zaplacení poplatku ve stanovené výši v hotovosti nebo po předložení dokladu o zaplacení (výpis z účtu).
Parkovací karty budou vydávány ode dne 1. prosince příslušného kalendářního
roku za podmínky doložení všech níže uvedených dokladů. Doba platnosti parkovací karty je 1 kalendářní rok.
Doklady požadované k žádosti o rezidentní parkovací kartu:
4 doklad žadatele o jeho trvalém bydlišti či nájemním bydlení v oblasti vymezené v bodu 11 tohoto článku zásad (např. občanský průkaz, nájemní smlouva
na bydlení, průkaz o povolení pobytu pro cizince apod.)
4 technický průkaz vozidla
Doklady požadované k žádosti o abonentní parkovací kartu:
Podnikající fyzické osoby:
4 doklad o sídle firmy (výpis ze živnostenského nebo obchodního rejstříku prokazující oprávnění k podnikání a sídle firmy)
4 doklad o místě provozovny (např. výpis z živnostenského nebo obchodního
rejstříku prokazující umístění provozovny žadatele, nájemní smlouva na nebytové prostory apod.)
4 doklad o zaplacení administrativního poplatku v příslušné výši dle bodu 10
tohoto článku zásad za vystavení parkovací karty.
4 Právnické osoby:
4 doklad o sídle firmy (výpis ze živnostenského nebo obchodního rejstříku prokazující oprávnění k podnikání a sídlo firmy)
4 doklad o místě provozovny (např. výpis z živnostenského nebo obchodního
rejstříku prokazující umístění provozovny, nájemní smlouva na nebytové prostory apod.)
4 doklad o zaplacení administrativního poplatku v příslušné výši dle bodu 10
tohoto článku zásad za vystavení parkovací karty.
4 Zaměstnanci podnikajících fyzických osob a právnických osob:
4 potvrzení zaměstnavatele o zaměstnání
4 technický průkaz vozidla
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8) Parkovací karta musí vždy obsahovat tyto náležitosti:
4 název a číslo karty
4 údaj o době platnosti
4 registrační značku (popřípadě SPZ) vozidla u rezidentů a abonentů
4 podpis pracovníka, který kartu vydal
4 razítko městského úřadu.
9) Povinnosti držitele karty
4 Držitel parkovací karty je povinen zajistit, aby parkovací karta po celou dobu
její platnosti nebyla poškozena či znehodnocena. Parkovací karta nesmí být jakkoliv neautorizovaně upravována, duplikována nebo kopírována.
4 Při změně jakékoliv skutečnosti rozhodné pro nárok na vydání parkovací
karty je její držitel povinen oznámit a současně doložit tuto změnu městskému
úřadu nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy taková změna nastala.
4 Pokud držitel parkovací karty vydanou parkovací kartu z jakýchkoli důvodů
nevyužívá ať už po celou dobu její platnosti či jen část této doby, poplatek za vydání parkovací karty ani jeho část se nevrací.
10) Administrativní poplatky za vydání parkovací karty
Za rezidentní parkovací kartu zaplatí žadatel jednorázový administrativní poplatek 100,- Kč pro první vozidlo žadatele a 1000,- Kč za každé další vozidlo žadatele za podmínky dostatečné kapacity příslušné zóny určené pro dlouhodobé
parkování
Za abonentní parkovací kartu zaplatí žadatel jednorázový administrativní poplatek 500,- Kč pro první vozidlo žadatele a 2000,- Kč za každé další vozidlo žadatele za podmínky dostatečné kapacity příslušné zóny určené pro dlouhodobé
parkování Žadatelem se přitom rozumí fyzická osoba podnikající a zaměstnaná,
právnická osoba, nebo provozovna.

Ceník placeného stání na místních komunikacích nebo jejich
úsecích podle čl. 2 odst. 1 Nařízení města Hořovice č. 3/2016
Rada města Hořovice se usnesla dne 14. prosince 2016 na základě ustanovení §
4a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti
cen, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102
odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tento ceník placeného stání na místních komunikacích
nebo jejich úsecích:
Čl. 1
Tento ceník placeného stání na místních komunikacích stanovuje ceny sjednané
v souladu s cenovými předpisy na místních komunikacích nebo jejich úsecích
vymezených Nařízením města Hořovice č. 3/2016, o vymezení oblastí města,
ve kterých lez místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými
předpisy
parkoviště nad č. p. 640, Palackého náměstí
30 min
				
5 Kč
1 hod
				
10 Kč
2 hod
				
20 Kč
3 hod
				
40 Kč
každá další započatá hodina 			
20 Kč
parkoviště Palackého náměstí + začátek Žižkovy ulice
1 hod
				
10 Kč
2 hod
				
20 Kč
3 hod
				
40 Kč
každá další započatá hodina 			
20 Kč
parkoviště Pražská ulice
1 hod
				
10 Kč
2 hod
				
20 Kč
celodenní 				
30 Kč
parkoviště Náměstí Svobody
1 hod
				
10 Kč
2 hod
				
20 Kč
celodenní 				
30 Kč
Cena parkovací karty k stání motorových vozidel v lokalitách označených
jako Modrá zóna podle přílohy č. 2 Nařízením města Hořovice č. 3/2016,
o vymezení oblastí města, ve kterých lez místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy:
rezidentní parkovací karta
100 Kč
(pro první vozidlo žadatele)
1000 Kč (další vozidlo žadatele, dle podmínek přílohy č. 3 bodu 10. tohoto
nařízení)
abonentní parkovací karta
500 Kč
(pro první vozidlo žadatele)
2000 Kč (další vozidlo žadatele, dle podmínek přílohy č. 3 bodu 10. tohoto
nařízení)
Čl. 2
Tento ceník nabývá účinnosti dne 1. 1. 2017.
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z usnesení rady města
Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 28. listopadu 2016
n Rada souhlasí s předloženými materiály pro podávání žádostí na aktivity z oblasti sportu, kultury, školství
a ostatní zájmové činnosti z rozpočtu
města Hořovice na rok 2017.

