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Zahájení výběrového
dotačního řízení
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Sociální služby: Každý potřebuje občas pomoc
Všichni jednou budeme odkázaní na pomoc druhých. Město
Hořovice proto nově mapuje potřeby svých občanů, kteří využívají nebo v blízké budoucnosti budou využívat sociální služby.
Komunitní plánování sociálních služeb (dále KPSS) v Hořovicích
probíhalo již v letech 2009 - 2011, pod záštitou občanského sdružení
Digitus, a tehdy byl zpracován základní komunitní plán. Ale protože
sdružení Digitus nezískalo potřebné finance k realizaci plánu, činnost
KPSS byla dočasně ukončena.
Nyní chce město Hořovice začít plánovat znovu. Podařilo se získat
finanční podporu z prostředků dotace Evropského sociálního fondu
a zajistit metodické vedení v rámci nového projektu KPSS zkušenou nestátní organizací Centrum pro komunitní práci střední Čechy (CpKP).
Dobrá zpráva je, že se bude plánovat jak v Hořovicích, tak ve spádových obcích správního obvodu Hořovic. Občané Hořovic i přilehlých
obcí využívají služeb poskytovaných v Hořovicích a budou mít proto
možnost se do plánování zapojit. Cílem projektu KPSS je společně
udržet aktivní proces plánování sociálních služeb a zajistit jejich dostupnost pro všechny potřebné občany. Účastníci plánování se mohou
vyjádřit k nejpalčivějším problémům města a okolí a rovněž načerpat
zkušenosti jak sociální služby nadále plánovat a rozvíjet.
Projekt již začal. 9. 4. 2013 se v budově MěÚ Hořovice uskutečnil
vzdělávací seminář s názvem Komunitní plánování v kostce pro nové
účastníky procesu. Tohoto semináře se zúčastnili představitelé samospráv několika obcí, zástupci poskytovatelů sociálních služeb z okolí
Hořovic, představitelé státní správy i zástupci angažovaných občanských sdružení.

Vodovody a kanalizace Beroun,a.s.
Mostníkovská 255, 266 41 Beroun
Zelená linka: 800 100 663
vakberoun@vakberoun, www.vakberoun.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA ČOV HOŘOVICE

Nyní budeme zjišťovat, jaké služby lidé potřebují, jaké využívají
a jaké jim případně scházejí. Na to naváže práce v pracovních skupinách. Do celého procesu se mohou zapojovat místní občané i další nadšenci, kteří mají chuť v sociálních službách v Hořovicích něco změnit.
Výstupem naší společné práce bude platný Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 - 2018
a akční plán na období 2014 -2015. To znamená, že město Hořovice bude mít jasnou strategii udržitelnosti a rozvoje sociálních služeb
na další období, a to v návaznosti na současné zákonné změny. KPSS
bude nadále sloužit k zajišťování dostupnosti a kvality sociálních služeb
místním občanům. Dalším zajímavým výstupem celého projektu bude
katalog/přehled organizací, které poskytují sociální či návazné služby
a jeho interaktivní podoba na webu města.
Věříme, že KPSS v Hořovicích přispěje k rozvoji naší společnosti
a pomůže nám zlepšit podmínky pro lidi, kteří potřebují naši pomoc.
Alena Ratajová, DiS. a Mgr. Lucie Váchová
koordinátorky projektu

!! NOVĚ OTEVŘENO !!

VÝKUP ŽELEZA A BAREVNÝCH KOVŮ

(NA VÝJEZDU Z HOŘOVIC, SMĚR KOTOPEKY)

7. června 2013

9
11hod.
hod pro
9–
- 11
pro školy,
školy
11
13hod.
hod odborná
11 -–13
odbornáveřejnost,
veřejnost
13 – 15 hod ostatní zájemci.

13 - 18 hod. ostatní zájemci

Kde?
na sběrném dvoře Hrádek v Hořovicích
Když nevíte kam s kovovým odpadem, odpověď najdete u nás. 49°50‘1.400“N, 13°52‘24.810“E
Železo můžete přivézt, nebo si pro ně přijedeme přímo na místo.
Cenové podmínky jsou průběžně aktualizovány dle
vývoje na trhu druhotných surovin
Přijďte se seznámit s čištěním odpadních vod
v Hořovicích.
Těšíme se na Vaši účast.
Management společnosti.
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Informační a zákaznické
centrum
T | +420 311 513 540
E | horovice@avecz.cz

Otevírací doba:
Po - Pá 7:00 -15:30
So
8:00-12:00
Areál skládky Hrádek

www.mesto-horovice.cz

Logo

informace

K výstavbě
cyklostezky

Tajemník Městského úřadu Hořovice vyhlašuje v souladu se zákonem
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, dne 31. května 2013 výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

samostatný odborný referent
odboru technického a dopravního
Charakteristika vykonávané práce: zajišťování agendy na úseku evidence vozidel; vedení registru silničních vozidel; přidělování silničním vozidlům registrační značky;
provádění registrace motorových vozidel; provádění zápisů v průkazu silničního vozidla;
vydávání osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla
/místo výkonu práce – Městský úřad Hořovice, katastrální území města Hořovice
a správní obvod Městského úřadu Hořovice, platová třída 8 dle nař. vl. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění./
Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka stanoví § 4
zákona č. 312/2002 Sb.: Občan České republiky, případně cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný,
ovládající jednací jazyk.
Další požadavky: střední vzdělání s maturitní zkouškou n praxe při výkonu státní
správy vítána n zkouška odborné způsobilosti vítána n znalost práce na PC n řidičský
průkaz skupiny B

Termín předpokládaného nástupu: 1. září 2013
Náležitosti přihlášky do výběrového řízení: 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 datum a podpis n kontaktní spojení - mobil a e-mailová adresa
K přihlášce uchazeč připojí: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních
zaměstnáních a o 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 ověřenou kopii dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 17. června
2013 na adresu: Městský úřad, Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice.
Obálku označte slovy „VŘ - samostatný odborný referent odboru technického a dopravního“.
Logo

OranžOvý
dětský den
v Hořovicích

Velký skákací hrad, nafukovací
atrakce, soutěže o ceny, jízda
na ponících a další překvapení...
Občerstvení pro malé i velké

Otázky
prO

?

OranžOvé
radní

V bílé variantě loga je oranžová růže s nápisem ČSSD
umístěna na bílém podkladu. Bílá varianta loga se používá
všude tam, kde je potřeba logo umístit na oranžový podklad.
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pondělí 10. června 2013
od 18:00
velký sál hořovické radnice

ptejte se
Bohumila taraby, Jiřího vavřičky, petra Bakuleho a Jiřího peřiny

V bílé variantě loga je oranžová růže s nápisem ČSSD
umístěna na bílém podkladu. Bílá varianta loga se používá
všude tam, kde je potřeba logo umístit na oranžový podklad.

5Srdečně zve Místní organizace ČSSD Hořovice

www.mesto-horovice.cz

Občany Hořovic v posledních
dnech velice zajímá výstavba cyklostezky v úseku od bývalé skládky komunálního odpadu do obce Osek, která byla vybudována v loňském roce.
Dotazy se týkají především nevhodného štěrkového povrchu cesty, který je
ve spojení se svažitým úsekem poměrně nebezpečný. Další dotazy se týkají
nevhodné ostré zatáčky pod bývalou
skládkou komunálního odpadu.
Odpovědi jsou následující. Zpracování projektu na výstavbu cyklostezky
zadávalo minulé vedení města v čele se
starostou
Lubošem
Čížkem.
Současné
vedení města nemělo
tehdy na zpracování
projektu žádný vliv.
Samotný projekt byl zpracován tak,
že při zahájení stavby bylo zjištěno,
že navržená trasa vede mimo terén
a dle projektu by měla cesta vést nad
korytem potoka. Již tento fakt přinesl problémy, kdy museli být osloveni
vlastníci okolních pozemků, zda by
byli ochotni tyto pozemky městu prodat. Samotní vlastníci zpočátku uvedli,
že jednání ze strany minulého vedení
města nebylo příliš korektní a k prodeji se postavili poněkud odmítavě.
Výkup pozemků se nakonec po dlouhých jednáních podařil a stavba byla
umístěna do reálné trasy.
Současný štěrkový povrch cesty
neumožňuje jízdu na in-line bruslích,
a to považuji na velký nedostatek.
Projekt byl v této podobě odsouhlasen minulým vedením města a stavba
cesty tak byla provedena dle tohoto
projektu.
Po prohlídce stavby došlo stávající
vedení města k závěru, že úsek pod
bývalou skládkou odpadů je velmi
nebezpečný a je třeba zásadním způsobem použít bezpečnostních prvků,
jako např. informační tabule upozorňující na prudký svah a velmi ostrou
zatáčku nebo, zábradlí. Také se ještě
letos pokusíme najít prostředky na zaasfaltování povrchu alespoň v tomto
úseku cyklostezky. Do budoucna chceme zaasfaltovat celou trasu tak, aby se
dala používat na in-line brusle v celé
své délce, pokud to dovolí smlouva
s poskytovatelem dotace z pohledu
udržitelnosti projektu.
Mgr. Petr Bakule

Toto je varianta loga ČSSD, které bude používáno na všech materiálech. Bílá růže s nápisem ČSSD je
umístěna na oranžovém podkladu, který je otočen o 8° vlevo, případně vpravo – v závislosti na tom, zda
je logo umístěno v dolní nebo v horní části layoutu. Samotné logo uvnitř oranžového podkladu musí vždy
zůstat v nezměněné poloze, tj. s nápisem ČSSD na dolní straně, bez otočení jakýmkoliv směrem! Logo je
možné zvětšovat nebo zmenšovat pouze proporcionálně, včetně oranžového podkladu, přičemž nejmenší
povolená hranice pro jeho zmenšení je 15 mm na šířku.

