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Muzeum se 31. března
slavnostně otevírá
Mateřská škola Hořovice
zve rodiče k zápisu děti
4. května 2017 od 15 hodin
Provozní podmínky:
Provoz denně 6:00 – 16:30 hodin
Přerušení provozu - letní prázdniny: 3 týdny
Strava:  hodnocena odborníky jako  velmi
dobrý jídelníček
Kroužky SVČ Domeček: Jóga, Pastelka,
Keramika
Strategie a priority MŠ Hořovice:
8 Pozitivní klima, dobré vztahy, bezpečné
prostředí
8 Jasný řád a pravidla
8 Individuální péče o všechny děti
8 Systém logopedické terapie, 3 metodické poradny
8 Příprava na další stupeň vzdělávání
8 Aplikování programu Začít spolu do
všech tříd – budování center aktivit, důraz na samostatnost a řešení problémů  
8 Režimové zásady: pitný režim, individuální formy odpočinku, pohyb
Programy pro předškoláky zdarma:
8 Angličtina hrou
8 Cvičení v tělocvičně 1.ZŠ
8 Předplavecký výcvik

Muzeum Českého krasu, p. o. přivítá poslední březnový den první návštěvníky v nově obnovené pobočce
Muzea Hořovicka v Hořovicích, která se nachází v prostorách Starého
zámku.
Do kulturního života města se tak vrací muzejní fenomén s kořeny sahajícími
do 90. let 19. století. Základy hořovických
muzejních sbírek souvisí s Národopisnou
výstavou českoslovanskou, konanou v roce
1895 v Praze. Ta si kladla za cíl ukázat nejen život českého a slovanského lidu, ale
i podpořit jeho emancipační snahy v rámci
habsburské monarchie. Velkolepé výstavě
dominovaly předměty z různých krajů zachycující jejich osobitý ráz.   Snaha uchovat tyto poklady i budoucím generacím
dala podnět ke vzniku malých muzeí, která
v podobném duchu pokračují ve sbírkotvorné činnosti dodnes. Bohužel se dnes lze
setkat s názorem, že ukrývají jen hromadu
nepotřebného harampádí bez umělecké či
vědecké hodnoty. Málo kdo je vnímá jako
nenahraditelné svědky společenského, politického či hospodářského života obyvatel
regionu.
Nově otevřené expozice navazují
na dlouholetou muzejní tradici v Hořovicích. Hned na chodbě muzea přivítá
návštěvníky komiks, který ukazuje cestu
přeměny předmětu každodenní potřeby
v hodnotný muzejní exponát. Návštěvník

zde také nahlédne do muzejního depozitáře z poloviny 20. století. V první místnosti se přenese do 1. poloviny 20. století,
kde si prohlédne dobový měšťanský interiér a muzejní exponáty ze společenskovědních a přírodovědných sbírek v typických dřevěných vitrínách. Prostřední
místnost odkazuje k tradici cvočkařského
řemesla na Hořovicku a dále představuje uměleckou litinu z produkce místních
slévárenských závodů. Poslední místnost
je věnována brdskému lesu a dřevu jako
každodennímu materiálu našich předků.
Dominuje jí mapa někdejšího hořovického
panství z roku 1895 s fotografiemi hájoven,
mysliven, lesních úřadů a hospodářských
provozů z 1. poloviny 20. století nacházejících se v místech dnes již neexistujícího
vojenského újezdu Brdy.
Za přítomnosti představitelů města,
Středočeského kraje a veřejnosti bude Muzeum Hořovicka slavnostně otevřeno 31.
března v 13:00 hod. společně s Městskou
knihovnou v Hořovicích a Městským informačním centrem, které získaly do užívání nově opravené prostory v bývalé zámecké konírně. Do areálu Starého zámku
se tak vedle městské galerie soustředí další
významné kulturní a vzdělávací instituce města. O kulturní program zahájení se
postarají žáci a žákyně Základní umělecké
školy Josefa Slavíka Hořovice.
Mgr. Dana Hradilová
Muzeum Českého krasu, p. o.

Tým odborníků MŠ:
8 plně kvalifikovaný učitelský sbor
8 asistenti pedagoga
8 školní asistent
8 speciální pedagožky
8 logopedické asistentky

Městská knihovna Hořovice:
Skutečně se stěhujeme!

POZVÁNKA:
Den otevřených dveří 17. 3. 2017

Tak už to opravdu vypuklo. Městská knihovna v Hořovicích se stěhuje. V polovině února
jsou již do nových prostor přestěhovány všechny
knihy, které obvykle najdou čtenáři v půjčovně
pro dospělé nebo pro děti. Téměř všechny knihy již mají své místo na regále (zhruba 25.000
knih). Knihy ze skladu jsou zatím sbalené
do krabic a čekají na transport. Ke knihovně patří také kanceláře pro knihovnice a pro účetní.
K přesunu vybavení z těchto místností se zatím
chystáme.  Třídíme a balíme dokumenty a další
věci, které „půjdou“ s námi na Starý zámek, kde
finišuje oprava a úprava kanceláří. S přestěhováváním těžkých krabic, regálů a dalšího vybavení
nám pomáhají zaměstnanci Městské správy bytového a nebytového fondu.
Stejnou cestu jako knihy bude muset podniknout také veškeré počítačová technika, takže
je jisté, že nějakou dobu nebude pro veřejnost

Více na: www.mmshorovice.webnode.cz

Svoz bioodpadu v březnu
svoz TKO pátek = sudý týden BIO
pondělí

6. 3. 2017

svoz TKO středa = lichý týden BIO
pondělí

13. 3. 2017

svoz TKO pátek = sudý týden BIO
pondělí

20. 3. 2017

svoz TKO středa = lichý týden BIO
pondělí
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27. 3. 2017

přístupný online katalog ani emailová adresa.
Zatím nikdo z nás nedokáže odhadnout, kdy
bude možné knihovnu otevřít pro veřejnost,
ale všichni se snažíme, aby to bylo co nejdříve.
Všem našim čtenářům děkujeme za trpělivost
a za pochopení. Těšíme se na viděnou v nových
prostorách Starého zámku.
Knihovnice

Vítání občánků
V sobotu 29. dubna se bude konat na hořovickém zámku „Vítání nových občánků města Hořovice“. Pokud budou mít rodiče zájem
se akce zúčastnit, mohou se v předstihu přihlásit u J. Šrámkové, tel. 737 124 123 nebo
u Mgr. Ulčové, tel.: 724 716 300. Přihlášení
obdrží pozvánku s časovým termínem.

www.mesto-horovice.cz
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Zakázky malého rozsahu
Až v roce 2015 se podařilo na hořovické radnici prosadit předpis, který stanovuje postup zadávání zakázek malého rozsahu, podle kterého je možné radnicí
kupovat zboží, služby nebo objednávat stavební práce. Radní si ale při tomto objednávání sami sobě udělují výjimku, předpis obejdou a objednávkou tak často
oslovují předem určeného dodavatele. Jsem přesvědčen, stejně tak i kontrolní
výbor bezvýsledně opakovaně upozorňuje, že tento postup není zcela v pořádku. Stejně tak vidím i rozpor s § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek, který
pro zadávání i těchto zakázek stanovuje mimo jiné povinnost dodržovat zásady
transparentnosti a přiměřenosti, zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace. Kontrolní výbor navrhuje a já budu na jednání zastupitelstva prosazovat,
aby udělování výjimek bylo v co možné nejnižší míře a vlastní použití výjimky
bylo radou v zápisu vždy odůvodněné. Neboť v roce 2016 radní tímto způsobem
netransparentně zadali zakázky za několik miliónů korun, například objednávky
projektových dokumentací na opravu chodníků za 780 a 820 tisíc korun, dokumentace revitalizace Stareč 300 a 287 tisíc, 483 tisíc ulice pod nádražím, 303 tisíc
dokumentace ulice k nemocnici, 565 tisíc projekt na půdní vestavbu ve škole, 363
tisíc a 1.1 milionu korun projektová dokumentace na autobusový terminál, další
projekty se dál schvalují obdobným způsobem.
Ing. Petr Karban, zastupitel za Hnutí ANO
Výše uvedený předpis, který
„stanovuje postup zadávání zakázek
malého rozsahu“, nemusel být radě
a radním nijak vnucen, ale vznikl přímo z její vůle. Tato směrnice
vskutku stanovuje „postup zadávání zakázek malého rozsahu“, podle
kterého je možné radnicí „kupovat
zboží, služby nebo objednávat stavební práce“.
Výjimky z této směrnice, již si
rada sama stanovila, nejsou vedeny
snahou předpis záměrně obcházet
a činit něco, co by mělo být skrytým a netransparentním. Výjimky
se ve většině případů týkají projekčních prací, kdy snahou radnice
je, aby všechny nezbytné stupně
projektové dokumentace prováděl
týž projektant nebo stejná projektová kancelář, přestože každý stupeň
dokumentace – od studie proveditelnosti po dokumentaci prováděcí – je objednáván zvlášť. To proto,
že každý ze stupňů projektů určuje
a upřesňuje podmínky, za nichž
může být stavba realizována – až
po rozpočet. Dokumentaci pro stavební povolení má smysl vypracovávat až v situaci, kdy „město“ má také
zajištěnu realizaci a finanční prostředky. Prováděcí dokumentace by

měla být zároveň dokumentací zadávací, aktuální ve chvíli, kdy město
stavební akci zadává v rámci veřejné
obchodní soutěže. Jde nám o to, aby
stupně projektové dokumentace
vypracovával týž projektant (pokud
se osvědčil), tedy aby odpovědnost
za zdar díla byla nedílná a autorský
dozor pak ručil za celý projekt.
Rovněž se snažíme ctít – jako
v případě projektu autobusového terminálu na náměstí Boženy
Němcové – autorství projektanta,
architekta, jenž vytvořil celou architektonickou koncepci úprav a podle
jehož projektu se již část autobusového nádraží realizovala. Je to věc
morálky a uznání „duševního díla“
v rámci intencí zákona o autorství.
Posledním případem, vymykajícím se znění směrnice, jsou situace,
kdy z vážných důvodů (zpravidla
časových) by striktní dodržení
směrnice zhatilo možnost podat žádat o dotaci v termínu stanoveném
výzvou.
Přesto se rada bude snažit, aby
těchto výjimek bylo co nejméně
a aby usnesení obsahovalo také
zdůvodnění případné výjimky.
Ondřej Vaculík
místostarosta Hořovic

