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zprávy

Hořovičtí rozsvítili vánoční strom

n Ve výtvarných dílnách Sedmikrásky si návštěvníci vyrobili svou vlastní vánoční výzdobu.

n Krásný předvánoční čas návštěvníkům akce
Vánoce v Hořovicích popřáli za Domeček Tomáš Klokočník a za vedení města starosta Jiří
Peřina.

Vánoční cukroví, trdelník, koření, vánoční dekorace a další výrobky regionálních prodejců. To vše
našli návštěvníci akce Vánoce v Hořovicích už od nedělního dopoledne 26. listopadu ve stáncích na
hořovickém Palackého náměstí. V budově bývalé zemědělské školy si mohli svou vánoční výzdobu
ve výtvarných dílnách dokonce sami vyrobit. Na dopolední program setkání, které připravilo Městské kulturní centrum Hořovice společně s Domečkem Hořovice a místním sdružením Sedmikráska,
navázal bohatý kulturní program. Palackého náměstí návštěvníci zcela zaplnili, krásný předvánoční
čas jim popřáli za Domeček Tomáš Klokočník a za vedení města starosta Jiří Peřina. Vyvrcholením
bylo rozsvícení vánočního stromu. Foto: (rak)

n Vánoční strom na Palackého náměstí se rozzářil v neděli 26. listopadu. 4x foto: (rak)

Divadelní představení střídají koncerty
Dětský muzikál, divadelní představení pro dospělé, koncert i loutková pohádka pro nejmenší. V hořovickém Společenském domě si zábavu užijí zástupci
všech generací. Důkazem byl i listopadový program, kdy se na jeho začátku v sále
rozezněly melodie pohádkového muzikálu Princové jsou na draka. V polovině
listopadu přišlo na řadu divadelní představení Vím, že víš, že vím … se Simonou Stašovou a Michalem Dlouhým. Zábavu si užili i ti nejmenší, a to s místními
loutkáři při pohádce Bludné
kameny. Výraznou listopadovou tečkou byl koncert hudební
skupiny Čechomor.
Prosinec ve Společenském
domě zpestří pořad Partička,
který se pro velký zájem návštěvníků odehraje hned dvakrát, a to od 17:30 a od 20:00
hodin. I tak je akce vyprodaná.
n Simona Stašová a Michal Dlouhý excelují v představení Vím, že
První prosincový den začal
víš, že vím... Foto: (yh)
předprodej akcí, které se v sále
n Muzikál Princové jsou na draka pobavil Společenského domu budou konat v únoru. Jde o divadelní představení Vše o ženách, které je naplánoi děti i dospělé. Představení upoutalo i kostý- vané na 12. 2. 2018 a koncert vokálního seskupení 4TET – 27. 12. 17. Vstupenky na tyto akce mohou být
my. Foto: (rak)
zajímavým vánočním dárkem pro vaše blízké a přátele. (rak)
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Zdeněk Laube: Spolupráce s dobrovolnými
hasiči je na velmi dobré úrovni
Se zásahy hořovických hasičů se čtenáři Měšťana seznamují každý měsíc. Ke kolika případům letos prozatím vyjížděli? Jaké je
srovnání s předchozími lety? Na co by si lidé měli dávat pozor v závěru roku? Na dotazy odpovídal velitel stanice Hasičského
záchranného sboru Hořovice Zdeněk Laube.
Kolik zásahů k dnešnímu dni evidujete?
Co se týče hořovické stanice, do dneška
(8.11.17) jsme zasahovali u 318 událostí. U zásahů bylo 96 zraněných osob, 58 jsme jich evakuovali, 10 osob mělo zranění neslučitelných
se životem a 26 osob bylo přímo zachráněno.
Škody jsou vyčíslené na 26,5 milionů korun,
uchráněné hodnoty jsou 55 milionů korun.
Jde o čísla srovnatelná s předchozími lety?
Stanice má za rok běžně 360 událostí, to
odpovídá i letošnímu vývoji. Nárůst byl například před dvěma lety, kdy bylo extrémní sucho, v loňském roce přispělo k navýšení krupobití. Záleží na tom, co s námi udělá počasí.
Jaká rizika přináší měsíc prosinec? Na co
by si lidé měli dávat pozor?
Samozřejmě nás může zaskočit již zmíněné
počasí. Vítr, sníh, mrazy - s tím vším souvisí dopravní nehody. Zajišťujeme technickou pomoc
v případech zapadlých aut, která blokují silnice.
Lidé by neměli podceňovat možnost požárů,
které mohou způsobit třeba i svíčky na adventních věncích. Preventivní krátká videa vhodná
i pro školy najdou zájemci na youtube.
Hořovická stanice se pravidelně účastní
soutěží, bylo tomu tak i v letošním roce?
Zúčastnili jsme se tří soutěží ve vyprošťování u dopravních nehod. Patří mezi ně
i krajská soutěž Velká cena Hořovic, která se
konala pod záštitou města. Jak je u nás dobrým zvykem, i letos jsme ji vyhráli. Dále jsme
se společně se zástupci hořovického stanoviště zdravotnické záchranné služby vypravili
na soutěž do Rokycan, zde jsme skončili šestí.

Na pražském Memoriálu JUDr. Františka Kohouta jsme obsadili páté místo.
Jakou podobu má současná spolupráce
s dobrovolnými hasiči?
Dobrovolní hasiči jsou nedílnou součástí HZS a IZS, bez jejich spolupráce bychom
těžko zvládali zásahovou činnost. Spolupráce
je na velmi dobré úrovni. Dobrovolné jednotky jsou rozděleny do určitých kategorií, a to
s místní působností a územní působností. Každá stanice má nyní vytipovanou jednu dobrovolnou jednotku pro práci u dopravních nehod,
které se předá starší vyprošťovací zařízení. Jde
o vybavení, které již profesionální hasiči nevyužívají.
Z  jakého důvodu? S  jakou dobrovolnou
jednotkou spolupracují hořovičtí profesionální hasiči?
Dobrovolní hasiči, v našem případě ti Komárovští, budou moci tato zařízení používat
při zálohování stanice nebo při dopravních
nehodách. V rámci víkendových 40ti hodinových kurzů jsme jeden den věnovali teorii,
tři dny praktickému výcviku. Kurzy neděláme
jen pro dobrovolné jednotky v okrese Beroun,
nýbrž v celém Středočeském kraji dle aktuální
potřeby a vytipování jednotek předurčených
pro práci u dopravních nehod pod záštitou
Ústřední hasičské školy v Jánských Koupelích. Pro letošek jsme činnost kurzů ukončili
a v příštím roce nás čekají další.
Kolik hasičů nyní působí na hořovické
stanici?
Celkem devatenáct. Kromě velitele stani-

ce jsou zde tři party po šesti, minimální stav
pro každý den je pět hasičů ve 24 hodinových
směnách.
Máte problém naplnit potřebnou kapacitu?
Stavy máme plné, a to v Berouně i Hořovicích. Možná je to dané tím, že práce hasi-

n Zdeněk Laube působí na stanici HZS Hořovice
od roku 1994, kdy se stal profesionálním hasičem.
Velitelem stanice se stal v roce 2014, od roku 2010
tuto pozici zastával z pověření. Foto: Radka Kočová
čů mladé kluky přitahuje. Máme sice zprávy
o tom, že problémy v jiných okresech jsou, my
se s tím zatím nepotýkáme.
Jakou techniku využíváte?
Dvě cisterny, kdy tou základní je CAS 24
s obsahem třech kubíků. Je vysílána ke všem
zásahům a má spoustu technického vybavení.
Další cisterna je na osm kubíků a vyjíždí k požárům. Na dopravní nehody využíváme rychlý
zásahový automobil a mezi další techniku patří například i 30ti metrový žebřík.
Radka Kočová

n Pozvánka na zastupitelstvo
Veřejné zasedání Zastupitelstva
města Hořovice se koná v pondělí 11. prosince 2017 od 16
hodin v klubu Labe.

n Kdy vyjde další Měšťan

n Vítězem Velké ceny Hořovic se i v letošním roce stali místní profesionální hasiči. Foto: Markéta Laubová
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Hořovický Měšťan číslo 1 roku
2018 bude do domácností a na
odběrová místa distribuován
od 5. ledna.
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Na vernisáži zněla hudba Antonia Vivaldiho
Malíř, kreslíř a grafik Tomáš Hřivnáč vystavoval své obrazy poprvé v roce 1984 v pražském klubu VŠCHT. Od té doby představil
svou tvorbu na mnoha dalších expozicích, a to i ve Francii, Belgii, USA nebo v Japonsku. Nyní mohou zájemci jeho výstavu
s názvem Podzimní příběhy spatřit v hořovické Galerii Starý zámek. Vypravit se sem mohou vždy v pátek, sobotu a neděli
od 10 do 18 hodin, výstava trvá do 17. prosince.

n Vernisáž hořovické výstavy Podzimní příběhy navštívili i (zleva) místostarosta Ondřej Vaculík, starosta Jiří Peřina a ředitel ZUŠ Josefa
Slavíka Jakub Albrecht.

Vernisáž současné výstavy se uskutečnila
v úterý 7. listopadu. Zahájil ji starosta města
Hořovice Jiří Peřina, který nad akcí převzal záštitu. Pořadatelem je Městské kulturní centrum
Hořovice, jeho ředitel Přemysl Landa umělce,
jehož díla nyní zdobí stěny Galerie Starý zámek, představil a připomněl, že Tomáš Hřivnáč
získal řadu ocenění nejen v České republice,
ale i v zahraničí. Vernisáž zpestřilo hudební
vystoupení Základní umělecké školy Hořovice, v podání pedagoga i žáků v galerii zazněly
skladby Antonia Vivaldiho.
Tomáš Hřivnáč souhlasil s rozhovorem
v době, kdy hořovickou výstavu připravoval.
V něm kromě jiného prozradil, kde bere pro
své obrazy inspiraci.