Toto je varianta loga ČSSD, které bude používáno na všech materiálech. Bílá růže s nápisem ČSSD je
umístěna na oranžovém podkladu, který je otočen o 8° vlevo, případně vpravo – v závislosti na tom, zda
je logo umístěno v dolní nebo v horní části layoutu. Samotné logo uvnitř oranžového podkladu musí vždy
zůstat v nezměněné poloze, tj. s nápisem ČSSD na dolní straně, bez otočení jakýmkoliv směrem! Logo je
možné zvětšovat nebo zmenšovat pouze proporcionálně, včetně oranžového podkladu, přičemž nejmenší
povolená hranice pro jeho zmenšení je 15 mm na šířku.

neděle 2. 6. 2013 od 12:00
u Lázeňského rybníka

Odpověď na dotaz občanů
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ze zasedání rady města

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 17. dubna 2013
n Rada upřesňuje schválené rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za r. 2012 u příspěvkové organizace Městská mateřská škola
a souhlasí s tím, aby byl zlepšený výsledek
hospodaření za r. 2012 byl převeden do fondu
odměn.
n Rada souhlasí s prodloužením nájemní
smlouvy na sociální byt žadatelce dle přílohy zápisu do 30. 9. 2013 a v případě řádného
hrazení nákladů spojených s bydlením pak
s automatickým prodloužením do 28. 2. 2014.
Důvodem pro prodloužení je skutečnost, že
žadatelka uhradila vzniklý dluh na nájemném
a službách spojených s bydlením.
n Rada souhlasí se zateplením domu na adrese Hořovice, Valdecká 87, po jehož provedení
bude nová konstrukce zdi domu přesahovat o 8 cm do průchozího profilu přilehlého
chodníku.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí kupní, podle které se majitel pozemku p. č. 678/11 v k. ú. Velká Víska, zavazuje umožnit městu výstavbu přechodů pro
chodce vč. přilehlého chodníku na křižovatce
Příbramská a Rpetská a následně pozemek
odprodat.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o dílo,
podle které provede společnost R-Projekt
07, v. o. s., za cenu 240.000 Kč bez DPH, tj.
290.400 Kč vč. 21% DPH, zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
na akci „Rekonstrukce hospodářského křídla
v areálu Starého zámku v Hořovicích“, části, která nebude využita místním oddělením
státní policie.
n Rada rozhodla, že příští jednání zastupitelstva bude 5. června 2013.

Z usnesení Rady města
Hořovice
ze dne 24. dubna 2013
n V rámci realizace úpravy nově budovaných
komunikací Městskou akciovou společností v ulici K Výrovně a jejího napojení na ulici
Na Lukách rada ukládá technickému odboru
zajistit projektovou dokumentaci pro soutěž
na dodavatele a realizaci chybějící části komunikace Na Lukách.
n Rada souhlasí s žádostí o provedení vodorovného dopravního značení V 12a „Žlutá klikatá
čára“ před vjezdem do nemovitosti č. p. 102
na Palackého náměstí s tím, že žadatelka si zajistí pořízení a údržbu značení na vlastní náklady.
n Radní se zabývali žádostí společenství vlastníků bytových jednotek 732 – 735 o odstranění
břízy a túje v ulici Palachova. Problematické je
umístění stromů u fasády domu a ucpávání dešťových okapů. Rada pověřuje komisi životního
prostředí posouzením stavu stromů a podáním
návrhu na vyřešení žádosti.
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n Rada souhlasí s návrhem přílohy ke smlouvě o dílo, podle které bude maximálně za cenu
562.062 Kč vč. DPH v roce 2013 prováděn společností Technické služby Beroun, s. r. o., úklid
veřejných komunikací a vývoz odpadkových
košů v Hořovicích.
n Rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy, podle které město pronajme společnosti
LESOSPOL Zbiroh, s. r. o., 140 hektarů lesních pozemků v k. ú. Hořovice, Velká Víska,
Kotopeky a Podluhy za účelem jejich užívání
a braní užitků z těchto pozemků. Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou za čtvrtletní nájemné 73,20 Kč za jeden hektar lesního pozemku.
n Rada na základě žádosti společnosti Městská akciová společnost Hořovice, a. s., souhlasí
se zněním smlouvy o zřízení věcného břemene
pro společnost RWE GasNet, s. r. o., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat plynárenské zařízení na pozemkových parcelách 906/1
a 2282/19 v k. ú. Hořovice v rozsahu zaměření
geometrickým plánem, který je nedílnou součástí smlouvy za jednorázovou úhradu 181,50
Kč/bm včetně základní sazby DPH.
n Pořídit dva válcové informační nosiče (Palackého nám. a Náměstí Boženy Němcové)
a jednu výlepovou plochu k Městské knihovně.
n Vzhledem k uskutečněnému jednání dne
25. 3. 2013 zástupců samosprávy, jednatele
Hořovicé teplárenské pana Bureše, zástupce
ČEZ Energo Ing. Koreňové a zástupců občanů bydlících na sídlišti Višňovka ohledně
doplnění kotelny na Višňovce kogenerační
jednotkou, rada žádá starostu o projednání závazného snížení ceny tepla vyjádřeného v procentech a o následné zveřejnění tohoto závazku s p. Burešem.
n Ve spolupráci s právním odborem připravit návrh nové vyhlášky o místních poplatcích. Předpoklad je schválení zastupitelstvem
v červnu a účinnost od 1. 7. 2013.
n Rada souhlasí s návrhem textu výzvy k veřejné zakázce malého rozsahu na akci „Oprava
oken v objektu mateřské školy, Jiráskova 602,
Hořovice“.
n Rada ze tří doručených nabídek na opravu
střech městského kina v Hořovicích vybrala
a k dalšímu jednání o nabídce vyzývá pana
Jana Fejfara. Zajistit termín jednání, ze kterého
vyplyne návrh konečného smluvního ujednání
a konkrétních změn v navrženém technickém
řešení stavby vč. jejich upřesněného ocenění.
n Rada na základě žádosti společnosti VS
Chrudim, a. s., souhlasí se zněním smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
pro společnost VAK Beroun, a. s., spočívajícího v oprávnění zřídit a provozovat kanalizační
zařízení na pozemkových parcelách 1867/20,
1837/1, 1867/1, 1869/1, 1869/3, 1837/2,
1856/5, 1856/4, 1856/3 a 1856/7 v k. ú. Hořovice v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem za jednorázovou úhradu 181,50
Kč/bm včetně základní sazby DPH.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o nájmu
nebytového prostoru, podle které město pronajme panu Ing. Vartýřovi jednu sklepní místnost v budově starého zámku o výměře cca
30 m2 za účelem uskladnění nářadí. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou za nájemné

