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Zahájení výběrového
dotačního řízení
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Portál příspěvkových organizací

Výzva k zahájení
výběrového
dotačního řízení
Město Hořovice vyhlašuje, na základě
usnesení rady města Hořovice č. 26/2016
ze dne 28. 11. 2016, výběrové řízení
na poskytování dotací z rozpočtu města
pro rok 2017.
Dotace budou poskytovány na oblasti:
1. školství
2. kultura a církev
3. sport
4. zájmová činnost dětí a dospělých
5. ostatní blíže nespecifikované
Žádost o dotaci může předložit ten
subjekt, který je hlavním realizátorem
předkládaného projektu. Znamená to,
že veškeré náklady a příjmy související
s projektem musí být zachyceny v účetnictví.
Dotace se poskytuje na neinvestiční
výdaje dle Zásad o poskytování dotací
(viz webové stránky města).
Žádosti o dotaci budou předloženy
na formulářích, které jsou uveřejněny
na webových stránkách města, případně
je možno si je vyzvednout na odboru finančním a školství MěÚ Hořovice.
Podmínkou zařazení do výběrového řízení je předložení žádosti do 15.
února 2017, včetně vyúčtování dotace
z předchozího roku.
Jaroslava Šumerová
odbor finanční a školství
MěÚ Hořovice

Již třetí měsíc město Hořovice provozuje
portál příspěvkových organizací, který slouží jako nástroj výhradní komunikace mezi
Městským úřadem Hořovice a příspěvkovými organizacemi města. Po počátečních rozpacích si zástupci příspěvkových organizací
i úředníci zvykli na nový způsob komunikace
a oceňují dobrou orientaci ve zprávách i snadnou dohledatelnost dokumentů. Výhodou této
aplikace je, že komunikace zůstává v portálu
zachována, takže ředitelé mají přehled, kdo
a kdy jejich požadavek na úřadě vyřídil a naopak úředníci vidí, kdy a jak reagovala příspěvková organizace.
Příspěvkových organizací má město celkem
sedm: Domov Na Výsluní Hořovice, Městské
kulturní centrum Hořovice, Městská správa
bytového a nebytového fondu Hořovice, Městská mateřská škola Hořovice, 1. základní škola
Hořovice, 2. základní škola Hořovice a Středis-

ko volného času Domeček Hořovice. Základní
údaje o jednotlivých PO včetně kontaktů a dokumentů jsou zveřejněny na webových stránkách města Hořovice, takže nedochází k prodlevám při jednotlivých aktualizacích těchto
údajů.
Licence portálu město získalo bezplatně
od Kraje Vysočina, který portál vyvinul a dlouhodobě rozvíjí. Implementátorem Portálu
PO pro Město Hořovice byla firma Dynatech, s.
r. o., která proškolila všechny úředníky i ředitele PO. V současné době zakládá Kraj Vysočina
nový spolek Bizon, který bude mít na starosti
další rozvoj portálu. V současné době tento
portál využívá řada krajů a měst. Protože je
portál vyvíjen veřejnou správou, je již v plné
verzi dosaženo maximálního užitku v podobě
sdílení dobré praxe v oblasti nastavení komunikace mezi zřizovatelem a jeho organizacemi.
Lenka Redrová
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Obracíme se na Vás s anketou pro akci
„Workoutová hřiště – Hořovice“.
Kde byste preferovali jejich umístění?

od 28. 11. 2016 do 16. 12. 2016
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Změna svozu biologického odpadu v Hořovicích
po dobu zimní sezóny (1. 12. 2016 – 31. 3. 2017)
V městské části, kde se TKO (komunální odpad) vyváží ve středu – budeme od počátku prosince biologický odpad svážet vždy v pondělí –
lichý týden (nádoby musí být přistaveny 6:00 – 22:00 hod.). Začínáme v pondělí 5., pokračujeme 19. 12.
V části města, kde se TKO vyváží v pátek – budeme biologický odpad svážet vždy v pondělí – sudý týden (nádoby musí být přistaveny 6:00
– 22:00 hod.). Začínáme v pondělí 12., pokračujeme 26. 12.
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Jaký byl rok 2016 Svazu
tělesně postižených Hořovice?
Vážení členové a uživatelé našich služeb.
Opět se rok s rokem sešel a já
Vám předkládám souhrn činností organizace Svazu tělesně postižených v Hořovicích za rok 2016.
Když se poohlédnu za uplynulým
rokem, vidím za námi mnoho
krásných setkání, společných zážitků, pod odborným vedením se
snažíme být co nejvíce prospěšní konkrétním lidem v našem
rozsáhlém regionu. Mám radost
ze všech úspěšných akcí, o které
mají naši členové nadále veliký
zájem.
S rokem 2016 budu mít spojenou nádhernou atmosféru
na rehabilitačním pobytu v termálních lázních Podhajska, který byl ozdravnou očistou našeho
unaveného těla, dále vzpomínáme
na krásný pobyt v NÁCHODĚ,
kde jsme navštívili krajinu příběhů a magické krásy. Pobyt a krásná příroda nás okouzlila v Třešti,
procházka památkami UNESCO
a návštěva zámku Jaroměřice nad
Rokytnou uznávaného jako moravské Versailles, byla pohlazením
na duši. Organizace Svazu tělesně
postižených v počtu 500 členů má
za sebou další rok své existence
a nutno říci, že ne neúspěšný. Byla
realizátorem mnoha pravidelných
i mimořádných akcí. Okrajově
bych se zmínila o projektu „Era
pomáhá regionům“, jehož výtěžek
9700 Kč byl použit na nákup kompenzačních pomůcek pro tělesně
postižené děti. Jedním z úspěchů
roku 2016 je rozšiřování služby
sociálního poradenství formou
fakultativních služeb, jehož součástí je i půjčovna kompenzačních pomůcek. Prostřednictvím
hořovického Měšťana bych chtěla poděkovat svým kolegyním
a kolegům v týmu dobrovolných
pracovníků za jejich pracovitost
a příkladný přístup ke klientům.
Nesmím zapomenout ani na naše

www.mesto-horovice.cz

partnery, dárce a spolupracující organizace. V pestré paletě
činností zaměřených především
na seniory, postižené a hendikepované občany, včetně dětí, cítíme
potřebu spolupráce a vzájemného propojení s městem Hořovice,
s obecními úřady po celém regionu Hořovicka, s Nadacemi a významnými partnery, kteří působí
na trhu kompenzačních pomůcek, s firmami, podniky a mediálními partnery. Děkuji i vám všem,
kteří se na činnosti organizace
Svazu tělesně postižených Hořovice větší či menší mírou podílíte,
anebo jste se v minulosti podíleli.
Podle mého názoru není důležité,
zda nám pomáháte jednorázově či
dlouhodobě, ať už v roli dobrovolníka, zaměstnance, člena, klienta,
individuálního dárce nebo strategického partnera. Každá pomoc
se počítá.
Věřím, že se naše organizace
bude nadále pomalu rozrůstat,
a přesto zůstane takovou organizací, jakou byla doposud, s příjemným zázemím, kde se členové
a klienti budou cítit jako u přátel… Potřební jsou smyslem naší
práce…
Se starým rokem jako bychom
zavřeli knihu a s Novým rokem
2017, jako bychom brali čistý
arch papíru a tužku do ruky.
Spoustu příjemných řádků spolu
s krásně prožitými svátky Vánočními vám přeje za organizaci
Svazu tělesně postižených Hořovice Jarmila Gruntová, předsedkyně.
Půjčovna kompenzačních pomůcek působící na Městském úřadu
Palackého náměstí 640, Hořovice.
Půjčovní dny:
pondělí, středa 9:00 - 17:00
26. 12. ZAVŘENO
28. 12. provoz půjčovny do 16:00

Městská policie: říjen 2016
8 Dne 4. 10. hlídka MP Hořovice poskytla součinnost s OOP
Hořovice při dopravní nehodě u
nemocnice v Hořovicích. Strážníci na uvedeném místě usměrňovali dopravní provoz až do
ukončení místního šetření hlídky policie ČR.
8 Dne 9. 10. přijala hlídka MP
Hořovice telefonické oznámení,
že v areálu MŠ neznámí vandalové poškodili vybavení školky.
Strážníci celou věc zdokumentovali a předali správnímu orgánu k dalšímu opatření. Městská
policie bude v tomto objektu
provádět častější kontroly.
8 Dne 19. 10. ve večerních hodinách si hlídka MP povšimla
na autobusovém nádraží v Hořovicích osoby odpovídající popisu pachatele trestného činu.
Strážníci tuto osobu na místě

ztotožnili a následně předali
PČR.
8 Dne 21. 10. v 00:05 hodin se na
služebnu MP Hořovice dostavil
muž a oznámil, že byl společně
se svým kamarádem přepaden,
zbit a okraden třemi neznámými
osobami. To vše se odehrálo na
Palackého Náměstí v Hořovicích. Pomocí kamerového systému a podle popisu oznamovatelů byli pachatelé nalezeni v jedné
z místních ubytoven a odtud
hlídkou OOP Hořovice odvedeni k dalšímu opatření.
8 I v měsíci říjnu byli strážníci MP
Hořovice několikrát přivoláni do
prodejen na území města k drobným krádežím zboží. Za přestupky proti majetku byly ve všech případech uloženy blokové pokuty.
Petr Hůla, 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. 10. do 15. 11. 2016
hasiči ze stanice Hořovice vyjížděli k 28 událostem, z toho
k 9 požárům, 5 technickým
událostem, k 9 dopravním nehodám, 3x k záchraně osob
a zvířat, a v jednom případě šlo
o planý poplach. Při událostech
spolupracovali se zdravotnickou
záchrannou službou, policií ČR
a ostatními složkami IZS. Při
událostech došlo ke zranění 10
osob, 3 osoby byly zachráněny
a jedna osoba usmrcena.
8 Dne 21. 10. 2016 v 14:55 byla
jednotka HZS Středočeského
kraje ze stanice Hořovice a Beroun společně s jednotkami
SDH obcí Bavoryně, Chodouň,
Komárov, Zdice a Žebrák vyslá-