Tomáš Hřivnáč:
Figura v aktu je stále platná

n Autora současné výstavy Tomáše Hřivnáče (vlevo) na vernisáži představil ředitel MKC
Hořovice Přemysl Landa. Foto: (rak)

Jaké obrazy jste do hořovické galerie
přivezl, jak na vás výstavní prostory zapůsobily?
Jsou zde věci téměř retrospektivní. Nejprve
jsem se bál, že to tu nezaplním, nakonec ale nějaké obrazy odvážím. Hořovické prostory mi připomínají výstavní síně v Chodovské tvrzi nebo
v Galerii DESET. Je to pěkné, členité. To mám
rád, když můžu do jedné místnosti umístit kresby, do další třeba ex librisy, což je malá grafika.
Kdy jste začal s kreslením?
Jako každý, jako malé dítě. Kreslil jsem pak
i při studiích na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze, obor konstrukce a tvorba nábytku a interiéru, ale to bylo většinou takzvaně do šuplíku.
V té době jste své obrazy nikde nevystavoval?

n Zahájení výstavy Tomáše Hřivnáče zpestřilo
vystoupení ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice. Výstava trvá do 17. prosince. Foto: (rak)

n Jedním z vystavovatelů, který se v Galerii
Starý zámek představí v příštím roce, je malíř
Václav Šesták. Foto: (rak)

4

Bylo jen pár neoficiálních výstav, také
jsem nabízel první malby do „galerií Díla“,
které byly jedinými místy pro prodej umění
za předchozího režimu v ČSSR. Po roce 1989
vznikly soukromé galerie, tam už nebyl problém vystavovat.
Ve vaší tvorbě má velké zastoupení
žena a poetika, bylo tomu tak vždy?
V dětství šlo převážně o akční témata. Vzpomínám, když jsem četl knihy Karla Maye, tvořil
jsem si vlastní ilustrace inspirován panem Zdeňkem Burianem.
Kde berete inspiraci?
Po kapsách nosím papírky, na kterých si
poznamenávám momentální nápady a nějaké
kompozice, které pak případně zpracuji v grafice, či v jiné technice. Bylo tomu tak i na počátku
devadesátých let, kdy jsem maloval figury, které jsem zachytil při cestě z oběda. Při zpětném
pohledu na kresby, na kterých jsou zachycené
figury bez oděvu, vidím, že obrazy neruší atributy, jako je móda. Figura v aktu je stále platná. (rak)

Příští rok zahájí
Fotoklub Hořovice
Hořovická Galerie Starý zámek se
návštěvníkům otevře i v roce 2018.
Poprvé se tak stane 8. března, kdy zde
svoji výstavu zahájí Fotoklub Hořovice. V  létě zde bude vystavovat malíř
Podbrdska Václav Šesták u příležitosti svých 65. narozenin. Návštěvníci se
mohou těšit na jeho nové obrazy.

Brdské múzy přinesly hudbu i divadlo
Hořovický klub Labe opět
představil osobnosti, které jsou
spojené s kulturou města Hořovice a jeho blízkého okolí. V listopadové části pořadu vystupovali
herci regionálních divadelních
spolků a nechybělo ani autorské čtení a koncert. Na snímku
skupina Přelet M.S., ktera v Labi
vystoupila 10. listopadu společně
s kapelou Trapas. Brdské múzy
ukončí v sobotu 2. 12. repríza hry
Divadla Na Holou Mayovka aneb
Ve stínu šumavských hvozdů.
Představení začíná v 19:30 hodin.
(rak) Foto: Vladimír Kasl
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Adventní pozvánka
ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice
Žáci ZUŠ v Hořovicích vystupují před publikem v průběhu celého školního roku, zvláště v období adventu, které předznamenává příchod blížících se Vánoc, a kdy koledy zní ze všech stran.
Pro žáky a učitele ZUŠ Hořovice letošní advent začíná již v neděli 3. prosince na náměstí v Žebráku, kde od 16 hodin TJ Sokol Žebrák ve spolupráci
se ZUŠ a Městem Žebrák pořádají hudební program vánočních písní, kterého se účastní komorní soubory a pěvecký sbor ZVONEK ZUŠ. Ve vitríně
obchodního domu směrem do náměstí se zároveň objeví práce žáků výtvarného oboru a na závěr akce bude slavnostně rozsvícen vánoční strom.
V Hořovicích si žáci pod vedením svých učitelů připravili kombinovaný
program hudebníků s tanečníky a tanečnicemi. Vystoupení s názvem ADVENTNÍ SETKÁNÍ se uskuteční v sále hořovické radnice ve středu 29. listopadu od 17 hodin. V sále radnice v Hořovicích se pak uskuteční další neméně zajímavá vystoupení, ve středu 20. prosince od 18:00 vystoupí s vánočním
programem houslisté pí uč. Elišky Chaloupkové a hosté ze ZUŠ Zbiroh.
Stejně jako v loňském roce pořádá ZUŠ školní koncerty hudebního oboru - v úterý 12. prosince od 18 hodin na velkém sále KK Žebrák
a ve středu 13. prosince od 17 hodin v sále radnice v Hořovicích.
Zveme všechny hudby milovné posluchače i na neméně zajímavá
mimoškolní vystoupení, která jsou organizována ve spolupráci s organizacemi nejen v okolí Hořovic. Například v sobotu 9. prosince 2017,
od 10 hodin vystoupí hudebníci na adventním jarmarku ve velkém sále
Kulturního klubu Žebrák. Mezi již tradiční se řadí plánované vystoupení v DPS Žebrák či výstup pěveckého sboru ZVONEK v podhradí Točníku, které se koná v neděli 17. prosince od 16 hodin.
Věříme, že vás výkony žáků potěší a naladí na tu správnou notu.
BcA. Jakub Albrecht, ZUŠ Hořovice

Koncertní prosinec
Žáci základní umělecké
školy Josefa Slavíka Hořovice
uskuteční v závěru letošního roku několik tradičních
koncertních vystoupení.
Již ve druhé polovině listopadu byly uvedeny další dva
koncerty duchovní hudby z koncertního cyklu HOMMAGE
À MARIA GÄRTNER, který
evokuje život a pěvecké umění
kdysi proslulé české Straussovy
SALOME a ELEKTRY Marie
Gärtnerové (16. 10. 1877, Zdice
– 22. 2. 1965, Pětidomí u Zbiroha). Cyklus vyvrcholí premiérou
hudebně dramatického pořadu
SALOME MARIE GÄRTNEROVÁ a vydáním knihy o životě
slavné pěvkyně.
V pátek 8. prosince od 18 hodin předvedou žáci Květuše Ernestové v divadelním sále radnice
v Hořovicích výchovně vzdělávací dramatický pořad s indiánskými tanci a písněmi THE EARTH
IS MY MOTHER.
Tradiční koncert s rozdáváním Betlémského světla COŽ TO
DIVNÉHO, CO TO NOVÉHO?
se uskuteční v pátek 22. prosince od 16 hodin v kapli sv. Anny
ve Lhotce u Hostomic. V pro-
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gramu zazní vzácná Mše C dur
„ŽAROŠICKÁ“ a české a světové
adventní anonymy. Lhotecké varhany rozezní Dr. Jiří Liška, trumpetové party zahraje 1. trumpetista Trubačů prezidenta České
republiky František Svejkovský.
I letos budou žáci Květuše Ernestové spolupracovat na projektu Vánoce s Pražským salonním
orchestrem. Česká mše vánoční
Jakuba Jana Ryby „Hej mistře“
bude provedena ve středu 13.
prosince od 15:30 hodin ve velkém sále DS Slunečnice v Praze
– Bohnicích, v neděli 17. prosince od 18 hodin v monumentálním Muchově sále zámku tří
císařů Zbiroh, v úterý 19. prosince 2017 od 16:30 hodin v impozantním Foersterově sále KZ
Domovina v Praze – Holešovicích a ve středu 20. prosince také
v Hořovicích. Pražský salonní
orchestr, sbor a solisty řídí Jiří
Pražský, na varhany hraje Květuše Ernestová.
Koncertní maraton bude
ukončen 23. prosince provedením
Rybovy České vánoční mše spojenými sbory a orchestry v Praze
na Hlavním nádraží a na Kampě.
SRDEČNĚ ZVEME.
Květuše Ernestová
ZUŠ Hořovice

Hořovický PAN TAU Martin Jirák
Žák Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní
a pěvecké třídy Květuše Ernestové MARTIN JIRÁK (8 let) uskutečnil
v závěru měsíce října svoji první studiovou nahrávku. Nejlepší hořovický soutěžní pěvec první poloviny roku 2017, který ze dvanácti
startů jedenáct proměnil v prestižní ocenění, dostal možnost za vítězství v pěvecké soutěži Brdský kos 2017 nahrávat ve studiu hudebního
managera, producenta, porotce soutěží Super Star, Porta, Česko zpívá
i Brdský kos, a dlouholetého ředitele BMG Milana Hermana. Nahraná
jevištní kreace PAN TAU byla oceněna v celostátních kolech soutěží ALLEGRO 2017, KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2017 a BRDSKÝ
KOS 2017. Gratulujeme.

n Martin Jirák v nahrávacím studiu.