3.000 Kč/rok.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce pozemků ve vlastnictví města dotčených
umístěním stavby protipovodňového opatření
na Červeném potoce, podle které město Hořovice bezplatně půjčí státnímu podniku Povodí Vltavy části pozemkových parcel 1380/1,
1380/3, 1381, 1386/2, 1391/5, 1393/1, 1393/10,
1394, 1407/1, 1408/1 a 1463 v k.ú. Hořovice
o celkové výměře 3.586 m2 pro trvalý zábor.
Smlouva se uzavírá na dobu deseti let.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy o výpůjčce, podmínkách provozu a údržbě částí stavby
protipovodňového opatření, podle které státní
podnik Povodí Vltavy bezplatně půjčí městu
Hořovice stavební objekty protipovodňového opatření na Červeném potoce. Smlouva se
uzavírá na dobu deseti let.
n Rada souhlasí se zněním mandátní smlouvy, podle které firma eCENTRE, a. s., provede
pro město zadavatelskou činnost ve smyslu zákona o veřejných zakázkách a zastoupí město
v zadávacím řízení veřejné zakázky na telekomunikační služby za odměnu ve výši 25% bez
DPH z dosažené úspory.
n Rada na základě žádosti Společenství vlastníků jednotek 1198 Hořovice souhlasí se zněním smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část
p. p. 72/2 o výměře cca 18 m2 v k. ú. Velká Víska v rozsahu budoucího zaměření geometrickým plánem za navrhovanou kupní cenu 500
Kč/m2.
n Rada bere na vědomí závěrečný účet města za rok 2012 včetně Zprávy o přezkoumání
hospodaření města za r. 2012 a doporučuje ho
zastupitelstvu ke schválení.
n Rada projednala postup jednotlivých činností vlastníků vodních děl na Žákovu náhonu směřující k získání povolení odběru
povrchových vod pro celý Žákův náhon tak,
jak navrhl odbor VaŽP. Radní souhlasí s navrženým způsobem rozdělení vzniklých nákladů na údržbu Žákova náhonu vždy rovným
dílem na každého ze sedmi vlastníků vodních
děl. Po vypracování manipulačních řádů každého vodního díla na Žákovu náhonu požádá jeho vlastník vodoprávní úřad o povolení
odběru vody. Zajistit vypracování manipulačního řádu, žádosti o povolení odběru vody
a všech dalších souvisejících úkonů za město
Hořovice.
n Rada prozatím nesouhlasí s přidělením malometrážního bytu č. 16 v ulici 1. Máje č. p. 699
a ukládá sociálnímu odboru posoudit žádosti
všech žadatelů a navrhnout řešení.
n Rada souhlasí s přidělením jedné místnosti v holobytech žadatelce dle přílohy originálu
zápisu na dobu určitou do konce roku 2013
s možností prodloužení při dodržování podmínek stanovených nájemní smlouvou.
n Na základě žádosti občanského sdružení
Hořovické maminky „O poskytnutí dotací,
finančních darů z rozpočtu města Hořovice na rok 2013“ rada souhlasí s poskytnutím
příspěvku 50.000 Kč na realizaci dětského
hřiště v Panské zahradě, v rozšířeném prostoru současného hřiště, podle řešení od společnosti Tomovy parky. Předpokládaná cena díla
500.000 Kč.
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ze zasedání rady města - informace
n Rada souhlasí s vyplacením odměny ve formě finančního daru zastupitelce
Mgr. Z. Ulčové ve výši 3.000 Kč v souvislosti s její společenskou činností v letech 2012
a 2013.
n Rada projednala koncepce rozvoje příspěvkových organizací 1. základní škola, 2.
základní škola a Domeček Hořovice a poděkovala ředitelům za jejich dosavadní činnost.
n Po vyhodnocení rozsahu činnosti příspěvkové organizace Městská správa bytového

Infocentrum Hořovice nabízí
v předprodeji vstupenky na
koncerty:
n 8. 6. TŘI SESTRY areál pod Točníkem, cena vstupenky 270 Kč
n 29. 6. FEST ROK (Spejbl´s Helper´s,
E!E, Gentiana a další) letní kino PŘÍBRAM, cena vstupenky 290 Kč

a nebytového fondu a vzhledem k rozvoji
tzv. malých technických služeb rada ukládá
řediteli MSBNF zajistit zástupnost funkce
ředitele náležitým organizačním a personálním opatřením a podat informaci.

✉

Napsali jste nám...

Jmenuji se Jiří Říha a jsem řidič a pro
moji pracovní vytíženost nemám mnoho
času na vyřizování různých věcí na úřadech, kde jsou úřední hodiny od do a ještě
v určitý den.
Proto si nesmírně vážím ochoty a pomoci úřednic, které mají na starosti vydávání řidičských průkazů. Přesto, že nebyl
úřední den, mi pomohly a ochotně mi poradily a přijaly moji žádost.
Za jejich ochotu bych jim chtěl moc
poděkovat a pochválit je, moc toho vážím
a děkuji.
S pozdravem
Jiří Říha

Městský úřad Hořovice
ve spolupráci s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Hořovice

uskuteční od 10. 6. 2013 do 27. 6. 2013

SVOZ OBJEMOVÉHO ODPADU
A ŽELEZNÉHO ŠROTU
Na níže uvedená místa budou dle stanovených termínů od 10:00 přistaveny dva velkoobjemové kontejnery. Tyto kontejnery budou odvezeny následující den ráno.
Za objemový odpad se považuje pouze ostatní odpad z domácností (např. matrace, nábytek, staré šatstvo apod.), objemový odpad není stavební suť a nebezpečný odpad.
Kontejnery budou přistaveny na stanoviště  od  10:00  hodin.
  
Sběrná místa objemového odpadu a železného šrotu:
10.6.
Sklenářka - sídliště
11.6.
U Společenského domu
12.6.
Sídliště K. Sezimy				
13.6.
Tichá ul. (křižovatka ul. Tichá-Nová)		
17.6.
U Rybníčku				
18.6.
Palachova ul. (proti obchodům)			
19.6.
Anýžova ul. (křiž. s ul. Svatopluka Čecha)
20.6.
Letná (vjezd ke koupališti-proti tobogánu)
24.6.
Parkoviště u Sluneční brány 			
25.6.
Vísecké nám. (proti restauraci Na Krétě)
26.6.
Křižovatka ul. Valdecká-Kamenná (nad provozovnou AVE C s.r.o.)
Žádáme  občany  o  dodržení  sběrové  kázně,  tzn. o  třídění a ukládání odpadů pouze do
označených kontejnerů. Shromažďování odpadu na sběrných místech před přistavením
kontejnerů či ukládání mimo kontejnery bude považováno za přestupek proti veřejnému
pořádku dle par. 47 odst. 1 písm. h) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Děkujeme občanům za spolupráci a kladný vztah k životnímu prostředí.
Ing. David Grunt, Odbor technický a dopravní MěÚ Hořovice
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Město Hořovice oznamuje
záměr prodat následující movitý majetek města:

speciální vozidlo s hydraulickou
vysokozdvižnou plošinou, typ
AVIA 31K, SUB, MP 13-2 z r. 1986
Výchozí cena:
minimální prodejní cena 80.000 Kč
(slovy: osmdesáttisíckorunčeských)
úhrada kupní ceny při podpisu kupní smlouvy
Forma podání nabídek: Nabídky se podávají
osobně nebo doporučeně poštou v písemné
formě a v zapečetěných obálkách označených
„Prodej automobilu AVIA“ a výrazným heslem
„neotvírat“, opatřených na uzavření podpisem
nebo razítkem a adresou zájemce.
Místo a doba pro podání nabídek:
Nabídky je nutno zaslat doporučeně na adresu
Městský úřad Hořovice, Palackého nám. 2, 268
01 Hořovice nebo doručit osobně do podatelny
Městského úřadu Hořovice (v přízemí) a to nejpozději: do 5. 6. 2013 do 12.00 hod.
Nabídky došlé po tomto termínu nebudou do
výběrového řízení zařazeny.
Zájemcem může být podána pouze 1 nabídka.
Prohlídku vozidla lze sjednat s pracovníkem
odboru technického a dopravního MěÚ panem
Romanem Jetelem, tel. 311 545 318.
V obálce musí být uvedeny minimálně tyto skutečnosti:
n jméno a příjmení, datum narození, příp. název společnosti, IČ
n trvalé bydliště, příp. sídlo firmy
n pevná nabídková cena v Kč
n způsob úhrady ceny
n kopie dokladu o zaplacení kauce
n vlastnoruční podpis!
Zájemce o koupi je povinen složit do 5.6. 2013
na účet města č. 19-0363886349/0800, VS
3612 nebo na podatelnu Města Hořovice, propadnou kauci ve výši 10.000 Kč. Doklad o složení kauce je nezbytnou podmínkou účasti ve
výběrovém řízení. Vybraný zájemce souhlasí s
tím, že nedojde-li k uzavření smlouvy z důvodů
na straně zájemce do 60-ti dnů od přijetí nabídky Zastupitelstvem města Hořovice, kauce
10.000 Kč mu nebude vrácena a propadne ve
prospěch města Hořovice. Nevybraným zájemcům bude kauce vrácena.
Obálky budou otevřeny na veřejném zasedání Zastupitelstva města Hořovice, které se bude konat
dne 5. června 2013 v 18:00 hod. v klubu „Labe“
na Víseckém nám. v Hořovicích.
O výsledku budou zájemci informováni písemně po jeho schválení Zastupitelstvem města
Hořovice.
Město Hořovice si vyhrazuje právo přijaté nabídky odmítnout.
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školství

Hasiči, policisté a děti
z hořovické školky
Odvážní hasiči učarovali dětem z hořovické školky šikovností, zajímavým povídáním
i ukázkami techniky. Pozvání na návštěvu obdržely všechny třídy a trpělivost s ochotou pánů
hasičů způsobily u dětí okamžitý respekt a sympatie. Pojem bezpečnost byl také tématem besedy předškoláčků se zástupci Policie ČR.  Děkujeme bezpečnostním složkám a zkusíme nabyté
informace dále rozvíjet a prohlubovat.
H. Nesnídalová, ředitelka MMŠ Hořovice

Mateřská škola Hořovice - Bradavice, jak se to rýmuje?