na na požár skládky ve Stašově.
Hasiči na místě uhasili plamenné hoření a celou hromadu
odpadků prolili. Další měření
ukázalo, že ohniska požáru jsou
i pod tunami odpadků, a aby je
hasiči mohli zcela zlikvidovat,
musela být odkryta těžkou technikou. Tento zásah byl náročnější a trval deset dní.
8 Dne 10. 11. 2016 v nočních
hodinách, byla jednotka HZS
Středočeského kraje ze stanice
Hořovice a Beroun společně
s jednotkami SDH obcí Zaječov, Komárov a Žebrák vyslána na požár sklepa rodinného
domu. Ve sklepě, ve kterém bylo
uskladněno cca 70 metráků hnědého uhlí, docházelo ke žhnutí
uskladněného uhlí. Byla nasazena přetlaková ventilace, hasiči
v dýchací technice hořící uhlí
prolili a vynosili ze sklepa.
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z usnesení rady města
Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 19. října 2016
n Na základě vyhodnocení ankety k projektu „Revitalizace zeleně
na Západním sídlišti“ rada ustupuje
od realizace tohoto projektu.
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice pro konání
zkoušek studentů Gymnázia Václava
Hraběte v Hořovicích na maturitní
ples. Zkoušky budou probíhat v době
od 17. 10. 2016 do 31. 1. 2017.
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice pro konání
nácviku maturitního plesu studentů
Gymnázia Václava Hraběte v Hořovicích. Zkoušky budou probíhat v době
od 20. 10. 2016 do 15. 12. 2016 každý čtvrtek v době od 15:00 do 17:00
hod. s výjimkou dne 1. 12. 2016.
n Rada souhlasí se zrušením stanoviště separovaného odpadu v ulici
Valdecká před domem č. p. 201/17.
n Rada souhlasí s udělením výjimky
z vyhlášky č. 501/2006 Sb., § 23 odst.
2 z důvodu přesahu zateplení bytového domu č. p. 1367 na sídlišti Višňovka o 150 mm na pozemek parc.
č. 942/1 v k. ú. Velká Víska, který
je v majetku Města Hořovice. Dále
rada vydává též souhlas pro dočasný zábor pozemků v majetku Města
Hořovice parc. č. 942/1 a 931/2 pro
zařízení staveniště a lešení. Rada
též souhlasí s činností v ochranném
pásmu inženýrských sítí v majetku
Města Hořovice (oprava okapového
chodníku).
n Rada souhlasí s textem smlouvy o sdružených službách dodávky
zemního plynu, podle které bude
do objektu radnice č. p. 2 dodávat
v roce 2017 zemní plyn společnost
One Energy & One Mobile a.s.
za ceny vysoutěžené v aukci.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle
které instaluje v budoucí sportovní
hale společnost Chládek & Tintěra,
a.s., za cenu 119.807,50 Kč bez DPH,
tj. 144.967 Kč vč. 21% DPH tělocvičné nářadí (gymnastické žebřiny,
gymnastické kruhy, tyč a lano pro
šplh) a 5 ks badmintonových sad.
n Rada souhlasí s podáním žádosti
o dotaci na výstavbu „Denního centra pro osoby bez přístřeší“ od integrovaného regionálního operačního
programu, výzvy č. 30.
n Rada souhlasí s udělením výjimky z vyhl. č. 501/2006 Sb., § 23 ods. 2
z důvodu přesahu zateplení obvodové stěny bytového domu č. p. 1240 –
1242 v ulici Višňová izolantem o tl.
160mm a opravou okapových chodníčků nad pozemek parc. č. 942/1
v k. ú. Velká Víska, jenž je městským
majetkem.
n Rada města ukládá odboru TAD
zajistit přípravu podkladů pro dotaci
OPŽP na zřízení podzemních kontejnerů pro tříděný odpad.
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n Rada nesouhlasí s prodejem pozemků parcelní č. 611/1 a 612 v k.
ú. Hořovice Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické Dobříš
a doporučuje zastupitelstvu města
prodej pozemků neschválit.
n Rada souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Újezd o výkonu přenesené působnosti v oblasti
speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací na dobu
neurčitou.
n Rada souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Podluhy
o výkonu přenesené působnosti
v oblasti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací
na dobu neurčitou.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti, spočívající v umístění
a výstavbě kanalizační stoky na budoucím služebném pozemku parcelní č. 1112/48 v k. ú. Hořovice
pro stavbu „Hořovice-V Luhu-p. č.
2270/15-stavební pozemky pro 2
RD“. Předpokládaný rozsah služebnosti, kanalizační stoky, činí cca 43
bm za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle
platných předpisů.
n Rada nesouhlasí s odkoupením
pozemku parcelní č. 903/8 v k. ú.
Velká Víska – část koryta Žákova
náhonu včetně břehových porostů
o délce 570 m od vlastníka České
republiky – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových za kupní cenu 126.000,- Kč a doporučuje
zastupitelstvu města odkoupení pozemku neschválit.
n Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností VISTA
CONSULTING, s. r. o., podle které
tato společnost zajistí vyhotovení
počítačového softwaru k přestupkovému řízení, realizaci instalace a servis, včetně licenčních práv na tento
software a služby. Informovat společnost VISTA CONSULTING, s. r.
o. a zajistit podpisy smluvních stran.
n Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, kterou město pronajímá příspěvkové organizaci Městská
správa bytového a nebytového fondu
Hořovice nemovité a movité věci
pro sportovní činnost a k účelu provozování víceúčelového sportoviště.
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, nájemné činí 10.000,- Kč ročně
+ základní sazba DPH dle platných
předpisů. Současně rada souhlasí
s ukončením nájemní smlouvy mezi
městem a FK Hořovicko k 19. 10.
2016.
n Rada souhlasí se záměrem směny
pozemků pro obchvat města Hořovice – východní část a to pozemků
parcelní č. 877/9 a 877/10 v k. ú. Velká Víska, v podílovém spoluvlastnictví J. Hrabáka a J. Lisého, za pozemky parcelní č. 2279/3, 2279/4
a 2279/5 v k. ú. Hořovice, ve vlastnictví města. Rada ukládá doplnit
o znalecké posudky na cenu obvyklou (tržní) všech směňovaných po-

zemků s tím, že rozdíl v ceně bude
stranami vyrovnán. Rada doporučuje zastupitelstvu města směnu pozemků schválit.
n Rada nesouhlasí s prodloužením
nájemní smlouvy na jednu místnost
v holobytech žadatelkám dle přílohy zápisu a ukládá MSBNF neprodleně zahájit úkony k vystěhování
a vymáhání dluhů.
n Rada souhlasí s prominutím dluhů vůči městu Hořovice v celkové
výši 19.149,- Kč u opatrovanců dle
přílohy zápisu, kterým bylo město
Hořovice ustanoveno veřejným opatrovníkem.
n Na základě žádosti Úřadu práce
ČR rada souhlasí s vydáním kladného vyjádření obce podle zákona
č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, týkajícího se vyplácení
doplatku na bydlení žadateli dle
přílohy originálu zápisu, který žije
v ubytovacím zařízení v katastrálním území Hořovic.
n Rada souhlasí s tím, aby klient dle
přílohy zápisu nadále využíval přidělenou místnost v holobytech za podmínky, že do 31. 12. 2016 uhradí dluh
na nájemném a pravidelně bude hradit běžné nájemné. V případě nesplnění této podmínky ukládá MSBNF
neprodleně zahájit úkony k vystěhování a vymáhání dluhu.
n Rada bere na vědomí informaci
o nákupu materiálu a zařízení dle
přílohy k zápisu pro potřeby Domova Na Výsluní Hořovice v celkové hodnotě 1.600,- Kč z finančních
prostředků tohoto zařízení a dále
rada schvaluje přijetí peněžního
daru pro Domov Na Výsluní Hořovice od firmy DIWENDYS, s.r.o.
ve výši 10.000,- Kč a věcného daru
od firmy VALEO, s.r.o. párty stanu
ve výši 5.290,-Kč.
n Rada bere na vědomí oznámení
ředitelky 1. základní školy Hořovice
Mgr. Evy Krištufové o vyhlášení volných dnů pro žáky ve dnech 24. a 25.
10. 2016.
n Rada souhlasí s navýšením příspěvku SVČ Domeček Hořovice
o částku 46,5 tis. Kč. Uvedenou
částkou se bude město podílet
na opravách prostor poškozených
květnovým krupobitím. Zahrnout
do nejbližšího rozpočtového opatření.
n Rada schvaluje, v souladu s § 102
zák. 128/2000 Sb., o obcích, návrh
4. rozpočtového opatření města
Hořovice na rok 2016. Předložit
nejbližšímu jednání zastupitelstva
na vědomí.
n Rada uděluje plošnou výjimku
z vnitřního předpisu 3/2016 v případě žádostí příspěvkových organizací
města o dotace z MŠMT prostřednictvím tzv. šablon.
n Rada schvaluje poskytnutí příspěvku pro Hanu Adámkovou
ve výši 10.000,- Kč za mimořádné
sportovní úspěchy na mezinárodní
úrovni.