Otevíráme nové Informační centrum
i Městskou knihovnu Ivana Slavíka    
Společně se slavnostním otevřením Muzea Hořovicka v prostorách Starého
zámku v pátek 31. 3. 2017 – viz pozvánka na str. 2, bude také otevřena knihovna
v nově adaptovaných prostorách bývalé konírny Starého zámku a Informační
centrum, v němž bude rovněž prezentován Mikroregion Hořovicko a Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR se zaměřením na Brdy. Začátek slavnostního otevření je ve 13 hodin. Srdečně Vás zveme!
Ondřej Vaculík, místostarosta Hořovic

www.mesto-horovice.cz

Hnutí ANO podporuje
Projekt integrace středočeské
hromadné dopravy s pražskou
Věřím, že mnozí občané
Hořovic cítí rovněž potřebu integrace našeho města
do středočeské hromadné
dopravy s pražskou. Jestliže
mluvíme o rovnoměrném
a komplexním rozvoji regionu, tak nesmíme opomenout
ani dopravní obslužnost
i těch nejvzdálenějších obcí
od centra, v našem případě
Prahy. V tomto integračním
procesu samozřejmě upřednostňujeme i systém jednotné jízdenky odstupňované
projetými pásmy v kombinaci vlak, autobus a všechny
druhy pražské hromadné dopravy.
Na krajském sněmu hnutí Ano jsem měl možnost
neformálně hovořit s naší
novou paní hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou
na toto téma. Cítila rovněž
tu samou potřebu integrace
všech obcí v kraji do jednotného dopravního systému.
Hovořili jsme rovněž o koordinaci a neustálém zkvalitňování přestupních vazeb při
konstrukci nových jízdních
řádů, tak aby nedocházelo
ve spádových obcích rozvázání spojů při přestupech vlak
autobus a opačně. Tyto mezi
sebou vzájemně rozvázané
spoje nutně potom generují
další problém, kterým jsou  
v mnohých obcích nedostatečné parkovací plochy P+R
pro občany, kteří musí potom
na vlakové nebo autobusové spoje někam dojet autem
a zaparkovat. Paní hejtmanka
Jaroslava Pokorná Jermanová
při rozhovoru sdělila, ať naše
poznatky a přání urychleného řešení integrace města
Hořovice a okolních obcí
v rámci středočeské hromadné dopravy s pražskou
písemně předložíme krajskému radnímu panu Františku
Petrtýlovi (za Hnutí ANO
2011). Mezitím následovalo několik setkání a jednání
našich členů místního hnutí
s panem radním Petrtýlem
a vedoucím oddělení dopravní obslužnosti Krajského
úřadu panem Ing. Martinem
Jarešem. Následně byl zaslán

koncipovaný dopis s našimi
poznatky a požadavky integrace města Hořovice a okolních obcí do středočeské hromadné dopravy s pražskou.
V dopise jsme vyzdvihli již
zmíněné potřeby komplexní potřeby řešení hromadné
dopravy v rámci kraje s návazností na pražskou integrovanou dopravu. Upozornili
jsme na významný potenciál
našeho města ohledně rozvoje průmyslových podniků
ve městě a okolí, významná
regionální nemocnice, nově
vzniklá Chráněná krajinná
oblast Brdy a zároveň naši
občané, kteří každodenně
dojíždí za prací, vzděláním
a jednáními s institucemi,
to vše nutně vede k intenzivnímu jednání o plné dopravní integraci. Naše žádost
o integraci dopravy vychází
z materiálů a programového prohlášení zastupitelstva
Středočeského kraje.
Náš dopis panu radnímu
pro dopravu Františku Petrtýlovi (za Hnutí ANO 2011)
nezůstal bez odezvy. Bylo přislíbeno, že představitelé města Hořovice budou přizváni
k jednání ohledně integrace
do středočeské hromadné dopravy s pražskou. Pan radní
v dopise uvedl, že za reálný
termín integrace našeho města a okolních obcí vidí konec
roku 2017. Věřím tedy, že
město při jednáních o integraci dopravy za město Hořovice svým kladným přístupem
k hromadné dopravě, vstoupí
především prostřednictvím
pana místostarosty Ondřeje
Vaculíka, který se vždy zasazoval o komfortní hromadnou
dopravu, včetně parkovišť, odbavení cestujících, čekárny.
Samozřejmě, že i z naší strany
jsme ochotni pomoci městu
při jednáních i s odbornými
konzultacemi. Věříme tedy,
po vzoru obcí na Mělnicku,
které se na počátku letošního
roku napojily na systém jednotné jízdenky, že budeme následovat tento směr i v našem
městě a přilehlých obcích.
Ing. Ladislav Ludvík
(Hnutí ANO 2011)
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z usnesení rady města
Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 25. ledna 2017
n Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo,
podle které společnost SPF Group, s.r.o.
zpracuje, za cenu 300.000 Kč bez DPH,
tj. 363.000 Kč vč. 21% DPH, žádost o dotaci do programu IROP, týkající se výstavby autobusového terminálu na Náměstí Boženy Němcové v Hořovicích.
n Rada stanovuje datum konání veřejného zasedání zastupitelstva města
na 20. 2. 2017.
n Rada na základě podané žádosti obce
Rpety souhlasí dle ustanovení § 6 odst.
6 písmene b) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) ve znění pozdějších
přepisů s pořízením územního plánu
obce Rpety úřadem územního plánování MěÚ Hořovice, jakožto příslušného
úřadu dle ustanovení § 6 odst. 1 písmene c). Náklady spojené se zpracováním
územního plánu hradí obec Rpety.
n Rada souhlasí s podáním podnětu
Státnímu pozemkovému úřadu – pobočka Beroun, k zahájení komplexní
pozemkové úpravy v katastrálním území Velká Víska, z důvodu vypořádání
majetkových poměrů pod navrženým
„východním“ obchvatem města Hořovice a z důvodu vypořádání majetkových
poměrů pod navrženou cyklostezkou
Hořovice – Tihava. Rada zároveň pověřuje Ing. Grunta k zajištění veškeré
administrace pro podání žádosti a k zahájení komplexní pozemkové úpravy
v k. ú. Velká Víska.
n Rada se seznámila s nařízením vlády
č. 414/2016 Sb., podle kterého je zvýšen
maximální možný limit odměn členům
zastupitelstev. Vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2017 nepočítal s navýšením
těchto odměn, rada navrhuje zastupitelstvu odměny ponechat v dosavadní výši.
n Rada podle § 102, odst. 2, písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,
rozhodla o změně platu ředitelky příspěvkové organizace - Městská mateřská
škola Hořovice Bc. Heleny Nesnídalové
podle přílohy, která je nedílnou součástí
originálu zápisu s účinností od 1. února
2017.
n Rada podle ustanovení § 102, odst. 2,
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o změně platu
ředitele příspěvkové organizace Městská
správa bytového a nebytového fondu
Hořovice Ing. Jaroslava Pelána podle přílohy, která je nedílnou součástí originálu
zápisu s účinností od 1. února 2017.
n Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol
u příspěvkových organizací města Hořovice, které byly provedeny ve IV. čtvrtletí
2016.
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem veřejných prostranství, komunikací a chodníků za účelem pořádání
29. ročníku Cibulového jarmarku v Hořovicích v rozsahu obvyklém v minulých
letech, v době od pátku 6. 10. 2017, 18:00
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hod. do soboty 7. 10. 2017, 22:00 hod.
Rada zároveň souhlasí s bezplatným
pronájmem sálu a přísálí v budově radnice č. p. 2/2, v době od čtvrtka 5. 10.
do neděle 8. 10. 2017 a s udělením výjimky z Obecně závazné vyhlášky města
Hořovice č. 3/2014 o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných psychotropních látek na veřejném prostranství
v pátek 6. 10. 2017, v době od 17:00 hod.
do 22:00 hod. a v sobotu v době od 9:00
hod. do 22:00 hod.
n Rada nesouhlasí s dlouhodobým
pronájmem parkovacího stání za účelem provozování rychlého občerstvení
na parkovišti v Pražské ulici.
n Rada souhlasí s textem smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti spojené se smlouvou o právu
provést stavbu, včetně příloh č. 1 a 2,
s Římskokatolickou farností Hořovice,
která se týká umístění a vybudování
dešťové kanalizace, plánované v rámci
stavby nazvané Hořovice - odvodnění
kostela sv. Jiljí.
n Město Hořovice schvaluje přijetí individuální účelové dotace na „Odstranění škod vzniklých po přívalovém dešti
a krupobití dne 23. 5. 2016“ z Odboru
regionálního rozvoje Středočeského kraje pro rok 2016 ve výši 2.598.000 Kč.
n Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního
předpisu č. 3/2016 a tedy s cenovou nabídkou, podle které doplní společnost
ČIP Plus s.r.o., za cenu 279.993 Kč bez
DPH, tj. 338.792 Kč vč. 21 % DPH, městský kamerový dohlížecí systém o další
dvě kamery.
n Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního
předpisu č. 3/2016 a tedy s cenovou nabídkou, podle které zpracuje společnost
PROJEKT IV s.r.o., za cenu 238.000 Kč
bez DPH, tj. 287.980 Kč vč. 21% DPH,
dokumentace ke stavebnímu řízení
na akci „Revitalizace lokality Stareč“.
n Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu č. 3/2016 a tedy s cenovou
nabídkou, podle které zpracuje společnost ANTA s.r.o., za celkovou cenu
258.000 Kč bez DPH, tj. 312.180 Kč vč.
21% DPH, postupně všechny potřebné
stupně projektové dokumentace na akci
nazvanou: Výstavba parkoviště P+R
jako součásti terminálu, náměstí Boženy Němcové v Hořovicích. Zdržel se: 1
Mgr. Renata Wachtlová.
n Na základě žádosti Domova Na Výsluní rada města Hořovice doporučuje
zastupitelstvu města schválit podání
žádostí o dotace z programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické
základny sociálních služeb 2016-2020
Městem Hořovice jako zřizovatelem
dané organizace, k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Žádost bude
podána na akci: „Nákup automobilu
s úpravou pro převoz osob se sníženou
schopností pohybu - Domov na Výsluní“ a na stavebně investiční akci: „Modernizace koupelen v bytech Domu
s pečovatelskou službou Hořovice“. Dále
rada doporučuje zastupitelstvu schválit
spoluúčast města ve výši minimálně 25%
z celkových uznatelných výdajů.
n Rada schvaluje přípravu podkladů
pro změnu závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku u akce „SPORTOVNÍ
HALA HOŘOVICE“ dle ustanovení §