5

informace

Svoz bioodpadu
v zimním období
Svoz bioodpadu bude uskutečňován
v pondělí odpolední směnou. Hořovice jsou rozdělené do dvou svozových
oblastí. Středeční svozová trasa na komunální odpad (Višňovka, Příbramská,
Pražská) se bude svážet v lichý týden
a páteční svozová trasa pro komunální
odpad (Západní sídliště, Valdecká , 9.
května) se bude vozit v sudý týden. Termín zahájení svozů je 4. 12. 2017 lichý
týden.
Milan Zelenka, AVE CZ

Domeček v knihovně
Několik posledních let se radní marně
pokoušeli prodat objekt knihovny v sousedství hořovického zámku. Hlavním důvodem
tohoto kroku, byla údajně snaha zbavit se
,,nepotřebného majetku“, který je zároveň
v havarijním stavu. Tento postup jsem již
tehdy velmi důrazně odsuzoval a upozorňoval, že by se město nemělo zbavovat majetku,
který v budoucnu může samo potřebovat.
Jako mnohem rozumnější variantu jsem pak
navrhoval, vyčlenit prostředky na jeho rekonstrukci, zastavit chátrání objektu na takto lukrativním místě a najít pro něj vhodné využití. Vyvolaná jednání jak s představiteli našeho
města, tak s některými předsedy politických
seskupení v Hořovicích však nic zásadního
nepřinesla.
Koncem minulého léta se ,,konečně podařilo“ sehnat zájemce, který starou knihovnu koupil za necelé 4 miliony korun. Radní Vavřička
se tehdy netajil skutečností, že se jedná o jeho
kamaráda, který budovu koupil se záměrem
využívat ji na provoz zdravotnických služeb
a zřízení nových bytových jednotek. Sešel se
rok s rokem a DOMEČEK - příspěvková organizace města Hořovice si v budově pronajímá
prostory pro svoji činnost a původně deklarovaný účel se tak zásadně změnil. Nájemné
v minimální výši milion korun ročně tak má
směřovat “ke kamarádovi”, přičemž volné prostory ve Společenském domě a v prostorách
Starého zámku zůstávají prázdné a jak potvrdil
ředitel MKC Mgr. Přemysl Landa jejich využití
Domečkem by bylo bezplatné. Osobně jsem
přesvědčen, že jak DOMEČEK, tak jakákoliv
jiná podobná organizace, která vytváří službu
občanům by si rozhodně zasloužila využívat
budovu bývalé knihovny, ale prodej a následný pronájem je v tomto případě mimo chování
řádného hospodáře.
Apeluji tedy na radní našeho města, aby
v celé záležitosti sjednali nápravu a když už
došlo k tomuto nešťastnému prodeji, aby
při umístění jejich příspěvkové organizace
využívali především prostor, které město
vlastní.
Ing. Petr Karban, zastupitel za Hnutí ANO
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Budoucnost Domečku v Hořovicích
Město Hořovice zřídilo v roce 2006 jako svou příspěvkovou organizaci Středisko volného času – Domeček Hořovice. Jeho úkol je nabízet širokou nabídku
kroužků, akcí, pobytových i příležitostných aktivit, táborů nebo vzdělávacích
akcí pro děti, mládež, dospělé a pedagogické pracovníky. Za 10 let jsme vyrostli v největší volnočasovou organizací ve městě Hořovice se širokým věkovým
spektrem účastníků. V loňském roce pracovalo 113 zájmových kroužků, které
navštívilo týdně 1225 účastníků. Domeček Hořovice v tomto období dále uspořádal celkem 373 akcí, na které přišlo 21991 účastníků.
Naši kvalitu od roku 2006 prověřily
a kladně ohodnotily dvě školské inspekce
a Audit města Hořovice, na němž jsme byli
hodnoceni jako nejefektivnější příspěvková
organizace. Veškeré aktivity garantuje 9 pedagogů a 4 provozní zaměstnanci.
Po celou dobu našeho fungování jsme
měli vždy problém s nedostatkem místa pro
činnost. Současné prostory Domečku Hořovice potřebuje MěMŠ pro zajištění kapacity
školky. Pro činnost volnočasového zařízení
přestávají podle aktuálních norem tyto prostory vyhovovat. Na tento stav už 2x upozorňovala Česká školní inspekce ve svých hodnotících zprávách, kde ukládá paní ředitelce
i zřizovateli tuto situaci řešit. Její hodnocení
neovlivnila ani svépomocná úprava prostor
v suterénu MěMŠ, kde jsme zřídili tři klubovny a sociální zařízení.
V této situaci jsme od soukromého majitele dostali možnost využívat zrekonstruovanou budovu bývalého Klubu mládeže a později Městské knihovny ve Vrbnovské ulici.
Využití tohoto objektu jako volnočasového
centra je pro obyvatele města a zejména sídliště Višňovka nejen výhodné, ale i prospěšné. Občanům východní části města zlepšíme
dostupnost volnočasových a rekreační aktivit. Mimo nesporného estetického přínosu
z urbanistického pohledu, zajistí naše přítomnost vliv města v budově a nepřímo pomůže i bezpečnosti v lokalitě. Domeček garantuje využití prostoru jako bezpečné zóny
určené k relaxaci obyvatel a neformálnímu
vzdělávání. Hořovice takové místo potřebují
víc než nové ubytovny nebo další lékařské
domy. V našich klubovnách bude probíhat
řada zájmových kroužků, vzdělávacích aktivit a příležitostných akcí. Na jaře se chystáme upravit zahradu, aby zde mohly probíhat
venkovní aktivity a aby si zde mohli občané
Hořovic aktivně odpočinout. Z nového Do-

mečku chceme udělat místo setkávání pro
širokou veřejnost. Vážíme si příležitosti nabídnout občanům Hořovic nejen reprezentativní prostory odpovídající rozsahu naší činnosti, ale i vyhovující hygienickým normám
a školské legislativě.
Hygienické normy pro nové prostory
školských zařízení by například nesplňovalo ani horní patro Společenského domu,
které nám bylo nabídnuto jako řešení situace. Z laického pohledu by došlo k naplnění
volných prostor v budově a jednoduchému
řešení situace. Bezbariérový přístup musí
splňovat alespoň některá z budov školských
zařízení. Nabízené prostory dále nelze stavebně oddělit, zajistit bezbariérový přístup
a samostatné toalety. I společné fungování
Domečku a Společenského domu (například
v podzimní a zimní sezóně plesů a tanečních) je samo osobě těžko představitelné.
V posledních týdnech zaznívají populistická prohlášení a fámy, že na nájem budovy
ve Vrbnovské ulici doplatili rodiče dětí ze
zájmových kroužků. Jejich cenu jsme skutečně navýšili, ale jen o necelé 1 % oproti předchozímu roku. Navýšení poplatku nesouvisí
s náklady za nájem v soukromé budově, ale
se zvyšující se minimální mzdou a vzrůstajícími vstupními náklady na činnost kroužků.
Chybějící finance řešíme především interními úsporami a financováním z dalších zdrojů. Domeček Hořovice drží ceny zájmových
kroužků v rozumných mezích a tento přístup
nehodláme měnit.
Obyvatelům města i sobě přejeme, ať se situace brzo uklidní, ať se nám nový Domeček
líbí a je nám v něm společně dobře. Srdečně
vás zveme na Vánoční odpoledne v Domečku 15. 12. 2017 od 16 - 18 hodin. Můžete si
prohlédnout nové prostory, zazpívat koledy
a nasát pravou vánoční atmosféru.
Tomáš Klokočník

Darujte pod stromeček
kulturní zážitek!
1. 12. 2017 budou v Informačním centru Hořovice
zahájeny předprodeje na divadelní představení
Vše o ženách (12. 2.) a koncert 4TET (27. 2. 2018).
Více na: www.mkc-horovice.cz

www.mesto-horovice.cz

zprávy

Aplikace ClickPark - parkujte moderně ve Vašem městě!
Město Hořovice spustilo ve spolupráci se společností City Parking Group s.r.o. moderní platební online aplikaci pro platbu
parkovného. Po renovaci stávajících parkovacích automatů nabízí tento nový parkovací systém spousty užitečných novinek.
Kromě klasického placení mincemi v parkovacím automatu je nyní k dispozici i možnost platby bankovní kartou či pomocí
unikátní mobilní aplikace ClickPark, která mění budoucnost parkování.
Jistě všichni známe situaci, když máme
na spěch a po nekonečném hledání parkovacího automatu najednou zjistíme, že nemáme
drobné... Nyní je zde pro Vás jednoduché
a velmi unikátní řešení. Využijte mobilní
aplikace ClickPark. Jak na to? Není to nic
složitého.

Aplikace je dostupná zdarma pro všechny
mobilní telefony typu Android či Apple a velmi jednoduše si ji stáhnete prostřednictvím
QR kódů nebo z Google play a AppStore.
Pro registraci pak stačí jen zadat emailovou
adresu a zvolit heslo a poté k účtu přidružit
platební kartu. O bezpečnost transakce je postaráno prostřednictvím online brány banky
ČSOB a.s. a je jedno, u které banky máte svůj

účet. Pomocí inicializační platby ve výši 1Kč,
která Vám bude během 24 hod vrácena, je
aplikace online připravena k použití. Veškeré
údaje o platební kartě nezůstávají v telefonu,
ale jsou uchovávané pouze v zabezpečeném
systému banky ČSOB.
Aplikace Vám při nákupu parkovacího
lístku zjistí
aktuální
polohu a automaticky
nabídne tarif
a Vy si jen
zvolíte délku
parkování,
pak už jen
stačí
kliknout a koupit
lístek.
To ale není
vše. Aplikace
ClickPark nabízí kromě platby přímo z mobilu i další výhody.
Odpadávají Vám zbytečné cesty k parkovacímu automatu a zpět se zakoupeným
lístkem k Vašemu vozidlu. Informaci o platbě pomocí mobilní aplikace ClickPark má
Městská Policie v online režimu a kontrola
probíhá i elektronicky. Určitě znáte situace,
že se zdržíte na úřadě, u lékaře, v kavárně