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 2. listopadu 2016
n Rada schvaluje znění výzvy k soutěži o zakázku malého rozsahu
„HOŘOVICE - objekt RADNICE
- oprava částí fasády - říms a atik
po krupobití a oprava čelní fasády
a fasády do Pražské ul.“ Zároveň
rada ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení:
Ing. M. Hořínková, Bc. M. Hasman MPA, K. Pelikán a náhradníci:
Ing. M. Šnajdr, O. Vaculík a Mgr. J.
Vavřička. Termín pro podání nabídek je stanoven na 14. 11. 2016
do 09:30 hod. Rada ukládá komisi
zahájit svoji činnost dne 14. listopadu v 10:00 hod.
n Rada schvaluje znění výzvy k soutěži o zakázku malého rozsahu „Hořovice - Městské kulturní centrum
- oprava podlahy sálu po krupobití
a výměna PVC v šatně účinkujících“.
Zároveň rada ustanovuje komisi
pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. M. Hořínková,
Bc. M. Hasman MPA, K. Pelikán
a náhradníci: Ing. M. Šnajdr, O. Vaculík a Mgr. J. Vavřička. Termín pro
podání nabídek je stanoven na 14.
11. 2016 do 10:00 hod. Rada ukládá
komisi zahájit svoji činnost dne 14.
listopadu v 10:30 hod.
n Rada stanovuje datum konání veřejného zasedání zastupitelstva města na 15. 12. 2016.
n Rada souhlasí s dodatkem
ke smlouvě o dílo na akci: ,,Revitalizace rybníka Valcverk – dokumentace pro výběr zhotovitele stavby“, kdy
tento dodatek řeší změnu v bodě 4.
odst. 4. 1. smlouvy o dílo – Doba
plnění, kdy termín kompletního dokončení a předání dokumentace se
mění z termínu 30. 10. 2016 na termín 30. 11. 2016. Dodatek ke smlouvě je předložen z důvodu požadavků
vzniklých v souvislosti s projednáním projektové dokumentace.
n Rada města ukládá TAD zajistit
přípravu dokumentace potřebné
k realizaci propojení kanalizace u 2.
ZŠ.
n Rada rozhoduje o zahájení projekčních prací za účelem zrealizování komunikačního systému v ulici Kamenné v Hořovicích. Zajistit
nabídky na zpracování projektové
dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení, vč. soupisu
prací a výkazu výměr.
n Rada souhlasí s cenovou nabídkou od firmy ELTODO-CITELUM,
s.r.o. týkající se osvětlení přechodu
pro chodce na Palackého náměstí umístěného před křižovatkou
s ulicí Anýžovou, mezi prodejnou
potravin a budovou č. p. 640 za částku 79.267,00 Kč bez DPH, to je
95.913,07 Kč včetně DPH 21%. Objednat provedení prací.
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z usnesení rady města
n Rada souhlasí s dlouhodobým zapůjčením klíče od sloupku, bránícímu ve vjezdu na cyklostezku v ulici
Rpetská za podmínek stanovených
smlouvou žadateli, který vlastní
v okolí cyklostezky jinak nepřístupné pozemky.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle
které zajistí společnost HD Strom
s.r.o., za cenu 85.184 Kč vč. 21%
DPH, arboristický zásah u hodnotných stromů rostoucích v Panské
zahradě a v jejím nejbližším okolí.
Jako jediná tato společnost ocenila
i kácení a úklid.
n Rada revokuje své usnesení ze dne
19. 10. 2016 ve věci zrušení stanoviště
separovaného odpadu v ulici Valdecká před domem č. p. 201/17. Žadateli
doporučuje obrátit se na firmu AVE.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést
stavbu č. IV-12-6019979 „Hořovice,
Nádražní, NN pro č. p. 606/14“ se
společností ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívající ve stavbě nového kabelového vedení na pozemcích parcelní
č. 103/2, 112/1, 112/2 a 116 v k. ú.
Hořovice. Předpokládaný rozsah
věcného břemene činí 73 běžných
metrů za cenu 500,- Kč/bm + DPH
dle platných předpisů.
n Rada doporučuje zastupitelstvu
města schválit prodej pozemku
parcelní č. 747/2 v k. ú. Hořovice
o výměře 19 m2 z důvodu přístupu
a oprav domu č. p. 65 v Hořovicích.
n Rada tímto souhlasí s uzavřením
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Lesní
cestě Mohykán – Podluhy. Dodatek
upravuje dobu plnění díla.
n Rada souhlasí s výměnou uvolněného sociálního bytu 1 + 1 za 2 + 1
žadatelce dle přílohy zápisu a ukládá
Městské správě bytového a nebytového fondu uzavřít nájemní smlouvu do 28.2.2017.
n Rada souhlasí s přidělením sociálních bytů tak, jak je navrženo, žadatelkám dle přílohy zápisu a ukládá
Městské správě bytového a nebytového fondu uzavřít nájemní smlouvy
prozatím do 28. 2. 2017.
n Rada setrvala na svém původním
rozhodnutí a nesouhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na jednu
místnost v holobytech žadatelce dle
přílohy zápisu a ukládá MSBNF neprodleně zahájit úkony k vystěhování a vymáhání dluhů.
n Rada města Hořovice souhlasí
s umístěním archivu MKC a skladu
knihovny v jedné dosud volné místnosti v 1. poschodí Starého zámku.
n Rada souhlasí s použitím znaku města Hořovice při prezentaci
sponzorů dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR, která se bude
konat dne 24. 11. 2016 v Chebu.
n Rada bere na vědomí oznámení
ředitelů obou základních škol o vyhlášení volného dne pro žáky dne
18. 11. 2016.
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Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 16. listopadu 2016
n Rada rozhoduje o zahájení projekčních prací za účelem zrealizování komunikačního systému v ulici Kamenné v Hořovicích. Zajistit
nabídky na zpracování projektové
dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení, vč. soupisu
prací a výkazu výměr.
n Rada revokuje své usnesení ze dne
2. 11. 2016 ve věci dodatku ke smlouvě o dílo na akci: ,,Revitalizace rybníka Valcverk – dokumentace pro
výběr zhotovitele stavby“, kdy tento
dodatek řeší změnu v bodě 4. odst.
4. 1. smlouvy o dílo – Doba plnění
a souhlasí s novým zněním dodatku,
kdy termín kompletního dokončení a předání dokumentace se mění
z termínu 30. 10. 2016 na termín 30.
4. 2017. Dodatek ke smlouvě je předložen z důvodu požadavků vzniklých
v souvislosti s projednáním projektové dokumentace.
n Rada souhlasí s přidělením uvolněného malometrážního bytu 1+kk
v ulici 1. Máje č.p. 699, Hořovice,
zájemci dle předkládací zprávy. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou (6 měsíců). Důvodem je prověření schopnosti žadatele pravidelně
hradit nájem a služby.
n Rada vzala na vědomí písemnou
informaci o výsledcích finančních
kontrol u příspěvkových organizací
města Hořovice, které byly provedeny ve III. čtvrtletí 2016.
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Hořovice k pořádání
koncertů a jiných veřejných vystoupení a to v termínech: 29. 11. 2016,
2. 12. 2016, 7. 12. 2016, 9. 12. 2016,
12. 12. 2016, 13. 12. 2016 a 14. 12.
2016.
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti Svazu
tělesně postižených v ČR z.s., místní
organizace Hořovice, za účelem konání informačních schůzek v roce
2017 a to ve dnech:
9. 5. 2017 14:30 - 15:00 hod
9. 5. 2017 15:00 - 15:30 hod
8. 8. 2017 14:30 - 15:00 hod
8. 8. 2017 15:00 - 15:30 hod
24.10.2017 14:30 - 15:00 hod
n Rada souhlasí s novým jízdním
řádem linky C 9 210009 MHD dle
návrhu společnosti PROBO BUS a.s.
s platností od 11. 12. 2016 do 9. 12.
2017. Rada konstatuje, že ke změně
oproti stávajícímu jízdnímu řádu
prakticky nedošlo.
n Rada souhlasí s úpravou cesty
před domem č. p. 224/16 v ulici Nádražní spočívající ve zhotovení odvodňovacího žlabu. Rada rozhodla
vzhledem k blížícímu se zimnímu
období provést práce až v jarních
měsících roku 2017.

n Rada souhlasí s návrhem rozhodnutí, podle kterého vybírá na období
do konce roku 2024 pro svoz a likvidaci odpadu v Hořovicích nabídku
společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. se sídlem Pražská
1321/38a,102 00 Praha 10, IČO:
49356089, která nabídla zadavateli cenu ve výši 7.064.633,30 Kč bez
DPH za 1 rok plnění.
n Rada města na základě výběrového řízení “Hořovice – Městské kulturní centrum - oprava podlahy sálu
po krupobití a výměna PVC v šatně
účinkujících“ projednala závěry
hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče
SPEKTRA, spol. s r.o., V Hlinkách
1548, 266 01 Beroun, IČ: 185 98 897,
jehož tímto vybírá jako dodavatele.
n Rada města na základě výběrového řízení “Hořovice – objekt RADNICE – oprava částí fasády – říms
a atik po krupobití a oprava čelní
fasády a fasády do Pražské ul.“ projednala závěry hodnotící komise
a rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky uchazeče SPEKTRA, spol.
s r.o., V Hlinkách 1548, 266 01 Beroun, IČ: 185 98 897, jehož tímto
vybírá jako dodavatele.
n Rada města na základě výběrového řízení „Úsporná opatření
topné soustavy v budově MŠ Větrná ve městě Hořovice“ projednala
závěry hodnotící komise a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče MYLAND SOLUTIONS
s.r.o., Pod Vilami 185/22, 140 00
Praha 4, IČ: 028 13 084, jehož tímto
vybírá jako dodavatele.
n Rada souhlasí s pronájmem sálu
radnice paní Blance Vášové ve dnech
27. 1., 3.2 ., 10. 2., 17. 2. a 24. 2.
2017 od 18:30 hod. do 22:15 hod.
za účelem pořádání tanečních večerů. Nájemné bude činit 10.000 Kč.
Současně rada souhlasí s navrženou
Smlouvou o spolupráci při zajištění
kulturní akce v souladu s výše uvedenými podmínkami.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy
o dílo a poskytování služeb se společností RENTEL a. s., podle které
tato společnost poskytne městu databázi a služby aplikačního softwaru pro zajišťování školení úředníků
městského úřadu.
n Rada souhlasí s budoucím
prodejem části pozemku parcelní č. 66/23 v k. ú. Velká Víska společnosti NH Hospital, a. s., o výměře
186 m2 za účelem výstavby nových
ambulancí. Rada souhlasí s uzavře-

ním smlouvy o smlouvě budoucí
kupní. Rada doporučuje zastupitelstvu města smlouvu o smlouvě budoucí kupní schválit.
n Rada souhlasí se zněním dohody
o ukončení nájmu části pozemku
parcelní č. 1229/1 v k. ú. Hořovice
z důvodu jeho dalšího nevyužívání
nájemcem.
n 1) Rada souhlasí se zněním
smlouvy o nájmu, podle které město
pronajme manželům Koželuhovým
část pozemku parcelní č. 333 v k. ú.
Velká Víska o výměře 19 m2 za účelem zřízení přístupu do provozovny
v objektu č. p. 908 v Hořovicích.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou
do 30. 6. 2017 za jednorázové nájemné 400,- Kč.
2) Rada souhlasí se záměrem prodeje části pozemku parcelní č. 333
v k. ú. Velká Víska o výměře 19 m2
za účelem zajištění trvalého přístup
do provozovny v objektu č. p. 908
v Hořovicích. Rada doporučuje zastupitelstvu města prodej části pozemku parcelní č. 333 v k. ú. Velká
Víska schválit.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy
o zrušení věcného břemene, uzavřené v r. 1996 mezi městem Hořovice
a Mgr. Danielou Kazdovou.
n Rada souhlasí s prodloužením
nájemní smlouvy na jednu místnost
v holobytech žadatelce dle přílohy
zápisu do 28. 2. 2017.
n Rada souhlasí s protokolem o likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného majetku. Viz příloha.
n Rada souhlasí s užitím veřejného
prostranství na Palackého náměstí
dne 27. listopadu 2016 za účelem
pořádání akce Vánoce v Hořovicích.
S přihlédnutím k charakteru pořádané akce souhlasí s bezplatným
užíváním.
n Rada nesouhlasí s poskytnutím
dotace ve výši 5 tis. Kč na pořádání
Mikulášského turnaje rytířů, který
se bude konat ve dnech 3. a 4. 12.
2016 na ranči p. Opatrného.
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 bere na vědomí informaci
ředitelky MMŠ o přerušení provozu
od 27. 12. 2016 do 30. 12. 2016.