222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek ve znění pozdějších
předpisů. Dále rada pověřuje zastoupením (viz ustanovení § 43 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů) společnost ACCON managers & partners,
s.r.o., IČ: 26 72 47 91.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívajícího
v oprávnění zřídit a provozovat součást
distribuční soustavy na pozemku parcelní č. 1763 v k. ú. Hořovice za cenu
5.663,- Kč.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích
parcelní č. 497, 437, 513/2, 286/3, 753/12
a 611/1 v k. ú. Hořovice se společností
ČEZ Distribuce, a. s., spočívající ve výměně distribuční soustavy – zemního
kabelového vedení nízkého napětí. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí
137 běžných metrů za cenu 500,- Kč/bm
+ DPH dle platných předpisů.
n Rada souhlasí se zněním dohody
o ukončení nájmu části pozemku parcelní č. 462/1 v k. ú. Hořovice z důvodu
jeho dalšího nevyužívání nájemcem.
n Rada souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy, podle které budou orgány města Hořovice vykonávat místo
orgánů obce Lážovice přenesenou působnost v agendě projednávání přestupků. Smlouva se uzavírá na dobu určitou
ode dne právní moci udělení souhlasu
Krajského úřadu Středočeského kraje
do 31. 12. 2018.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o nájmu části pozemku, podle které
město pronajme Společenství vlastníků
bytových jednotek domu čp. 1230 Hořovice část pozemku parcelní č. 942/1 v k.
ú. Velká Víska o výměře 42 m2 za účelem
vybudování bezbariérové přístupové
rampy k domu čp. 1230 v ul. Višňová.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou
do 31. 12. 2018. Nájemné činí 20,- Kč/
m2/rok.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy
o nájmu pozemků, podle které město
pronajímá Kynologickému klubu Hořovice – AVZO TSČ a Základní organizaci
Kynologický klub Hořovice pozemky
parcelní č. 827/19 a č. 827/35 v k. ú. Velká Víska za účelem využívání pro výcvik
psů ve sportovní kynologii. Smlouva se
uzavírá na dobu určitou do 1. 7. 2058.
Nájemné činí 1.000,- Kč ročně.
n Rada souhlasí s návrhem Řídící skupiny komunitního plánování na rozdělení
finančních prostředků v rámci výběrového řízení pro poskytnutí dotace z rozpočtu města Hořovice – sociální oblast
(viz příloha originálu zápisu) pro rok
2017 a zároveň schvaluje znění smluv
na přidělené dotace.
n Rada souhlasí v souladu se  Zásadami
pro poskytování dotací z rozpočtu města
Hořovice – sociální oblast s vypsáním
doplňujícího výběrového řízení na poskytnutí dotace na adiktologické služby
pro rok 2017, a to k 1. únoru 2017.
n Rada města Hořovice schvaluje doplnění pevného pořadníku pro přidělení
bytů pro dvojice v Domě s pečovatelskou

službou Hořovice dle přílohy zápisu,
který byl sestaven v souladu s vnitřním
předpisem Kritéria pro přidělování bytů
v Domě s pečovatelskou službou Hořovice.
n Rada města Hořovice schvaluje dokument Program prevence kriminality
města Hořovice na r. 2017.
n Rada souhlasí s účastí města v rámci mezinárodní kampaně „Vlajka pro
Tibet“ a s vyvěšením vlajky dne 10. 3.
2017 na budově radnice. Zdržel se: 1
Dr. Ing. Jiří Peřina.
n Rada souhlasí se stanovením závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím města na rok 2017 podle návrhu
v příloze originálu zápisu.
n Rada nesouhlasí se spoluúčastí na financování systému prevence na Základní a Mateřské škole Tlustice, neboť město
Hořovice není jejím zřizovatelem.
n Rada nesouhlasí s prominutím částky vyměřené za užívání veřejného prostranství firmě Staveko Příbram.
n Rada bere na vědomí výsledek projednání s dotčenými obcemi jejich event.
zájem o dohodu dle § 179 odst. 2 školského zákona.
n Rada souhlasí s přijetím finančního
daru ve výši 1 850,- Kč od města Králův
Dvůr na částečné pokrytí potřeb klienta
Domova, p. Fr. Nováka.
n Rada souhlasí s umístěním bannerů
„Pojď hrát hokej“ pro účely rozvojového
projektu ČSLH na oplocení u Speciální školy a na zábradlí u Společenského
domu. Bude zpoplatněno dle Obecně
závazné vyhlášky o místních poplatcích
č. 2/2013.
n Rada bere na vědomí oznámení ředitelky 1. ZŠ o volném dnu pro žáky 27. 01.
2017 z organizačních důvodů (odstávka
vody).
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem radničního sálu Gymnáziu Václava Hraběte pro uskutečnění besedy
s Prof. Martinem Hilským dne 16. 2.
2017 od 9:00  do 12:00 hodin.
n Rada souhlasí se stanovením termínu zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v MMŠ Hořovice na 04. 05. 2017
od 15:00 hodin v budově Větrná čp. 869.
n Rada souhlasí se stanovením přerušení provozu MMŠ Hořovice v době hlavních prázdnin od 17. 7. do  4. 8. 2017.

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 8. února 2017
n Rada souhlasí s textem smlouvy o dílo,
podle které společnost SPF Group, s.r.o.
zpracuje, za cenu 300.000 Kč bez DPH,
tj. 363.000 Kč vč. 21% DPH, žádost o dotaci do programu IROP, týkající se výstavby autobusového terminálu na Náměstí Boženy Němcové v Hořovicích.
n Rada souhlasí se zněním výzvy pro
podání nabídek na zpracování územní
studie a s podáním žádosti pro získání dotace na pořízení územních studií
v zastavitelných plochách města Hořovice a to z dotačního titulu Ministerstva
pro místní rozvoj ČR – Integrovaného
regionálního operačního programu –
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informace
výzva č. 9, kdy finanční spoluúčast žadatele činí 10 % z celkových nákladů.
Pořízení územní studie je podmínkou
pro další rozvoj města v lokalitě Pod
Nemocnicí, Nad Statkem a Západní
sídliště, kdy jejich pořízení je stanoveno
projednávaným novým územním plánem města Hořovice.
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem zasedací místnosti a sálu radnice v Hořovicích k pořádání  okresního
kola soutěže MŠMT ve hře na smyčcové nástroje, které se uskuteční v pondělí
20. února 2017 od 8:00 do 13:00 hodin.
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Hořovické muzice,
za účelem konání zkoušek v termínech
dle přílohy.
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice ASK Hořovice v AČR za účelem konání besedy
s účastníkem Rallye Dakar Martinem
Macíkem ml., a to dne 14. 2. 2017
od 17:00 hod.
n Rada se seznámila s dendrologickým
průzkumem celkem 18 ks vzrostlých topolů černých, rostoucích v ulici Ke Stadionu na břehu Červeného potoka
a v areálu fotbalových hřišť, doporučující tyto stromy pokácet z důvodu jejich
havarijního stavu.
n Rada souhlasí s textem smlouvy
o dílo, podle které zpracuje společnost ANTA s.r.o., za cenu 258.000 Kč
bez DPH, tj. 312.180 Kč vč. 21% DPH,
všechny potřebné stupně projektové
dokumentace týkající se výstavby parkoviště na Náměstí Boženy Němcové
v Hořovicích.
n Rada souhlasí s textem smlouvy
o dílo, podle které provede společnost
ČIP Plus s.r.o., za cenu 279.993 Kč bez
DPH, tj. 338.792 Kč vč. 21% DPH, doplnění městského kamerového dohlížecího systému v Hořovicích o dvě kamery,
jednu v areálu Starého zámku a druhou
u objektu „Pavon“ na sídlišti Višňovka.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu
na pozemku parcelní č. 286/3 v k ú. Hořovice se společností ČEZ Distribuce, a.
s., spočívající ve stavbě kabelového vedení nízkého napětí pro dodávku elektrické energie pro objekty č. p. 305, 306
v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah
věcného břemene činí cca 16 běžných
metrů za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle
platných předpisů.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu
na pozemcích parcelní č. 701/5, 701/7
a 831/79 v k. ú. Velká Víska se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající
ve stavbě kabelového vedení nízkého
napětí pro dodávku elektrické energie
pro pozemek parcelní č. 831/8 v k. ú.
Velká Víska. Předpokládaný rozsah
věcného břemene činí cca 23 běžných
metrů za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle
platných předpisů.
n Rada souhlasí se zněním Dodatku č.
1 ke smlouvě o dílo se společností Vista
Consulting, s. r. o., kterým se upravuje
termín realizace plnění.
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n Rada souhlasí se záměrem vybudování šikmé bezbariérové rampy u bytového domu č. p. 1230 v Hořovicích
na části pozemku parcelní č. 942/1 v k.
ú. Velká Víska a s budoucím prodejem
zastavěné části pozemku vlastníkům
bytových jednotek domu čp. 1230 Hořovice. Rada doporučuje zastupitelstvu
města budoucí prodej části této nemovitosti schválit.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti ve prospěch vlastníka pozemku  
parc. č. 920/3 v k. ú. Velká Víska společnosti NH Hospital, a. s., týkající se
vjezdu na budoucí parkoviště situované
na uvedeném pozemku.
n Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku,
vč. přílohy č. 1 na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru
činností podle zákona č. 108/2006 Sb.,
zajišťujících pomoc a podporu osobám
za účelem sociálního začlenění nebo
prevence sociálního vyloučení, na rok
2017 č. S-0094/SOC/2017 se Středočeským krajem, Zborovská 11, 150 21
Praha 5.
n Rada souhlasí s poskytnutím zálohy
na příspěvek na činnost  FK Hořovicko
ve výši 49.990,- Kč.
n Rada v souladu s ustanovením § 102
odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, uděluje příspěvkovým organizacím města
souhlas s přijímáním peněžitých darů
účelově neurčených, podle ustanovení § 37b) zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, a to spo-

lečně pro více právních úkonů do výše
100 000 Kč. K přijímání darů převyšujících tuto částku si vyhrazuje udělování předchozího souhlasu v každém
jednotlivém případě. Přehled o přijatých darech a jejich poskytovatelích
bude součástí výsledků hospodaření,

které organizace předkládají dle stanovených závazných ukazatelů za příslušný kalendářní rok.
n Rada souhlasí s uzavřením dohod
o vytvoření společného školského obvodu pro předškolní vzdělávání dětí
s obcemi Felbabka, Hvozdec a Rpety.