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 30. listopadu 2016
n Rada města v souladu s §178
odst. 2, písm. a) Školského zákona stanovuje, že školský obvod
MMŠ Hořovice tvoří území města.
Rada v té souvislosti ukládá OFŠ,
aby naplnil ustanovení §34 odst. 4
Školského zákona a aby projednal
s dotčenými obcemi jejich případný zájem o dohodu dle §179 odst. 2
Školského zákona.
n Rada podle § 102 odst. 2 písm.
j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
stanovila s účinností od 1. 1. 2017
celkový počet zaměstnanců města,
zařazených do městského úřadu
na 79. Zároveň RM schvaluje i změnu organizačního řádu (v počtu
zaměstnanců zařazených do MěÚ)
s účinností od 1. 1. 2017.
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti Sjednocené organizaci nevidomých
a slabozrakých ČR oblastní pobočka Hořovice za účelem konání pravidelných schůzí v roce 2017, které
se budou konat vždy první úterý
v měsíci od 14:00 – 16:00 hodin.
n Rada schvaluje mimořádnou odměnu pro ředitele příspěvkových
organizací zřizovaných městem
Hořovice ve výši průměrného měsíčního platu. Mimořádná odměna
bude vyplacena ze schváleného rozpočtu příspěvkové organizace pro
rok 2016.
n Rada města Hořovice dne 30.
11. 2016 na základě rozhodnutí
výběrové komise na pozici ředitele MKC Hořovice jmenuje pana
Mgr. Přemysla Landu k 1. 1. 2017.
Výběr proběhl na základě výběrového řízení. Členové komise: předseda Dr. Ing. Jiří Peřina, PhDr. Jiří
Vlček, Mgr. Renata Wachtlová,
Mgr. Zdeňka Ulčová, Mgr. Jiří
Vavřička, Ondřej Vaculík, Jiří Šalena.
n Rada posoudila záměr pořízení regulačních plánů (RP) nazvaných dle
lokalit – RP Hvozdecká, RP Západní
sídliště, RP Velká Víska a RP Žižkov
a doporučuje zastupitelstvu schválit
pořízení těchto regulačních plánů,
příslušné v samostatné působnosti zastupitelstvu obce dle § 6 odst. 5
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.
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n Rada souhlasí s bezúplatným
převodem majetku, uvedeného
v přílohách, loutkářskému souboru
Malá scéna pod vedením Jaroslava
Pelikána.
n Rada souhlasí s textem „Smlouvy
o spolupráci“ týkající se zapůjčení
klíče od sklopného sloupku umístěného na cyklostezce Hořovice –
Rpety z důvodu přístupu žadatele
k jeho pozemkům.
n Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu č. 3/2016 a tedy
s nabídkou, podle které zpracuje,
za cenu 363.000 Kč vč. 21% DPH,
společnost SPF Group, s.r.o. žádost
o dotaci včetně související administrace a zajištění podkladů k projektu „Hořovice - autobusové nádraží
- terminál“. Rada vybírala ze tří cenových nabídek vyžádaných v poptávkovém řízení a vybrala společnost, jež nabídla nejnižší cenu.
n Rada souhlasí s upraveným ceníkem zimní údržby komunikací
a veřejných prostranství, předloženým firmou AVE CZ odpadové
hospodářství, s.r.o. na období roku
2016 - 2017, v němž zimní pohotovost činí 60.000 Kč měsíčně.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostor ke sňatečným
obřadům, podle které Národní památkový ústav, správa zámku v Hořovicích pronajme v r. 2017 městu
prostory v objektu zámku (zámecká
kaple a tři místnosti v patře severozápadního křídla zámku) ke konání
sňatečných obřadů.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu prostor, podle které
město pronajme Svazu tělesně postižených MO Hořovice prostory
v objektu č. p. 640 – 3 místnosti
v 1.NP pro kanceláře a 2 místnosti
v 1. a 3. NP pro sklady kompenzačních pomůcek. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2017
do doby získání jiných prostor nebo
do doby zahájení rekonstrukce objektu č. p. 640, nejpozději do 31.
12. 2017. Nájemné činí 12.000,- Kč
za sjednané období.
n Rada souhlasí s účastí města
v Destinační společnosti Brdy, z. s.
a doporučuje zastupitelstvu města
rozhodnout o účasti města v tomto
spolku a schválit jeho stanovy.
n Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu části
nemovitosti, kterým se doplňuje
účel pronájmu a rozšiřuje předmět
nájmu o pronájem části pozemku parcelní č. 2/1 v k. ú. Hořovice
o výměře cca 120 m2.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení – rozvodné
skříně a elektropřípojky na pozemcích parcelní č. 333/1 a 333/2 v k.
ú. Velká Víska dle geometrického
plánu, dosud nezapsaného v katastru nemovitostí. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou za jednorázovou

úhradu ve výši 33.617,50 Kč + DPH
v platné výši.
n Rada souhlasí se zněním darovací smlouvy, podle které společnost
Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r.
o. Hořovice daruje městu finanční
částku 200.000,- Kč včetně DPH
na vybudování osvětlení přechodu pro chodce na Palackého nám.
a na rekonstrukci (dovybavení)
dětského hřiště v ulici Anýžové
v Hořovicích.
n Rada souhlasí s prodejem pozemku parcelní č. 1672/1 v k. ú.
Hořovice společnosti Cymedica
Engineering, s. r. o., za účelem
vybudování parkovacích stání
a chodníku, za kupní cenu ve výši
252.000,- Kč a doporučuje zastupitelstvu města prodej tohoto pozemku schválit.
n 1) Rada souhlasí se zněním Dohody o ukončení smlouvy o dílo
„Uplatňování daně z přidané hodnoty“ ze dne 18. 9. 2012 se společností AJM – Accounting Jogging
Management, s. r. o., Beroun ke dni
30.11.2016. Zajistit podpisy smluvních stran.
2) Rada souhlasí se zněním smlouvy
o dílo „Uplatňování daně z přidané
hodnoty“, podle které společnost
AJM – Advertisement Job Marketing,
s. r. o., Beroun poskytne městu poradenské služby v souvislosti s uplatňováním daně z přidané hodnoty
v souladu se zákonem č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, za cenu 850,- Kč/hod.
a základní sazbu DPH. Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou.
n Rada souhlasí s materiálem odboru vnitřních věcí a právního pro
jednání zastupitelstva města dne 15.
12. 2016.
n Rada souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené mezi městem a Hořovickou
teplárenskou, s. r. o., dne 28. 3. 2012,
dohodou a s uzavřením nových nájemních smluv na jednotlivé prostory, v nichž jsou umístěny kotelny
Hořovické teplárenské, s.r.o. Rada
souhlasí s tím, aby město uzavřelo
smír ve věci soudního sporu vedeného mezi Hořovickou teplárenskou,
s.r.o., a městem Hořovice o vyklizení nemovitosti u Okresního soudu
v Berouně pod č. j. 6 C 110/2012 a to
ve znění: město uznává svou chybu,
v důsledku které je neplatná smlouva
o nájmu nebytových prostor v objektu čp. 819, 820 v Hořovicích, uzavřená dne 10. 11. 2010.
n Rada města Hořovice projednala
předložený záměr a schvaluje spolupráci s městem Beroun při uspořádání Pobytového tábora pro děti
ze socio-kulturně znevýhodněných
rodin, který by měl být realizován
z dotace Ministerstva Vnitra na výdaje realizované v rámci Programu
prevence kriminality na místní
úrovni 2017. V případě, že dotace
na tuto aktivitu nebude přidělena,

město Hořovice se bude podílet
na realizaci tábora poměrnou částkou.
n Rada města Hořovice souhlasí s Usnesením č.1/2016 Pracovní
odborné skupiny prevence kriminality.
n Rada města Hořovice souhlasí
s žádostí o dotaci z Výzvy programu prevence kriminality na místní
úrovni na rok 2017.
n Rada ukládá Komisi školské, kulturní a sportovní připravit a organizačně zajistit konání městského
plesu v roce 2017.
n Rada souhlasí s Návrhem rozpočtu města Hořovice na rok 2017
a doporučuje ho zastupitelstvu
ke schválení.
n Rada bere na vědomí návrh 5.
rozpočtového opatření města Hořovice na rok 2016 a doporučuje ho
zastupitelstvu ke schválení.
n Rada souhlasí s podáním žádosti o zřízení kontokorentního úvěru
v r. 2017 do výše 5 mil. Kč.