POZVÁNKA
na veřejné zasedání zastupitelstva
města Hořovice, které se koná
ve čtvrtek 15. 12. 2016
od 18 hodin v Klubu Labe Hořovice
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Adventní pozvánka
ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice
Žáci ZUŠ v Hořovicích vystupují před publikem v průběhu celého školního roku, zvláště v období adventu, které předznamenává
příchod blížících se Vánoc, a kdy
koledy zní ze všech stran. Věříme,
že vás výkony žáků potěší a naladí
na tu správnou notu.

n středa 7. prosince od 17:30
ve Farním sboru ČCE v Hořovicích
Žáci ZUŠ Hořovice pod vedením svých
učitelů připravili vánoční vystoupení ve
s názvem ADVENTNÍ LADĚNÍ, kde
vystoupí jednotlivci, ale i v komorní
soubor.
n úterý 13. prosince od 17:00
v sále radnice v Hořovicích
Pod vedením paní učitelky, a zároveň
nové předsedkyně Krajské umělecké
rady Středočeského kraje, Venduly
Dědové se v sále hořovické radnice
představí tanečníci, kteří vystoupí
v kombinovaném programu spolu
s žáky hudebního oboru.
n neděle 18. prosince od 16:00
v podhradí Točníku
Tradiční vystoupení pěveckého sboru
ZVONEK.
n čtvrtek 22. prosince od 17:00
ve velkém sále KK Žebrák
Školní koncert hudebního oboru
ZUŠ Hořovice.

Jaké bylo hravé dýňové odpoledne
Dne 30. října uspořádal spolek Sedmikráska tradiční akci s názvem HRAVÉ DÝŇOVÉ
ODPOLEDNE. Díky vstřícnému jednání
a ochotě členů zahrádkářského svazu jsme se
po roce opět sešli v domě Zahrádkářů v Hořovicích. Pro zpříjemnění atmosféry byly připraveny dýňové dobroty - polévka, bábovka, nepečené kuličky a slané placičky. Vše se zapíjelo
dýňovým džusem. Za pomoci rodičů vytvořily děti krásná dýňová strašidla, do kterých si
mohly vložit zapálenou svíčku. Nechyběl ani
tvořivý koutek s papírovými dýněmi, které

Taneční festival PODZIMNÍ FANTAZIE
Do Jablonce nad Nisou, na festival současného tance Podzimní Fantazie, se taneční obor
ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice vypravil v úterý
25. října s choreografií nazvanou „ZA SVĚTLEM“. Pro většinu tanečnic to byl první zážitek
na velkém jevišti, zkouška byla dramatická, ale
samotné představení se moc povedlo! :-) Od-

Výtvarná soutěž VYROB PANENKU - TANEČNICI
A POMŮŽEŠ DĚTEM
V měsíci říjnu se naši výtvarkáři ze ZUŠ pod
vedením pí uč. Albrechtové zapojili do výtvarné
soutěže - VYROB PANENKU - TANEČNICI
A POMŮŽEŠ DĚTEM, která je určena dětem,
milovníkům tance, přičemž s výrobou panenky může pomáhat i pedagog, rodič či prarodič.
Hlavním cílem soutěže není samotná výhra
soutěžících, ale cílená pomoc dětem v rozvojových zemích světa, které potřebují očkování.
Záštitu nad celým projektem převzali pan Michal Štípa a paní Nikola Márová - první sólisté
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děti mohly použít jako masku na obličej. Pro
nejmenší byly připraveny omalovánky. Odpoledne zakončila paní Alena Ratajová společným tancem u rozsvícených dýní.
Děkujeme manželům Grossovým za jejich
pomoc a za to, že nám umožnili v prostorách
Českého Zahrádkářského Svazu tuto akci
uskutečnit. Děkujeme všem za hojnou účast
a podporu a za rok na viděnou!
O dalších připravovaných akcích se dozvíte
na webu http://www.sedmikraska-horovice.cz
Renata Babelová, předsedkyně sdružení

měnou byla i návštěva „korálkárny“, kterou si
slečny pořádně užily.
Festival „Podzimní fantazie“ je nesoutěžní přehlídka souborů se zaměřením na různé
taneční žánry - moderní tanec, scénický tanec a pohybové divadlo. Přehlídky se účastní
neprofesionální taneční soubory základních
uměleckých škol, soukromých tanečních škol,
taneční studia a sdružení ze všech koutů České republiky. Každoročně je festival součástí
Týdne tance v Jablonci nad Nisou vedle celostátní přehlídky scénického tance mládeže
a dospělých Tanec, tanec…2016. Akce se konala za finanční podpory Ministerstva kultury
ČR. Na organizaci akce se podílelo Městské divadlo Jablonec n. N., Taneční a pohybové studio Magdaléna z.s. Rychnov u Jablonce n. N.
a NIPOS ARTAMA Praha. Tanečníkům pod
vedením pí uč. Dědové gratulujeme za skvělou
reprezentaci TO naší ZUŠ.

baletního souboru Národního divadla v Praze.
V jejich kompetenci bude také výběr nejkrásnějších tanečních panenek, jejichž tvůrci získají
zajímavé ceny. Všechny přihlášené soutěžní panenky budou po vyhlášení výherců postoupeny
k ,,adopci“, nebo-li k prodeji či k aukci. Veškerý
výtěžek z tohoto projektu půjde přímo charitativní organizaci UNICEF Česká republika, která se zavázala, že veškeré finanční prostředky
poputují pouze na pomoc dětem.
BcA. Jakub Albrecht

www.mesto-horovice.cz

informace

Esenciální oleje

Delfínci z hořovické školky
týden bez maminek!
Školní rok 2016/2017 jsme netradičně zahájili podzimní školkou v přírodě v Naučném
středisku ekologické výchovy Kladno Čabárna. Pobytu se zúčastnilo 18 dětí ze třídy Delfínů ve věku od 3,5 - 6 let. Záměrem bylo ještě
větší stmelení kolektivu a prohloubení vztahů
mezi účastníky. Všechny děti pětidenní pobyt
zvládly naprosto skvěle. Trénovaly, jak si poradit bez maminky, co dělat v případě nouze a
jaké výhody má spolupráce a sdílení.
Prostředí ekologického centra bylo příjemné a velmi naučné. Poznali jsme, jak to chodí
u mravenců, co nám dává les, zasoutěžili jsme
si v pevnosti Boyard, vydali jsme se na vycházku ve stínu lesa a také do záchranné stanice
AVES, kde jsme obdivovali různá zvířátka.
Domů jsme se proto vraceli s dobrou náladou
se spoustou zážitků, fotek a zkušeností.
Adéla Wawrečková, třídní učitelka

Zveme na přednášku o esenciálních olejích.
Jak si sestavit domácí lékárničku Vám poradí
Mgr. Lenka Marková. Po přednášce bude možnost individuální diagnostiky aktuálního zdravotního stavu. Esenciální oleje jsou přírodní silní
fyzičtí léčitelé, některé olejíčky jsou 40 až 60 krát
silnější než byliny. Mají antibakteriální, antivirové a antiparazitní vlastnosti. Pomáhají tělu v boji
proti všem nemocem, čistí vnitřní orgány a vyrovnávají tělesné funkce. Přednáška se koná v sobotu 3. prosince od 15:00, Hořovice, Cvočkařská
286/1, vchod z Jungmannovy ulice. Případné dotazy na tel.: 603 964 553 - Marcela Flídrová.

ZO Českého zahrádkářského svazu Hořovice zve občany na zájezd
Na programu je exkurze do Plzeňského pivovaru, oběd v restauraci Spilka a poté návštěva
plzeňských vánočních trhů. Zájezd se uskuteční v sobotu 10. prosince 2016. Cena za dopravu pro členy je 100,- Kč, pro ostatní 150,- Kč. Vstupné pro seniory nad 70 let je 100,- Kč,
plné vstupné činí 180,- Kč. Přihlásit se můžete v Prodejně Zahrádkář. Odjezd autobusu
v 8:00 od radnice v Hořovicích

Vzdělávací program DOODPADU
startuje soutěž pro středoškoláky

Společenská rubrika

Paní Miluška a Josef Kratochvílovi oslavili
17. listopadu 2016 60 let společného života – diamantovou svatbu. Sešli se v kruhu
svých nejbližších. Bylo mi potěšením jim
za město Hořovice popřát. Diamantovou
svatbu oslaví jen ti nejšťastnější.
            Mgr. Zdeňka Ulčová

www.mesto-horovice.cz

To fakt nevyčistíš! S tímto podtitulem startuje vzdělávací program DOODPADU druhé
kolo soutěže pro střední školy. Dnem vyhlášení tvůrčího klání, na jehož
konci si vítězové odnesou
50 tisíc korun na maturitní
ples je 19. listopad, kdy si
připomínáme Světový den
toalet. Právě odpadní vodou a správným zacházením s ní se program „DOODPADU aneb Co do kanalizace nepatří“ již
od roku 2014 zabývá.
„I tentokrát bude úkolem soutěžících seznámit vybranou cílovou skupinu s tím, co nepatří
do kanalizace. Změníme ale způsob ztvárnění.
Zatímco před dvěma lety soutěžící vytvářeli videa, tentokrát bude jejich úkolem grafika.
Mohou vytvářet billboardy, plakáty, komiksy,
cokoli je napadne. Těšíme se na svěží a neotřelé
nápady,“ řekl ředitel společnosti Jiří Paul.
Připomněl, že soutěž je určená třídním kolektivům, tedy skupinám studentů gymnázií a středních škol. Podobnější informace k zadání a pravidla soutěže najdou na facebooku, kde naleznou
inspiraci v podobě úspěšných videí z předchozího
ročníku, a také na www.dooodpadu.cz. Zde se
v sekci pro střední školy také mohou do soutěže
zaregistrovat. Vítěz bude vyhlášen v březnu u příležitosti Světového dne vody.
Ostatně celé webové stránky projektu
www.doodpadu.cz mají za sebou významnou
proměnu. Zájemcům z řad široké veřejnosti
nabízí více zajímavých videí, informací, tipů
a rad k tématu odpadní vody. „Projdou se například čistírnou odpadních vod. Na vlastní
oči uvidí, co způsobují na čistírně tuky a jak se
odstraňují a seznámí se i s dalšími druhy od-

padu, které nepatří do toalety nebo kuchyňského dřezu a také s tím, jak s nimi správně
naložit,“ přiblížil Jiří Paul.
V sekci „pro základní
školy“ si děti a učitelé mohou přečíst několik dobrých důvodů, proč si do třídy pozvat kocoura AGIho,
který je průvodcem celého
projektu. Po registraci si
přímo on-line objednají
výukovou hodinu či si budou moci stáhnout
zajímavé materiály pro výuku. Doposud se
programu určeného pro první stupeň základních škol zúčastnilo již 7 000 dětí.
O projektu DOODPADU
Vzdělávací program „DOODPADU aneb
Co do kanalizace nepatří“, zahájila v roce 2014
společnost Energie AG Bohemia a její dceřiné
společnosti ČEVAK a.s., VaK Beroun, VHOS
Moravská Třebová, VODOS Kolín, VS Chrudim a AQUA SERVIS Rychnov nad Kněžnou.
Tyto společnosti se zaměřují na provozování vodohospodářského majetku měst a obcí.
Kromě dodávek pitné vody zajišťují i čištění
odpadních vod. Bohužel, v odpadní vodě,
a tedy i v kanalizaci, velmi často končí předměty a látky, které do ní nepatří. Nejenže poškozují kanalizační potrubí a další zařízení, ale
také zvyšují náklady na čištění odpadních vod.
Toaleta není odpadkový koš! I to je jedno
z klíčových témat, kterým se program DOODPADU zabývá. Tím, že něco vyhodíme
nebo vylijeme do záchodu či dřezu, totiž problém nemizí, ale začíná.
Kateřina Sajdlerová
vodohospodář, koordinátor projektu