Den otevřených dveří
Základní škola, Hořovice, Sv. Čecha
455 pořádá ve středu 5. června od 8 do
14 hodin Den otevřených dveří. Zveme
všechny rodiče, bývalé žáky či přátele
školy na prohlídku prostor školy. Po celý
den máte možnost nahlédnout do výuky
a seznámit se s prostředím naší školy.
Zájemcům budou předány bližší informace o vzdělávacích programech
školy, které jsou zaměřeny na vzdělávání
žáků se zdravotním postižením.
Se školou se můžete seznámit také na
webových stránkách www.spechorovice@seznam.cz.
Za pedagogy a žáky Vás zve
Mgr. Martina Štochlová, ředitelka školy

U nás v MŠ v Jiráskově ulici, se začalo
strašit již dopoledne. Sami se podívejte, jak
nádherně strašidelní byli malí černokněžníci
a čarodějnice. Kromě nich jsme měli i jednu
luxusní kočku Černokočku.
V prostorách Starého zámku v Hořovicích  pak čekala malé adepty a adeptky magie,
temná stezka odvahy. Po cestě nás obdivovaly
mámy s kočárky a jejich malé děti ani nedutaly. Nemohly uvěřit svým očím. Tolik špičatých klobouků!
Nájemníci ze Starého zámku vyšli vstříc
našim čarodějným pokusům. Dovolili vést
stezku odvahy přímo areálem zámku. Děti
tak probíhaly sklepením a průchozí chodbou
z jednoho konce budovy zámku na druhý.
V nejtemnějším místě, poblíž otevřených dveří

do sklepa, na ně zírala neproniknutelná tma.
Právě tam čekala jedna velká čarodějnice, která
odvážným mágům dávala odměnu - obrázek
kouzelníka a ježibaby na koštěti. Některé starší děti se rozhodly projít stezku samy, ale pro
jistotu celou cestu utíkaly. Nikdo si přece nemůže být jist, co je pravda na těch povídačkách
o ježibabách. Ostatní děti pak chodily po dvou.
Strašidelná kočka běžela ve dvojici s nejstarším
černokněžníčkem ze třídy. Ten se ale tak bál,
že tryskem proběhl kolem ježibaby, v letu chytil obrázky a milou kočku zanechal samotnou
v nejstrašidelnějším místě.
Odvahu ovšem prokázali všichni. Praví
kouzelníci a kouzelnice se přece nebudou bát
jeden druhého!            
Mgr. Lenka Šedivá, MMŠ Hořovice

Velký úspěch akce „Sbíráme víčka pro Kubíčka“

Koncert učitelů a žáků
Scholla Musica Stella Maris, soukromá základní umělecká škola, s.r.o.,
Králův Dvůr, pobočka Hořovice pořádá
ve čtvrtek 6. června od 19 hodin ve Slavíkově síni hořovického zámku Koncert učitelů na počest 180. výročí úmrtí
houslového virtuosa Josefa Slavíka.
Ve čtvrtek 27. června od 18:00 hodin
na stejném místě pak Koncert žáků Františka Procházky ve hře na housle, klavír,
zobcovou a příčnou flétnu, klarinet a zpěv.
Na koncertech vystoupí učitelé a žáci
všech oddělení školy. Vstupné dobrovolné.
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Žáci 8. ročníku ZŠ, Hořovice, Sv. Čecha 455
děkují všem sběračům plastových uzávěrů od
PET lahví, které k nám do školy přinesli. Akce
probíhala v dubnu a květnu a měla velký ohlas.
Celkem se zúčastnilo 66 sběračů, a to především z řad občanů města Hořovice. Po zvážení
všech víček činila výsledná, nasbíraná hmot-

nost 147 kg! Pro zajímavost - balík víček přišel
až ze Kšel od místních dobrovolných hasičů.
Děkujeme také všem hořovickým organizacím, které poskytly své prostory k umístění
informačních plakátků. Ještě jednou děkujeme i za Kubíka!
Bc. Marie Chadrabová, Dis., třídní učitelka
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školství - volný čas

Moderní gymnastky předvedly, co umí
Školní rok se blíží ke konci a stejně
tak i letošní gymnastická sezona. Je to
období, kdy dívky mají možnost předvést, co se všechno naučily, a to jak
na veřejných vystoupeních, tak na různých závodech.
Dívky udělaly velký pokrok. I přes
nepřízeň osudu, kdy nám zimní tréninky silně narušila chřipková sezona
a v květnu pak odpadly tréninky z důvodu svátků, se dívky naučily nové
závodní sestavy a secvičily společnou
sestavu s obručemi.
V dubnu se dívky zúčastnily pohárové soutěže Jarní závod 2013 a v květnu
oblastního přeboru v Praze. Ani na jednom závodě neudělaly dívky ostudu. Jejich hodnocení se většinou pohybovalo
na průměrných hodnotách. Na Jarním
závodu 2013 dokonce obsadila Anička
Blatná 3. místo ve své kategorii.
V květnu se dívky předvedly také
na akademii v Zaječově, kde předvedly
kromě závodních sestav i společnou sestavu s obručemi.
Do konce školního roku čeká dívky
ještě jeden pohárový závod. Držíme
palce!
Dívkám přejeme hezké prázdniny
a mnoho sportovních úspěchů v další
sezoně.

n Jarního závodu 2013 se zúčastnila Kateřina Křikavová, Natálie Šlehoferová, Zuzana Krtilová, Terezka
Krtilová a Anička Blatná .

ZUŠ Jince přijímá nové žáky
Chcete se naučit hrát na hudební nástroje,tančit a hrát divadlo? Základní
umělecká škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem, pobočka Jince oznamuje, že přijímá žáky pro nový školní rok
2013/2014 a zve všechny zájemce o umělecké vzdělávání k návštěvě Základní školy v Jincích, kde probíhá výuka hudebního, tanečního a literárně dramatického
oboru.Přijímací řízení proběhne formou
pohovoru, při němž bude zjišťována míra
talentu pro jednotlivý obor. V hudebním
oboru vyučujeme hře na zobcovou flétnu,
trubku, lesní roh, trombón, klarinet, saxofon, klavír a  kytaru.Nové žáky přijímá
taneční i literárně- dramatický obor.
Využijte červnových termínů,
v září již bude kapacita značně omezena!
Bližší informace podá p. uč. Pavel Hrubý,
vedoucí pobočky, http://zusjince.webnode.cz/,  tel. 606 947 010
PŘIJÍMACÍ POHOVORY
n HUDEBNÍ OBOR 			
středa 12. června od 15 do 16:30 hodin           
3.třída  ZŠ Jince(přízemí vpravo)
n TANEČNÍ OBOR			
středa 12. června od 15 do 16:30 hodin
v hudebně ZŠ Jince
n LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
středa 12. června od 15 do 16:30 hodin  
   ZŠ Jince

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
SOBOTA 22. 6. 2013 OD 14.00 HODIN
NA KOUPALIŠTI HOŘOVICE

Bowling v Hořovicích

Firma UNINO Žebrák, která provozuje Obchodní centrum v Žebráku, jehož
součástí je i Bowling, se rozhodla rozšířit svoje aktivity i k nám do Hořovic.
Oživili několik let zavřené prostory bývalé diskotéky a herny PAVON. Zde provedli nezbytné úpravy a instalovali zde bowlingovou dvoudráhu s celkovým
posezením až pro 90 osob. Jak nám majitel firmy Jiří Novák sdělil, nebude
zde v žádném případě žádná herna o peníze apod. Vše je pouze na bázi zábavy, tzn. velkoplošná projekce pro sportovní pořady, fotbálek, šipky, jukebox
apod. Firma věří, že si zde najdou svoji zábavu nejen jednotlivci , ale i rodiny
s dětmi a pracovní kolektivy. Přijímají i sportovní poukázky různých společností. Můžete si zde také rezervovat prostor pro školní sraz, oslavy výroční
apod. Otevřeno je minimálně od 14:00 do 23:00 ve všední den a v pátek
a sobotu do 01:00. Firma zajistila veškeré hlukové zkoušky , tak že splňuje
i nejpřísnější normy pro provoz v nočních hodinách.
A kdo nevíte, kde bowling je? Takže je to na sídlišti Višňovka hned u silnice,
směrem k nemocnici.
Tel. kontakt je 777 262 510, stránky www.unino.cz
a Facebook: Pavon Bowlingbar

www.mesto-horovice.cz

Těšte se na:
dětskou diskotéku
soutěže pro děti
dílničky obchůdku Tvořivý ráj
nafukovací dětské atrakce
představení mažoretek
Celý zisk z akce půjde na transparentní účet
projektu „Hřiště pro hořovické sviště“
Vstupné:
Základní vstupné 50,- Kč
Rodinné vstupné 100,- Kč (2+2)
Děti do 150 cm zdarma
Za atrakce a odměny pro děti děkujeme
Ing. Davidu Gruntovi!
Aktuální informace o akci se dozvíte na
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volný čas - hasiči - policie