Problémy autobusové dopravy
pokračování z 1. strany
Při předávání vašich stížností
manažeři Arrivy vždy požadují, abychom přesně uvedli, kdy, kde a v kolik hodin kritizovaný spoj nejel, někdy se s námi přou, že není možné,
že by nejel, že si stížnosti poněkud
vymýšlíme, a že už dávno je všechno v pořádku. Zpětně se nám to
špatně dokládá, i když podle mého
by nejpřesněji sama Arriva měla
vědět, který svůj spoj není schopna
obsloužit a proč. Jestliže to její manažeři ani nevědí, pánbůh s nimi.
Nyní věcně: Od závěru minulého roku Arriva svou dopravní činnost určitě zlepšila – půjčila si řidiče
atd. a učinila další organizační opatření.   Nevíme však, do jaké míry
a jaký je současný stav. Proto prosíme vás, kteří autobusy jezdíte, abyste
nás o nedostatcích hromadné autobusové dopravy informovali nikoli
obecným nadáváním na ni a na nás,
ale konkrétním sdělením „kdy, kde,

a v kolik hodin“. Jedině tak jsme
schopni spolupracovat na nápravě.  
6. 3. 2017 proběhne jednání,
organizované Krajským úřadem
Středočeského kraje, „Příprava objednávky regionální veřejné drážní osobní dopravy Středočeského
kraje pro období 2017/2018“. Součástí programu jsou také „náměty
k tvorbě nového jízdního řádu ČD
2017/2018. Ten České dráhy tvoří
s velikým předstihem. Stálo by za to,
aby mezi účastníky tohoto jednání
byla též Arriva a měla možnost se
podílet na koordinaci vlakového
a autobusového jízdního řádu.  Není
možné, aby autobusy přivážely lidi
k vlakům po jejich odjezdu s tím, že
„změna jízdního řádu ČD je projevem jejich svévole a Arriva si rovněž
bude jezdit podle svého“. Stav, k němuž došlo na konci minulého roku,
se už nesmí opakovat.
Ondřej Vaculík
místostarosta Hořovic

Vážení občané, v souvislosti se zkvalitňováním služeb v našem městě a
zlepšováním informovanosti občanů a komunikace s nimi zavádíme novou
informační službu - Mobilní rozhlas. Tato služba reflektuje komunikační
trendy 21. století. Díky ní budete vždy včas informování formou SMS, e-mailu
nebo hlasové zprávy o důležitých aktualitách nebo krizové situaci (povodně,
krupobití, výpadky energií atd.).
Služba Mobilní rozhlas je občanům poskytována ZDARMA!

Jak se mohu zaregistrovat?



Přes registrační formulář na adrese:
horovice.mobilnirozhlas.cz
Vyplněním registračního ústřižku
- leták potom stačí doručit na obecní úřad

Obyvatelé registrovaní v databázi stávajícího Infokanálu budou automaticky převedeni do databáze Mobilního rozhlasu!
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník MěÚ Hořovice tímto oznamuje v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění (dále jen zákon o úřednících), vyhlášení
výběrového řízení na obsazení pracovního místa

samostatný odborný referent
odboru technického a dopravního
Pracovní náplň: zajišťování výkonu státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích, projednávání přestupků a správních deliktů v dopravě, povolování taxislužby.
Místo výkonu práce: Městský úřad Hořovice, katastrální území města Hořovice a správní obvod Městského úřadu Hořovice.
Platové zařazení: max. 10. platová třída, dle NV č. 564/2006 Sb. v platném znění
Pracovní poměr: na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce
Předpokládaný den nástupu: 1. 7. 2017 nebo dle dohody
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ve znění
pozdějších předpisů:
n fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, plně svéprávná n státní občan České republiky, popřípadě
cizí státní občan s povoleným trvalým pobytem na území České republiky, ovládající jednací jazyk n
bezúhonnost
Jiné požadavky stanovené územním samosprávným celkem pro vznik pracovního poměru:
n vysokoškolské vzdělání n znalost práce na PC (Windows, MS Office) n řidičské oprávnění skupiny
„B“ n praxe při výkonu veřejné správy výhodou n zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou
Uchazeč podá k územnímu samosprávnému celku PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKU, která musí obsahovat tyto náležitosti:
n jméno, příjmení, titul n datum a místo narození n státní příslušnost n místo trvalého pobytu n číslo
občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana n kontaktní
spojení GSM a e-mailová adresa n datum a podpis uchazeče
Doklady, které zájemce připojí k přihlášce:
n životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech n výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský
stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením n ověřená kopie dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání n ověřená kopie o případném vykonání zvláštní odborné způsobilosti
Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 13:00 hod. dne 28. 4. 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 technického a dopravního“
Adresa, na kterou lze přihlášku ve výše uvedené lhůtě odeslat: Městský úřad Hořovice, Palackého nám.
2/2, 268 01 Hořovice
Poučení uchazeče dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Osobní údaje poskytnuté uchazečem v přihlášce a jejích přílohách městu Hořovice jako správci jsou
povinně poskytovanými údaji pro účely výběrového řízení v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Neposkytnutí požadovaných
osobních údajů má za následek vyřazení uchazeče. Po posouzení přihlášek výběrovou komisí budou
uchazeči informováni o výsledku výběrového řízení na adresu uvedenou v přihlášce. Nebudou žádní
další příjemci osobních údajů uchazeče.
Po ukončení výběrového řízení je možné si osobně vyzvednout předložené doklady do 30. 6. 2017 na
odboru organizačním a obecní živnostenský úřad, Palackého nám. 640, v kanceláři č. 108. Po uplynutí
této lhůty budou doklady skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu zrušit, nebo
nejmenovat žádného z uchazečů, kteří doručili přihlášku do funkce samostatný odborný referent odboru
technického a dopravního.
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Hořovická společnost
spořádaná, ano či ne?
Když jsem před několika lety poprvé vystoupila z vlaku na hořovickém
nádraží a pohlížela na krajinu města,
překvapil mne pokojný výjev, převaha
načervenalých střech, činžáky a fabriky „uklizené“ na okraji, pás lesa
táhnoucí se na protějším horizontu
kopce jako pomyslný štít, chránící civilizaci pod sebou. Tohle je typ města
s atmosférou venkova, tady se nikdo
před nikým neschová, není kam utéct.
Tady možná i fungují principy spolupráce mezi lidmi, která není ve velkoměstech možná, běželo mi tenkrát
hlavou.
Tři roky na Hořovicku, rok formálního
i aktivního občanství v Hořovicích a téměř
roční služba v Nízkoprahovém zařízení pro
děti a mládež již přineslo spoustu zkušeností, které upřesnily mé tehdejší představy.
V oblasti, na kterou se zaměřuji nejen
pracovně, ale i coby rodič, mají Hořovice
citelnou mezeru v nabídce vyžití pro docela
velkou skupinu dětí a dospívajících.  Volnočasové aktivity se omezují na nepříliš viditelné kroužky anebo velmi viditelný sport.
Oba póly jsou určeny pro děti z uvědomělých, finančně zabezpečených rodin. Hořovice přitom nejsou městem plným uvědomělých a finančně zajištěných rodin.
Co s těmi, jejichž rodiče nemají vysoké
příjmy nebo jsou odkázáni na dávky sociální
podpory? Anebo kam s dětmi, jejichž rodiče
k izolovanému prostředí kroužků či soutěžnímu sportu neinklinují? Proč jsou přímo
ve středu města zpustlé a zarostlé plochy,
které by mohly sloužit jako místa dobré realizace kreativních občanů, ale i těch, kteří
jsou často označováni jako „bezprizorní“?
Posílení městské policie a kamerového
systému je záslužná a prospěšná odpověď
na potřebu města, avšak z čeho tato potřeba
vůbec vyplývá? Není zvýšení ostrahy města
spíše řešením důsledku než příčiny?
Investuje se především do hmoty, Hořovice však potřebují investovat také do lidských zdrojů, na kterých stojí budoucnost.
Vím, že toto téma může vyvolávat rozpaky,
hlavně pro stávající vůdčí a politické stálice, protože výsledky podpory sociální sféry
se nedostavují v krátkém časovém úseku.
Inovace stávajícího přístupu k městu jako
živému celku se projeví spíše formou odkazu nástupcům, což není často líbivé pro
dnešní společnost bažící po „self – promo“
v čase svého přímého působení. Je potěšující, že radní a někteří zastupitelé Hořovic si
tuto skutečnost uvědomují a nízkoprahové
zařízení v našem městě může fungovat. Zatím nelze hovořit o příliš živé spolupráci, ale
jsem přesvědčena, že vlažnost ze strany města je způsobena především návykem spolupráce s dosavadními poskytovateli služeb.
Od února letošního roku se ale tým pracovníků skládá z hořovických občanů, což
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informace
je historicky poprvé od spuštění provozu
zařízení v roce 2014. Trávení času docházejících není limitováno prostory budovy
bývalého kina, ale lze jej rozprostřít i do terénu, péči o veřejnou zeleň či pomoc s probíhajícími úpravami města. Sociálně-terapeutická podpora neznamená zdaleka jen
promlouvání do duše u stolu mezi čtyřma
očima potažmo čtyřmi stěnami. Z praxe
vím, že aktivity v terénu s dobrým metodickým vedením mají mnohem větší přesahy
než řízená indoorová činnost, a že spojení
práce a zážitku v účastnících zanechává víc,
než „teoretické“ návyky. Možnost kreativně
pracovat s veřejným prostorem města a pozvolné otevírání možnosti jejich zapojování
do trvalejší spolupráce, je podle mě jeden
z nejlepších nástrojů prevence u naší cílové
skupiny.
Děti rychle odrůstají. Uživatelé služeb
nízkoprahu jsou děti a mládež ve věku 1118let a po dovršení svých 19. narozenin
vypadávají ze služby. Je k zamyšlení, že takzvaně nepřizpůsobiví ve věku kolem 20 let,
kteří ničí veřejný majetek Hořovic, se zde
nezjevili zničehonic. I tihle byli kdysi dětmi
a mladistvými. To, že se rozhodli pro tento
riskantní způsob života, je způsobeno různými vlivy, ale nelze přehlédnout, že jde
i o důsledek dlouhodobé pasivity těch, kteří disponovali či dosud disponují mocí věci
měnit. Není nutné, aby nám v Hořovicích
vyrůstali další bezprizorní a v životě neorientovaní lidé. Skladba docházejících k nám
do nízkoprahu ukazuje, že je zde velký potenciál. Nejedná se pouze o děti a mladistvé
z oslabeného sociálního prostředí, čas u nás
tráví děti ze spádových obcí, kterým nenavazuje autobusové spojení hned po skončení výuky ve škole, studenti SŠ, kteří se připravují na budoucí život po maturitě, anebo
třeba ti, kteří se dočasně vyskytují v Hořovicích a nechtějí setrvávat v osamělosti.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
není prodlouženou rukou Městského úřadu, ale přesto je dobrou možností prevence,
kterou není vhodné nahlížet jako boj s větrnými mlýny.   V Hořovicích je dost příležitostí pro změnu, a každý krok se počítá.
Samozřejmě je třeba být připraven na dílčí
nezdary, motivace našich docházejících je
velmi křehký materiál, ale rozhodně má velký smysl nevzdávat se předem, a nekončit
u planých schůzek a teoretických plánů. To,
co se děje v ulicích města, je totiž skutečné.
Najít a získat vhodné hmotné zdroje a materiální zabezpečení není těžkostí,
jsou-li správní lidé na správných místech.
V dnešní době existuje spousta dotačních
programů ať už státních, nadačních či z Evropské unie, ale jsou to lidé a jejich záměry, kdo nakonec proměňují jejich hodnotu
ve viditelné a hmatatelné výstupy. Stejně
tak lidé žijící na území města Hořovice jsou
odrazem města samotného, jeho podpisem,
a je jen na nás, jaká ta signatura bude.
Kristýna Mikésková
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník MěÚ Hořovice, pan Bc. Michal Hasman, 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