7

informace

Kulturní a společenský servis
n Galerie Starý zámek
n 100 LET MILOSLAVA TROUPA
Město Hořovice, Městské kulturní centrum
a Společnost Troup 2017 Vás zvou na vernisáž
a výstavu 100 LET MILOSLAVA TROUPA pod záštitou starosty města Hořovice
Dr. Ing. Jiřího Peřiny a senátora Jiřího Oberfalzera. Vernisáž se koná v pátek 9. 12. 2016
od 18:00. Výstava bude otevřena od 10. 12.
do 28. 1. 2017, vždy v úterý, čtvrtek a sobotu
od 13:00 do 18:00 hodin.

n DÁMSKÁ ŠATNA
10. 12. sobota od 19:00
S laskavým svolením autora Arnošta Goldflama, uvádí Divadlo na Vísce brilantní skicu
z jedné herecké šatny.
n AŽ NA SEVERNÍ PÓL
– dětská filmová projekce
11. 12. neděle od 16:00
Francie, Dánsko. 2015. Délka: 81 min. Francouzský animovaný film nabídne silný příběh
a sympatickou dívčí hrdinku.
n COP
16. 12. pátek od 19:30
Vánoční koncert legendární bluegrassové kapely.
n AKROBAT + TENEMIT
– Vánoční beatparty
17. 12. sobota od 20:00

n Knihovna Hořovice
Vrbnovská 1138
tel. 311 512 564
www.mkc-horovice.cz/mkc-knihovna.html
e-mail: knihovna@mkc-horovice.cz

prosinec 2016

Knihovna pořádá besedu se spisovatelkou
knih pro děti I. Peroutkovou. Besedy se mohou zúčastnit i děti, které nejsou čtenáři knihovny nebo nenavštěvují družinu. Sraz v 13:15
v knihovně nebo ve 13:20 u školy. Rezervace
nutná. Vstupné 20,- Kč.
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 17. 12. 8:00 – 11:00
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
Ve dnech 23. 12. 2016 - 1. 1. 2017 je knihovna uzavřena.
V knihovně stále probíhá antikvariátní
výprodej starších knih, vše za 1,- Kč!

n Společenský dům
Nádražní 606, tel. 311 512 915

Prodej nových dětských knih
z nakladatelství Portál
výhodné ceny

Malíř, grafik a ilustrátor Miloslav Troup

n(1917
Klub
HořoviceLabe
- 1993 Praha) absolvoval Státní grafickou školu

a Státní uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Velmi důležitou
roli v jeho výtvarném vývoji sehrálo studium v Paříži v druhé
Vísecké
198,
e-mail:
labe.prochor@
polovině nám.
40. let, kde
se vzdělával
na École
des Beaux Arts
a École des Arts
décoratifs. Díky svému studijnímu pobytu
seznam.cz,
www.klublabe.cz
ve Francii se zapsal do mezinárodního výtvarného dění
a byl vysoce oceňován tamní odbornou kritikou. Po návratu
n do
BRATŘÍČEK
– film.
projekce
vlasti v roce 1950 seKAREL
usadil v Praze,
jejíž architekturu
osozpůsobem zachycoval na svých plátnech.
2. bitým
12.
pátek
od
19:30
Dominantní postavení v jeho tvorbě tvořily ilustrace, výtvarně
130 knižních
i užitému
ČR,doprovodil
Polsko.přes2016.
Délka:titulů.
79Věnoval
min. seDokument.
umění, zaobíral se navrhováním tapisérií a výzdobou sakrálRežie:
Krystyna Krauze. Osudy Karla Kryla polních interiérů, kde vynikly zejména jeho návrhy na vitráže.
Trouppohledem.
svou tvorbu prezentoval
již za svého
i na meziským
Nový pohled
naživota
legendárního
národních výstavách, kde získal několik ocenění,
písničkáře,
který
stal medaili
symbolem
Pražského
např. v roce
1963 se
zlatou
na mezinárodním
Bienále
knižní ilustrace
v Sao Pauluspoustu
nebo v roceneznámých
1966 cenu
jara.
Dokument
přibližuje
UNESCO za nejlepší knižní ilustrace na frankfurtském knižním
událostí
ze
života
Karla
Kryla
a
představí
zajímavé
veletrhu.

archivy, které zatím nebyly širší veřejnosti známy.
n NEPÁL – PODZIMNÍ BARUNTSE
7. 12. středa od 19:00
Přednáší: Čestmír Lukeš - horolezec, fotograf,
světoběžník a romantik žijící ve Švýcarsku.
Čerstvý sedmdesátník, který své letošní jubileum
oslavil výstupem na další 7. tisícovku a který se
za svou dlouholetou kariéru zúčastnil mnoho
expedic po celém světě. Tentokrát bude vyprávět
o čarokrásné vysokohorské krajině východního
Nepálu a výstupu na 7 200 m vysoký Baruntse.
n VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD
– filmová projekce
8. 12. čtvrtek od 19:30
ČR, Slovensko, Francie. 2016. Délka 75 min.
Přístupno. Jiří Mádl a Karel Roden v posledním
filmu Jana Němce. Scénář a režie: Jan Němec
Hrají: Jiří Mádl, Karel Roden, Martin Pechlát,
Tatiana Pauhofová, Gabriela Míčová, Markéta
Janoušková, Jiří Menzel, Jiří Bartoška a další.
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n VÁNOČNÍ DISCO
26. 12. pondělí od 20:00
Každoroční vánoční disco - DJ ROXTAR

n Taneční kurzy

v pátek

2. 12. 2016
v knihovně
v Hořovicích
9:00 – 11:00
12:00 – 16:00
DOPROVODNÝ PROGRAM PRO DĚTI:
od 15:00 do 16:00
Možná přijde i Mikuláš
aneb čertovské čtení

n SPOLEČENSKÝ DŮM
Mládež – začátečníci:
Pátky 2. a 9. 12. vždy od 18:30. Sobota 17.12.,
od 19:00 hodin – Vánoční ples
Dospělí – středně a více pokročilí:
Pátky 2. a 9. 12., vždy od 20:40
Dospělí – mírně pokročilí a začátečníci:
Pondělí 12. 12., od 19:00 - Prodloužená
Bližší informace:
tel. 603 238 090, e-mail: vasova@volny.cz

v knihovně

Možno zakoupit vánoční přání, které vyrobily děti ze ZŠ

Během celého dne možnost zakoupení vánočních přání vyrobených dětmi ze ZŠ

Doprovodný program pro děti: 15:00 – 16:00
Čertovské čtení v knihovně.

n BESEDA SE SPISOVATELKOU
IVANOU PEROUTKOVOU
13. 12. úterý od 13:30,
školní družina 2. ZŠ Hořovice

n Přednášky
n DIGITUS HOŘOVICE
4 VÁNOČNÍ BESÍDKA S DĚTMI
7. 12. středa od 13:30
Srdečně zveme všechny občany na tradiční
předvánoční setkání v rámci akcí Ká.Ča. Tentokrát se sejdeme v netradiční čas, věnujte prosím
pozornost následujícímu sdělení! Odpoledne,
plné předvánoční pohody, koled, písniček
a dětských úsměvů zpestří svým vystoupením
žáci z družiny 2. základní školy Hořovice, pod
vedením paní Štěpánky Štochlové. Touto cestou Vám přejeme též klidné prožití Vánočních
svátků, hodně štěstí a zdraví do nového roku
2017. První středa v měsíci lednu vychází na 4.
ledna, což je doba pro povánoční rozjímání,
a tak se s Vámi setkáme 1. středu v měsíci únoru.
Kolektiv Digitus Mise, o.p.s. - Centrum denních
služeb, Pod Dražovkou 1142, tel. 739 833 316,
311 517 265.

www.mesto-horovice.cz

informace
n Domeček Hořovice
Větrná 869, tel. 311 512 223
www.domecekhorovice.cz
n PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE
4 2. 12. od 8:30 do 13:00. KARLŠTEJNSKÉ
ČERTOVSKÉ PUTOVÁNÍ pro MŠ, ZŠ
7 čertovských zastávek, na jejichž konci potkáte vládce pekel. Nebeská brána se svatým
Petrem a anděly. Zimní atmosféra Romantického hotelu mlýn, mini zoo. Poplatek: 30,-Kč
4 10. 12. od 14:00 do 19:00. SEMINÁŘ
PEDIG pro dospělé a děti, Liteň
Výroba vánočního etažéru z pedigu. Poplatek:
350,-Kč
4 11. 12. od 9:00 do 14:00. SEMINÁŘ PEDIG
pro dospělé a děti, Králův Dvůr – zámek
Výroba vánočního etaržéru z pedigu.
4 13. 12. od 15:00. OBLASTNÍ KOLO DĚTSKÁ PORTA pro veřejnost, Společenský dům
Hořovice
18. ročník oblastního kola folk a country
soutěže pro děti a mládež. Vítězové postupují do červnového finálového kola v Ostravě.
V rámci soutěžního odpoledne probíhá
i soutěž Folky Tong, účastníci se mohou
přihlásit do obou soutěží. Poplatek dospělí:
30,-Kč
4 13. 12. od 15:00. OBLASTNÍ KOLO FOLKY
TONK pro veřejnost, Společenský dům
Hořovice
1. ročník oblastního kola autorskointerpretační soutěže pro děti a mládež.
Vítězové postupují do únorového republikového kola v Praze. V rámci soutěžního
odpoledne probíhá i soutěž DĚTSKÁ PORTA,
účastníci se mohou přihlásit do obou soutěží.
Poplatek dospělí: 30,-Kč
4 14. 12. od 8:30 KARLŠTEJNSKÁ ANDĚLSKÁ CESTA pro MŠ a ZŠ
Andělské putování na hrad Karlštejn pro
školní kolektivy - ZŠ a MŠ plné nebeských
úkolů a zastávek. Každý účastník získá
andělskou odměnu a třída hradní, vánoční
světlo. Poplatek děti: 40,-Kč