Letní kurzy pro děti 2013 aneb Proč nespojit výuku jazyka se sportem?
Každý rok do Jazykové škola JILL přicházejí noví žáčkové a studenti, kteří mají čas mimo školu vyplněný
téměř do poslední chvilky. Je stále těžší skloubit náš
program s jejich, i když je nám jasné, že jiné kroužky
jsou stejně tak důležité jako učit se jazyk, hrát na nějaký hudební nástroj, či se jinak kreativně či sportovně rozvíjet. Proto jsme si řekli, že Vám alespoň v jednom bodě rozhodování ulehčíme, a to tak, že spojíme
angličtinu s jinými aktivitami. Ideální příležitostí je
nám léto. Kromě klasických týdnů výuky jazyků podle
úrovně v JŠ v Berouně i v Hořovicích jsme připravili
dva typy aktivit - English and Horses Camp a Paintball
English. V obou případech se jedná o intenzivní kurz
angličtiny spojený se sportem a další zábavou.
Paintball English
Vaše děti dostanou výuku anglického jazyka, která
odpovídá půlročnímu kurzu anglického jazyka (3
hodiny angličtiny dopoledne a 3 hodiny odpoledne
při sportu). Výuku budeme také koncipovat tak, abychom se 75% času věnovali mluvení. Hodláme také
děti motivovat, aby se i mimo paintball snažily k vyšším výkonům v angličtině. Chystáme pro ně teamové práce a soutěže, kde budou moci po celou dobu
kurzu získávat odměnu v podobě želatinových kuliček
na Paintball, které využijí v závěrečné bitvě.

Účastníky kurzu budeme rozdělovat podle věku
a úrovně AJ do následujících skupin a termínů:
Paintball English (7-11) 15. 7. - 19.7.2013
Paintball English (12-14 let) 22.7. – 26.7.2013
Paintball English (7 - 11) 29.7. – 2.8.2013

Paintball English (14-18) 12.8. – 16.8.2013
Paintball English (12 – 14 let) 19.8. – 23.8.2013
PROGRAM KURZŮ (vždy pondělí až pátek):
• Výuka angličtiny (+ svačina): 9:00 - 12:00
• Oběd: 12:00 – 13:00
• Paintball: 13:30 -17:00
(4 dny v hale, 1 den v lomu u Tetína)
English and Horses camp
English and Horses Camp není jen příměstský tábor,
kde děti mimo jiné dostanou několik slov v angličtině, ale jedná se o intenzivní pobytový kurz angličtiny

(denně – 4 hodiny intenzivní aj, zbytek dne angličtina
při běžné praxi). Po celou dobu kurzu od 29. 7. do 2.
8. s nimi bude naše lektorka AJ Američanka Jenna
De Costole, která má několikaleté zkušenosti s výukou předškolních dětí a dětí na prvním stupni ZŠ a instruktorka jezdectví z Ranče Opatrný, Jitka Opatrná,
jež bude děti seznamovat s jezdectvím a péčí o koně
(výuka jízdy na koni, péče o koně, jiná zvířata, atd. ).
Prostředí tábora: Ranč Opatrný je moderní jezdecký
areál s krytou halou, venkovním kolbištěm a jízdárnou, jenž se nachází na okraji města Hořovice,
v krásné a klidné přírodě. Zaručujeme ubytování dětí
v pokojích s vlastním sociálním zařízením. Přihlášení na letní aktivity na www.jazykovaskolajill.cz nebo
na tel.č. 608 193 709. Více informací na: www.jazykovaskolajill.cz, www.paintballgame.cz/cs/pruvodce/,
www.opatrnyhorovice.cz

Policejní ohlédnutí z Hořovic a okolí
n Pachatel byl nespokojen s výkonem rozhodčího,
proto mu poškodil vozidlo
Výkon hlavního rozhodčího při fotbalovém utkání v Cerhovicích 4. 5.
rozlobil diváka/1970/ natolik, že mu u jeho vozu / Fiat Multipla/ na levé
vypustil přední a zadní pneumatiku,  poškodil pravé boční zpětné zrcátko a vodorovnými vrypy zničil lak na předních a zadních pravých
dveřích. Způsobil tak škodu 7500,- Kč. Při uvedeném jednání byl muž
/1970/ viděn a posléze zastaven pořadateli, kteří vše oznámili na linku
158. Za poškození cizí věci hrozí muži až jeden rok vězení.
n Nehoda se zraněním a alkoholem
Dne 13. května 2013 v 14:45 hodin jela řidička /1977/ se Škodou Felicia ulicí Plzeňská ve směru  ke křižovatce s ulicí Masarykovou. Tam
nedala přednost v jízdě řidiči /1968/ jedoucímu na mopedu /Spasso
Motom/ po hlavní komunikaci na Komárov. Při dopravní nehodě byl
zraněn řidič mopedu, který byl vozidlem RLP převezen do hořovické nemocnice k ošetření. Na místě dopravní nehody byla přítomna
hlídka policistů OOP Hořovice, která provedla odborné měření na alkohol pomocí el. přístroje Däger. U řidičky vozidla mělo měření negativní výsledek, u řidiče mopedu mělo výsledek pozitivní 1,17 promile alkoholu v dechu. Řidič byl proto hlídkou OOP Hořovice vyzván
k odbornému lékařskému vyšetření s odběrem biologického materiálu, se kterým souhlasil, a kterému se podrobil v hořovické nemocnici.
Řidič mopedu hlídce policistů nepředložil ke kontrole žádné doklady
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Hasičské informace
Zásahy Hasičského Záchranného
Sboru Středočeského kraje, územního odboru Beroun, požární stanice Hořovice (HZS SKSH).
n Od 15. 4. do 15. 5. hasiči ze stanice
Hořovice vyjížděli ke 30 událostem, z
toho k 2 požárům, 6 technickým událostem typu otevření bytu, padlý strom,
16 dopravním nehodám, ke 2 událostem
typu záchrana osob a zvířat, 2x k úniku  
nebezpečných látek a 2x k planému poplachu.
n Dne 24. 4. ve večerních hodinách zasahovali hasiči z Hořovic a Hostomic u
požáru lesní hrabanky na katastru obce
Neumětely. Hořelo na místě o velikosti
100 m2.
n 9. 5. Hasiči vyprostili pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení řidiče
zaklíněného uvnitř vozu po nárazu do
betonového sloupku při dopravní nehodě u Točníku směr Bzová. Po vyproštění
byl řidič předán do péče lékaře letecké
záchranné služby.
n 10. 5. od 7:00 do 17:00 zasahovali hasiči z Hořovic a Berouna  společně se zdravotnickou záchrannou službou a policií
ČR celkem 4 x u dopravních nehod na 34
- 32 km dálnice Praha - Plzeň. Nehody si
vyžádaly 2 zraněné osoby.
n Hasičský záchranný sbor středočeského kraje si dovoluje pozvat veřejnost na
Velkou cenu Hořovic. Více na 1. straně.
Podle přehledu nprap. Zdeněk Laubeho
zpracovala Yvetta Hájková

předepsané pro provoz a řízení motorových vozidel. Provedeným šetřením v evidencích PČR bylo zjištěno, že má vysloven platný zákaz
řízení všech motorových vozidel na dobu 36 měsíců do listopadu
roku 2014, který mu uložil Okresní Soud Příbram. Policisté při ohledání mopedu zjistili, že moped Spasso Motom neprochází v registru
vozidel, nemá přidělenou registrační značku a je tedy neregistrovaný.
Způsobená škoda činila 15.000,-Kč.
n Krádež mobilního telefonu v Hořovicích
Dne 14. května v odpoledních hodinách zastavili dva neznámí pachatelé (snědé pleti) ženu jdoucí k autobusové zastávce na ulici Tyršova.
Vytrhli jí z ruky mobilní telefon (značky Nokia Lumia 610, černé barvy, s dotykovým displejem) a poté oba utekli na most u Společenského
domu v Hořovicích, kde se jí ztratili z dohledu. Jednáním obou pachatelů vznikla poškozené ženě škoda ve výši 4.000,- Kč a naštěstí se událost obešla bez zranění.
n Odcizení osobních věcí z vozidla v Hořovicích
Neznámý pachatel odpoledne 15. května odcizil na parkovišti před
zahradním centrem Na Cintlovce z neuzamčeného osobního vozidla
/Peugeot Partner/ černou koženkovou ledvinku s osobními doklady,
finanční hotovostí a platební kartou, ze které okamžitě provedl výběr
peněžní částky. Celková způsobená škoda činí 1. 240,- Kč. Policisté varují, aby lidé ve svých zaparkovaných vozidlech nenechávali viditelně
umístěné žádné věci a zkontrolovali si, zda své vozidlo řádně uzamkli.
Podle přehledů tiskových mluvčí policie zpracovala Yvetta Hájková

www.mesto-horovice.cz

kultura - společnost

Kulturní a společenský servis
n Klub Labe Hořovice

červen 2013

Chcete vědět, jestli v knihovně najdete knížky pro Vaše děti? Využijte akce pořádané k MDD.