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 14. prosince 2016
n Rada ukládá Komisi školské, kulturní a sportovní připravit a organizačně zajistit konání městského
plesu v roce 2017.
n Rada města v souladu s §178 odst.
2, písm. a) Školského zákona stanovuje, že školský obvod MMŠ Hořovice tvoří území města. Rada v té
souvislosti ukládá OFŠ, aby naplnil
ustanovení §34 odst. 4 Školského
zákona a aby projednal s dotčenými
obcemi jejich případný zájem o dohodu dle §179 odst. 2 Školského
zákona.
n Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu č. 3/2016 a tedy s nabídkou, podle které zpracuje za cenu
303.468 Kč vč. 21% DPH, ing. Vladimír Musil, realizační dokumentaci
stavby nazvané „Rekonstrukce ulice
K Nemocnici v Hořovicích.“ K termínu konání příští schůze rady města předložit návrh smlouvy o dílo.
n Rada souhlasí s nabídkou společnosti Neogenia, s.r.o., podle které
bude informování občanů Hořovic
následně řešeno pomocí tzv. systému Mobilní rozhlas, obsahující aplikaci pro chytré telefony Mobilní rozhlas, umožňující zasílání SMS zpráv,
hlasových zpráv i zpráv pomocí emailů. Za dvouletou licenci, za používání systému, požaduje společnost
69.900 Kč bez DPH, za odeslání jedné SMS zprávy 0,79 Kč a za odeslání
hlasové zprávy 0,99 Kč za 30 vteřin.
n Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede
společnost SPEKTRA spol. s r.o.,
za cenu 538.958 Kč bez DPH, tj.
652.138,60 Kč vč. 21% DPH dílo,
spočívající v opravě podlahy sálu
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z usnesení rady města - informace
a výměny PVC v šatně účinkujících
v objektu Klubu Labe v Hořovicích.
n Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo, podle které provede
společnost SPEKTRA spol. s r.o.,
za cenu 4.326.352,34 Kč bez DPH,
tj. 5.234.886,33 Kč vč. 21% DPH
dílo, spočívající v opravě říms
a atik po krupobití a v opravě fasády do Palackého náměstí a fasády
do Pražské ulice.
n Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu č. 3/2016 a tedy s nabídkou, podle které zpracuje za cenu
565.070 Kč vč. 21% DPH společnost
MCT-RR, spol. s r.o. jednostupňový projekt stavby nazvané „Půdní
vestavba tříd v objektu 2. základní
školy Hořovice“.
n Rada souhlasí s textem rozhodnutí, podle kterého zadavatel, v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. d) a e)
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, ruší zadávací řízení k veřejné zakázce nazvané Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu č. p. 640 v Hořovicích.
n Rada souhlasí s textem rozhodnutí, podle kterého zadavatel, v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. d) a e)
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, ruší zadávací řízení
k veřejné zakázce nazvané Snížení
energetické náročnosti budovy Společenského domu v Hořovicích.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podle které město
Hořovice přenechá společnosti
Czech Time Media, s. r. o., k užívání část pozemku parcelní č. 751/3
v k. ú. Hořovice o výměře cca 1 m2
za účelem provozování veřejných reklamních hodin. Smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou.
n Rada souhlasí se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při
zajištění kulturní akce ze dne 24. 11.
2016, kterým se rozšiřuje spolupráce
smluvních stran při zajištění tanečních večerů o den 13. 1. 2017.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy
o zemědělském pachtu, podle které
město v r. 2017 propachtuje společnosti LESOSPOL Zbiroh, s. r. o.,
140 hektarů lesních pozemků v k.
ú. Hořovice, Velká Víska, Kotopeky
a Podluhy za účelem jejich užívání
a braní užitků. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2017
za pachtovné ve výši 85% z čistého
výnosu předmětu pachtu ročně.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy
o nájmu, podle které město pronajme společnosti Gastro Hořovice,
s. r. o., 4 sloupy veřejného osvětlení
v ul. Tyršova pro umístění orientačních tabulí. Smlouva se uzavírá
na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.
12. 2021 za roční nájemné 4.000,- Kč
+ základní sazbu DPH dle platného
zákona.
n Rada souhlasí s uzavřením
Smlouvy o poskytování přístupu
k českým technickým normám
ve formátu *pdf prostřednictvím
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služby ČSN online pro více uživatelů. Smlouva umožní online přístup k českým technickým normám
v elektronické podobě u Úřadu pro
technickou normalizaci, metrologii
a státní zkušebnictví.
n 1) Rada schvaluje a vydává Nařízení města Hořovice č. 3/2016 o vymezení oblastí města, ve kterých
lze místní komunikace užít za cenu
sjednanou v souladu s cenovými předpisy Parkovací řád. Tímto
nařízením se ruší Nařízení města
Hořovice č. 2/2016 o regulaci stání
motorových vozidel na vymezených
plochách, komunikacích a jejich
úsecích ve vlastnictví města Hořovice na území města Hořovice. 2)
Rada schvaluje a vydává Ceník placeného stání na místních komunikacích nebo jejich úsecích.
n Rada souhlasí se zněním Dohody
o nájmu honitby, podle které město
pronajímá Honebnímu společenstvu
Komárov pozemky v k. ú. Hořovice,
uvedené v příloze č. 1 této dohody,
za účelem honitby.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy
o operativním pronájmu se společností MYLAND soulutions, s. r. o,
podle které tato společnost poskytne
městu full-service operativní pronájem QUERYTHERM (samořídící
kontrola regulačních a topných soustav).
n Rada souhlasí s bezúplatným nabytím majetku – květinového daru
od paní Jany Chvátalové, Květiny,
Pražská 366, Hořovice v hodnotě
2.285,- Kč.
n Rada souhlasí s předloženým plánem inventur a složením inventarizační komise pro provedení inventarizace za r. 2016.
n Rada nesouhlasí s poskytnutím
dotace Základní kynologické organizaci Hořovice, neboť finanční prostředky vyčleněné na činnost organizací v roce 2016 byly již vyčerpány.
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti radnice
Výboru ZO Svazu neslyšících a nedoslýchavých v Hořovicích za účelem konání poradenské činnosti pro
sluchově postižené občany. Poradna
se uskutečňuje vždy od 10:00 – 13:00
hod první a třetí úterý v měsíci. Rozpis poradenských dnů dle přílohy.
n Rada města Hořovice schvaluje
podání žádosti o finanční podporu
z ESF Operační program zaměstnanost z výzvy č. 03_16_063: Podpora
procesu plánování sociálních služeb
na obecní úrovni na projekt: Komunitního plánu sociálních služeb
města Hořovice a spádových obcí
na období 2020 – 2024. Projekt bude
zpracován a podán ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci
střední Čechy jako žadatelem a městem Hořovice jako partnerem.
n Rada města Hořovice bere na vědomí zakoupení průmyslové pračky
PRIMUS FX105 dle přílohy k zápisu pro potřeby Domova Na Vý-

sluní Hořovice v celkové hodnotě
149.178,- Kč z finančních prostředků tohoto zařízení.
n Rada souhlasí s protokolem o likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku. Viz příloha.
n Rada bere na vědomí oznámení

ředitele 2. základní školy o volném
dnu pro žáky dne 22. 12. 2016.
n Rada města souhlasí s přijetím
účelově určeného finančního daru
od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
v rámci projektu obědy pro děti 2.
základní školy.

Pražská voda podraží,
to ovlivní ceny i na Hořovicku
Na schůzce hlavních akcionářů VAK Beroun, které se zúčastnili zástupci měst Beroun,
Hořovice, Králův Dvůr, Zdice a Žebrák, byly projednány investice a ceny vodného
a stočného na rok 2017. Pro
vodohospodáře byl podle Jiřího Paula, ředitele společnosti,
tento rok mimořádný: „Investovali jsme rekordních 100
miliónů korun, z toho více jak
90% do obnovy. Největšími akcemi byla rekonstrukce čistírny
odpadních vod v Žebráku a sanace prvního úseku ocelového
přivaděče vody z Prahy. I přesto se daří držet ceny vodného
a stočného pod úrovni dlouhodobého plánu, který jsme si
s našimi akcionáři odsouhlasili
před pěti lety.“ Důvodem je
nižší růst nákladů vlivem úspor
a cílených investic do nových
technologií. Příkladem může
být letos zprovozněná malá
vodní elektrárna na vodojemu
v Berouně, která využívá zbytkovou energii přitékající vody
nebo výměna čerpadel pro vodovod Jinočany a Chrášťany.
Hlavním důvodem změny
cen je zdražení vody nakupované z Prahy. „Už v dubnu letošního roku došlo k navýšení
o 45 haléřů, přesto jsme cenu
v průběhu roku neměnili,“
připomíná Paul. Od ledna ale
Praha přichází s dalším růstem
ceny o více jak korunu. Akcio-