vedoucí odboru finančního a školství
Pracovní náplň: odbor spravuje městský rozpočet a finanční fondy, zajišťuje financování města a jeho příspěvkových organizací, zajišťuje vedení komplexního účetnictví města v souladu se zákonem o účetnictví,
vykonává správu místních poplatků, zajišťuje finanční kontrolu dle zákona o finanční kontrole ve veřejné
správě, zajišťuje hospodaření s majetkem města v souladu s ustanovením zákona o obcích, zajišťuje výkon
státní správy na úseku školství pro správní obvod obce s rozšířenou působnosti, podílí se na zpracování
investičního výhledu a rozvoje města.
Místo výkonu práce: Městský úřad Hořovice, katastrální území města Hořovice a správní obvod Městského úřadu Hořovice.
Platové zařazení: max. 11. platová třída , dle NV č. 564/2006 Sb.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou, zkušební doba 6 měsíců
Předpokládaný den jmenování: 1. 8. 2017 nebo dle dohody
Předpoklady pro jmenování vedoucího úředníka dle § 4 zákona o úřednících:
Zájemce musí splňovat následující předpoklady: n fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, plně svéprávná n státní občan České republiky, popřípadě cizí státní občan s povoleným trvalým pobytem na
území České republiky, ovládající jednací jazyk n bezúhonný n uchazeč narozený do 1. 12. 1971, že
splňuje předpoklady stanovené zákonem č. 451/1991 Sb.
Jiné požadavky stanovené územním samosprávným celkem pro vznik pracovního poměru:
n vysokoškolské vzdělání se zaměřením na řízené činnosti nebo veřejnou správu ( specializace ve
studijním oboru ekonomickém, personálním nebo finančním výhodou) n znalost zákona o rozpočtech
územních samosprávných celků a zákona o účetnictví n znalost správního řádu a zákona o obcích
n znalost zákoníku práce n znalost zákonů týkajících se problematiky odměňování úředníků a členů
zastupitelstva n znalost dotačního řízení (dotačního managementu) n orientace v dalších souvisejících
právních předpisech n znalost práce na PC (Windows, MS Office…) n řidičské oprávnění skupiny min
„B“ n zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti odboru výhodou n komunikační
schopnosti, vystupování, samostatnost, týmový přístup, ochota dále se vzdělávat
Uchazeč podá k územnímu samosprávnému celku PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKU, která musí obsahovat tyto náležitosti:
n jméno, příjmení, titul n datum a místo narození n státní příslušnost n místo trvalého pobytu n číslo
občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana n kontaktní
spojení GSM a e-mailová adresa n datum a podpis uchazeče
Doklady, které zájemce připojí k přihlášce:
n životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností n výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový
doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením n ověřená kopie dokladu o
nejvyšším dosaženém vzdělání n ověřená kopie o případném vykonání zvláštní odborné způsobilosti n
uchazeči narození do 1. 12. 1971 osvědčení vydané Ministerstvem vnitra dle zákona č. 451/1991 Sb., (lustrační osvědčení) n čestné prohlášení uchazeče narozeného do 1. 12. 1971, kterým osvědčuje skutečnosti
uvedené v § 2 odst. 1 d) až h) zákona č. 451/1991 Sb. n čestné prohlášení o bezúhonnosti, že uchazeč
nebyl v posledních 5-ti letech pravomocně uznán vinným za přestupek nebo správní delikt
Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 16:00 hod. dne 15. 5. 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 – vedoucí odboru finančního a školství“
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 31. 7. 2017 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 vedoucího odboru finančního a školství.
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Kulturní a společenský servis
n Klub Labe
Vísecké nám. 198, e-mail: labe.prochor@
seznam.cz, www.klublabe.cz
n BRDY HISTORICKÉ III.
1. 3. středa od 19:00
V rámci projektu Science Café. Téma: ČERNÉ
ZLATO POD BRDY (historie těžby černého
uhlí v mirošovské a skořické pánvi). Přednáší:
RNDr. Martin Lang. Téma: ZANIKLÉ OBCE
V BRDECH. O tom, kde byla Padrť a co to
slovo znamená, vás seznámí přednáška o zaniklých obcí. Přednáší: Mgr. Tomáš Makaj.
n RODINNÝ FILM – filmová projekce
2. 3. čtvrtek od 19:30
Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dva
teenageři, jejichž rodiče se vydali na plavbu
jachtou po oceánu? Co udělá odloučení s dosud perfektně fungující rodinou? A co když do
tohoto rodinného „testu“ vstoupí další, nečekaně dramatická událost? Odpovědi na tyto
otázky hledá ve svém druhém celovečerním
filmu talentovaný režisér Olmo Omerzu.
n ROCKSANA
4. 3. sobota od 20:00
Koncert & křest videoklipu, host: Michal Skořepa (STROY).
n RICHARD MÜLLER: NEPOZNANÝ
– filmová projekce
9. 3. čtvrtek od 19:30
Richard Müller patří již 25 let k nejvýraznějším osobnostem hudební branže v ČR
i na Slovensku. Během své kariéry zažil dramatické vzestupy i pády, jednou dokonce vyhlásil, že s hudbou nadobro končí.
n EXPEDIČNÍ KAMERA 2017
11. 3. sobota od 18:00
Tradiční filmový festival.
n ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT
– dětská projekce
12. 3. neděle od 16:00
Moderní metropole zvířat Zootropolis je město jako žádné jiné. Je to velkolepé velkoměsto,
ve kterém žijí pospolu zvířata ze všech koutů
světa. Když však do města dorazí optimistická
strážnice Judy Hopkavá, zjistí, že být prvním
králíkem v policejním sboru velkých a drsných zvířat není žádná legrace... Režie Byron
Howard a Rich Moore.
n NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA
– filmová projekce
16. 3. čtvrtek od 19:00
Režisérka Jitka Němcová představuje ve svém
celovečerním dokumentu životní příběh Vladimíra Mišíka, vynikajícího muzikanta, člověka, který si vždycky stál za svým a nenechal se
zkorumpovat ani mocí a metály, ani komercí.
Snímek Nechte zpívat Mišíka je v distribuci
doplněn předfilmem, krátkým animovaným
filmem Superbia maďarské režisérky Lucy
Tóth.
n PORTA 2017
18. 3. sobota od 13:00
Podbrdské kolo.

8

n PAPU PAPUA – „CESTA ZA LIDOJEDY“
22. 3. středa od 19:00
Přednáška spojená s projekcí fotografií a filmů. Tomáš Kubeš (1972) fotograf, novinář
a cestovatel. Fotografii se věnuje vášnivě již
od dětství stejně jako cestování a poznávání
odlišných kultur.
n THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK –
THE TOURING YEARS – filmová projekce
23. 3. čtvrtek od 19:30
Neznámý příběh známé kapely.
n UDG – EMOTIKON TOUR 2017
25. 3. sobota od 20:00
Předprodej v IC Hořovice probíhá!
PŘIPRAVUJEME:
n DAN BÁRTA & ROBERT BALZAR TRIO
1. 4. sobota od 20:00
Exkluzivní koncert. Předprodej v IC Hořovice
probíhá!

n Společenský dům
Nádražní 606, tel. 311 512 915
n 1. ROČNÍK SPORTOVNÍHO PLESU
4. 3. sobota od 19:00
Pořádá K. fitness Komárov. Moderuje Luděk
Holý, hraje Hej band. Tombola, soutěže, zajímavá vystoupení Vstupenky v IC Hořovice
pouze k stání, cena 160 Kč, v ostatních místech
předprodeje i ke stolům. Předprodej probíhá!
n ARAKAIN
10. 3. pátek od 20:00
11. 3. sobota od 20:00
Již v následujícím roce oslaví metalová kapela Arakain 35 existence na naší scéně. U této
příležitosti chystá pro své fanoušky velkolepé jarní turné ARAKAIN XXXV DOUBLE
TOUR, čítající 30 koncertů na 15 místech po
celé ČR.   Předprodej v IC Hořovice probíhá!
n PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
17. 3. pátek od 19:30
Divadelní představení. Nečekaný příchod
mladé vyzývavé sekretářky dokonale okoření
rodinnou oslavu. Rozmařilým vyprávěním vyvolá u všech mužů paniku a podezření u jejich
manželek. Čí je to milenka? Cena vstupenky:
300 Kč. Předprodej posledních míst v IC Hořovice.