VAK Beroun otevírá rekonstruované
zákaznické centrum
Zákaznické centrum Vodovodů a kanalizací Beroun v sídle společnosti v Mostníkovské ulici prošlo modernizací. Původní
prostory už byly pro jednání s klienty nevyhovující. „V současné době převažují zákazníci, kteří přicházejí na zákaznické centrum
se složitějšími případy a je potřeba na řešení
více času a klidu“, říká Jiří Paul, ředitel VAK
Beroun. Zatímco dříve zákazníci na přepážkách zákaznického centra především platili
složenkami, dnes mají sjednané zálohy a využívají bezhotovostní platební styk. „V zákaznickém centru zákazníci potřebují měnit
smluvní údaje, nastavovat výši záloh, zařizovat nové přípojky a podobně“, upřesňuje
Paul. Nově zde kromě recepce mají k dispozici dvě pracoviště s jednacím zázemím.
Zvýšení komfortu a plynulosti odbavení
přispívá vyvolávací systém a také nedávno
spuštěná virtuální telefonní ústředna.
Nová ústředna odbaví mnohem větší
počet zákazníků, zkracuje čekání na lince
a umožňuje přepínat hovory i mezi zákaznickými centry v Berouně a Hořovicích. Při
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delším čekání mají volající možnost zanechat vzkaz s telefonním číslem a operátoři
mu zavolají zpět. Ústředna počítá i s režimem mimo pracovní dobu, kdy pro zákazníky musí být k dispozici nepřetržitá poruchová služba. Na rozdíl od běžné ústředny
se u této dá lehce měnit její nastavení a lépe
ji přizpůsobovat potřebám zákazníků.
Zákaznická telefonní linka 800 100 663
je dostupná 24 hodin denně, mimo pracovní dobu funguje pro hlášení poruch.
Důležitým zdrojem informací pro zákazníky jsou ale také webové stránky www.
vakberoun.cz. Tam zákazníci mohou najít
on-line informace o poruchách, formuláře
a odpovědi na nejčastější otázky. Zákazníci, kteří si na těchto stránkách zaregistrují
číslo mobilního telefonu, dostávají informace o mimořádných situacích formou
textové zprávy přímo do telefonu. „Budeme rádi, když nám zákazníci napíší svoje
zkušenosti a doporučení k našim zákaznickým službám“, říká závěrem ředitel VAK
Beroun.

a pak nastupuje nervozita, zda máte ještě
zaplaceno nebo ne. Ale v případě platby prostřednictvím mobilní aplikace už toto nehrozí, 10 min. před koncem platnosti lístku, Vám
zdarma přijde upozornění o jejím konci a Vy
si ho můžete na dálku prodloužit, ať už budete kdekoli.
Svůj účet v aplikaci můžete spravovat přes
mobilní aplikaci či webové rozhraní na adrese www.clickpark.cz . Kde najdete i seznam
všech lístků, které si můžete vytisknout jako
daňový doklad.
Neztrácejte svůj cenný čas ve frontách!
Parkujte rychle a jednoduše s aplikací ClickPark. Pojďte měnit budoucnost s námi!

Skupina Dobromysli
zahájila činnost v dubnu
Dobromysl o.p.s. zve na pravidelná setkání
podpůrné, doprovázející a terapeutické skupiny pro rodiče a opatrovníky osob se zdravotním postižením. Skupina zahájila činnost
v dubnu letošního roku. Jejím smyslem je nejen vzájemné sdílení a pomoc při řešení aktuálních životních situací, ale také dlouhodobá
podpora, doprovázení a případná pomoc terapeutická. Délka jednoho setkání se pohybuje
dle potřeby v rozsahu cca 1,5 hodiny. Tato
služba je poskytována bezplatně.
Setkání skupiny probíhají v poklidné atmosféře. Ačkoliv se teprve rozbíhá, můžeme
již nyní říci, že naplňuje svůj záměr a smysl. Potřeba účastníků vzájemně sdílet svoje
zkušenosti, osudy, ale i dobré nápady, je stále
aktuální. Zároveň se zde nabízí široké pole
pro předávání podnětů a informací, které
můžeme zpětně zužitkovat v naší činnosti
a péči o klienty. Tedy i pro nás mají setkání
skupiny velký význam a poskytují nám, krom
jiného, i zpětnou vazbu, tolik důležitou pro
naši práci.
Skupina je zatím otevřená i pro nové zájemce. Pokud máte zájem účastnit se našich
setkání, potřebné informace o termínech
a místě se dozvíte na tel. čísle 606 893 536.
Michal Milota

Alergologická ordinace
Oznamuji všem pacientům a kolegům, že
od 1. 1. 2018 ukončuji svou činnost v Hořovicích. Nadále budu po všechny pracovní dny
v týdnu působit jen v Berouně na obvyklé
adrese Politických vězňů 508. Další kontakty:
telefon 311 746 305, www.alergologie-beroun.
cz. Současně nabízím k pronájmu zařízenou
ordinaci v Hořovicích.
MUDr. Ivo Hojka
plicní a alergologická ordinace
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Z Rady města
Hořovice
ze dne 18. října 2017
n Rada souhlasí s přesahem zateplení
rodinného domu č. p 1019/2 v ulici
U Rybníčka na pozemek v majetku
Města Hořovice parc. č.769/2 v. k.
Hořovice. Informovat žadatele.
Rada si zároveň vyhrazuje právo
rozhodovat pouze o těch žádostech
stavebníků, kdy vlivem montáže zateplovacího systému dojde k zúžení
průchodnosti přilehlého chodníku
pod 1,5 m. V ostatních případech pověřuje k vyřizování žádostí občanů,
týkajících se souhlasu města s montáží zateplovacího systému, přesahujícího nad pozemky v majetku Města
Hořovic, Odbor technický a dopravní
MěÚ Hořovice. Pověření je uděleno až do přijetí usnesení rady o jeho
skončení.
n Rada po prostudování studie proveditelnosti, mapující stav inženýrských
sítí v lokalitě Žižkov v Hořovicích,
zpracovanou společností PROJEKT
IV, s.r.o. souhlasí s návrhem Odboru technického a dopravního MěÚ
Hořovice, požádat projektovou kancelář PROJEKT IV, s.r.o. o nabídku
na zpracování dalšího stupně, projektové dokumentace, tj. zpracování
dokumentace pro územní řízení.
n Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce. Movitý majetek v celkové hodnotě 51.607,50 Kč bude
zapůjčen ČZS ZO Hořovice na dobu
deseti let.
n Rada bere na vědomí žádost Domova Na Výsluní, Hořovice na vyhlášení výběrového řízení Městem Hořovice na výměnu centrálního střešního
světlíku.
n Rada souhlasí s výjimkou z vnitřního předpisu č. 3/2016 a tedy s nabídkou, podle které provede společnost
TEZA s.r.o., za cenu 211.543 Kč bez
DPH, výměnu přívodního vodovodního potrubí do objektů 1. základní
školy. Rada souhlasí s výjimkou z důvodu havarijního stavu a nutnosti
rychlého řešení vzniklé situace.
n Rada souhlasí s textem smlouvy
o dílo, podle které provede společnost
STRABAG a.s., za cenu 499.581,83 Kč
bez DPH, tj. 604.494 Kč vč. 21 % DPH,
rekonstrukci části komunikace v ulici
Na Tržišti (za hasičskou zbrojnicí).
n Rada souhlasí s nabídkou, podle
které provede společnost STRABAG
a.s. za cenu 314.938,99 Kč bez DPH,
tj. 381.076,18 Kč vč. 21 % DPH, rekonstrukci části ulice Větrné v úseku od křižovatky s ulicí Na Radosti,
po křižovatku s ulicí Polní. Rada
zároveň souhlasí s dodatkem č. 1
ke smlouvě o dílo nazvané „Rekonstrukce komunikací v Hořovicích“,
který smluvně řeší výstavbu právě ve Větrné ulici. Podpis dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo je umožněn
článkem 4 výzvy k podání nabídky
ve zjednodušeném podlimitním řízení, jež byla vypsána na veřejnou
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zakázku nazvanou Rekonstrukce komunikací v Hořovicích a kde vítěznou nabídku podala právě společnost
STRABAG a.s.
n Rada souhlasí se zněním Dohody
o nájmu honitby, podle které město
pronajímá Honebnímu společenstvu
Podluhy - Hvozdec pozemky v k.
ú. Hořovice, Velká Víska a Podluhy,
uvedené v příloze č. 1 této dohody,
za účelem honitby.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parc. č. 1112/52
a 1034/1 v k. ú. Hořovice se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající
v umístění soustavy nového elektrického kabelového vedení nízkého napětí. Předpokládaný rozsah věcného
břemene činí cca 3 bm za cenu 500,Kč/bm + DPH dle platných předpisů.
n Rada města Hořovice schvaluje
rozpočtové opatření č. 9, a to v plném
rozsahu s tím, že toto schválené rozpočtové opatření předloží jako dílčí
rozpočtové opatření pro informaci
na nejbližším jednání Zastupitelstva
města Hořovice.
n Rada souhlasí s příspěvkem 120
tisíc Kč Městskému kulturnímu centru na pokrytí zvýšených nákladů
na energie za období od 1. března
do 30. září 2017.
n Rada na základě doporučení stavební komise souhlasí s pořízením
územních studií v lokalitě Hvozdecká
a Nad Statkem bez spolufinancování z dotačního titulu MMR ČR, kdy
alokovaná částka již byla vyčerpána.
Zároveň rada ukládá prověřit podmínku, kdy při výstavbě v těchto lokalitách by se stavebníci poměrnou
částkou podíleli na uhrazení nákladů
za pořízení studie.
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Gymnáziu Václava Hraběte v Hořovicích pro konání
školní akademie dne 18. 12. 2017
od 8:30 do 12:00 hod a dne 19. 12.
2017 od 8:30 do 18:00 hod.
n Rada města Hořovice souhlasí
s prodloužením nájemních smluv
na sociální byty dvěma žadatelkám
dle přílohy zápisu. Městské správě
bytového a nebytového fondu ukládá
uzavřít nájemní smlouvy na dobu určitou, a to do 28. 2. 2018.
n Rada nesouhlasí s prodloužením
nájemní smlouvy v holobytu žadatelce dle přílohy zápisu.