náři se dohodli, že cena vodného se změní právě jen o rozdíl
v nákupu vody z Prahy. Ostatní náklady musí VAK Beroun
udržet na letošní úrovni. Cena
pro vodné se tak od 1. ledna
zvyšuje o 2,12 koruny na jeden
metr krychlový.
Na příští rok plánují vodohospodáři několik velkých
investic, zejména v oblasti
odpadní vody. „Čeká nás další etapa rekonstrukce čistírny
v Berouně, při které vyměníme čerpadla na nátoku a celkovou obnovou projde celý
stupeň mechanického čištění,“
říká Roman Badin, technický ředitel. Další významnou
akcí bude odvedení potoka ze
Starče v Hořovicích mimo kanalizaci a zahájení další etapy
rekonstrukce hořovické čistírny. Tyto investice se promítnou
do ceny stočného, která tak
bude o 1,1 Kč vyšší.
Regionální cena za dodávku vody a odvádění odpadní
vody v roce 2017 tak bude
83,77 Kč/m3 bez DPH.
Průměrná roční spotřeba
vody zákazníků s Regionální
cenou je 31 m3. Platba za vodné a stočné představuje při
průměrné spotřebě méně než
9 Kč s DPH na osobu za jeden
den. Tomu odpovídají náklady ve výši zhruba 2 990 Kč
na osobu za rok, tj. 249 Kč
za měsíc.

bez DPH

včetně 15% DPH

Kč/m3

Kč/m3

Vodné

45,60

52,44

Stočné

34,95

40,19

Celkem

80,55

92,63

bez DPH

včetně 15% DPH

Kč/m

3

Kč/m3

2016

2017
Vodné

47,72

54,87

Stočné

36,05

41,45

Celkem

83,77

96,32
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,v So/Ne s omezením o st. svátcích

Nejede v So/Ne 22.12.2016 - 2.1.2017; 3.2., 12.4. – 18.4., 30.4. – 2.5., 7. –
9.5., 4., 27. – 29.9., 26. – 28.10., 16.11, 17.11.
viz Úřední
jízdní řád!
*Bližší
Jedeinformace
,v So/Ne
s omezením
o st. svátcích
Nejede v So/Ne 22.12.2016 - 2.1.2017; 3.2., 12.4. – 18.4., 30.4. – 2.5., 7. –
9.5., 4., 27. – 29.9., 26. – 28.10., 16.11, 17.11.
Bližší informace viz Úřední jízdní řád!
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Jede Po – So
s omezením
Jede
Po – So s
omezením

Zdice přestup
Zdice přestup

Jede v Pá/So, So/Ne
s omezením,
Kařízek přestup

Jede v Pá, So
s omezením,
Kařízek přestup

So – jede v sobotu,
Změna vyhrazena!

Ne – jede v neděli
Po – jede v pondělí

Změna vyhrazena !

I MALÉ SVĚTÝLKO NABÍZÍ VELIKOU POMOC
Obecně prospěšná společnost Světýlko
pomáhá dětem, mládeži a seniorům, kteří
jsou fyzicky, psychicky nebo jinak sociálně
znevýhodněni. Naše pomoc není omezena
na konkrétní lokalitu, mohou o ni požádat
potřební z kteréhokoli koutu naší republiky.
Během své existence podpořilo Světýlko již
více než stovku zajímavých projektů a v podobném duchu bychom rádi pokračovali
i do budoucna.
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OBĚDY PRO ŠKOLÁKY a OBĚDY PRO BABIČKY A DĚDEČKY jsou našimi dlouhodobými stabilními projekty. Žádosti o podporu
jsou posuzovány vždy individuálně, v případě školáků využíváme úzké spolupráce
s třídními učiteli nebo výchovnými poradci,
u seniorů konzultujeme situaci s vedením
obcí, s centry pro seniory nebo sociálními
odbory v místě bydliště.
Za účelem finanční podpory těchto projek-

tů vznikl internetový portál CHARITATIVNÍ
AUKCE - ojedinělý způsob, jak získat prostředky na charitativní akce. Prodávající si
sám určí, jakou finanční část z výtěžku aukce
si nechá, a jakou pošle na transparentní účet
Světýlka. Všichni si zde můžou ověřit, kam
získané peníze odcházejí a k jakému účelu
slouží. Pojďte s námi pomáhat!
Bližší informace lze najít na www.svetylko.info nebo www.charitativniaukce.cz

www.mesto-horovice.cz

informace

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník MěÚ Hořovice tímto oznamuje v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění
(dále jen zákon o úřednících), vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa

samostatný odborný referent odboru vnitřních věcí a právního – matrikář/ka
Pracovní náplň: Komplexní výkon matriční agendy a agend s matriční agendou souvisejících dle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, včetně výkonu funkce matrikáře při svatebních obřadech.
Místo výkonu práce: Městský úřad Hořovice
Platové zařazení: 9. platová třída, 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 3 měsíce
Předpokládaný den nástupu: 1. března 2017, nejpozději 1. dubna 2017
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ve znění pozdějších předpisů:
▲ fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, plně svéprávná ▲ státní občan České republiky, popřípadě cizí státní občan s povoleným trvalým pobytem na území
České republiky, ovládající jednací jazyk ▲ bezúhonnost
Jiné požadavky stanovené územním samosprávným celkem pro vznik pracovního poměru:
▲ středoškolské vzdělání s maturitou (vysokoškolské vzdělání výhodou) ▲ znalost práce na PC (Windows, MS Office) ▲ řidičské oprávnění skupiny „B ▲ praxe
při výkonu veřejné správy výhodou
Uchazeč podá k územnímu samosprávnému celku PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKU, která musí obsahovat tyto náležitosti:
▲ jméno, příjmení, titul ▲ datum a místo narození ▲ státní příslušnost ▲ místo trvalého pobytu ▲ číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana ▲ kontaktní spojení GSM a e-mailová adresa ▲ datum a podpis uchazeče
Doklady, které zájemce připojí k přihlášce:
▲ životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech ▲ 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 ▲ ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání ▲ doklad o složení zkoušky odborné způsobilosti, pokud uchazeč
zkoušku složil (nepovinná příloha)
Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 14.00 hod. dne 10. ledna 2017
Místo a způsob podání přihlášky:
budova Městského úřadu Hořovice, Palackého náměstí 2, podatelna umístěná v přízemí.
Přihláška bude podána v zalepené obálce, označené v levém horním rohu textem: „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení – samostatný odborný referent odboru vnitřních věcí
a právního – matrikář/ka“
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 28. 2. 2016 na odboru organizačním a obecní živnostenský úřad, Palackého
nám. 640, v kanceláři č. 108. Po uplynutí této lhůty budou doklady skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu zrušit, nebo nejmenovat žádného z uchazečů, kteří doručili přihlášku do funkce samostatný odborný referent odboru vnitřních věcí a právního – matrikář/ka.