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 2. 12. od 9:00 VÁNOČNÍ PEČENÍ – PERNÍČKY pro rodiče a děti. Zdobení vánočních
perníčků pro maminky na mateřské dovolené.
Pro děti otevřena herna RC Kaleidoskop. Nutná
rezervace. Poplatek: 150,-Kč
4 6. 12. od 10:00. DĚTSKÝ KOUTEK MONTESSORI pro rodiče a děti. Dopolední setkání pro maminky a děti, které chtějí rozvíjet

www.mesto-horovice.cz

silné stránky dětí metodou Montessori. 50,-Kč
/schůzka
4 7. 12. od 9:00 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 13. 12. od 16:00 MALÍ ŠIKULOVÉ pro
rodiče a děti. Tvoření pro rodiče a děti od 2
let. Vánoce jsou za dveřmi, a tak si vyrobíme
vánoční stromeček. Poplatek: 50,-Kč
4 14. 12. od 9:00 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 14. 12. od 15:00 VÁNOČNÍ (NE)PEČENÍ
II. pro veřejnost. Vyzkoušíme si nové druhy
nepečeného cukroví. Přijďte s dobrou náladou
a krabičkou na hotové výrobky. Nutná rezervace. Poplatek: 150,-Kč
4 20. 12. od 10:00 DĚTSKÝ KOUTEK MONTESSORI pro rodiče a děti. Dopolední setkání pro maminky a děti, které chtějí rozvíjet
silné stránky dětí metodou Montessori. 50,-Kč/
schůzka
4 21. 12. od 9:00 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 21. 12. od 14:00 VÁNOČNÍ KALEIDOSKOP pro děti. Zveme vás na poslední setkání
v letošním roce s koledami a ochutnávkou
vlastního přineseného cukroví. Děti si pohrají
v herničce, nebo si vyrobí vánoční drobnost.
Poplatek 30,-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 7. 12. středa od 14:00, Lochovice, Skořápkové svícínky
4 14. 12. středa od 14:00, Lochovice, Třpytkové ozdoby a vánoční přáníčka
4 28. 12. středa od 14:00, Lochovice, Silvestrovské čepičky
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) 7. 12.
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.

n Sedmikráska o.s.
www.sedmikraska-horovice.cz
4 MIKULÁŠSKÉ ČTENÍ
5. 12. pondělí, Palackého náměstí, (u kostela) Hořovice
Nechcete zvát domů Mikulášskou trojici?
Přijďte společně k rozsvícenému stromku ke kostelu na Palackého náměstí. Zde
bude čekat Mikuláš s knihou hříchů, čerti
a andělé. Pomozte Mikuláši a přineste
sepsané hříchy, které vloží do knihy.
Hříšníky mohou být jak děti, tak dospělí.
Balíčky, odměny a dopisy se jménem
hříšníka můžete nosit Mikuláši po telefonické dohodě 30. 11. – 4. 12. nebo 5. 12.
na Palackého nám. 16:45 hod. – 17:45 hod.
za bílou zástěnu. Nadílka začne v 17 hod.
a skončí s posledním hříšníkem. Čekání si
můžete zkrátit nejen čertovskými hrami.
Těší se na Vás Mikuláš, čerti a andělé. Akci
pořádáme ve spolupráci s lesním klubem
Mohykáně a Zděnou Zaječov. Bližší informace: Renata Babelová Tel.: 725 980 975,
mail: sedmikraska-os@seznam.cz
4 ČAKRY, JAK OVLIVŇUJÍ NÁŠ ŽIVOT
14. 12. 17:30- 19:30 v kavárně DOBRÁ ADRESA, Zámecká 10, Hořovice
Co jsou čakry a jaký je jejich význam. Jak
ovlivňovat svůj život a své zdraví pomocí
poznání svých čaker. Vstupné: 70 Kč.
4 ARTETERAPIE PRO DĚTI
14. 12. 16.00- 17.00 hod. ve STUDIU RELAX, Zámecká 10, Hořovice
Jedná se o sebepoznávací kurzy pro děti,
kde formou hry a výtvarného vyjádření
poznávají sebe sama a své místo ve světě.
Tato relaxační hodina děti nejenže naladí na ně samotné, ale také s pomocí cílených postupů pomůže vyrovnaně aktivovat jejich psychiku. Vše s přihlédnutím
k individualitě každého dítěte. Děti se učí
relaxovat a meditovat, projevovat různé
emoce. Ke každému obrázku se rodiče
dozví stručný rozbor, podle daného tématu.
Tímto rodiče uvidí svět dítěte jeho očima.
V každé hodině se řeší jiné téma. (Škola, rodina, příroda…) Vhodné pro děti prvního
stupně a předškolní děti, pro děti zdravé
i s různým hendikepem.
4 ARTETERAPIE PRO DOSPĚLÉ
Jedná se o sebepoznávací kurzy pro dospělé,
kde formou výtvarného vyjádření poznáme
sebe sama a své místo ve světě. Není potřeba
výtvarného nadání! Jen chuť tvořit. Za pomoci relaxační hudby se učíte meditovat,
uvolňovat psychické bloky, pracovat se svými pocity. Jde o proces výtvarné tvorby, ne
o výsledek. Vždy na jiné téma, například:
pocity a komunikace, sebeúcta, asertivita… Záleží na zájmu a vzájemné domluvě.
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. Nutná závazná rezervace na: mobil: 607 185 016 nebo e-mail polak.kamila@
seznam.cz, Aktuální termíny na www.polakova-kineziologie. cz
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informace
n Beroun
n SLZA
7. 12. středa od 19:30
Kulturní dům Plzeňka. SLZA se stala jednou
z nehranější kapel v české éteru. Jejich koncerty jsou permanentně vyprodány...
n BEROUNKO MÁ
8. 12. čtvrtek od 19:30
Sál České pojišťovny. Hosty večera budou český trampský kytarista, zpěvák Tony Linhart se
zpěvačkou Helenou Maršálkovou a profesor
pražské AMU Štěpán Rak.
n ILONA CSÁKOVÁ
A PĚVECKÝ SBOR KRÁKORKY
12. 12. pondělí od 20:00
Kulturní dům Plzeňka. Charitativní koncert známé zpěvačky pro Dobromysl, vystoupí také dětský sbor Krákorky ze ZUŠ V. Talicha v Berouně
pod vedením Mgr. Martiny Rajtmajerové.
n MRAZÍK
18. 12. neděle od 14:00
Kulturní dům Plzeňka. Výpravná pohádka
na klasické téma. Příběh, ve kterém opět vše dobře skončí. Vstupenky v Městském kulturním centru nebo na místě.
n SPIRITUÁL KVINTET
20. 12. úterý od 19:00
Kulturní dům Plzeňka. Spirituál kvintet je jedna
z prvních českých folkových skupin. Za dobu
existence se vystřídalo spousta vynikajících hudebníků, kteří působili i na sólové dráze.

n Bzová
Myslivecký spolek Hředle 2
Vás srdečně zve na

POSLEDNÍ LEČ
K TANCI A POSLECHU HRAJE

Robert Jíša BAND
NEDĚLE 25.12.2016
ZAČÁTEK 20:00 HODIN

KULTURNÍ DŮM BEZOVKA


BZOVÁ

n PEKLO NA ZÁMKU
3. 12. sobota
- strašidelná podívaná v zámeckých pivovarských sklepích – čerti, lucifer, kniha hříchů….
- prohlídky každých 15 minut od 11:00 – 19:00
hodin, kapacita omezená
- vstupenky v prodeji na pokladně zámku
n BENEFIČNÍ VEČER NADAČNÍHO
FONDU ZDEŇKY ŽÁDNÍKOVÉ
3. 12. sobota od 17:00
Zahájení koncertu bude již tradičně patřit dětem
z 2. MŠ Dobříš, poté krátké projekci dokončených
projektů a poděkování sponzorům. Letošním
hostem na koncertě bude hudební skupina SPIRITUÁL KVINTET. Dále zazpívají děti a studenti ze
ZUŠ Dobříš a gymnázia Dobříš. Vstupné: 190 Kč
dospělí / 110 Kč senioři a děti do 15 let. Všichni
umělci vystoupí bez nároku na honorář a výtěžek
jde ve prospěch nadačního fondu.
n VÁNOČNÍ KONCERT
MĚSTA DOBŘÍŠE
16. 12. pátek
n ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ – J. J. RYBA
– PŘÍBRAMSKÁ FILHARMONIE
17. 12. sobota
Více na www.zamekdobris.cz

n KARLŠTEJNSKÝ
KRÁLOVSKÝ ADVENT
18. 12. neděle
12:00 – FOTR A KOLEKTIV, hudba starých časů
13:00 – DOMEČEK KARLŠTEJN
13:15 – SHŠ ALOTRIUM + SHŠ REGINLEIF, šermíři z Černošic
13:40 – ČENKOMOR, hudební skupina z Čenkova
14:30 – Staropražské Vánoce - TŘEHUSK
15:20 – SHŠ ALOTRIUM + SHŠ REGINLEIF, šermíři z Černošic
15:45 – Živý betlém
16:00 – Příchod průvodu s královnou Eliškou
Přivítání královny rychtářem a zástupci vinařského
i pivovarnického cechu. Přípitek karlštejnským vínem. Slovo královny k poddaným. Naražení soudku s karlštejnským pivem Karlíček – přípitek. Pavel
ZEDNÍČEK přivítání královny. Pavel VÍTEK
na počest královny. OHNIVÉ KEJKLE metačů
ohně. Historický a stylový jarmark.
17:00 a od 19:00 na hradě Česká mše vánoční

SOUTĚŽ O HODNOTNÉ CENY
INFORMACE A REZERVACE

n DĚTI DEŠTĚ + FETCH!
2. 12. pátek od 20:00
Kafé Bar Bárka. dezolath / hard / art / rock /
noise / punk / dance

n Zaječov
n ADVENTNÍ KONCERT
VE SVATÉ DOBROTIVÉ
11. 12. neděle od 15:00
Kostel v Zaječově. Vystoupí sbor JENTET s vícehlasnými úpravami spirituálů doprovázenými kytarou a kontrabasem. Vstup dobrovolný.