březen 2017

PŘIPRAVUJEME:
n OLYMPIC PERMANENTNÍ TOUR
2017
26. 4. středa
Předprodej v IC Hořovice probíhá!
n SEX PRO POKROČILÉ - divadlo
12. 5. pátek
Předprodej místenek od 1. 3. 2017 v Informačním centru. Vzhledem k plánovanému
stěhování IC v 2. polovině března je možné,
že předprodej bude na několik dní přerušen.
V tom případě se o aktuálním stavu budete
moci informovat na tel. 311 545 301 nebo
603 199 304.
n ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV
26. 9. úterý

Sobota 18. 3. od 9:00 do 12:00
Společenský dům Hořovice

BENEFIČNÍ BAZÁREK

pořádaný za účelem veřejné sbírky na obnovu dětského hřiště v obci SVATÁ organizuje SDH Svatá.
Přijďte prodat a nakoupit!
Vstupné na Bazárek je 30 Kč.
Registrace prodávajících: 731 566 798
nebo svatskehristedetem@seznam.cz
nejpozději do 15. 3.
Sobota	
  18.	
  3.	
  Od	
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n Taneční kurzy
n SPOLEČENSKÝ DŮM
Začátečníci - dospělí:
Pondělí 6., 13., 20. a 27. 3. vždy od 19:00
Mírně pokročilí - dospělí:
Pondělí 6., 13., 20. a 27. 3. vždy od 20:40

www.mesto-horovice.cz

informace
n TANEČNÍ PODZIM 2017
mládež, dospělí  pátky od 8. 9. 2017
Mládež – začátečníci H7
18:30–20:30
Dospělí – stř. a více pokr. H3 20:40–22:15
Společenský dům
dospělí  pondělky od 2.10.2017
Dospělí – mírně pokročilí H2 19:00–20:30
Dospělí – začátečníci H1
20:40–22:10

n Přednášky
n DIGITUS HOŘOVICE
4 JAK SE DĚLÁ ZÁMEK
1. 3. středa od 14:00
Další setkání z cyklu „Ká – Ča“ v objektu Digitus Mise, o.p.s. - Centrum denních služeb Pod
Dražovkou 1142 bude opět určeno hlavně pro
milovníky historie, ale nejen pro ně. Naším hostem
bude podruhé Zdeněk Šinágl, který je správcem
depozitáře zámku Hořovice a jehož únorová
přednáška se setkala s velkým úspěchem. Další zajímavé povídání bude na téma: „Jak se dělá zámek“.

n Domeček Hořovice
Větrná 869, tel. 311 512 223
www.domecekhorovice.cz
n PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE
4 1. – 29. 3. od 14:00 do 17:00. HLÍDACÍ
STŘEDA pro děti MŠ, Komárov budova pošty.
Potřebujete si nakoupit, oběhat úřady, uklidit
nebo si jen tak odpočinout...Každou středu pro
vaše děti  máme připravenou hlídací středu, kde
si budeme hrát a tvořit. Cena je 50,- Kč/ hodina.
4 4. - 11. 3. LYŽAŘSKÝ POBYT NA JASANCE
pro ZŠ, Špindlerův Mlýn - Krkonoše. Týdenní
lyžařský kurz pro děti o jarních prázdninách.
4 6. - 10. 3. od 8:00 do 15:00. JARNÍ
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR HOŘOVICE pro ZŠ,
RC Kaleidoskop. Příměstský tábor s Katkou
a Helenou pro děti od 1. třídy ZŠ.
4 6. – 12. 3. Zimní expedice REJDICE 2017 - LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ V ČECHÁCH. Týdenní
lyžařský kurz pro děti o jarních prázdninách.
4 13. a 15. 3. od 9:00 do 11:00. KERAMIKA PRO MŠ, Domeček Hořovice. Tvoření
z keramické hlíny pro děti z MěMŠ Hořovice.
4 18. 3. od 14:00. SEMINÁŘ PLETENÍ
Z PEDIGU, Liteň. Pletení z pedigu pro veřejnost.  
Upleteme si košíček s víčkem.
4 25. 3. od 8:00 do 16:00. JARNÍ VÝSTAVA
- PLETENÍ Z PEDIGU, Cheznovice. Výroba
jarního košíčku pro děti v rámci Jarní výstavy
v Cheznovicích.
n AKREDITOVANÉ KURZY
4 24. - 26. 3. STUDIUM PEDAGOGIKY, SVČDomeček Hořovice. 40-ti hodinové studium
pedagogiky pro pracovníky s dětmi, vykonávající
dílčí přímou pedagogickou činnost. Určeno pro
vedoucí zájmových útvarů středisek volného času.
Téma prvního bloku -  Volný čas, Cílová skupina,
Osobnost pedagoga, Pedagogický proces.
4 31. 3. - 1. 4. KURZ PRO HLAVNÍ VEDOUCÍ DĚTSKÝCH TÁBORŮ, SVČDomeček Hořovice. Akreditovaný kurz pro
hlavní vedoucí letních táborů. Obsah kurzu –
organizační příprava tábora, práva a povinnosti
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hlavního vedoucího, zodpovědnost hlavního
vedoucího, povinnosti táborových pracovníků,
zákony a vyhlášky týkající se táborů, základy
pedagogiky a psychologie, výměna zkušeností.

n RC Kaleidoskop
http://www.domecekhorovice.cz
/rc-kaleidoskop
Rezervace na 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 1., 15., 22., 29. 3. 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 1., 15., 22., 29. 3. od 10:00. CVIČENÍ
NA MÍČÍCH. Kondiční cvičení pro maminky
(i nastávající). Pro vaše děti během cvičení
zajištěno hlídání v herničce. Nutná rezervace.
Poplatek 50,-Kč/ lekce
4 7., 21. 3. od 16:00. HRAVÉ TVOŘENÍ
S ROMANOU. Tvoření hravou formou pro
děti od 2 let. Nutná rezervace. Poplatek 50 Kč.
4 13., 20., 27. 3. od 9:45. HRAVÉ TVOŘENÍ
S ROMANOU. Tvoření hravou formou pro
děti od 2 let. Nutná rezervace. Poplatek 50 Kč.
4 14. 3. od 16:00. MALÍ ŠIKULOVÉ. Tvoření
pro rodiče a děti od 2 let. Poplatek: 50,-Kč.
4 21., 28. 3. 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.
4 22. 3. od 16:00. SEMINÁŘ ZDOBENÍ
TEXTILU. Máte doma jednobarevné tričko,
ubrus nebo jiný kousek textilu, který vás již
nudí?   U nás si z přinesených kousků můžete
vytvořit jedinečný originál. V ceně kurzu je
zapůjčení barev na textil, šablon a razítek. Nutná rezervace. Poplatek: 100,-Kč
4 25. 3. od 8:00 POHÁDKOVÁ HERNIČKA
pro děti 3-6 let. Sobotní školička určená pro děti
od 3 do 6 let. Zabavíme vaše děti a maminky si
zatím můžou v klidu nakoupit nebo uklidit.
Poplatek 100,-Kč. Nutná rezervace.
4 27. 3. od 9:00. PEDIG S HANKOU.
Pletení košíků, ošatek, táců a dalších důležitých
pomocníků do domácnosti z pedigu. Hlídání dětí
zajištěno. Nutná rezervace. Poplatek: 150 Kč.
4 29. 3. od 16:00. SEMINÁŘ: VÝROBA
SVÍČKY. Přijďte si odpočinout a popovídat
u výroby svíčky. Seminář vhodný pro dospělé.
Poplatek 150,-Kč.  Nutná rezervace.
4 30. 3. od 11:00. MALÍ ŠIKULOVÉ. Tvoření
pro rodiče s dětmi od 2 let. Poplatek 50,-Kč.

n Sedmikráska o.s.
www.sedmikraska-horovice.cz
4 ARTETERAPIE PRO DĚTI - Změna 1.,
22. 3. od 16:00-17:00, ve studiu Relax, Zámecká
10. 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. Vstupné: 70 Kč.
Nutná závazná rezervace na: 607 185 016 nebo
e-mail polak.kamila@seznam.cz.
4 ARTETERAPIE PRO DOSPĚLÉ - Čtvrtek
30. 3. od 18:00, ul. Jungmannova 156, objekt
Teza, 1. p., vlevo. 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 jednou za čtyři týdny. Vstupné:
150 Kč. Nutná závazná rezervace na: 607 185 016
nebo e-mail polak.kamila@seznam.cz.
4 MIMI KLUB A HERNA, TÉMA
ZVÍŘÁTKA - 24. 3. od 15:30 v RC Kaleidoskop, Starý zámek, přízemí.
4 Připravujeme: VELIKONOČNÍ TVOŘIVÉ
DÍLNIČKY - Sobota 1. dubna, vestibul
městského úřadu (bývalá Zemědělská škola)
Za malý poplatek si můžete vyzkoušet v několika
tvořivých dílničkách různé techniky. Domů
si odnesete např. velikonoční a jarní dekorace, výrobky z překližky, papíru, ozdobený
perníček… Naučíte se plést pomlázku, košíček.
Součástí dílniček je prodej a prezentace výrobků
tvořivých lidí.   V koutku se zdravou výživou
se ohřejete u čaje, budete moci ochutnávat
a dozvědět se zajímavé recepty. Více na:  http://
www.sedmikraska-horovice.cz/

n Tvořivý ráj
Palackého náměstí 98, Hořovice
www.tvorivyraj.cz
4 2. 3. - Šijeme s Vendul - Začínáme košíčkem
(kurz vhodný pro začátečníky), lektor: Vendula
Dědová, od 17:00 do 20:00 hod., cena 259,- Kč
4 3. 3. - Šijeme s Vendul - Taška (kapsa) na suché pečivo, lektor Vendula Dědová, od 17:00 do
20:00, cena bude upřesněna
4 9. 3. - Cínování - technika Tiffany - zápich
Květina, 2 kusy, lektor: Eva Cinklová, od 17:15
do 20:00 hod., cena 349,- Kč
4 16. 3. - Keramika pro dospělé - lektor: Jana
Vymazalová, od 17:15 do 19:00 hod., cena 50 450,- Kč dle velikosti výrobku
4 17. 3. - Šijeme s Vendul - Kabelka s koženkou
- lektor: Vendula Dědová, od 17:00 do 20:30
hod, cena bude upřesněna
4 21. 3. - Scrapbook - Netradiční přání (2 různé
druhy) - lektor: Jana Vymazalová, od 17:15 do
20:00, cena bude upřesněna
4 24. 3. - Šijeme s Martinou - Retro šaty - lektor: Martina Mynářová, od 17:00 do 21:00 hod,
cena 520,- Kč