Střední zdravotnická škola Beroun, Mládeže 1102
Středa 11. 1. 2017 od 12:00 do 16:30 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Přijďte se podívat a přesvědčit se na vlastní oči
 Prohlédnout si prostory a vybavení školy
 Zeptat se učitelů, studentů na studium a vše, co vás zajímá
 Vyzkoušet si resuscitaci v rámci prezentace první pomoci
 Teprve poté správně rozhodnout o své budoucnosti…
 Návštěvu školy lze telefonicky domluvit i v jiném termínu
VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018 otevíráme:
MATURITNÍ STUDIJNÍ OBORY
l ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT - denní a dálková forma studia
l SOCIÁLNÍ ČINNOST

www.mesto-horovice.cz

Tříleté denní studium ukončené závěrečnou zkouškou
l OŠETŘOVATEL
NOVÁ STUDIJNÍ NABÍDKA:
l ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT
Kombinovaná forma (dálková)
délka studia 2 roky— pro uchazeče, kteří již složili maturitní zkoušku na jiné SŠ
Proč studovat na SZŠ?
l STIPENDIUM pro každého žáka (oboru ZA)
l JISTOTA PRÁCE – žádanost absolventů na trhu práce
l Praxe v moderních zdravotnických a sociálních zařízeních
l Výuka odborných předmětů v cizím jazyce
l Individuální přístup, vstřícní učitelé, rodinné prostředí
Kontakty: Mládeže 1102, 266 01 Beroun Tel.: 311 623 527
e-mail: sekretariat@szsberoun.cz reditelka@szsberoun.cz
www.szsberoun.cz
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Společenská rubrika

Kulaté 85. narozeniny oslavila paní Terezie Peterová 4. listopadu 2016 (nahoře). 85. narozeniny oslavila také Věra
Vokurková 18. listopadu 2016 (dole).
Oběma klientkám Domova Na Výsluní,
Hořovice srdečně gratulujeme.
Romana Záhoříková
asistentka ředitelky

K Evropskému dni pro cystickou fibrózu, který probí
škola, Hořovice, Sv. Čecha 455 připojila 21. listopad
upozornit na ty, kteří touto vážnou nemocí dýchacích
podpořit.

Větrníkový den pro
„slané“ děti
Roztočit foukáním větrník je pro většinu lidí hračka,
„Slané děti“, tak se odborně říká dětem,
které musí žít s těžkou nemocí – cystickou
fibrózou, vážnou nemocí dýchacích cest.
A proč slané? To proto, že člověk s touto nemocí má v těle 5x více soli, než je běžné.
K Evropskému dni pro cystickou fibrózu,
který probíhá v řadě evropských zemí, se Základní škola, Hořovice, Sv. Čecha 455 připojila
21. listopadu 2016. Cílem „Větrníkového dne“
je upozornit na ty, kteří touto vážnou nemocí
dýchacích cest trpí, a tak tyto nemocné děti
podpořit. Roztočit foukáním větrník je pro většinu lidí hračka, ale pro malé pacienty s cystickou fibrózou je to často nepřekonatelný úkol.
Zadání „Větrníkového dne“ tedy bylo jednoduché. Během listopadu všichni žáci i učitelé vyrobili veselé a krásně barevné větrníky
a v pondělí 21. listopadu jsme je foukáním

fibrózou, je to často nepřekonatelný úkol.
roztočili a popovídali si o významu této akce.
Zadání
„Větrníkového
dne“atedy
bylo jednoduché.
B
Děkujeme
našim žákům
rodičům,
že se
vyrobili
veselé
a
krásně
barevné
větrníky
a
v
pondělí
pro tu akci nadchli a s vervou se pustili do výaroby
popovídali
si ovyzdobili
významuškolu,
této akce.
větrníků,
a tím vším
podpořili správnou
věc. a rodičům, že se pro tu akci
Děkujeme
našim žákům
Za Základní
školu školu,
Hořovice,
Sv.vším
Čecha
455,
větrníků,
vyzdobili
a tím
podpořili
správn
Helena Tětková

Ocenění HOŘOVICKÝ TALENT 2016
V pondělí 12. prosince se sešlo v sále LABE
v Hořovicích mnoho mladých talentů z řad
umělců a sportovců, kteří rozvíjejí svoje nadání a talent u nás na Hořovicku. Slavnostnímu
večeru předcházelo jednání poroty složené
z členů z oblasti školství a sportu ve spolupráci s městem Hořovice. Porota vybírala z nominovaných dle míry úspěchů, jež vyvinuli
v loňském roce. Vzhledem
k tomu, že se jednalo o první ročník tohoto ocenění,
měla porota povolený přesah do let minulých. Během
slavnostního večera pak
bylo oceněno 9 dětí z oblasti
KULTURY, z toho 7 ze ZUŠ
Josefa Slavíka Hořovice, což
považuji za velký úspěch.
Z rukou pana starosty Hořovic Ing. Jiřího Peřiny
a radního pro oblast vzdělávání a sportu Středočeského
kraje Ing. Jana Skopečka si

Za Základní školu H

ocenění převzali tito žáci naší ZUŠ - Martin
Jirák, Šárka Červenková, Filip Strejc, Petra
Jindráková, Jan Slepička, Jindřich Zýka a Markéta Hošková. Všem oceněným moc gratuluji
a věřím, že i toto uznání na místní úrovni ještě
více podpoří jejich úsilí a že se k nim připojí
další neméně nadané děti.
BcA. Jakub Albrecht, ředitel ZUŠ Hořovice

MMŠ děkuje divadlu NAHOLOU
Dne 6. prosince navštívila třída Krtečků představení v klubu Labe.
Jednalo se o krásnou pohádku O čertovi, v podání divadelního spolku
NAHOLOU. Krtečci shlédli nádherný pohádkový příběh o napravení
zlobivého pekelníčka, který tak dlouho schovává kominíkům štětky a lidem ucpává komíny, až se z toho všeho nakonec zamiluje a napraví se.

Hořovičtí loutkoherci nabídli malým divákům díky svému umění velmi
kvalitní a poutavé představení. Děkujeme a už nyní se těšíme na další
skvělý počin hořovických umělců.
Bc. Martina Prýmová, MMŠ Hořovice
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Stavební dění
v Hořovicích
v roce 2017 a 2018
pokračování z 1. strany
Z dalších akcích na našich komunikacích
budeme usilovat o obnovu chodníků na Višňovce (od Pražské ulice) a dále budeme řešit
(tedy jednat) o prodloužení podchodu pod
nádražím ČD vč. záchytného parkoviště
u Alby. Kéž se podaří alespoň zahájit práce
ještě v roce 2018.
Plánovány jsou také tři přechody pro
chodce: Příbramská, 9. května (od „malého
rynku“) a Tyršova u mostu u Společenského
domu. Zdánlivě jednoduché stavby komplikují různé administrativní zádrhele, například povolení Krajské správy a údržby silnic.
Asi nejnákladnější stavbou by v roce 2018
měla být 2. etapa rekonstrukce plaveckého
bazénu, která se soustřeďuje na sociální zázemí a wellness atrakce s bazénem. Akcí poněkud menšího rozsahu je adaptace prostor
3. nadzemního podlaží v budově městského
úřadu čp. 640.
Dlouho očekávanou akcí je zřízení sběrného dvora v bývalém školním statku; projekt je připraven a o dotaci jsme již požádali.
V podobné fázi přípravy je také Denní centrum pro lidi v krizi, situované poblíže tzv.
holobytů.
Všechny výše uvedené projekty a akce se
nám pochopitelně asi nepodaří uskutečnit,
ale budeme na nich pracovat a snažit se, a nepolevíme, dokud se nedobereme úspěchu.
Možná nejlepší zprávou je úspěšná kolaudace nové sportovní haly s tím, že provoz pro
veřejnost by v ní měl být zahájen od března
2017. Zhruba k tomuto datu dojde také k otevření městské knihovny na Starém zámku,
otevření muzea a zahájení činnosti Informačního centra.
V Novém roce 2017 vám i za „radnici“
přeji mnoho úspěchů, zdraví, dobré vůle
a neutuchajícího optimismu!
Ondřej Vaculík,
místostarosta města Hořovice

Svoz bioodpadu v lednu
svoz TKO středa = lichý týden BIO
pondělí

2. 1. 2017

svoz TKO pátek = sudý týden BIO
pondělí

9. 1. 2017

svoz TKO středa = lichý týden BIO
pondělí

16. 1. 2017

svoz TKO pátek = sudý týden BIO
pondělí

23. 1. 2017

svoz TKO středa = lichý týden BIO
pondělí

30. 1. 2017

www.mesto-horovice.cz

n Zlaté medaile z oblastních přeborů si přivezla skladba Mary Poppins ve složení (dole zleva) Magdalena Martincová, Klaudie Palková, Dita Perglová a Anna Opatrná a skladba Let it go (Frozen)
(nahoře zleva) Natálie Šlehoferová, Tereza Krtilová, Zuzana Krtilová a Edita Burešová.