n Zbiroh

MĚSTSKÉ MUZEUM
n BETLÉMY ZDEŇKA MANNA
do 7. 1. 2017
n LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ ADVENTNÍ
POŘAD - S PRVNÍ VLOČKOU
4. 12. neděle od 15:00
ZÁMEK
n VÁNOČNÍ KONCERT
11. 12. neděle
n ŠTĚDRÝ DEN NA ZÁMKU
24. 12. sobota

n Žebrák

www.mshredle2.cz

n Dobříš - zámek
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n Točník

n Karlštejn



n ADVENTNÍ PROHLÍDKY NA ZÁMKU
3. – 4. 12., 10. – 11. 12., 17. – 18. 12.
Nechte se unést klidnou předvánoční atmosférou
na zámku Dobříš. Součástí prohlídky je výstava betlémů spolku Příbramských betlémářů. Ve
všední dny od čtvrtka 1. 12. do čtvrtka 22. 12. je
možné adventní prohlídku rezervovat. Kontakt:
prohlidky@zamekdobris.cz, tel.: 318 521 240.

n PRODEJ KAPRŮ
21. - 23. 12. od 9:00 do 16:00
SR2000 s.r.o., e-mail: sr2000@quick.cz

n Lochovice
n VI. LOCHOVICKÝ VÁLEČEK
18. 12. neděle od 13:00
Soutěž o nejlepší vánoční cukroví, 13:00-13:45
příjem cukroví do soutěže, 14:00- 14:30 vyhodnocení porotou a předání cen. V rámci soutěže
prodej vánočních stromků.

HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK
n HVĚZDÁRNA DĚTEM
1. 12. čtvrtek od 18:00
Kreslený příběh o planetách, promítání noční
oblohy s ukázkou zvířátek, prohlídka kopule
s hlavním dalekohledem, pohádka z hvězd.
n TO NEJ Z KOSMONAUTIKY
8. 12. čtvrtek od 18:00
Posbírali jsme pro vás nejzajímavější videa
a zajímavosti z oblasti kosmonautiky a rádi se
s vámi o ně podělíme!

www.mesto-horovice.cz

informace
KULTURNÍ KLUB
n PRODLOUŽENÁ V TANEČNÍCH
2. 12. pátek od 19:00
Mikulášská nadílka a country tance.
n MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERT
4. 12. neděle od 15:00
Zveme všechny rodiče a jejich ratolesti.
n COMMEDIA FINITA
8. 12. čtvrtek od 19:00
Divadelní soubor Karla Soukupa se zvučnými
jmény jako je Valerie Zawadská, Anna Kulovaná, Kateřina Macháčková, Lucie Kožinová
a Karel Soukup zahraje představení COMMEDIA FINITA. Lístky je možné zakoupit u pí
Ulčové v Elektře za cenu 300 Kč.
n ZÁVĚREČNÝ VĚNEČEK
9. 12. pátek od 18:00
Poslední lekce tanečních.
n VÁNOČNÍ JARMARK
10. 12. neděle
Přijďte ochutnat, nakoupit, vyrábět nebo si
poslechnout vánoční písničky. Na programu
budou různá vystoupení.
n VÁNOČNÍ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
14. 12. čtvrtek od 16:00
n DISKO S DJ TEDDYM
17. 12. sobota
n DISCO STARÝ PECKY
25. 12. neděle
DJ Mgr. Zdeněk Vranovský.
n SILVESTR 2016
31. 12. sobota od 20:00
Hraje kapela „Vepřové hody“, moderátorem
večera je Zdeněk Vrba, hostem bude zpěvačka
Iva Hajnová. Těšte se na tombolu, občerstvení
a doufám i dobrou zábavu.

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

n Zubní pohotovost
4 3. - 4. 12. MUDr. Holmanová Jarmila, Hořovice, Komenského 49, tel.: 311 516 660
4 10. - 11. 12. MUDr. Joukl Jan, Králův Dvůr,
Průmyslová, tel.: 724 275 395

4 17. - 18. 12. MUDr. Kaiser Zdeněk, Hořovice, K Nemocnici 1106, tel.: 311 559 812
4 23. 12. MUDr. Karel Zdeněk, Beroun, Medicentrum, tel.: 311 746 414
4 24. 12. MUDr. Zaytsev Dmitry, Beroun,
Havlíčkova 1732, tel.: 727 836 818
4 25. 12. MUDr. Kovaříková Anna, Beroun,
Medicentrum, tel.: 311 746 41
4 26. 12. MUDr. Krabcová Vladimíra, Beroun 3, Pod Haldou 64, tel.: 311 621 973
4 27. - 28. 12. MUDr. Krůta Václav, Beroun,
Havlíčkova 113, tel.: 311 625 901
4 29. - 30. 12. MUDr. Kurťáková Katarína,
Beroun 3, Pod Haldou 64, tel.: 311 621 973
4 31. 12. - 1. 1. MUDr. Laštovičková Václava,
Komárov, Buzulucká 480, tel.: 311 572 765
Pohotovostní služba od 8:00 do 11:00.

n Církve
n CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ
4 Roráty (v adventu každé pondělí a úterý
v 6:00 kaple Loreta – Hořovice).
4 Sobota 24. 12., Vigilie Narození Páně –
mše svaté: 14:00 Praskolesy, 16:00 Hostomice,
22:00 Mrtník, 24:00 Hořovice, kostel sv. Jiljí.
4 Neděle 25. 12., Narození Páně – mše svaté:
8:30 Lochovice, 10:00 Hořovice, kostel sv. Jiljí,
11:30, Mrtník, 15:00 Praskolesy

4 Pondělí 26. 12., sv. Štěpána – mše svaté: 8:30
Lochovice, 10:00 Hořovice, kostel sv. Trojice,
16:00 Hostomice.
4 Sobota 31. 12., poděkování za uplynulý
rok – mše svaté: 14:00 Hořovice, kostel sv. Jiljí,
16:00 Hostomice
4 Neděle 1. 1., Slavnost Matky Boží, Panny
Marie – Nový rok – mše svaté: 8:30 Lochovice,
10:00 Hořovice, kostel sv. Jiljí, 11:30 Mrtník,
15:00 Praskolesy.
4 Návštěva betléma: neděle 25. 12., od 14:00
do 17:00 ve všech kostelech hořovické farnosti.
4 Pouť při příležitostí svátku svatého Mikuláše se bude konat v kostele v Praskolesích v úterý 6. 12. v 18:00.
n CÍRKEV EVANGELICKÁ
4 FARNÍ SBOR ČCE v Dobříši srdečně zve
veřejnost na tradiční Vánoční hru dětí a mládeže, 11. 12. (Třetí Adventní neděle), od 10:00
v Evangelickém kostele v Hořovicích – Valdecká 408. Letos jsme pro Vás nacvičili hru br.
Faráře Luďka Rejchrta: „VĚŽ“. Vstupné dobrovolné, určeno pro potřeby dětí a mládeže.
4 Zveme rovněž na pravidelné bohoslužby,
každou neděli (kromě 11. 12.) od 8:30; Boží
Hod vánoční, 25. 12., od 8:30 s vysluhováním
sv. Večeře Páně.
4 Bohoslužby na Nový rok, 1. 1. 2017, od 8:30
s vysluhováním sv. Večeře Páně.

Poděkování Mozartovi 2016
Koncertní cyklus žáků Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice
z klavírní a pěvecké třídy Květuše Ernestové PODĚKOVÁNÍ MOZARTOVI 2016
k 260. výročí narození a 225. výročí úmrtí Wolfganga Amadea Mozarta pokračuje dalšími hudebními událostmi.
Na první adventní neděli 27. listopadu se pod
záštitou starosty města Hostomice Víta Šťáhlavského uskutečnil v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Bezdědicích ADVENTNÍ KONCERT
s názvem EXSULTATE, JUBILATE.
V pátek 9. prosince měla být v divadelním sále
radnice v Hořovicích uvedena premiéra hudebně
dramatického pořadu na motivy opery hudebního
velikána TAJEMSTVÍ KOUZELNÉ FLÉTNY. Bohužel musel být tento koncert pro nemoc odložen
a bude uveden v náhradním termínu.
Závěrečným koncertem pak bude tradiční
ADVENTNÍ KONCERT s rozdáváním Betlémského světla v kostele Narození Panny Marie
v Mrtníku v sobotu 17. prosince od 16 hodin.
Třída Květuše Ernestové spolupracuje také na provedení České mše vánoční Jakuba Jany
Ryby v rámci projektu Vánoce s Pražským salonním orchestrem. Informace a rezervace
na www.zameckanokturna.cz. Srdečně zveme.

HUDEBNĚ DRAMATICKÝ POŘAD

TAJEMSTVÍ KOUZELNÉ
FLÉTNY
Mikulášské rytířské turnaje

Z CYKLU PODĚKOVÁNÍ
MOZARTOVI 2016
Ve dnech 3. a 4. 12. se v Hořovicích v areálu jezdeckého ranče Opatrný
K 260. VÝROČÍ NAROZENÍ
225.
ÚMRTÍ
uskutečníA
rytířské
turnajeVÝROČÍ
na koních v podání
středověkého divadla Traken.
V
humorně
laděném
představení
uvidí
diváci
napínavá
klání urozených rytíWOLFGANGA AMADEA
MOZARTA
řů, jezdeckou dovednost, dřevcové souboje, souboje muže proti muži, spousty kaskadérských
kousků a nezvykléVÍDEŇ)
podívané. Představení začínají v sobotu
(27.1.1756, SOLNOHRAD
– 5.12.1791,
3. 12. ve 14:00 a v 17:00 hodin, v neděli 4. 12.pouze ve 14:00 hodin. Princezna Adriana a všichni rytíři se těší na vaši návštěvu.
Petr Novák

www.mesto-horovice.cz

Účinkují:

Táňa Rezková zobcové (flétny)
Luboš Louda (trubka)
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Úspěchy mladých rybářů u MO ČRS Hořovice
Družstvo rybolovné techniky, které reprezentuje MO ČRS Hořovice ve složení Amálka
Ungrová, Tobias Kočkár, Martin Kulhavý a Tomáš Spáčil, dosáhlo v letošním roce hned několika krásných výsledků.
V prvé řadě se nám podařilo vybojovat
krásné čtvrté místo v Lize mládeže, kde závodí
družstva z celé republiky. Jarní kolo pořádalo
město Bohumín a podzimní kolo se odehrálo
ve Frýdlantu v Čechách.
Na jaře jsme v Zaječově, kde je naše „tréninkové středisko“, pořádali mistrovství Středočes-