Vísecké nám. 198, e-mail: labe.prochor@
seznam.cz, www.klublabe.cz
n Bridge Band
13. 6. čtvrtek od 18:00
Swing & jazz na nádvoří starého zámku
Hořovice. Open Air koncert se v případě
špatného počasí přesouvá do klubu
Labe. Šestice „jazzmanů“, kterým svým
nezaměnitelným hlasem velí Jan Křtitel Novák
- zpěvák, autor textů a zakladatel celé kapely.
n Dixieland Band Zdice
27. 6. čtvrtek od 18:00
Swing & jazz na nádvoří starého zámku
Hořovice. Open Air koncert se v případě
špatného počasí přesouvá do klubu Labe.
Kapela vznikla na jaře roku 2009 ze zbylých
muzikantů velkého swingového orchestru
Speciál. Po několika letech přišel nápad obnovit kapelu alespoň v malém obsazení, který
nakonec vykrystalizoval v dixieland.

n Káva v zámku Hořovice
n Zveme Vás na výstavu obrazů malíře Ivana Sýkory, realizovanou v kavárně v zámku
Hořovice. Zahájení  proběhne  1. 6. ve 14 hodin
a obrazy budou ke zhlédnutí, případně k zakoupení do 29. 6. dle otevírací doby kavárny.    

Dárek ke Dni dětí

Jak se stát VIP čtenářem:
 věk 0 - 15 let

legitimace

 datum první registrace v knihovně

VIP čtenář

 s dítětem musí přijít rodiče nebo

3.6.2013
zákonný zástupce, kteří na místě
podepíší přihlášku

registrace

Povinnosti VIP čtenáře:

v dětském oddělení

 dodržovat ve všech bodech
knihovní řád, který dostanete při

knihovny v Hořovicích

registraci

od 3. 6. 2013 do 3. 10. 2013

Upozornění:
 na dětskou VIP legitimaci není možné

ZDARMA

si půjčovat knihy z oddělení pro
dospělé

Než vyrazíte na prázdniny, přijďte se ještě pobavit do knihovny v Hořovicích.

Pátek 28. června 2013
Neváhejte a zúčastněte se turnaje
v oblíbené deskové hře

Člověče, nezlob se!
Začínáme v 10.30
Přepokládaný konec v 12.30
Zájemci se musí přihlásit v knihovně
nebo na emailové adrese
knihovna1@mkc-horovice.cz v období od
3. 6. 2013 do 25. 6. 2013.
Členství v knihovně není podmínkou.

Upozornění:
V době konání turnaje nebude možné si půjčovat nebo prodlužovat vypůjčení knih ani využívat internet!

Úterý	   	
8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Středa  a čtvrtek
12:00 - 17:00
Internet pro veřejnost:
Pondělí - čtvrtek  	 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Pátek		
8:00 - 11:00
Červenec: Knihovna (vč. internetu) uzavřena.

n Společenský dům
Nádražní 606, tel. 311 512 915

n Knihovna Hořovice
Vrbnovská 1138, tel. 311 513 774
www.mkc-horovice.cz/mkc-knihovna.html
e-mail: knihovna@mkc-horovice.cz
Výpůjční doba:
Pondělí 		
12:00 - 17:00

www.mesto-horovice.cz

Taneční pro mládež
www.tanecni.net, 603 238 090
Podzim 2013 (9. sezóna)
n Mládež - začátečníci H7
Začátek: pátky od 6. 9. 2013, 18:30 - 20:30. V ceně
je 15 večerů (12 lekcí, 2 prodloužené a 1 ples).
n Dospělí - středně a více pokročilí H3
Pátky od 6. 9. 2013, 20:40 - 22:15. V ceně je
12 večerů.

n Radnice - taneční podzim
Palackého nám. 2, radniční sál
www.tanecni.net, 603 238 090
n Dospělí - začátečníci H1
středy od 2. 10. 2013 19:00 - 20:30
n Dospělí - mírně pokročilí H2
středy od 2. 10. 2013 20:40 - 22:10. V ceně je
12 večerů.

n Digitus - Ká.Ča
Pod Dražovkou 1142
tel. 739 833 316, 311 517 265
n Srdečně zveme všechny občany (nejen seniory) na další setkání v rámci cyklu Ká.Ča. Setkání
se  uskuteční 5. června. Navazujeme na úspěšné
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kultura - společnost
besedy pořádané v loňském roce a  ve spolupráci s 1. Muzeem papírových platidel - 1th Money
Museum jsme pro Vás připravili přednášku na
téma: „Vznik a vývoj papírových platidel u nás
a ve světě“. Akcí Vás provede a spoustu zajímavostí se dozvíte od ředitele muzea Ing. Jindřicha
Karpíška. Začátek je ve 14:00 hodin v objektu
Digitus Mise, o.p.s.- Centrum denních služeb.

n Domeček Hořovice
Středisko volného času
Větrná 869 Hořovice, tel.: 311 512 223
www.domecekhorovice.cz
n 1. 6. od 13:00. DĚTSKÝ DEN KOMÁROV,
základna kynologů Sokolovice. Procházka pohádkovým lesem a od 15:00 zábavný program
v areálu kynologů. Můžete se těšit i na ukázku
výcviku služebních psů.
n 3. - 7. 6. od 8:00. TÁBOR PRO MŠ, základna Zbirožský potok. Týdenní pobyt pro děti
z MŠ z Berounska.
n 15. 6. od 9:00. OTEVŘENÍ NAUČNÉ STEZKY KOMÁROV. Slavnostní otevření naučné
stezky k historii železářství na komárovsku.
Poprvé si můžete projít naučnou stezku
a na zábavných stanovištích se pobavíte v rámci
soutěží a her.
n 17. - 21. 6. TÁBOR PRO rodiče a děti I.,
základna Zbirožský potok. Týdenní pobyt
pro rodiče a děti plný tvoření, her a pobytu
v přírodě.
n 21. - 23. 6. od 16:00 STAVBA TÁBORA,
základna Zbirožský potok. Stavba táborové
základny na Zbirožském potoce.
n 24. - 28. 6. TÁBOR PRO rodiče a děti II.,
základna Zbirožský potok. Týdenní pobyt
pro rodiče a děti plný tvoření, her a pobytu
v přírodě.
LÉTO U MOŘE 2013
Poslední volná místa!
Týden u moře (+ 2 dny na cestu) pro rodiče
a děti v hotelu Marcus. Hlavní vedoucí: Vladimíra Šlosarová. Termín: 23. 8. - 1. 9. Cena: 7 100  
Kč. V ceně: 7x ubytování v hotelu Marcus na
pokoji s balkonem, italská plná penze, doprava
zahraničním autobusem. Cena nezahrnuje:
pojištění, slunečník (na 7 dní 35 Eur - v případě
zájmu zajistíme). Přihlášky: Vladimíra
Šlosarová, tel.: 311 512 223, e-mail: vslosarova@
domecekhorovice.cz.

n Klub Betlém
projekt Farní charity Beroun, Lochovice
- Obecní úřad, e-mail: Klubbetlem@seznam.cz, tel.:724 219 892, 724 774 299
Rodinné centrum: Po+ st 9:00-18:00
PROGRAM
4 Po 3. 6. 15:00-18:00 Hry a soutěže na
zahradě
4 St 5. 6. 10:00-17:00 Výtvarná dílna Přívěsky a brože z keramiky
4 Po 10. 6. 15:00-17:00 Výtvarná dílna - Sběr  
bylinek na voňavé pytlíčky
4 St 12. 6. 10:00-12:00 Programová porada -
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přijďte i Vy se podílet na plánování programu,
15:00-18:00 Street galerie - malování plakátů
4 Po 17. 6. 9:00-17:00 Příprava festivalu - přijďte
pomoci s malováním cedulí, rozvěšováním
plakátů a chystáním zázemí festivalu
4 St 19. 6. 10:30 - 12:00 Právní poradna - náš
právník Vám zdarma poradí v právních otázkách, 15:00-18:00 Výtvarná dílna – výroba
voňavých pytlíčků
4 So 22. 6. 16:30- 24:00 Festival Malé
noční Kejkle. Letos proběhne 7. ROČNÍK
fantasy festivalu, který pořádá Farní charita na
tradičním místě – louce pod bažantnicí v Lochovicích. Setkají se zde hudebníci, šermíři,
tanečníci a dobové tržiště. Krom dětského
koutku, který využijí hlavně menší návštěvníci
akce, bývá pro ty starší a zručnější připraven
stánek s možností naučit se střílet z luku, točit
na hrnčířském kruhu, projet se na koni a mnoho dalšího. Večer je zakončen velkolepou ohnivou show. Výtěžek dobrovolného vstupného
jde na provoz Betlému, centra pro rodinu a děti
v Lochovicích.
4 St 26. 6. 15:00-18:00 Loučení se školním
rokem - hry, dárečky pro p. učitelku.