Moderní gymnastky úspěšně zakončily rok 2016
Moderní gymnastky z Hořovic se letos
v září poprvé zapojily do soutěžního programu
společných skladeb. Vytvořily jsme dvě společné skladby. Starší dívky cvičily s obručemi
na hudbu písně Let it go z pohádky Ledové
království. Mladší pak cvičily na sestřih hudby
z filmového muzikálu Mary Poppins. Dívky se
do nácviku pustily s velkou vervou. Bylo to náročné po všech stránkách, ale dívky se nevzdaly, proto byla jejich snaha oceněna na sérii podzimních veřejných vystoupení i na závodech.
Pro dívky se tak otevřel nový svět, protože dva
ze zmiňovaných závodů byly s mezinárodní

účastí závodnic z České republiky, Slovenska,
Polska, Německa a Estonska. Do prvních závodů vstupovaly dívky s obavami, což se projevilo
i na jejich hodnocení. S každým dalším veřejným vystoupením však získávaly větší a větší
jistotu. Na oblastních přeborech vybojovaly
obě skladby dokonce zlaté medaile. Gratulujeme. Ve společných skladbách budeme pokračovat i v dalším roce. Ale nejprve nás čekají
individuální sestavy.
Do nového roku přejeme dívkám vše nejlepší a hodně sportovních úspěchů.
Hana Hoffmannová

Městská policie: listopad 2016
8 Dne 7. listopadu ve 22:29 hodin přijala
hlídka MP Hořovice telefonické oznámení
o rušení nočního klidu v Podlužské ulici.
Podle oznamovatele události se mělo jednat o rodinnou hádku mezi otcem a dcerou
žijícím v jednom bytě ve vícepodlažním
domě s několika dalšími nájemníky. Vzhledem k okolnostem, že se hádka a nadávky
stupňují, a že zde hrozí fyzické napadení,
vyjela na uvedené místo hlídka MP a v součinnosti s hlídkou PČR vyhrocenou situaci
uklidnila.
8 12. listopadu při výkonu noční služby
hlídka MP zaznamenala nejistě jedoucí
vozidlo. Způsob jízdy vzbuzoval podezření
na řízení pod vlivem alkoholu. Hlídka MP
se za autem vydala a na Palackého náměstí
jej zastavila. Při kontrole dokladů potřebných k řízení vozidla byl z dechu řidiče silně
cítit alkohol. Z tohoto důvodu byla na místo
přivolána hlídka OO PČR Hořovice, která
provedla u řidiče vozidla zkoušku na zjištění obsahu alkoholu v dechu s pozitivním
výsledkem. K dalšímu opaření si celou věc
převzala PČR.

8 23. listopadu v 18:55 oznámil telefonicky
občan Hořovic, že se v Lidické ulici pohybují čtyři osoby, které zde nabízejí nějaké služby, a tím patrně porušují vyhlášku
města o podomním prodeji. Hlídka MP se
dostavila na místo události, kde zastihla dvě
osoby provozující činnost popsanou oznamovatelem. Kontrolou totožnosti těchto
osob, kontrolou dokladů firmy, kterou zastupovali, a svědectvím občanů této ulice
bylo zjištěno, že se jedná o předem sjednané
schůzky na základě přejmenování dodavatelské firmy energií, a proto se nejedná
o podomní prodej.
8 Dne 28. 11. 2016 ve 21:00 hodin přijala
hlídka MP Hořovice telefonické oznámení
od občana Hořovic o vozidle, které svým
stáním brání výjezdu vozidla oznamovatele z jeho placeného parkovacího místa.
Lustrací překážejícího vozidla bylo zjištěno,
že se jedná o kradený vůz. Z tohoto důvodu byla na místo přivolána hlídka OO PČR
Hořovice, která si celou věc převzala k dalšímu opatření.
Petr Hůla, zástupce velitele městské policie

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166
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Kulturní a společenský servis
n Galerie Starý zámek
n 100 LET MILOSLAVA TROUPA
Výstava 100 LET MILOSLAVA TROUPA je
otevřena do 28. 1. 2017, vždy v úterý, čtvrtek
a sobotu od 13:00 do 18:00.

uveřejněny jak na webových stránkách,
tak na našem Facebooku.
Děkujeme za pochopení.

n Hotel Zelený strom

n Klub Labe
Vísecké nám. 198, e-mail: labe.prochor@
seznam.cz, www.klublabe.cz
n HOŘOVICE NA FILMU
TÉMA: HISTORIE ZÁPADNÍ DRÁHY
4. 1. středa od 19:00
Modernizace železniční tratě Beroun – Zbiroh;
stavba nové nádražní haly v Berouně; příjezd
prvního pantografu do Berouna... Elektrifikací tratě
a zabezpečením vás provede ing. Jiří Zahradník.
n CHKO BRDY PO PRVNÍM ROCE
– OTÁZKY A ODPOVĚDI
11. 1. středa od 19:00
MKC Hořovice pořádá ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR besedu o nově
vzniklé CHKO Brdy. Téma: CHKO BRDY
PO PRVNÍM ROCE - otázky a odpovědi. Host:
Vedoucí oddělení Správy CHKO Brdy - B. Fišer.
n AC/DC REVIVAL ŠPEJBL´S HELPRS
14. 1. sobota od 21:00
Legendární revival po roce opět v Labi.

n Knihovna Hořovice
Vrbnovská 1138
tel. 311 512 564
www.mkc-horovice.cz/mkc-knihovna.html
e-mail: knihovna@mkc-horovice.cz
n VÝPŮJČNÍ DOBA
Pondělí 			
12:00 – 17:00
Úterý
8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Středa
		
12:00 – 17:00
Čtvrtek			
12:00 – 17:00
Sobota 28. 1. 8:00 – 11:00
n INTERNET PRO VEŘEJNOST
Pondělí - čtvrtek 8:00 - 11:00, 12:00 – 17:00
Pátek
8:00 - 11:00
Sobota 28. 1. 8:00 - 11:00
Vážení čtenáři, stěhování knihovny
do nových prostor se blíží, nicméně
v tuto chvíli nedokážeme sdělit přesný
termín. Změny v otvírací době jsou
možné. Veškeré informace budou včas
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Rezervace míst na tel. č. 776 006 012 (místa
jsou pouze na sezení).