n Farní charita
FARNÍ CHARITA BEROUN
Aktivity pro děti, dospělé i rodiny probíhají v Azylovém domě sv. Josefa, Lochovice 42
a v Berouně v učebně FCH na adrese Bezručova  
928. Informace na www.charita-beroun.cz
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informace - zdraví
AKTIVITY PRO RODINY
4 Keramika (Lochovice) úterý 13:30 - 15:00,
15.00 – 16:30;  50,- Kč/lekce, p. Marešová
4 Anglický jazyk (Beroun) různé časy/úrovně,  
lektorka p. Kopačková, tel. 732 508 097
4 Anglický jazyk (Beroun) různé časy/úrovně
Stephen Begley, tel. 776 773 442
4 Kurz PC (Beroun) 1. a 15. 3., různé časy/úrovně,
p. Podlahová 733 741 264, p. Průša 723 720 113
4 Doučování (Beroun) čtvrtek 13:00– 16:30,
vyučuje p. Šimandlová. Info po, st 724 074 224.
4 Výtvarný kroužek (Lochovice) středa 15:0016:00  (kromě prázdnin)
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 hod, objednání na tel. 724 074 224

n Králův Dvůr
n ŠLAPE TO I VE FIAKRU
24. 3. pátek od 20:00
Sokolovna, zdarma. Nejen staropražské písničky.

n Točník
KAFÉ BAR BÁRKA
n ATLANTIC CABLE + FLYGY TARS
24. 3. pátek od 20:00
Blues/rock/noise/kytary/zpěv
n OTK + NESBITTS
31. 3. pátek od 20:00
Underground/alternativa

n Zaječov - kino
n PROMÍTÁNÍ Z CEST
Spolek Zděná 2012 Vás srdečně zve na nové promítání
O dobrodružné cestě po zemích Asie a Indonésie, vypráví Marie Humlová.
3. 3. pátek od 19:00 - Třetí díl: Myanmar, Thajsko, Laos, Vietnam, Filipíny, Malajsie, Srí Lanka.

n Zbiroh
MĚSTSKÉ MUZEUM
n „BRDY ZMIZELÉ…“
2. 3. čtvrtek od 17:00
Přednáška Mgr. Tomáše Makaje o zaniklých
brdských zákoutí, stavbách a památkách. Autor
nás provede krajinou Středních Brd, která byla
od roku 1949 postupně uzavírána před civilním
obyvatelstvem, zavede nás na místa romantických zákoutí bývalých hájoven či na planiny
po zaniklých obcí.   
n „PÍSEK PLUS X“
GLASHEIMAT BAYERN
od 9. 3. do 2. 4.
Výstava uměleckého skla bude zahájena
ve čtvrtek 9. 3. v 17:00 ve výstavních prostorách
muzea a představí současné umění německých
umělců ze sdružení Glasheimat Bayern.
n HOŠI OD ZBOROVA
22. 3. středa od 17:00
Přednáška Pavla Hnízdila ke stému výročí
bitvy u Zborova (2. 7. 1917). Autor je členem
České genealogické a heraldické společnosti
v Praze. Mimo jiné se zabývá vojenskými dějinami a regionální vlastivědou Podbrdského
kraje, z něhož po předcích pochází.

n Žebrák
HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK
n STĚHOVÁNÍ NA MARS
2. 3. čtvrtek od 20:00
ESA, NASA a další organizace mají velké plány s Marsem. Denně přicházejí nové informace a zajímavá videa. Přijďte si je poslechnout
a uchvátit se tím nejnovějším v dobývání rudé
planety Mars na Hvězdárně Žebrák!
KULTURNÍ KLUB

n Zdice
Město Zdice a Společenský klub Zdice
Vás srdečně zvou
na koncert 19. ročníku kulturní akce

dice
Z
y
v
o
r
Ponca
Společenský dům Zdice
v sobotu 18. 3. 2017 od 15 hodin

n Zubní pohotovost
jako host vystoupí

slovem provází

Vratislav Velek

Karel Vydra

Předprodej vstupenek a další informace v kanceláři
Společenského klubu Zdice,Husova 369, 267 51 Zdice
tel.
311 685 186, 602 628 867
e-mail spolecensky.klub@mesto-zdice.cz
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4 4. - 5. 3. MUDr. Srpová Marcela Hořovice,
Fűgnerova 389, Alba, tel.: 311 512 119
4 11. - 12. 3. MUDr. Svobodová Eliška Ordinace Buzuluk - Komárov, tel.: 311 572 389

4 18. - 19. 3. MUDr. Šedivá Jitka Beroun, Talichova 825, tel.: 311 624 375
4 25. - 26. 3. MUDr. Šedivá Markéta Beroun,
Wagnerovo nám. 1541, tel.: 311 612 291
Pohotovostní služba od 8:00 – 11:00.

Světový den ledvin
Dne 9. března se po roce opět uskuteční
Světový den ledvin, který každoročně upozorňuje na onemocnění ledvin a nutnou prevenci
v této oblasti. Zájemci si mohou v tento den
v Berouně nechat zdarma vyšetřit své ledviny.  
Akci pořádá Dialýza a.s., Kompletní péče s.r.o.,
která v Berouně poskytuje domácí péči a nefrologickou ambulanci a také Medicentrum
spol. s.r.o.
Tématem letošního ročníku je zejména
obezita a s ní spojená onemocnění ledvin.
Nadváha je silným rizikovým faktorem pro
rozvoj onemocnění ledvin. Zvyšuje hlavní rizikové faktory související s chronickým onemocněním ledvin, jako je cukrovka a vysoký
krevní tlak.   V prostorách polikliniky Medicentra Beroun spol. s r.o. bude od 9 do 12
hodin možné si nechat udělat jednoduché
vyšetření, tzv. screening, a odhalit případné
problémy s ledvinami.  Každý z účastníků obdrží výsledek ihned na místě a následně je mu
doporučen další postup.

Svaz tělesně postižených
Hořovice informuje
Organizace STP   Hořovice pořádá rekondiční pobyt na Slovensku v termálních lázních
Podhájska v penzionu Iveta. Termín pobytu:
15. - 21. 5. 2017. Cena i s dopravou činí 3 100 Kč
a doplatek 65 € v penzionu. K dispozici jsou
čtyři volná místa. Informace podá předsedkyně
organizace Jarmila Gruntová, 605 503 281.
Srdečně zveme na členskou schůzi STP
Hořovice, která se koná v úterý 14. března
2017 od 14 hodin v sále Společenského domu
V Hořovicích. Na programu je informace
o podzimním pobytu v Piešťanech, pořádaného v termínu 5. -10. listopadu, nebude chybět
občerstvení  a doprovodný program hudebního
vystoupení. Přijďte si poslechnout a společně si
zazpívat písně vašeho mládí. Během členské
schůze proběhne charitativní akce ,,Pomáhej
s humorem“.  Každý, kdo si koupí červený nos symbol KONTA  BARIÉRY, pomůže tělesně postiženým občanům a dětem. Děkujeme všem,
kdo přispějí. Není těžké milovat dítě zdravé
a krásné, milovat člověka zdravého a krásného.
Jen velká láska se dovede sklonit k dítěti postiženému a k postiženému člověku ...
Za výbor Svazu tělesně postižených Hořovice  
Jarmila Gruntová, předsedkyně
Půjčovna kompenzačních pomůcek se
sídlem Městský úřad čp. 640, Hořovice:
půjčovní dny: pondělí-středa   9:00 -17:00
Rozvoz pomůcek po okrese Beroun  zdarma,
pro děti do 15 let zapůjčujeme veškeré pomůcky zdarma i s dovozem.

www.mesto-horovice.cz

informace

Okresní kolo ve hře na smyčcové nástroje
V pondělí 20. února v sále hořovické radnice změřili svoji dosavadní uměleckou úroveň
žáci ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice a žáci ZUŠ
Václava Talicha v Berouně v okresním kole

Daniel
Rácz

soutěže ve hře na smyčcové nástroje, vyhlášené
MŠMT ČR. V dopoledních hodinách se 9 soutěžících, ve věku od 7 do 15 let v kategorií řazených podle věku, představilo před odbornou
porotou, ve které zasedali zkušení pedagogové,
aktivní hráči na housle a mimo jiné bývalí ředitelé obou škol, či houslistka a dlouholetá členka
orchestru Státní opery Praha. Soutěž probíhala
bez problémů a pro organizátora soutěže ZUŠ
Josefa Slavíka Hořovice byl úspěchem také fakt,
že více jak po dvaceti letech se soutěž opět přesunula pod křídla hořovické ZUŠ, která hrdě
nosí ve svém názvu houslového génia Josefa
Slavíka (1806 - 1833).
Hodnocení soutěže odbornou porotou
bylo veskrze jen pozitivní, za což hovoří samotné výsledky – z celkového počtu získali
čtyři žáci 1. místa s postupem do krajského

kola, z toho Šimon Urban (14 let) ze ZUŠ
Hořovice získal vůbec nejlepší ohodnocení
a stal se absolutním vítězem soutěže. Velké
uznání patří také těm nejmladším v 0. Kategorii za ZUŠ Hořovice – Daniel Rácz (7)
a Adriana Křížová (7), kteří získali nádherná
1. místa, kdy jim jen o kousek utekl postup
do krajského kola. Zdá se, že houslové hře se
v Hořovicích po dlouhých letech opět začíná
dařit. „Těší nás, že poslední 3 roky pozorujeme
na naší ZUŠ vzestupný zájem o výuku houslí
z řad těch nejmladších. Myslím si, že je to pro
naši ZUŠ velké uznání práce, které náleží naší
učitelce houslí Elišce Chaloupkové, našim žákům houslistům a celému týmu pedagogů“.
BcA. Jakub Albrecht, ředitel ZUŠ

JARNÍ SETKÁNÍ
HOŘOVICKÝCH
SENIORŮ
Domov Na Výsluní, Hořovice
příspěvková organizace
Města Hořovice, Vás srdečně zve

ve čtvrtek 30. března 2017
v 14:00 hodin do velkého sálu
Městského úřadu Hořovice.
Maškarní prodloužená - taneční pro mládež, 17. 2. 2017, sál radnice.