(Bílina), kde dokázal vyhrát po čtvrté v řadě,
což se v chlapecké kategorii ještě nikomu nepovedlo.
Závodů bylo ještě několik, ale nedají se popisovat všechny zvlášť. Nejdůležitější v letošní
sezóně byl fakt, že se naši mladí závodníci dokázali po celou sezónu zlepšovat a všichni si vytvořili pěkné osobní rekordy. Pro Tomáše byla
letošní sezóna poslední mezi mládeží, příští rok
už bude závodit mezi dospělými. Nadále však
zůstává v našem týmu jako trenér a věřím, že
i jako vzor pro ostatní členy družstva. Pro vaši

Za možnost takto závodit patří velký dík
všem rodičům našich závodníků, za velkou
podporu a obětavost, bez které by nebylo
možné závodit na takové úrovni. Také děkuji
za podporu naší rybářské organizaci Hořovice,
městu Hořovice, obci Zaječov a sponzorům.
Radek Spáčil

Úspěchy	
  mladých	
  rybářů	
  u	
  MO	
  ČRS	
  Hořovice	
   Veřejné bruslení - zimní stadion
Čtvrtek 1. 12. 8:00 - 14:30
Pátek
2. 12. 8:00 - 15:30
Sobota
3. 12. 10:45 - 13:30, 18:30-22:00
Neděle
4. 12. 6:30 - 7:45, 13:30 - 15:30
Pondělí 5. 12. 12:45 - 14:30
Úterý
6. 12. 8:00 - 14:30
Středa
7. 12. 8:00 - 16:30
Čtvrtek 8. 12. 11:45 - 15:00
Pátek
9. 12. 8:00 - 16:45
Sobota 10. 12. 6:30-8:45, 15:45 - 17:15
Neděle 11. 12. 6:30 - 7:45
Pondělí 12. 12. 12:45 - 14:30
Úterý
13. 12. 8:00 - 14:30
Středa 14. 12. 8:00 - 16:30
Čtvrtek 15. 12. 11:45 - 15:00
Pátek
16. 12. 8:00 - 16:45
Sobota 17. 12. 6:30-8:45
Neděle 18. 12. 6:30 - 7:45, 13:30 - 15:30
Pondělí 19. 12. 12:45 - 14:30
Úterý
20. 12. 8:00 - 14:30
Středa 21. 12. 8:00 - 16:30
	
  Čtvrtek 22. 12. 11:45 - 15:00
n Zleva: Tomáš Spáčil, Martin Kulhavý, Tobias Kočkár, a Amálka Ungrová
Pátek
23. 12. 8:00 - 16:30
	
  	
  	
  	
  	
  Zleva:	
  Tkého
omáš	
  Skraje,
páčil,	
  Mkterého
artin	
  Kulhavý,	
  
Tobias	
  Kočkár,	
  
a	
  Amálka	
  
Ungrová	
   představu, Amálka začala letošní sezónu 172
se zúčastnilo
přes
50 dětí.
Sobota
24. 12. 08:00 - 16:00
Byť nám počasí nepřálo a celý závod provázebody, a během celého roku se dokázala zlepšit
	
  
Neděle 25. 12. 8:00 - 10:00, 12:00 - 18:00
la velká zima a sněhové přeháňky, tak se s tím
na 262 bodů, Martin začal s 255 body a dokázal
dětítechniky,	
  
vypořádala
jedničku.MO	
  
Naši
seve	
  zlepšit
378 U
bodů,
Tobias
vytáhlMzartin	
  
252
Pondělí 26. 12. 08:00 - 17:15
	
  Družstvo	
  většina
rybolovné	
  
které	
  rna
eprezentuje	
  
ČRS	
  záHořovice	
  
složení	
  na
Amálka	
  
ngrová,	
  
Tobias	
  toKočkár,	
  
o dsobě
vědět
ve všech
kategoriích
– krásných	
  
na 387výsledků.	
  
bodů. Vzhledem k tomu, že všech pět
Kulhavý	
  avodníci
	
  Tomáš	
  Sdali
páčil,	
  
osáhlo	
  
v	
  letošním	
  
roce	
  
hned	
  několika	
  
Úterý
27. 12. 8:00 - 17:15,
Amálka vyhrála suverénně začátečníky, Martin
disciplín trénují teprve jeden rok a vzhledem
Středa
28. 12. 8:00 - 10:30, 13:15-18:30
	
  V	
  prvé	
  řadě	
  
e	
  nám	
  pmezi
odařilo	
  
vybojovat	
  
krásné	
  
místo	
  
v	
  Lize	
  mkládeže,	
  
kde	
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družstva	
  těšit
z	
  celé	
  
Jarní	
  
byl sdruhý
žáky
a Tobias
třetíčtvrté	
  
ve své
katejejich věku,
se můžeme
narepubliky.	
  
příští rok,
kdykolo	
  
Čtvrtek
29. 12. 8:00 - 10:30, 13:15-15:45
pořádalo	
  gorii,
město	
  Tomáš
Bohumín	
  
a	
  podzimní	
  
kolo	
  se	
  odehrálo	
  ve	
  Frýdlantu	
  
v	
  Čechách.	
  
jasně
ovládl juniory.
kluci
budou mít medaile z mistrovství republiPátek
30. 12. 8:00 - 10:30, 13:15-18:45
Následovaly závody Českého poháru v Meky a Amálka se o to jistě také pokusí, vždyť je
Na	
  jaře	
  jsme	
  v	
  Zaječově,	
  kde	
  je	
  naše	
  „tréninkové	
  středisko“,	
  pořádali	
  mistrovství	
  Středočeského	
  kraje,	
  kterého	
  se	
  zúčastnilo	
  
Sobota 31. 12. 8:00-19:00
Frýdku-Místku
v Českých
Budějo-velká	
  zto
náš
benjamínek
a spousta
a medailí
přes	
  50	
  dziboří,
ětí.	
  Byť	
  ve
nám	
  
počasí	
  nepřálo	
  aa	
  celý	
  
závod	
  provázela	
  
ima	
  
a	
  sněhové	
  
přeháňky,	
  
tak	
  se	
  spohárů
	
  tím	
  většina	
  
dětí	
  
vicích.
TomášNmezi
těmitodzávody
stihl
závod
teprve čeká.
Neděle
1. 1. 10:00-21:30
vypořádala	
  
na	
  jedničku.	
  
aši	
  závodníci	
  
ali	
  o	
  sobě	
  
vědět	
  
ve	
  všech	
  kjiategoriích	
  
– 	
  Amálka	
  vyhrála	
  suverénně	
  začátečníky,	
  
Světového
poháru
Rakousku.
technika je sport jako každý
Martin	
  byl	
  
druhý	
  mezi	
  
žáky	
  a	
  vTobias	
  
třetí	
  ve	
  Následovalo
své	
  kategorii,	
  MiTomáš	
  jasně	
  Rybolovná
ovládl	
  juniory.	
  
Každé pondělí od 15:30 - 16:30 a úterý od
strovství juniorů a žáků ve Velkých Pavlovicích,
jiný, úspěchy se nedají naplánovat, ale mohou
16:00 - 16:45 je nábor kluků / a holek ve
Následovaly	
  
závody	
  
eského	
  poháru	
  
v	
  Meziboří,	
  
ve	
  Frýdku-‐Místku	
  
a	
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  předpokládat,
Českých	
  Budějovicích.	
  
Tomáš	
  
mezi	
  těmito	
  
na které
seČnominovali
všichni
naši kluci,
a rozse
jako jejich
trenér
jim jezávody	
  
přeji stihl	
  věku 5-9 let. Nábor je ve spolupráci DSLH.
závod	
  Světového	
  
p
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v
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N
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M
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a hlavně díky jejich píli tomu také věřím.
Do konce roku je nábor zadarmo. Je pro
všichni	
  naši	
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  rozhodně	
  
se	
  tam	
  
neztratili.	
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  tJiž
o	
  bzyla	
  
premiéra,	
  na	
  řádků
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všechny, kteří se chtějí naučit hrát hokej,
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  a	
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  příslibem	
  do	
  budoucna.	
  
kými talenty a velkým příslibem do budoucna.
na závody po celé republice a někteří závodinebo to chtějí alespoň zkusit.
jelobhajovat	
  
na mistrovství
obhajovat
i vv	
  kzahraničí.
Během
sezóny
absolvují
naši
Tomáš	
  Spáčil	
  Tomáš
jel	
  na	
  mSpáčil
istrovství	
  
svůj	
  loňský	
  
titul,	
  a	
  to	
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aké	
  
ategorii	
  junioři	
  
povedlo.	
  
Zvítězil	
  
již	
  po	
  páté	
  
v	
  řadě	
   Každý pátek od 17:00 - 17:45 a každou neloňský
titul,
a to
se takéPro	
  
v kategorii
junio15 až
20na	
  závodů
a najedeme
ročně
(dvakrát	
  svůj
v	
  žácích	
  
a	
  třikrát	
  
mezi	
  
juniory).	
  
Tomáše	
  byl	
  
ještě	
  jeden	
  závodníci
vrchol	
  sezóny,	
  
a	
  to	
  
Mistrovství	
  
světa,	
  které	
  
pořádala	
   děli od 9:15 - 10:00 je kurz bruslení. Kurz je
ři povedlo.
pátévyhrát	
  
v řadě
tisíc kilometrů.
Když
k tomu
připoletos	
  Česká	
  
republika	
  (Zvítězil
Bílina),	
  kjiž
de	
  dpo
okázal	
  
po	
  (dvakrát
čtvrté	
  v	
  řadě,	
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ož	
  se	
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  c10
hlapecké	
  
kategorii	
  ještě	
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nepovedlo.	
  
pro všechny co se chtějí naučit bruslit.
v žácích a třikrát mezi juniory). Pro Tomáše
čítáme nutné výdaje a rybářské pruty, navijáky,
Sledujte rozpis na ww.zs.horovice.cz,
Závodů	
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  Pro	
  Tomáše	
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ství světa, které pořádala letos Česká republika
vysoká částka na každého závodníka.
poslední	
  mezi	
  mládeží,	
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  rok	
  už	
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  mezi	
  dospělými.	
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  sezónu	
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  a	
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n HOŘOVICKÝ
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IX., vychází 1. 12. 2016.
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pět	
  disciplín	
  
trénují	
  
teprve	
  
a	
  vzhledem	
  
k	
  jejich	
  věku,	
  
se	
  můžeme	
  
a	
  příští	
  
rok,	
  313,
kdy	
  e-mail: ic@mesto-horovice.cz. Náklad 3 600 výtisků.
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