n Sedmikráska o.s.
Společenský dům Hořovice
www.sedmikráska-horovice.cz
n 3. a 17. 6. 18:00 - 20:30 Oáza vnitřního míru
- dechová cvičení chi-kung, meditace, relaxace.
Štěpánka Vlachová, Hana Kliková, www.eftzesrdce.webnode.cz
n 19. 6. středa od 18:00 do 20:00 Předporodní
příprava I. Adéla Lančová, www.porodsdulou.cz
n CYKLOVÝLET NA TOČNÍK
Zveme děti a rodiče na krátký výlet po okolí.
Sraz: prodejna Lidl Hořovice dne 23. 6. ve 12:30 12:45. Děti starší 10 let mohou jet bez doprovodu
rodičů. Info: R. Babelová, tel.: 728 381 971
n 26. 6. středa od 18:00 do 20:00 Předporodní
příprava II. Adéla Lančová, www.porodsdulou.cz
n VEČERNÍ POVÍDÁNÍ PRO ŽENY
27. 6. od 18:00. 3. přednáška z cyklu večerního
povídání pro ženy - Iris Heřmanské: Raduj se.

n Tvořivý ráj
Pražská 376, Hořovice, tel: 777 873 947,
tvorivyraj@seznam.cz, www.tvorivyraj.cz
KURZY PRO DOSPĚLÉ:
4 4. 6. 17:30-20:00; Scrapbooková koláž
zážitků
4 11. 6. 17:30-20:00; Fimo: Textury a inkousty,
4 14. 6. 17:15-19:30; Pleteme z pedigu na
přání
KURZY PRO DĚTI KAŽDOU STŘEDU:
vždy 15:15 -16:45
4 5. 6. Zdobíme tužkovník, notýsek a tužku
4 12. 6. Kytičkové překvapení

Program rozšíří znalosti o živočišném druhu
medvěda a zdůrazní existenci medvědího fenoménu v našem městě. Ostatně s medvědem je
podle některých domněnek spojeno i založení
Berouna a snad i odvození jeho jména. Proto se medvěd dostal i do městského znaku,
ve kterém hrdě prochází bránou. Medvěd
v dnešním Berouně není jen neživotnou heraldickou figu-rou, ale symbolem, který vzali
obyvatelé města za svůj a ztotožňují se s ním.
O tom svědčí jak název místního piva, tak
i jméno zdejšího hokejového týmu. Živoucím
důkazem jsou huňáči Vojta, Kuba a Matěj,
kteří žijí v městském medvědáriu.
n Úspěšný soubor Clarinet Factory vystoupí v pátek 7. 6. od 20:00 hod v berounské
Jiné kávě - podniku, jehož provozovatelem
je občanské sdružení Lomikámen, a jež
používá podtitul „Misto, kde Vaše návštěva
pomáhá“.

n Jince
n Sbor dobrovolných hasičů a Český rybářský svaz Jince ve spolupráci s dalšími zájmovými organizacemi pořádají 15. června od
10:00 hodin na Sokolské zahradě v Jincích
4. JINECKÉ SLAVNOSTI DĚTEM
Bohatý program, atrakce, soutěže, koncert
skupiny PARKÁN. V 11:00 hodin otevření
nové naučné stezky. „Z Jinec na Olymp Brd“.

n Komárov
n Muzeum je otevřeno pravidelně každou sobotu od 9:00 do 11:00. Dohodnuté návštěvy na
tel.: 777 142 813 kdykoliv.
n TJ Sokol Komárov pořádá v sále sokolovny
Taneční kurz mládeže 2013. Kurz proběhne
ve 13 lekcích. Kurzovné: 1300,- Kč (jednotlivci);  2 300,- Kč (taneční pár). 7. 9 - 14. 12. 2013
Kurz povede zkušený taneční mistr  společenských a sportovních tanců František Mochán  
z Příbrami. Přihlášky do tanečního kurzu:
červenec - srpen 2013. Informace: tel.: 311 57
20 53;  e-mail: afraitag@seznam.cz)  

n Lochovice
n OSLAVY VÝROČÍ
4 Základní škola 110 let
4 SDH Lochovice 125 let
4 Obec Lochovice 695 let
sobota 8. června 2013

n Beroun
n IX. berounská muzejní noc
7. 6. od 18:00 do 23:00 v Muzeu Českého krasu.
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kultura - společnost
9:00 Slavnostní zahájení v areálu ZŠ Lochovice, prohlídka školy
11:00 Školní akademie v sále zámku Lochovice
13:00 Zábavné odpoledne pro děti na hřišti TJ
Slovan Lochovice
Při této příležitosti bude v sobotu a v neděli otevřena výstava historických fotografií v
budově školy (od 9 - 17 hodin). Zájemci si
budou moci prohlédnout novou hasičskou
zbrojnici a čističku odpadních vod. Během
odpoledního programu hraje k poslechu hudební skupina VAVA BAND.

n Praskolesy
n Recitál Jitky Zelenkové s názvem Sametový hlas se bude konat v neděli 2. 6. od 18:00
v kostele sv. Mikuláše v Praskolesích. Srdečně
zve Praskoleská společnost sv. Prokopa.

n Točník - hrad
n Pohádkový hrad -hrad v obležení pohádkových bytostí - 8. a 9. 6. od 9:00 do 18:00
Představí se Vám různé divadelní a šermířské
soubory, kouzelníci, kejklíři, známí kreslíři
a karikaturisté i orientální tanečnice. K vidění
mnoho řemesel, které si na místě můžete
vyzkoušet. Podrobnosti najdete na: http://
www.pohadkovy-hrad.cz
n Silver Rocket Summer summa
21. - 23. 6. od 19:00 do 02:00
Dvoudenní mezinárodní hudební festival pod
patronací Silver Rocket na hradu Točníku. V programu vystoupí prozatím tyto kapely: Paramount
Styles, OBits, Auxes, Bellini, MRC Riddims, The
Remis, OTK, Lyssa, Kontroll, Planety, Fetch!,
Familea Miranda, Tomáš Palucha, Unkilled
Worker Machine, OR, Zkouška sirén.

n Zbiroh - muzeum
n Městské muzeum ve Zbiroze se návštěvníkům
opět otevřelo výstavou „Za vesnickými muzikanty“. První letošní výstava tématicky věnovaná
dechové hudbě. Výstava potrvá do 23. 6.
Otevřeno denně mimo pondělí od 9:00 do 12:00
a od 12:30 do 16:30.

n Žebrák
n Kulturní klub Žebrák
4 každou sobotu Disko s programem od 21:00
4 7. 6. pátek od 19:00 - Taneční skupina Carmen a Hořovické mažoretky pod vedením Šárky
Vacovské vás srdečně zvou na svou 14. taneční
akademii. Vstupné dobrovolné.
n Hvězdárna Žebrák
4 7. 6. pátek - Muzejní noc s Hvězdárnou
Žebrák. Stanoviště Hvězdárny Žebrák
na Plzeňské bráně v Berouně od 18 do 23 hodin s pozorováním oblohy a historickou astronomickou soutěží pro děti.
4 21. 6. pátek - 1. Muzejní noc s Hvězdárnou.
V tento den se otevře žebrácké muzeum široké
veřejnosti i ve večerních hodinách. Překvapením
bude zajímavý program o pozorování oblohy
s důrazem na sledování komet i navazující pozorování oblohy na Hvězdárně Žebrák. Přednáška
Vladislava Slezáka o kometách začne v 19:00
v prostorách muzea. Další podrobnosti na www.
hvezdarnazebrak.cz

Dětské rybářské závody na Lázeňském rybníku
Místní skupina Českého rybářského svazu Hořovice pořádá ve spolupráci s místní organizací ČSSD Hořovice tradiční
dětské rybářské závody na Lázeňském
rybníku a to v neděli 2. 6. Závody jsou
určeny pro všechny děti od 6 let. Mladší
děti nebudou do závodu registrovány!!!
Registrace závodníků: 7:00 - 8:00
Zahájení závodu: 8:00
Konec závodu: 11:00
Vyhlášení výsledků: 11:30
Pravidla závodu: Lovící závodník smí použít pouze jednu udici s maximálně dvěma návazci s   jednoháčkem. Další udice
mohou být připravené k lovu. Povoleným
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způsobem lovu je plavaná a položená.
K lovu mohou být použity nástrahy a návnady rostlinného i živočišného původu,
které povoluje rybářský řád.
Zakrmení lovícího místa je povoleno 30
minut před zahájením závodu. Hodnotí
se celková délka ulovených ryb: 1 cm =
1 bod. Pomoc závodníkovi je povolena
pouze při nahození udice a při podebrání ryby z vody. Zaseknout a zdolat rybu
musí závodník sám. V případě nedodržení tohoto pravidla, nebude ryba závodníkovi připsána do bodovací karty!
Informace:
David Grunt, tel. 724 816 437

n Církve
n ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV
EVANGELICKÁ
Valdecká 408, Hořovice. Tel.: 318 523 534
4 V neděli 16. června  rozloučení s farářkou
Drahomírou Duškovou Havlíčkovou, která
byla farářkou ve sboru v Hořovicích od roku
2005 do roku 2012 a bude se v červenci stěhovat. V 9:30 hodin Bohoslužby vděčnosti,
povede Drahomíra Dušková Havlíčková.
V 15:00 koncert skupiny PPL, ve které hraje
bývalý hořovický farář Ondřej Pellar. Dobrovolná sbírka z dobrovolného koncertu bude
určena na nové elektronické varhany, které
se hořovický sbor chystá pořídit. A pak od 16
hodin až do … (zahradní) slavnost na rozloučenou!
n Církev českoslov. husitská
Husův sbor v Žebráku:
4 2., 9., 16., 23. a 30. 6. ve 14 hodin