Z Rady města
Hořovice
ze dne 1. listopadu 2017
n Rada města Hořovice schvaluje
rozpočtové opatření č. 10, a to v plném rozsahu s tím, že toto schválené
rozpočtové opatření předloží jako dílčí rozpočtové opatření pro informaci
na nejbližším jednání Zastupitelstva
města Hořovice.
n Rada města Hořovice, plníc funkci

zřizovatele základních škol, jmenuje
v souvislosti se skončením volebního
období předchozích školských rad,
s účinností od 20. 11. 2017, do těchto
školských rad nové členy, resp. pak zástupce města jakožto zřizovatele, a to
následovně:
1. základní škola, Komenského 1245,
268 01 Hořovice
Karel Pelikán, nar. 5. 4. 1962, bytem
Lidická 595, 268 01 Hořovice
2. základní škola, Jiráskova 617,
268 01 Hořovice
MDDr. Antonín Spal, nar. 13. 8. 1985,
bytem Vrchlického 1033, 268 01 Hořovice
n Rada města Hořovice vzala na vědomí výsledek šetření České školní
inspekce, a to na právnickou osobu
Městská mateřská škola Hořovice,
jakožto příspěvkové organizace města. Rada po projednání na základě
předložených dokumentů a vysvětlení ředitelky neshledala žádné vážné
pochybení na straně MMŠ.
n Rada města Hořovice souhlasí
s uzavřením Dodatku č 2. k Veřejnoprávní smlouvě o dotaci / příspěvku
na poskytování sociální služby uzavřené mezi Domovem Na Výsluní
Hořovice, jakožto příjemcem dotace,
a Středočeským krajem, jakožto poskytovatelem dotace.
n Rada souhlasí se zněním výzvy
k podání nabídek na akci nazvanou:
,,Cyklostezka Hořovice – Kotopeky
– lávka – projektová dokumentace“
a rada zároveň jmenuje komisi pro
otevírání a hodnocení nabídek ve složení: Ing. David Grunt, Mgr. Helena
Plecitá, Ing. Petr Karban a náhradníky ve složení Bc. Michal Hasman
MPA, Daniel Paťava Dis. a Ing. Markéta Hořínková.
n Rada v souvislosti s novelou stavebního zákona ukládá prověřit
možnosti pro splnění požadavku Ministerstva pro místní rozvoj, na počet
pracovníků vykonávajících agendu
úřadu územního plánování, kdy pro
ORP Hořovice je stanoven počet 4,5
úvazku a v současnosti je úvazku 1,8.
Zohlednit zejména fakt neúměrně
vysokých kvalifikačních požadavků
v poměru s finančním ohodnocením
a případně s ostatními ORP uskutečnit schůzku na MMR.
n Rada souhlasí s návrhem odpovědí
v dotazníku pro obce, který byl rozeslán společností ENERGO-ENVI,
s.r.o., a pomocí kterého jsou sbírány
informace k Územní energetické koncepci Středočeského kraje.
n Rada nesouhlasí s provedením vodorovného dopravního značení V 12c
a V 12d (Zákaz zastavení a Zákaz stání) v ulici Místní na křižovatce s ulicí
Slavíkovou dle předloženého schématu.
n Rada souhlasí se žádostí společnosti Vodovody a kanalizace Beroun a.s.,
týkající se prodloužení termínu dokončení výkopových prací z důvodu
rekonstrukce kanalizačního řadu, vodovodního řadu a přípojek v ulici Nerudova a na Náměstí Svobody. Žádost
byla podána z důvodu změny technologie při rekonstrukci kanalizačního

řadu a přípojek. Novým termínem
dokončení je 31. 12. 2017.
n Rada souhlasí s návrhem úprav
Městského informačního systému
(turistických ukazatelů), který pro
město spravuje společnost INFORM
v.o.s. dle technickým a dopravním
odborem předloženého návrhu.
n Rada souhlasí s návrhem dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo, podle kterého
zrealizuje společnost BM Construction s.r.o. stavbu tenisové klubovny
v termínu do 30. 4. 2018, místo původně domluveného 30. 11. 2017.
n Rada nesouhlasí s opětovnou instalací svislé dopravní značky B28 „Zákaz zastavení“ do ulice Vrbnovská,
která vymezuje úsek zákazu zastavení
pro automobily mezi křižovatkami
ulic Višňová a K Nemocnici.
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké
škole Hořovice k pořádání koncertů
a jiných veřejných vystoupení, a to
v termínech: 15. 11. 2017 od 15:30
do 19 hodin, 21. 11, 22. 11., 27. 11.
a 28. 11. 2017 od 13 do 16:30 hodin,
29. 11. 2017 od 14 do 19 hodin, 1. 12.
a 6. 12. 2017 od 16 do 19 hodin, 8.
12. 2017 od 16 do 20 hodin, 13. 12.
2017 od 14 do 19 hodin, 20. 12. 2017
od 15:30 do 19 hodin.
n Radní vzali na vědomí nařízení
vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění NV
č. 340/2017 Sb., kterým došlo od 1.
11. 2017 ke změně platových tarifů
u městského úřadu a příspěvkových
organizací zřizovaných městem. Rada
stanovila platy všem ředitelům příspěvkových organizací tak, že upravila tarif podle nařízení vlády a ostatní
složky platů upravila dle návrhu viz
příloha č.1.
Zajistit předání platových výměrů.
ZDRŽEL SE: 1 Mgr. Jiří Vavřička.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ Distribuce,
a. s., spočívajícího v oprávnění umístit a provozovat zařízení distribuční soustavy – kabelové vedení NN
0,4kV a pilířů s rozvodnými skříněmi, na pozemcích parcelní č. 286/3,
437, 497, 513/2, 611/1 a 753/12 v k. ú.
Hořovice za cenu 67.400,- Kč + DPH
v zákonné výši.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy
o výpůjčce, podle které město přenechává paní Šárce Radinové k dočasnému užívání část pozemku parcelní č.
1111/1 v k. ú. Hořovice o výměře cca
75 m2 za účelem využití na kuřárnu
pro hosty restaurace v domě č. p. 699.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou
od 2.11.2017 do 31.12.2018.
n Rada doporučuje zastupitelstvu
města schválit prodej části pozemku
parc. č. 307/1 o výměře cca 20 m2 v k.
ú. Hořovice z důvodu zajištění lepšího
přístupu k rodinnému domu č. p. 269.
n Rada souhlasí s rekonstrukcí
koupelny v Domě s pečovatelskou
službou – byt č. 206. Rekonstrukce
bude financována ze soukromých
prostředků současné nájemkyně bytu
za podmínek stanovených pronajíma-
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zápisy
telem bytu – Domovem Na Výsluní,
Hořovice.
n Rada schvaluje doplnění pevného
pořadníku pro přidělení bytu pro dvojice v Domě s pečovatelskou službou
Hořovice dle přílohy zápisu.
n Rada přijímá dar Partnerského svazku obcí Gau Algesheim
ve výši 15.360,- Kč a pověřuje radní
Mgr. Zdeňku Ulčovou využitím této
částky pro další rozvoj partnerství
v oblasti kultury. Uvedenou částku
tvoří dobrovolné příspěvky vybrané při ochutnávce darovaného vína
na Cibulovém jarmarku v Hořovicích.

Z Rady města
Hořovice
ze dne 15. listopadu 2017
n Rada města Hořovice bere na vědomí předložený návrh rozpočtu na rok
2018, a s doporučením jej schválit ho
předkládá Zastupitelstvu města Hořovice k projednání a následnému schválení. Zároveň bere rada na vědomí i navrhovaný rozpis rozpočtu pro rok 2018,
který bude Zastupitelstvu města Hořovice po schválení samotného rozpočtu
předkládán rovněž na vědomí.
n Rada města Hořovice bere na vědomí předložený návrh střednědobého
výhledu rozpočtu na období let 2019
až 2021, a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města
Hořovice k projednání a následnému
schválení.
n Rada města Hořovice bere na vědomí, že město Hořovice požádá pro aktuální potřeby financování nezbytných
výdajů v roce 2018 o tzv. kontokorentní
úvěr k běžnému účtu, a to ve výši 5 mil.
Kč, přičemž doporučuje Zastupitelstvu
města Hořovice schválení uzavření
smlouvy o takovémto kontokorentním
úvěru.
n Rada města Hořovice bere na vědomí, že město Hořovice požádá pro
potřeby financování plánovaného
schodkového rozpočtu města Hořovice
na rok 2018 o dlouhodobý úvěr v hodnotě 20 mil. Kč, a to zejména z důvodu
financování zásadní rekonstrukce ulice
K Nemocnici, přičemž doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválení
uzavření příslušné smlouvy o takovémto dlouhodobém úvěru.
n Rada města Hořovice schvaluje rozpočtové opatření č. 11, a to v plném rozsahu s tím, že toto schválené rozpočtové
opatření předloží jako dílčí rozpočtové
opatření pro informaci na nejbližším
jednání Zastupitelstva města Hořovice.
n Rada města Hořovice bere na vědomí
předložené rozpočtové opatření č. 12,
a s doporučením jej schválit ho předkládá Zastupitelstvu města Hořovice
k projednání a následnému schválení.
n Rada města Hořovice schvaluje bezplatné využití veřejného prostranství
před kostelem na Palackého náměstí
v Hořovicích dne 5. 12. 2017 v odpoledních a večerních hodinách pro sdružení osobního rozvoje Sedmikráska,
a to za účelem konání akce s čerty, an-
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děly a Mikulášem, avšak bez možnosti
využití vnitřních prostor úřadu města
Hořovice.
n Rada města projednala záměr MMŠ
přerušit provoz z organizačních důvodů ve dnech 27. 12 až 29. 12. 2017.
n Rada města souhlasí s využitím části
daru ve výši 100. 000 Kč od společnosti
Terminal Oil na nákup sportovního vybavení do sportovních zařízení města
a ukládá řediteli MSC nákup uskutečnit.
n Rada stanovuje datum konání veřejného zasedání zastupitelstva města
na pondělí 11. 12. 2017 od 16. hodin.
n Rada souhlasí s cenovou nabídkou
ve výši 6.241.818,21 Kč bez DPH tj.
7.552.600 Kč včetně DPH, podle které
provede společnost VEKREMAN s. r.
o., realizaci stavby nazvané: ,,Revitalizace rybníka Valcverk“. Do podlimitního
veřejného řízení se přihlásili celkem 4
uchazeči. Akce bude realizována pouze
v případě získání finanční dotace. Rada
zároveň souhlasí se zněním smlouvy
o dílo.
n Rada souhlasí se zněním dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování
územní studie Nad Statkem a Hvozdecká, kdy dodatek mění znění smlouvy
o dílo v bodě č. 4 tak, že termín dokončení a předání díla je stanoven tímto
dodatkem nejpozději do 9 – ti měsíců
od oboustranného podpisu dodatku.
Podmínka zahájení prací až po rozhodnutí o přidělení dotace se tímto dodatkem ruší a zahájení prací je stanoveno
dnem oboustranného podpisu dodatku
ke smlouvě o dílo.
n Rada na základě doporučení hodnotící komise souhlasí se zrušením veřejné zakázky na akci nazvanou: ,,Cyklostezka Hořovice – Tihava – lávka přes
Červený potok – projektová dokumentace“. Rada zároveň schvaluje výzvu pro
podání nabídek na předmětnou akci
a ukládá veřejnou zakázku opakovat.
Dále Rada ustanovuje komisi pro otevírání a hodnocení nabídek ve složení:
Ing. David Grunt, Mgr. Helena Plecitá,
Ing. Petr Karban a náhradníky ve složení Bc. Michal Hasman MPA, Daniel
Paťava Dis. a Ing. Markéta Hořínková.
n Rada vzala na vědomí písemnou informaci o výsledcích finančních kontrol u příspěvkových organizací města
Hořovice, které byly provedeny ve III.
čtvrtletí 2017.
n Rada souhlasí se záměrem, podle kterého bude podél Knížecí cesty
v úseku od nemocnice do Bažantnice
instalován městský mobiliář v podobě
odpadkových košů a laviček. Zajistit
konkrétní návrh vč. odhadu finančních
nákladů na realizaci.
n Rada souhlasí s návrhem rozhodnutí
o výběru dodavatele veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce nazvané “Denní centrum pro osoby bez
přístřeší“, ve které bylo osloveno šest
společností, zabývajících se výrobou
modulových prvků (buněk), a podle
které předložil nabídku jediný účastník
výběrového řízení, společnost ZRUP
Příbram a.s. ve výši 4.568.000 Kč bez
DPH, tj. 5.528.369 Kč vč. 21 % DPH.
Rada pověřuje starostu podpisem rozhodnutí.