n Společenský dům
Nádražní 606, tel. 311 512 915
n MATURITNÍ PLES OA BEROUN
13. 1. pátek od 19:00
n KYNOLOGICKÝ PLES
21. 1. sobota od 20:00
K tanci a poslechu hraje kapela MERKUR
n ČERTŮV TANEC
22. 1. neděle od 15:00
Malé jeviště. Loutkářský soubor Malá scéna
MKC Hořovice uvede premiéru pohádky Čertův
tanec. Námět, scénář a režie Jaroslav Pelikán.
n MATUR. PLES SOŠ A SOU HOŘOVICE
27. 1. pátek od 19:00

n Taneční kurzy
n SPOLEČENSKÝ DŮM
Začátečníci - dospělí (H1):
pondělky od 9. 1. 20:40–22:10
Mírně pokročilí - dospělí (H2):
pondělky od 9. 1. 19:00–20:30
V ceně je 12 večerů (11 lekcí a 1 jarní ples).
n SPOLEČENSKÝ DŮM A SÁL RADNICE
Mírně pokročilí - mládež (H8):
pátky od 6. 1.
18:30–20:30
Středně pokročilí - dospělí (H4):
pátky od 6. 1.
20:40–22:15
V ceně 12 večerů (10 lekcí, prodloužená a jarní
ples).
Bližší informace:
tel. 603 238 090, e-mail: vasova@volny.cz

leden 2017

n Domeček Hořovice
Větrná 869, tel. 311 512 223
www.domecekhorovice.cz
n PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE
4 7. 1. od 8:00-13:00 BĚH PARTYZÁNSKOU STEZKOU- 41. ročník, Osek. Tradiční
lednový běh k partyzánskému krytu k uctění
protifašistického odboje na Hořovicku. Startovné: děti 10,-Kč, dospělí 50,-Kč
4 15. 1. od 9:00 - 14:00 SEMINÁŘ PEDIG,
Zámek Králův Dvůr. Seminář s Hankou,
na kterém si vyrobíte košíček s uchem.
Poplatek: 250,-Kč
4 16. 1. od 8:00 DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA,
Muzeum Beroun. Okresní kolo soutěže.
4 24. 1. od 8:00 MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z5 pro žáky ZŠ, 2. ZŠ a MŠ Beroun.
Okresní kolo soutěže pro žáky 5. tříd.
4 24. 1. od 8:00 MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z9, 2. ZŠ a MŠ Beroun. Okresní kolo
soutěže pro žáky 9. tříd ZŠ a studenty víceletých
gymnázií.
n VÝUKA FRANCOUZSKÉHO JAZYKA
Od února 2017 (II. pololetí) nabízíme výuku
francouzštiny pro děti i dospělé. Předběžné
přihlášky a informace na tel.: 311 512 223.
V nabídce budou tři vzdělávací úrovně:
4 FRANCOUZŠTINA PRO NEJMENŠÍ
– pro předškoláky, metody a formy výuky
přizpůsobeny věku dětí – využití her, písniček,
říkanek a jiných aktivit
4 FRANCOUZŠTINA HROU – pro žáky
prvního a druhé stupně ZŠ, metody a formy
přizpůsobeny jazykové úrovni a věku dětí,
procvičování gramatiky a slovní zásoby za pomoci společenských a pohybových her, nebo
dramatických technik.
4 FRANCOUZSKÁ KONVERZACE – pro
středoškoláky a dospělé, vzdělávací setkávání
na různá témata – aktuální společenská témata, články, filmy, nebo například konverzační
hry. Metody a formy budou přizpůsobeny
věku a jazykové úrovni účastníků.

n RC Kaleidoskop
http://www.domecekhorovice.cz
/rc-kaleidoskop
Rezervace: H. Perglerová
tel.: 602 664 650
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 RC KALEIDOSKOP
4 3., 10., 17., 24., 31. 1. od 10:00 do 12:00.
DĚTSKÝ KOUTEK MONTESSORI pro
rodiče a děti. Dopolední setkání pro maminky
a děti, které chtějí rozvíjet silné stránky dětí
metodou Montessori. 50,-Kč /schůzka.

www.mesto-horovice.cz
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4 4., 11., 18., 25. 1. od 9:00 do 12:00. HLÍDACÍ
HERNIČKA pro děti. Zařiďte si dopoledne pro
sebe, vaše děti pohlídáme v herničce RC Kaleidoskop. Určeno pro děti 1,5-3 roky. Poplatek
50,-Kč / hodina.
4 9. a 23. 1. od 9:00 do 11:00. PEDIG S HANKOU pro dospělé. Pletení košíků, ošatek, táců
a dalších důležitých pomocníků do domácnosti
z pedigu. Hlídání dětí zajištěno. Nutná rezervace. Poplatek: 150,-Kč.
4 10. 1. od 16:00. MALÍ ŠIKULOVÉ pro
rodiče a děti. Tvoření pro rodiče a děti od 2 let.
Poplatek: 50,-Kč.
4 18. 1. od 16:00. KURZ DŘEVĚNÉ DE-KORACE pro veřejnost. Pomocí dřeva a přírodnin
si vyrobíte zajímavou dekoraci. Nutná rezervace. Poplatek 150,-Kč.
4 25. 1. od 16:00. KURZ SMALTOVANÝ
ŠPERK pro veřejnost. Z kurzu si odnesete
vlastnoručně vyrobený šperk nebo ozdobenou
kávovou lžičku. Kurz vhodný pro dospělé a děti
od 12 let. Nutná rezervace. Poplatek 200,-Kč.
4 26. 1. od 11:00. MALÍ ŠIKULOVÉ pro
rodiče a děti. Tvoření pro rodiče s dětmi od 2
let. Poplatek 50,-Kč.

n Sedmikráska o.s.
www.sedmikraska-horovice.cz
4 ARTETERAPIE PRO DĚTI
11. a 25. 1. od 16:00 do 17:00 ve STUDIU
RELAX, Zámecká 10, Hořovice.
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.
4 ARTETERAPIE PRO DOSPĚLÉ
19. a 23. 1. od 17:30 do 19:30 v ul. Jungmannova 156, budova firmy TEZA, 1. patro, Hořovice.
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 PŘEDNÁŠKA: CO JE TO OSUD?
25. 1. v RC Kaleidoskop, Větrná 869, Hořovice.
Jeho vliv na náš vývoj, porozumění mu a jeho
přijetí. Jak nás ovlivňují generace našich
předků. Co je to karma?
Nutná závazná rezervace na tel.: 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 13. 1. pátek - Šijeme s Vendulkou, patchworková deka II. část - učí Vendula Dědová
4 14. 1. sobota - Polymerové tvoření “Mezi
vrstvami” , učí Dana Fruit Phamová
4 24. 1. úterý - Keramické tvoření pro dospělé
- učí Jana Vymazalová
4 27. 1. pátek - Pletení z pedigu - učí Alena
Hertlová
4 31. 1. úterý - Šijeme korálky - učí Jana
Vymazalová
Všechny kurzy začínají v 17:15 hod.

n Beroun
n MONKEY DAY PARADE (USA)
5. 1. čtvrtek od 20:00
Sál České pojišťovny. Kultovní kapela z Akronu, předchůdce i v ČR populárních Simeon
Soul Charger. V USA natočili celkem čtyři
alba. Kytarista Rick Phillips a basový kytarista Spider Monkey si v tomto projektu prohodí
nástroje, doplní je bubeník Scott Aspinall.
n ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA
10. 1. úterý od 20:00
Sál České pojišťovny. Koncert k 25. výročí kapely.
n DEZERTÉR Z VOLŠAN
17. 1. úterý od 20:00
Sál České pojišťovny. Staropražská kabaretní
fraška o nebožtíkovi, který utekl ze hřbitova.
V hlavní roli Oldřich Navrátil, dále hrají Kamila Špráchalová, Libor Jeník, Ivan Kodeš,
Milan Duchek a další.
n RADŮZA
26. 1. čtvrtek od 19:00
Sál České pojišťovny. Koncert s novou kapelou.

n Točník
n PŘETLAK VĚKU
+ SKRYTÝ PŮVAB BYROKRACIE
Jakub	
  Jan	
  Ryba	
  
20. 1. pátek od 20:00
Česká	
  
mše	
  
vánoční	
  
Kafé
Bar
Bárka. Alternativa.
Hej	
  mistře!	
  

n Zaječov

ZÁMEK
Zámecká expozice otevřena denně 10-17 hod.
Tel.: 371 784 598; e-mail: info@zbiroh.com
Zámecká krčma U Rudolfovy kratochvíle otevřena denně 11-23 hod.
Tel.: 606 719 629; e-mail: krcma@zbiroh.com
Více informací na www.zbiroh.com.