Pořadem Vás bude provázet Mgr. Karel
Vydra a k poslechu i tanci Vám bude
hrát hudební skupina VAVABAND.

ZŠ Hořovice, Sv. Čecha 455

Během programu bude podáváno občerstvení. Zájemci budou mít možnost získat
informace týkající se sociálního zabezpečení a poskytování sociálních služeb.

Zápis se bude konat v Základní škole Hořovice, Sv. Čecha 455 ve čtvrtek 20. dubna 2017 od 14:00 do 16:00 hodin.

Pokud máte zájem zúčastnit se jarního
setkání, vyzvedněte si co nejdříve vstupenku v Domově Na Výsluní, Hořovice,
Pražská 932.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017 – 2018

K zápisu vezměte s sebou: občanský průkaz, rodný list dítěte a aktuální vyšetření z pedagogicko psychologické poradny či SPC.
Jsme škola, dle §16 odst. 9, určená pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro
děti, které z různých důvodů nezvládají nároky běžné základní školy, pro žáky s mentálním
postižením, pro žáky, kteří potřebují více školní péče, mírnější tempo výuky, plný respekt
ke zdravotnímu handicapu.
Nabízíme klidné vstřícné prostředí a kvalifikované speciální pedagogy s dlouholetou praxí.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Mgr Martina Štochlová, ředitelka školy

Domov Na Výsluní, Hořovice
přijme do pracovního poměru

pracovnici/ka v sociálních službách
Bližší informace na tel. 723 631 157 nebo osobně.

www.mesto-horovice.cz

KAPACITA OMEZENA !!!

Turnaje v nově otevřené
sportovní hale
V sobotu 11. 3. odehrají mladší žáci
oddílu florbalu Red Dragons Hořovice svoje mistrovská utkání na turnaji
v nově otevřené sportovní hale v Hořovicích. Začátek turnaje je 9:00. Přijďte
nás podpořit!
Pokud máte Vy a nebo Vaše děti zájem o tento mladý a dynamicky sport,
kontaktujte nás na info@rdhorovice.
net, tel: 604 482 112, nebo se přijďte podívat na turnaj.
Aleš Růžička
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Dominika Koukalová má bronz z Mistrovství republiky
Zástupkyně dvou generací hořovického badmintonu reprezentovaly naše město na Mistrovství republiky v Liberci. Zatímco pro
mladší z nich, teprve šestnáctiletou Janu Adámkovou, to byla premiérová účast na elitním domácím šampionátu, její starší kolegyně Dominika Koukalová je už zkušenou hráčkou a patřila mezi ty, které si dělaly ambice na medailová umístění.
Janu čekala hned v 1. kole mostecká Veronika Dobiášová, s níž sehrála v poslední době
několik více či méně vyrovnaných utkání, ale

Žebrácký vandr
Letošní 7. ročník již tradičně pořádá STŘELA Žebrák z.s. ve spolupráci s PS Antonína
Pacovského Žebrák. Pokud máte rádi aktivní
pobyt v přírodě, označte si v kalendáři sobotu
8. dubna 2017.
Letos jsou pro Vás připraveny čtyři pěší
a jedna cyklotrasa. Nejkratší trasa v délce 3 km je
určena především pro menší děti s rodiči a pro
kočárky, které snesou jízdu po lesních pěšinách.
Na trati budou připraveny drobné soutěže pro
nejmenší. Další trasy pro pěší jsou v délce 10 km,
14 km a 25 km převážně po turistických stezkách směrem na severozápad od Žebráku. Pro
cyklisty máme připravenou 55 km dlouhou trať
využívající mimo silnic ve velké míře cyklostezky. Startovné na akci je 20 Kč, děti do 6 let mají
vstup zdarma. Děti, které ještě nejsou žáky ZŠ,
se mohou akce zúčastnit pouze s dospělým doprovodem. Na start se budete moci vydat mezi
8 a 11 h. Vychází se od „Pionýrského domku“
na adrese Vápenice 56, Žebrák. Cíl 7. ročníku
Žebráckého vandru bude uzavřen v 17:00. V cíli
bude připraven pamětní list, drobné občerstvení
k zakoupení a oheň k opékání vuřtů.
Informace o pochodu a další činnosti
STŘELA Žebrák z.s. a PS Antonína Pacovského Žebrák je možné najít na internetových stránkách www.strelazebrak.webnode.
cz a www.pionyr-zebrak.webnode.cz.

žádné bohužel nevyhrála. Ani v Liberci nebyla favoritkou a pozdější čtvrtfinalistka Dobiášová ji prakticky celý zápas nepustila moc
do hry. Po setech 18:21 a 13:21 se naše hráčka
mohla na další průběh turnaje dívat jen z tribuny. Jana však víc než se soupeřkou bojovala
se “jménem“ soupeřky, a to je v poslední době
její hlavní problém. Natrénováno má mnohem
víc, než dokáže prodat v samotných zápasech.
Přesto bronzová medailistka z prosincového
Mistrovství ČR U17 bojovala a snad tyto zkušenosti zužitkuje již na dalším únorovém
evropském turnaji své kategorie v polském Lubinu.
Naopak Dominika jako osmá nasazená hráčka představovala pro všechny
největší favoritky velkou hrozbu, protože vyhrála poslední dva velké celostátní turnaje v Praze a Českém Těšíně
a ukázala, že se s ní musí stále počítat.
Svoji jedinou a zatím poslední medaili
získala v elitní kategorii dospělých ještě
jako juniorka v roce 2006, kdy obsadila ve dvouhře 3. místo. Po ukončení
školy a odchodu z juniorské kategorie se sice již naplno věnovala pouze
trenérské práci, ale stále si udržuje takovou
výkonnost, že dokáže konkurovat mnohem
mladším a systematicky trénujícím soupeřkám.
A v Liberci to znovu potvrdila! Po hladkém
postupu do čtvrtfinále narazila na turnajovou
jedničku a nejvýše postavenou českou hráčku
na světovém žebříčku, Kateřinu Tomalovou,
která hraje ligovou soutěž ve Francii. Dominika zvládla zápas o medaili bravurně, soupeřce
nedala vůbec žádnou šanci a po jednoznačném

výsledku 21:12, 21:13 se probojovala do sobotního semifinále. Tam narazila na velkou naději
českého badmintonu, stále ještě šestnáctiletou
Terezu Švábikovou z Klimkovic. V boji o finále
už hořovická hráčka nedokázala zopakovat tak
kvalitní hru, jakou předvedla v dopoledním
čtvrtfinále a po výsledku 17:21 a 14:21 obsadila
konečnou bronzovou příčku. Švábiková potom
v nedělním finále dokončila svoji spanilou jízdu turnajem ziskem premiérového titulu mistryně republiky.

Hořovický badminton se tedy ani na letošním šampionátu neztratil a po odchodu devítinásobného mistra republiky Petra Koukala
ze závodní scény jej nahradila jeho sestra Dominika ve společnosti  talentované Jany Adámkové. Ta však na sobě bude muset ještě hodně
zapracovat, pokud chce jednou svoje úspěšné
předchůdce napodobit. Vždyť vítězka celého
šampionátu je pouze o 9 měsíců starší než ona...
Petr Koukal st.

Fotbalisté s novým trenérem i obměněným výborem
V zimní přestávce vůbec nezaháleli fotbalisté
FK Hořovicko, kteří hned po Novém roce zahájili
přípravu na jarní odvety. Do nich vstoupí A mužstvo s novým trenérem Pavlem Aubrechtem (přišel z Rokycan). Realizační tým třetiligového týmu
dále tvoří - Miroslav Nesnídal (asistent trenéra),
Vladimír Lacina (trenér brankářů), Jan Bežó
(vedoucí mužstva) a Jan Laube (kustod). V rámci přípravy odehrálo Hořovicko do uzávěrky pět
zápasů, s Bohemians U19 prohrálo 2:4 stejně jako
s Domažlicemi 1:5. Zbývající tři duely s divizními
celky Hořovicko vyhrálo (Tatran Rakovník 4:1,
Dobříš 5:1 a Doubravka 1:0). Formu na jaro ladili
fotbalisté ještě proti Cerhovicím, generálku sehrají 4. března s Mýtem. O týden později již vstoupí
do ČFL domácím duelem se Štěchovicemi.

Připravují se i ostatní týmy Hořovicka,
béčko hraje Zimní ligu v Berouně. Důraz bude
kladen i na dorost, který má šanci postoupit
do nově vytvářených divizí. Proběhla i různá
jednání, nejvýznamnější byla Valná hromada FK Hořovicko, po níž klub vede třináctičlenný výkonný výbor, předsedou je Luboš
Bureš, místopředsedy Karel Pelikán, Pavel
Sojka a Miroslav Sojka. Sekretářem klubu je
Jan Bežó st., sekretářem mládeže Jindřich Novotný, hlavním administrátorem FAČR Tomáš
Mach.
FK Hořovicko zve všechny příznivce na jarní odvety a zároveň také na ples, který se koná
po prvním mistrovském utkání v Hotelu Zelený strom (v sobotu 11. března od 20:00).

Rozpis březnových utkání:
ČFL: sobota 11. 3. 14:30 FK Hořovicko
- Štěchovice, neděle 19. 3. 10:15 Táborsko B FK Hořovicko, sobota 25. 3. 15:00 FK Hořovicko - Převýšov
OP: sobota 25. 3. 15:00 Stašov - Hořovicko B
KP dorostu: sobota 18. 3. 10:15 a 12:30 FK
Hořovicko - Kunice, neděle 26. 3. 10:15 a 12:30
Slaný - FK Hořovicko
KP žáků: neděle 12. 3. 10:15 a 11:55 FK Kolín - FK Hořovicko, neděle 19. 3. 10:15 a 11:55
FK Hořovicko - Neratovice-Byškovice, sobota
25. 3. 9:30 a 11:10 Tatran Rakovník - FK Hořovicko
Soutěže přípravek se teprve budou losovat.
-fkh-
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