n Rada souhlasí s podáním žádostí
o dotaci z programu MF - Podpora
rozvoje a obnovy materiálně technické
základny regionálních škol v okolí velkých měst na projekt „2. ZŠ Hořovice
– vestavba půdy“.
n Rada souhlasí s nabídkou, podle které zpracuje společnost PROJEKT IV
s.r.o., za cenu 198.000 Kč bez DPH, tj.
239.580 Kč vč. 21% DPH dokumentaci
pro územní řízení na akci „Rekonstrukce technické infrastruktury v lokalitě
Žižkov v Hořovicích“.
n Rada souhlasí s podáním žádosti
o dotaci z OPŽP na projekt „Podzemní
a nadzemní kontejnery v městě Hořovice“.
n Rada souhlasí se zněním výzvy
k podání nabídek veřejné zakázky
malého rozsahu se všemi příslušnými
přílohami, včetně návrhu smlouvy
o dílo k projektu „Domov Na Výsluní
– výměna centrálního střešního světlíku“ Zároveň souhlasí se složením komise pro otevírání obálek a hodnotící
komise a jejich náhradníky v tomto
složení: členové – PhDr. Mgr. Bc. Drahomíra Boubínová, Bc. Michal Hasman MPA, Ing. Milan Šnajdr, Karel
Pelikán a Ing. Petr Karban, administrace – Zdeňka Popová, náhradníci –
Ing. Petra Špičková, Ondřej Vaculík,
Mgr. Helena Plecitá, Jana Šrámková
a Ing. David Grunt. První zasedání hodnotící komise je naplánováno
na 27. 11. 2017 od 9,30 hod.
n Rada souhlasí se zněním výzvy k podání nabídek veřejné zakázky malého
rozsahu se všemi příslušnými přílohami, včetně návrhu rámcové dohody
na stavební práce, nazvané „Opravy výtluků v místních komunikacích“.
Zároveň souhlasí se složením komise
pro otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky v tomto složení:
členové – Ing. Milan Šnajdr, Ing. Petr
Karban a Karel Pelikán, náhradníci –
Bc. Michal Hasman MPA, Mgr. Helena
Plecitá, Ondřej Vaculík.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ Distribuce,
a. s., spočívajícího v oprávnění umístit
a provozovat zařízení distribuční soustavy – části trafostanice pro Hořovice
Pod hřbitovem na pozemku parcelní č.
831/23 v k. ú. Velká Víska o výměře 0,29
m2 za jednorázovou náhradu ve výši
1.000,- Kč + DPH v zákonné výši.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene se společností GridServices, s.
r. o., pro rekonstrukci plynovodu-Hořovice, ul. Jiráskova, spočívajícího v právu
provést stavbu plynárenského zařízení
na budoucích služebných pozemcích
parcelní č. 693/1, 680/1 a 681 v k. ú.
Hořovice, za cenu 500,- Kč/bm + DPH
v zákonné výši.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o zřízení věcného břemene - služebnosti se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívajícího v oprávnění umístit a provozovat zařízení distribuční soustavy –
kabelové vedení kNN na pozemcích
parcelní č. 103/2, 112/1, 112/2 a 116 v k.
ú. Hořovice za cenu 24.500,- Kč + DPH
v zákonné výši.

n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o zřízení služebnosti vjezdu na pozemek parc. č. 920/3 v k. ú. Velká Víska
(parkoviště) a služebnosti umístění
a provozování stavby kanalizačního
řadu, vodovodního řadu, kabelového
vedení NN a kabelového vedení VN
na pozemku parcelní č. 66/8 v k. ú.
Velká Víska se společností NH Hospital, a. s.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na stavbu rozvaděče podzemní
veřejné komunikační sítě metalického
kabelu na pozemku parc. č. 1613/3
v k. ú. Hořovice se společností Česká
telekomunikační infrastruktura, a. s.,
za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů.
n Rada doporučuje zastupitelstvu
města Hořovice schválit bezúplatné
nabytí pozemku parcelní č. 831/81 se
zkolaudovanou stavbou komunikace,
chodníků a veřejného osvětlení a pozemku parcelní č. 831/136 vše v k. ú.
Velká Víska ze společného jmění manželů Jindrákových do vlastnictví města
Hořovice.
n Rada města Hořovice doporučuje
Zastupitelstvu města Hořovice schválit
aktualizovanou zřizovací listinu příspěvkové organizace Městské sportovní
centrum Hořovice.
n Rada revokuje usnesení č. 12 ze dne
31. 5. 2017 v bodě týkající se směny
pozemků města za pozemky manželů
Opatrných. Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků
parc. č. 701/11, 830/5, 831/70, 831/85,
751/3, 831/94, 837/5 a 841/2 v k. ú.
Velká Víska ve vlastnictví města za pozemky parc. č. 701/6, 877/22, 877/24,
877/25, 78/15 a 78/16 v k. ú. Velká Víska
ve vlastnictví manželů Opatrných. Rozdíl hodnoty směňovaných pozemků,
stanovený znalcem z oboru oceňování
nemovitostí, doplatí žadatelé. Zdržel se:
1 Pro: 5 Proti: 0
n Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku parcelní č. 1514/2 o výměře 228 m2 v k. ú.
Hořovice za účelem zřízení parkoviště
pro zaměstnance společnosti PAC Hořovice, s. r. o.
n Rada doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o reorganizaci společnosti HOŘOVICKÁ TEPLÁRENSKÁ,
s. r. o. a schválit Dohodu o reorganizaci
společnosti HOŘOVICKÁ TEPLÁRENSKÁ, s. r. o. a o úpravě s tím souvisejících vztahů včetně příloh. Zdržel
se: 1 Pro: 5 Proti: 0
n Rada doporučuje zastupitelstvu
města schválit Veřejnoprávní smlouvu
o vzájemné spolupráci při plnění úkolů
jednotky požární ochrany mezi Českou
republikou – Hasičským záchranným
sborem Středočeského kraje a městem
Hořovice.
n Rada doporučuje zastupitelstvu města schválit Jednací řád zastupitelstva
města Hořovice.
n Rada doporučuje zastupitelstvu města
zrušit zřízení předkupního práva k pozemku p.č. 892/5 v k.ú. Velká Víska,
a tedy zrušit článek V., který je součástí
článku III. Smlouvy o smlouvě budoucí
kupní, která je přílohou usnesení za-
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zápisy - hasiči - policie - informace
stupitelstva č. 4/2017 ze dne 25. 9. 2017
v písmenu E. Zdržel se: 1 Pro: 5 Proti: 0
n Rada města Hořovice souhlasí s výměnou stávajícího sociálního bytu
za uvolněný větší sociální byt klientce dle
přílohy zápisu s tím, že žadatelka o výměnu předá původní byt MSBNF v původním stavu, tzn. s potřebnými opravami, vymalovaný a uklizený do 31. 12.
2017. V případě nesplnění této podmínky ztrácí žadatelka na větší byt nárok.
n Rada města Hořovice souhlasí s udělením výjimky ze Zásad pro zadávání
veřejných zakázek platných pro Město

Hořovice a jeho příspěvkové organizace a souhlasí, aby Domov Na Výsluní Hořovice vyhlásil výběrové řízení
na nákup konvektomatu dle požadavků
provozu kuchyně a vybral vhodného
dodavatele sám. Rada zároveň bere
na vědomí nákup mobilního sprchového lůžka Marco pro potřeby klientů
Domova Na Výsluní Hořovice.
n Rada města doporučuje DSO Mikroregionu Hořovicko vstoupit do Spolku
Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, ZS
s cílem ovlivnit další rozvoj dotčených
území.