Plavecký bazén
Stávající provozní hodiny
pro veřejnost
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE

17
17
17
16
16
11
11

-

20
20
21
20
21
20
19

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Vstupné: pro dospělé 60,- Kč, pro
děti 40,- Kč na 80 min.
Koupaliště je po zimě v havarijním stavu. Rozsah poškození
a nezbytná oprava je letos v takovém rozsahu, že v červnu určitě
nebude otevřeno.
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Stolní tenisté Sokola Hořovice slaví postup
V dubnu ukončili stolní tenisté Sokola Hořovice letošní sezónu. Při hodnocení sezóny je
třeba v dlouhodobých soutěžích nejvíce vyzdvihnout postup D-týmu z okresního přeboru
II. do OP I.  Po celou sezónu potvrzovali roli favorita a v rozhodujících bojích porazili i hlavního konkurenta v boji o postup TJ Chaloupky B.

lo žákům, kteří posbírali mnoho medailových
umístění na okresních přeborech a okresních
bodovacích turnajích. Ve starších žácích se
v celkovém pořadí okresního poháru umístil
Michal Nejedlý na 2. místě a  Miroslav Sedláček
na 3. místě, v dorostu pak zvítězil Michal Novák
a druhé místo obsadil Petr Sedláček.
Michal Novák dosáhl též výborného umístění v konečném pořadí v krajském bodovacím
poháru, kde se umístil na 8. místě a pouze o několik míst mu unikla nominace na Olympiádu
mládeže. Úspěchy v mládežnických kategoriích

Hořovické maminky
Hořovické
a Motokáry
maminky a
Hořovice
Motokáry
si Hořovice
vás dovolují
si vás
pozvat
dovolují
na jedinečné
pozvat na jedinečné

Pozvánka na
in-line
bruslení
IN – LINEINbruslení
– LINE bruslení
15.5.201315.5.2013
od 09.00 od
do 09.00
12.00 do
hodin
12.00 hodin

Hořovické maminky a Motokáry HoV rámci areálu
V rámci
budeareálu
otevřeno
bude
občerstvení
otevřeno občerstvení
a připravujease
připravuje
i dětský koutek!
se i dětský koutek!
řovice
si
vás
dovolují
pozvat
na
další
IN
Prostor je ideální
Prostor
pro
jebruslení
ideální pro
s kočárky
brusleníi bez
s kočárky
a také ipro
beznácvik
a takédětí
pro jízdy
nácvik
nadětí
kole.
jízdy na kole.
- LINE bruslení 12. 6. od 9:00 do 12:00.
Dráhu najdete
Dráhu
v Hořovicích
najdete v vHořovicích
části Letná,
v části
směrem
Letná,
Kotopeky.
směrem Kotopeky.
Využijte jedinečnou
zabruslit si
VSTUPNÉ: možnost
VSTUPNÉ:
ZDARMA ZDARMA
Těšíme se na
Těšíme
vás ! se na vás !
na Více
perfektní
asfaltovédrázedráze
o šířce 6 m
o akci www.horovickemaminky.cz
Více o akci www.horovickemaminky.cz
na www.motokaryhorovice.cz
dráze na www.motokaryhorovice.cz
a délce 700 m. V rámci areálu bude otevřeno občerstvení a připravuje se i dětský koutek! Prostor je ideální pro bruslení s kočárky i bez a také pro nácvik dětí
jízdy na kole. Dráhu najdete v Hořovicích v části Letná, směrem Kotopeky.
VSTUPNÉ: ZDARMA Těšíme se na vás!
Více o akci www.horovickemaminky.cz
dráze na www.motokaryhorovice.cz.

Využijte jedinečnou
Využijte možnost
jedinečnou
zabruslit
možnost
si na
zabruslit
perfektní
si na
asfaltové
perfektní
dráze
asfaltové
o šířce
dráze
6m ao délce
šířce 700
6m am.
délce 700 m.

Partneři občanského
Partneřisdružení
občanského
Hořovické
sdružení
maminky
Hořovické maminky
Město Hořovice
Město Hořovice

Hořovické maminky a Motokáry Hořovice si vás dovolují pozvat na jedinečné

IN – LINE bruslení

15.5.2013 od 09.00 do 12.00 hodin

Využijte jedinečnou možnost zabruslit si na perfektní asfaltové dráze o šířce 6m a délce 700 m.
V rámci areálu bude otevřeno občerstvení a připravuje se i dětský koutek!

Prostor je ideální pro bruslení s kočárky i bez a také pro nácvik dětí jízdy na kole.
Dráhu najdete v Hořovicích v části Letná, směrem Kotopeky.
VSTUPNÉ: ZDARMA
Těšíme se na vás !

Více o akci www.horovickemaminky.cz dráze na www.motokaryhorovice.cz
Partneři občanského sdružení Hořovické maminky
Město Hořovice

Na postupu se nejvíce podíleli Zdeněk Koros, Michal Novák, Standa Novák, Vladimír Čepelák ml., Petr Sedláček a Honza Ungr.
Za podobný úspěch se dá považovat i záchrana a konečné 7. místo A-týmu ve středočeské Divizi. Před sezónou byl A-tým označován
(ostatně jako každý rok) za jednoho z kandidátů
na sestup, kvalita soupisek soupeřů a nepříliš
povedený začátek sezóny těmto předpovědím
dával dlouho za pravdu. Po 14. kole jsme se dokonce ocitli na posledním 12. místě a už to vypadalo na pouhý boj o co nejlepší výchozí umístění pro boje o záchranu v play-out. Nakonec
se však povedlo získat v následujících kolech
potřebné body zlepšenými výkony v domácím
prostředí i se silnými soupeři z čela tabulky
a po posledním kole jsme se dostali na vynikající 7. místo, které zaručovalo účast v Divizi
i v příští sezóně, a to bez účasti v nejistých bojích v play-out.

Fotbalové výsledky
potvrzují dobrou práci trenérů Standy Nováka,
Hanky Knoblauchové a Zdeňka Korose. Tímto
jim také patří velký dík za práci s mládeží a přejme jim další úspěchy jejich svěřenců i v příští
sezóně.
Tomáš Jirouch

Divize muži: MAS Táborsko B - Hořovicko
2:0, Hořovicko - Malše Roudné 3:0, Tachov Hořovicko 1:2, Hořovicko - Doubravka 6:1.
Hořovicko je po 26. kolech na 4. místě.
I. B třída muži: Hořovicko B - Podlesí 2:3,
Maršovice - Hořovicko B 4:0, Hořovicko B Žebrák 0:1, Rožmitál - Hořovicko B 4:2

Okresní kolo Mc Donald´s Cupu 2013
Po celou sezonu odváděl vynikající výkony
Honza Šmíd, v důležitých utkáních bodoval Luboš Chládek a na konci sezony se k výborným
výkonům propracoval i Pavel Koros, základní
sestavu pak doplňoval Tomáš Jirouch.
Ostatní týmy potvrdily předsezónní předpoklady a umístily se v klidném středu tabulky,
B-tým v Krajském přeboru II. na 7. místě resp.
C-tým v Okresním přeboru na 6. místě.
V kategoriích jednotlivců se nejvíce daři-

Na začátku května pořádal sportovní klub
při 1. základní škole Hořovice okresní kolo
turnaje v malé kopané. Soutěž se hraje pod
záštitou Mc Donald´s ČR a jejích partnerů.
Letos probíhá již 16. ročník. Do okresního
kola se zapojilo celkem 28 družstev z berounského okresu. Hrálo se ve dvou kategoriích:
kategorie A (1. - 3. tř) - 12 týmů, kategorie B
(4. - 5. tř.) - 16 týmů. Celý turnaj proběhl za
nádherného slunečného počasí na městském
stadionu v Hořovicích. Nejlepší týmy obdrže-

ly medaile a poháry. Všichni hráči si odvezli
drobné odměny od pořadatele a spoustu krásných sportovních zážitků. Vítězné týmy postoupily do krajského finále. V kategorii A reprezentuje náš okres 3. základní škola Beroun
a v kategorii B ZŠ TGM Komárov. Kompletní
výsledky okresního kola 2013 si můžete prohlédnout na www stránkách 1. základní školy
Hořovice, www.1zshorovice.cz
Okresní garant Mc Donald´s cupu
Radek Šumera
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