n Žebrák
HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK
n HVĚZDÁRNA DĚTEM
5. 1. čtvrtek od 18:00
Kreslený příběh o planetách, promítání noční
oblohy s ukázkou zvířátek, prohlídka kopule
s hlavním dalekohledem, pohádka z hvězd
(pro velký zájem o tento program doporučujeme rezervaci místa na tel.: 602 530 515)
Pozorování objektů noční oblohy hlavním dalekohledem hvězdárny.
n 2. IAHF - FESTIVAL HVĚZD
15. 1. neděle - 29. 1. neděle
Vítejte na druhém Internetovém astronomickém hudebním festivalu Hvězdárny Žebrák,
na FESTIVALU HVĚZD. V průběhu ledna
vám na www.hvezdarnazebrak.cz a na Facebooku Hvězdárny Žebrák představíme další
populární písně se vztahem k astronomii a vysvětlíme zmíněné... Sledujte web a Facebook
hvězdárny.

n Zubní pohotovost
4 1. 1. MUDr. Laštovičková Václava, Komárov, Buzulucká 480, tel.: 311 572 765
4 7. - 8. 1. MUDr. Navrátil Tomáš, Beroun,
Pod Kaplankou 508, tel.: 311 610 225
4 14. - 15. 1. MUDr. Neužil Miloslav, Cerhovice 175, tel.: 311 577 559
4 21. - 22. 1. MUDr. Joukl Jan, Králův Dvůr,
Průmyslová 614, tel.: 724 275 395
4 28. - 29. 1. MUDr. Zaytsev Dmitry, Beroun,
Havlíčkova 1732/3, tel.: 727 836 818
Pohotovostní služba od 8:00 do 11:00.

Kostel	
  Zvěstování	
  Panny	
  Marie	
  a	
  Svaté	
  Dobrotivé	
  Zaječov	
  
Sobota	
  7.	
  Ledna	
  2017	
  od	
  15:00	
  

n ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
7. 1. sobota od 15:00
Vstupné	
  dobrovolné	
  
Kostel v Zaječově. Jakub Jan Ryba: Česká mše
	
   vánoční „Hej mistře!“. Provede smíšený pěvecký sbor ze Spáleného Poříčí. Vstupné dobrovolné.
Provede	
  smíšený	
  pěvecký	
  sbor	
  ze	
  Spáleného	
  Poříčí	
  

Studio Yogales
rozšiřilo od prosince 2016 nabídku cvičení jógy o nové lekce
hormonální (vitální) jogy. Lekce
probíhají každé pondělí od 17:00
hod. Nutná rezervace předem
na tel.č. 603255189 nebo na yogales@seznam.cz. Více informací
na www.yogales.cz

Kurzy AJ
	
  

n Tvořivý ráj
Palackého náměstí 98, Hořovice
4 6. 1. pátek - Šijeme s Vendulkou, patchworková deka I. část - učí Vendula Dědová

www.mesto-horovice.cz

n Zbiroh
MĚSTSKÉ MUZEUM
n BETLÉMY ZDEŇKA MANNA
do 7. 1. 2017

příprava na maturitu,
začátečníci i pokročilí,
děti i dospělí, malé skupinky

Hořovice, tel: 721 742 071
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sport

Úspěšný plavecký
podzim
Již mnoho let se plavecký oddíl TJ Spartak Hořovice účastní plaveckých soutěží pod
hlavičkou ČSPS a rok 2016 spadá každopádně
do kategorie těch úspěšnějších. Jelikož plavci
nasadili v jarní části sezóny vysokou laťku,
bylo těžké alespoň navázat na jarní výkony.
Zásluhou tvrdého tréninku, poctivé práce
a dobré nálady se to podařilo.
Aby se plavci kvalifikovali na vrchol podzimní sezóny v podobě Mistrovství ČR a Poháru Čech, musí projít náročným sítem kvalifikace v rámci Středočeského kraje. Krajských
závodů se z Hořovic zúčastnilo zhruba 20
plavců z ročníků 2002-2006. Více než polovina plavců, konkrétně 12, si vyplavala možnost
startovat na republikových závodech.
O víkendu 3. - 4. 12. 2016 nás reprezentovali v Mladé Boleslavi na Mistrovství ČR
13letých Jan Lizec a Adam Koželuh. Honza
se potvrdil vyrovnané výkony a 4x se umísil
do elitní desítky a jednou byl jedenáctý. Bohužel na 200 polohový závod, kde doplaval
čtvrtý, byl diskvalifikován. Adam se stal skokanem roku a ze zadních pozic si výraznými
osobními rekordy polepšil až na pozice okolo
desátého místa. O stejném víkendu bojovala
v Trutnově Naďa Křečková v kategorii 12letých. Na svých znakařských a kraulařských
distancích se vždy umístila okolo pěkného 20.
místa s pěknými osobními rekordy.

n Na fotografii zleva stojí Diana Palková, Nikola Dardová, Nela Soukupová, Barbora Šoltisová,
Martin Hasman, Jiří Hrnčíř, sedící Barbora Štochlová, foto: Martin Štochl
Nejpočetnější družstvo se vypravilo do Plzně o týden později. Na spojeném Poháru Čech
nás reprezentovali Barbora Štochlová a Martin Hasman (oba roč. 2005), dále Bára Šoltisová, Nela Soukupová, Diana Palková, Nikola
Dardová, Jiří Hrnčíř a Matěj Huml (všichni
2006). Nejlépe se vedlo Báře Šoltisové, která si
odvezla čtyři bronzové medaile. Do desítky se
také umístili Nela Soukupová a Matěj Huml.
Ostatní si výrazně zlepšili své osobní rekor-

dy a dělali Spartaku Hořovice dobré jméno.
Největší úspěch přišel ve štafetách holek roč.
2006. Nela, Nikola, Diana a Bára v napínavých
finále zvítězily jak v kraulové, tak v polohové.
Všem plavcům děkujeme za vzornou reprezentaci, marodům našeho oddílu přejeme
brzké uzdravení a návrat do plaveckého kolektivu a těšíme se na výkony v roce 2017.
Za trenéry plaveckého oddílu
Jiří Lizec ml.

Mistrovství České republiky v taekwondu ITF
O víkendu 12. – 13. listopadu se v brněnské městské sportovní
hale Vodova uskutečnil vrchol závodní sezóny, a to Mistrovství České republiky 2016 v taekwondu ITF. V Brně se shromáždilo rekordních 491 závodníků z 28 taekwondo škol z celé České republiky.
První soutěžní den začal kategoriemi žáků, juniorů a končil sebeobranami, které patří mezi nejatraktivnější závodní disciplíny jak
pro diváky, tak pro závodníky samotné. Dalšími disciplínami jsou

n Mistrovství České republiky

sportovní boj, technické sestavy, speciální přerážecí techniky a silové přerážení.
Následující den proběhl v režii seniorů a veteránů, kterých bylo
oproti žákům a juniorům o něco méně, ale i tak se bylo pořád na co
dívat. V neděli odpoledne proběhlo vyhlášení nejúspěšnějších závodníků neboli mistrů České republiky pro rok 2016.
Jako škola jsme dokázali nasbírat velké množství medailí, které
nás dokázalo udržet v prvenství, a to již po čtvrté v řadě. I přes obrovskou konkurenci se všem našim závodníkům podařilo předvést
skvělé výkony. Tímto všem gratulujeme a zároveň jim chceme poděkovat za hezkou reprezentaci školy.
Kateřina Koudelková získala bronzovou a Jana Kundrátová dokonce zlatou medaili ze sportovního boje jednotlivců. Daniel Vlček získal
jako člen týmu dvě zlaté medaile. Za skvělé úspěchy gratulujeme.
Všichni zájemci o Taekwon-Do jsou srdečně 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
Aneta Poklopová
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