Dýňové odpoledne a Svatomartinský průvod
Dne 31. 10. uspořádal spolek Sedmikráska tradiční akci s názvem HRAVÉ DÝŇOVÉ ODPOLEDNE.
Díky vstřícnému jednání a ochotě členů zahrádkářského svazu jsme se
po roce opět sešli v domě Zahrádkářů v Hořovicích. Pro zpříjemnění atmosféry byly připraveny dýňové dobroty - polévka, bábovka, nepečené kuličky
a slané placičky. Za pomoci rodičů vytvořily děti krásná dýňová strašidla,
do kterých si mohly vložit zapálenou svíčku. Nechyběl ani tvořivý koutek
s papírovými dýněmi,
strašidelný zápich. Pro
nejmenší byly připraveny omalovánky.
Děkujeme manželům Grossovým za jejich pomoc a za to, že
nám umožnili v prostorách Českého Zahrádkářského Svazu
tuto akci uskutečnit.
n Za pomoci rodičů vytvořily děti krásná dýňo- Děkujeme všem za hojvá strašidla. Foto: Václav Babel
nou účast a podporu.
V neděli 12. 11. uspořádaly spolky Sedmikráska a Srdcem
v lese za podpory města Hořovice Svatomartinský průvod lesoparkem Dražovka.
Sv. Martin opět přijel na deštivém koni. Přesto se tradiční akce se zúčastnilo
70 dětí s doprovodem. Účastníci dostali na začátku cesty papírového koníka či
podkovu a svítící náramek. Sami se vydali osvícenou cestou do tmavého lesa.
Na rozcestí se všichni setkali a vyčkali příjezdu koníka. Na zatroubení se průvod rozdělil na dvě skupiny. Za doprovodu světlonoše se každá skupina vydala jinou cestou na louku u rybníka. V temném a deštivém lese to vypadalo,
že začal rej bludiček. Na osvícené louce děti ze spolku Srdcem v lese krátce
seznámily účastníky se svatomartinskou legendou. Na zatroubení děti začaly
hledat schované podkovy. Podkovy byly letos nové a pěkně malované. Děkujeme za ně paní Ivetě Hochmanové z Olešné. Zadařilo se všem a spokojené děti
se vracely ukázat podkovu sv. Martinovi. Rodiče si mohli hledání zkrátit u teplého čaje, který nabízeli
členové spolku Srdcem
v lese. Svatý Martin
na deštivém koni a světlonoši dovedli všechny
zpět. V cíli čekala malá
odměna v podobě sladkých svatomartinských
rohlíčků a perníčků,
které napekly členky
spolku.
V rámci této akce
n Svatomartinskému průvodu letos počasí příliš
byla uspořádána sbírnepřálo. Foto: (rak)
ka dobrot pro koníka.
Pan Bílek s pomocníky ze Zvířátkova děkuje všem, kteří dobroty přinesli. My
děkujeme za úžasný doprovod a zveme společně na statek do Olešné. Spolek
Fištron má připravený program pro všechny http://www.spolek-fistron.cz/.
Děkujeme všem za účast a celému týmu a příznivcům za pomoc.
Renata Babelová, předsedkyně sdružení
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Městská policie Hořovice: říjen 2017
8 7. 10. v 4:25 oznámila obsluha
Městského kamerového sytému
strážníkům, že na parkovišti
U sluneční brány se dvě osoby
baví převracením kontejnerů.
Hlídka MP tyto osoby na místě ztotožnila, celou věc sepsala
a předala správnímu orgánu
k dalšímu opatření.
8 13. 10. ve 22:20 bylo na tel.
linku MP přijato oznámení o rušení nočního klidu v soc. bytech
v ulici Masarykova. Na místo
dorazili strážníci MP společně
s hlídkou PČR a obyvatele domu
upozornili na jejich hlasité projevy. Tito přislíbili strážníkům
zklidnění.

8 15. 10. ve 2:25 v ul. K Nemocnici si hlídka MP povšimla
ležícího muže s rozbitou hlavou.
Okamžitě mu poskytla první
pomoc a vyčkala příjezdu rychlé záchranné služby, která muže
převezla do nemocnice.
8 Dne 18. 10. v 9:45 v ulici Místní přistihli strážníci mladíka, jak
fixami píše po fasádě budovy.
Mladíka ztotožnili a předali
PČR.
8 20. 10. v 5:39 poskytli strážníci MP součinnost s PČR při
rvačce v ulici Masarykova mezi
občany cizí státní příslušnosti.
Světla Dardová, zastupující
velitelka MP Hořovice

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166
Hasiči Hořovice
Zásahy Hasičského Záchranného Sboru Středočeského kraje,
územního odboru Beroun, požární stanice Hořovice.
8 Od 15. 10. do 15. 11. 2017 hasiči ze stanice Hořovice vyjížděli
k 38 událostem, z toho k 4 požárům, 14 technickým událostem, k 10 dopravním nehodám,
4x k záchraně osob a zvířat, ve 3
případech se jednalo o únik látek a 3 události byly vedeny jako
planý poplach. Při událostech
spolupracovali se zdravotnickou
záchrannou službou, policií ČR
a ostatními složkami IZS. Při
těchto událostech došlo k zranění
14 osob, 2 osoby byly zachráněny
a v jednom případě se jednalo
zranění neslučitelné se životem.
8 15. 10. v odpoledních hodinách
byla jednotka HZS Středočeského
kraje ze stanice Hořovice a Beroun vyslána k dopravní nehodě
do obce Lochovice. Jednalo se
o nehodu traktoru s postřikovačem bez zranění. V postřikovači
se nacházel roztok 3% přípravku
Nurelled, který je veden jako nebezpečná látka, naštěstí k úniku
této látky mimo postřikovač nedošlo. Hasiči provedli protipožární opatření a vyprostili traktor.
Na místě zásahu spolupracovali
s odborem životního prostředí
ORP Hořovice.
8 31. 10. ve večerních hodinách
byla jednotka HZS Středočeského
kraje ze stanice Hořovice a Beroun, společně s jednotkou SDH
obce Žebrák vyslána na únik
PHM do obce Záluží. Poté, co ka-

mion nacouval do stojanu, uniklo
z něj větší množství motorové nafty. Hasiči zamezili další unikání,
provedli opatření proti možnému
vniknutí na vodní plochu a částečně zlikvidovali již uniklou naftu. Místo zásahu pak bylo ještě
předáno firmě Dekonta, která zajistila kompletní likvidaci úniku.
8 1. 11. v dopoledních hodinách
byla jednotka HZS Středočeského
kraje ze stanice Hořovice a Beroun vyslána k drobnému úniku
chlornanu sodného v prostoru
plaveckého bazénu 1. Základní
školy v Hořovicích. Jednalo se
o únik cca 3 l látky do záchytné
jímky, žáci školy nebyli ohroženi,
jak bylo zjištěno měřením koncentrací. Hasiči látku zlikvidovali.
8 Ve dnech 29. – 30. 10. bylo
v rámci větrné smrště Herwart
na ORP Hořovice evidováno
17 událostí. Na likvidaci těchto
událostí se podíleli hasiči z profesionální stanice Hořovice a dobrovolné jednotky SDH obcí, dle
aktuální potřeby. Jednalo se většinou o odstranění popadaných
stromů.
8 6. 11. v odpoledních hodinách
byla jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Hořovice
společně s jednotkami SDH obcí
Cerhovice, Bzová, Broumy, Kublov, Žebrák a Chlustina vyslána
na taktické cvičení do obce Točník na místní hrad. Na místě byl
prováděn nácvik dálkové dopravy
vody hadicemi ze stroje do stroje
na vzdálenost 1,4 km z vodního
zdroje Stroupinský potok.
HZS Hořovice

www.mesto-horovice.cz

kulturní servis
n Galerie Starý zámek
Vrbnovská 27 / 5 (areál Starého zámku)
n Výstava Tomáš Hřivnáč
Otevřeno pá-so-ne od 10 do 18 hodin. Výstava potrvá do 17. 12. 2017.

n Informační centrum
Vrbnovská 30 / 1 (areál Starého zámku)
www.mkc-horovice.cz
tel. 732 512 821, 321 338 230
email: ic@mkc-horovice.cz

a země, Koktejl…), natočil několik filmů. Své
zážitky a pocity shrnul v knize příznačného
jména „Žij své sny“, která vyšla v německém,
anglickém a českém jazyce. Mnoho let pořádá
u nás i v zahraničí přednášky jak pro veřejnost,
tak pro řadu velkých firem. Jeho přednášky nechybějí na nejznámějších festivalech a setkáních milovníků hor.
n Adventní vánoční koncert
8. 12. pátek od 19:00
Sylva Čmugrová, mezzosopranistka, sólistka
Národního divadla, a Ladislav Horák, akordeonista. Pořadem provází Zdeněk Hazdra.

n Hodiny pro veřejnost
Po – Pá:
8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
So+Ne, státní svátky: 9:00 – 11:00 12:00 – 15:00
n Aktuální předprodej od 1. 12.:
Hej mistře!
20. 12. 2017
Vše o ženách
12. 2. 2018
4TET 		
27. 2. 2018

n Klub Labe
Vísecké nám. 198, e-mail: labe.prochor@
seznam.cz, www.klublabe.cz
n Laco Deczi & Celula New York
1. 12. pátek od 20:00
Aktuální sestava: Trumpet: Laco Deczi. Keyboards: Jan Aleš. Bass: Michael Krásný. Drums: Vaico Deczi. Trumpetista, skladatel, kapelník a amatérský malíř Laco Deczi se narodil v roce 1938
ve vesnici Bernolákovo na Slovensku. V roce 1962
odešel z Bratislavy do Prahy kde působil až do své
emigrace v roce 1985. Po několika měsících strávených v Západním Německu nakonec definitivně zakotvil ve Spojených státech, kde žije do teď.
Předprodej v IC Hořovice probíhá!
n BRDSKÉ MŮZY 2017
MAYOVKA ANEB VE STÍNU
ŠUMAVSKÝCH HVOZDŮ
2. 12. sobota od 19:30
Repríza hry Divadla Na Holou inspirovaná komiksovou předlohou Ve stínu šumavských hvozdů kterou podle úryvků z románu Stanislava
Komárka „Mandaríni“ vytvořili Džian Baban,
Vojtěch Mašek a Jiří Grus pro nakladatelství
Lipnik, Praha 2012. Osoby a obsazení: Karl (Old
Shatterhand) – Hanuš „Hany” Tylich, Hudba
a Božena Němcová – Jan „Prochor” Procházka,
Josef Němec, Winnetou, cirkusák, nakladatel, divoká Šárka, Alexander Bach – Štěpán Slavík, Sigmund Freud, myslivec, technika, zvuky – Hana
Škaloudová. Technika, zvuky – Vlaďka Bímová.
Výprava, loutky, zvuk, režie – Ludvík „Říha” Řeřicha. Spolupráce na kulisách – Aleš Bumba j.h.
n TIBET A JEHO HORA BOHŮ KAILASH
6. 12. středa od 19:00
Přednáška spojená s projekcí. Velehory nadchnou každého, kdo je krásám přírody nakloněn… Čestmír Lukeš, mezi přáteli zvaný
Mirek, je známým horolezcem, fotografem,
světoběžníkem a romantikem. Miluje tibetský národ a JEHO zemi. Deset let organizoval
v Interlakenu Diaforum Bergwelt, kterého se
účastnili přední evropští horolezci. Publikuje v řadě časopisů (v České republice Lidé

www.mesto-horovice.cz

n LUCIE REVIVAL
9. 12. sobota od 21:00
n Kino Příběhy 20. století – Akce
„Kapitán“ – osudy obyvatel
Hořovicka
12. 12. úterý od 19:00
Projekce spojená s besedou. Sbírka Paměti
národa a Post Bellum o.p.s. uvádí pořad Kino
Příběhy 20. století - Akce „Kapitán“ v příběhu
Richarda Hlavatého st. Selská rodina Hlavatých
je z Újezda u Cerhovic, její osud se však dotkl
obyvatel Hořovicka. Richard Hlavatý st. byl
před válkou vůdčí osobností spolkové a hospodářské činnosti v obci. V tajné skrýši po delší
dobu ukrýval dva odbojáře, v té době, byl odhalen místní partyzánský kryt. To, co nedokázali
nacisté, to se po válce podařilo jiným. Kdo stál
za akcí STB „Kapitán“? Ukázky z rozhovorů,
které čerpají ze sbírky Paměti národa, uvede
dokumentarista Petr Zemánek. Pořad je realizován díky podpoře Středočeského kraje.
n PROTON !!! DIVADLO VOSTO5
14. 12. čtvrtek od 19:30
Jevištní rozhlasová reportáž o objevu zapadlé
ostravské kapely PROTON, která byla umlčena těsně předtím, než se stala slavnou. Hrají:
Ondřej Bauer, Ondřej Cihlář, Jiří Havelka/
Robert Mikluš, Tomina Jeřábek, Petr Marek,
Petr Prokop a Bára Mišíková. Námět a scénář:
Ondřej Cihlář a Petr Marek.
n HOŘÍ, MÁ PANENKO!
15. 12. pátek od 19:30
Už 50 let Filmová projekce.

n Můj život Cuketky + Vánoční
svatba sněhuláka KARLA
17. 12. neděle od 15:00
Dětská filmová projekce. Cuketka není žádná
padavka, ale malý čiperný chlapec. Poté, co přijde o maminku, má pocit, že je sám na světě. To
ale ještě neví, s kým se ve svém novém životě –
v dětském domově – setká… I mezi vánočními ozdobami může přeskočit jiskra. Co ale počít, když milovanou ozdobu nemilosrdný osud,
čili ruka člověka dala letos až někam na druhou
stranu stromku? Nic naplat, když chce ozdoba
něčeho dosáhnout, musí se odháknout…
n DUNKERK – filmová projekce
20. 12. středa od 19:30
Událost, která ovlivnila náš svět. Nizozemsko
/ Velká Británie / Francie / USA 2017. Žánr:
akční/ drama/ historický. Délka: 107 min. Přístupnost: nevhodné pro děti do 12 let, české titulky. Režie: Christopher Nolan. Hudba: Hans
Zimmer. Hrají: Tom Hardy, Cillian Murphy,
Mark Rylance, Kenneth Branagh.
n PO STRNIŠTI BOS - filmová projekce
21. 12. čtvrtek od 19:30
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe
z filmu Obecná škola. Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena
vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným.
Městečko, kde chlapec dosud trávil jen prázdniny,
se nyní stává jeho domovem. Mladá městská rodina se musí přizpůsobit novému prostředí a také
soužití pod jednou střechou s tetou a jejími příbuznými, což zahrnuje i velmi přísného dědečka.
n AKROBAT + TENEMIT
22. 12. pátek od 20:00
Vánoční beatparty.

n Společenský dům
Nádražní 606
n Partička
4. 12. pondělí od 17:30 a 20:00
Předprodej vstupenek v Informačním centru
Hořovice a v síti www.ticketstream.cz..
n Předvánoční setkání seniorů
7. 12. čtvrtek od 14:00 hodin
Pořadem provází Karel Vydra a k poslechu
a tanci hraje skupina Merkur. Akci zpestří
vánoční jarmark a občerstvení. Pokud máte
zájem zúčastnit se předvánočního setkání, vyzvedněte si vstupenku v Domově Na Výsluní,
Hořovice, Pražská 932. Kapacita je omezená.

n Muzeum Hořovicka
Vrbnovská 27 - Starý zámek
www.muzeum-beroun.cz
Email: horovice@muzeum-beroun.cz
V době adventní, v čase předvánočním,
nabídne expozice Muzea Hořovicka příjemný
odpočinek a kulturní zážitek. Naposledy
v letošní sezóně 2017 můžete pestré muzejní sbírky ve Starém zámku shlédnout v době
tří prosincových víkendů (2. - 3. 12., 9. - 10.
12., 16. - 17. 12.) v čase mezi 10-15 hodinou.
Těšíme se na vás, komentovaná prohlídka bude
doplněna stanovišti s hrami a hádankami.
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n Knihovna Ivana Slavíka
Vrbnovská 30/1
tel. 603 199 304, 311 512 564
www.mkc-horovice.cz/mkc-knihovna.html
e-mail: knihovna@mkc-horovice.cz
n Hodiny pro veřejnost
PO			
12:00 – 17:00
ÚT
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00
ST			
12:00 – 17:00
ČT
8:00 – 11.00
12:00 – 17:00
SO
8:00 – 11:00 (vždy sudý týden)
n Soboty pro veřejnost: 2. a 16. prosince
Knihovna i Informační centrum budou ve
dnech 22. 12. 2017 až 1. 1. 2018 uzavřeny.
n Den pro dětskou knihu
1. 12. pátek
od 9:00 do 11:00 a od 12:00 do 16:00
Prodej nových dětských knih z Nakladatelství
Mladá Fronta ve vestibulu. Výhodné ceny!
Doprovodný program:
13:00 – 14:00 - TĚŠÍME SE NA VÁNOCE –
Vytvoř si originální vánoční dárek. Výtvarná
dílnička pro děti - výroba přívěsků na klíče
a netradičních záložek do knih - vede Eva Cinklová, poplatek 50,- Kč. Omezený počet míst rezervace nutná – knihovna1@mkc-horovice.cz,
tel.: 603 199 304
15:00 – 16:00 - MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ
ANEB S ČERTY I ANDĚLY ZA ZÁBAVOU
A DOBROU KNIHOU.
Možno zakoupit vánoční přání, které vyrobily děti z místních ZŠ. Neprodané knihy lze
koupit ještě v sobotu 2. 12. od 8:00 do 11:00.
Knihovna Ivana Slavíka pořádá nový
antikvariátní výprodej od 4. - 21. 12.
2017.
n Předvánoční setkání
s Ondřejem Vaculíkem
12. 12. úterý od 17:30
Hostem besedy bude Ondřej Vaculík, který
již řadu let působí jako publicista v Českém
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rozhlase. Bude číst své fejetony a úvahy, které
možná znáte a můžete si je také poslechnout
na stanici Vltava. S vánočními melodiemi
vystoupí Zuzana a Tereza Krtilovy. Setkání je
určené pro čtenáře i širokou veřejnost.

Předvánoční zastavení s publicistou

Ondřejem Vaculíkem

s výkladem zaměřeným na prožívání adventních a vánočních tradic. Prohlídky pro veřejnost
začínají v 11, 12,
13 a 14 hodin.
Po dobu adventních
prohlídek
bude v provozu
také zámecká kavárna Café Hanau.

n Digitus Mise, z.ú.
n Vánoční besídka s dětmi
6. 12. středa od 13:30
Srdečně zveme všechny občany na tradiční
předvánoční setkání v rámci akcí Ká.Ča. Tentokrát se sejdeme v netradiční čas! Odpoledne
plné předvánoční pohody, koled, písniček
a dětských úsměvů zpestří svým vystoupením
žáci z družiny 2. základní školy Hořovice pod
vedením paní Štěpánky Štochlové.
Touto cestou Vám přejeme klidné prožití
vánočních svátků, hodně štěstí a zdraví do nového roku 2018. První středa v měsíci lednu
vychází na 3. ledna což je doba povánočního
rozjímání a tak se s Vámi setkáme 1. středu
v měsíci únoru.
Kolektiv Digitus Mise, z. ú. - Centrum denních
služeb, Pod Dražovkou 1142, tel. 739 833 316,
311 517 265.

n Domeček Hořovice
Větrná 869, tel. 311 512 223
www.domecekhorovice.cz

Knihovna Ivana Slavíka v Hořovicích

n Taneční kurzy

12. 12. v 17:30

S vánočními melodiemi
n Společenský
dům a vystoupí
Radnice
Zuzana a Tereza
Krtilovy
lekce se nepravidelně
střídají
od 15. 1. 2018 - pondělky
Dospělí – mírně pokročilí H2 19:00–20:30
Dospělí – začátečníci H1 20:40–22:10
V ceně je 12 večerů (11 lekcí a 1 jarní ples).
od 5. 1. 2018 - pondělky
Mládež – mírně pokročilí H8 18:30–20:05
Dospělí – středně pokročilí H4 20:15–21:50
V ceně je 12 večerů (10 lekcí, 1 prodloužená
a 1 jarní ples).
Blanka Vášová, tel.: 603 238 090
www.tanecni.net

n Zámek Hořovice
n Adventní prohlídky
2., 9., 16. 12. sobota a 3., 10., a 17. 12.
neděle
O první tři adventní víkendy v prosinci můžete
opět navštívit zámek v Hořovicích. Čeká vás
prohlídka slavnostně vyzdobeného zámku

n Příležitostné akce
4 2. 12. od 15:00 do 16:30. POCHOD
PŘES TŘI PEKLA. Komárov. Putování přes tři
pekla k Mikulášovi. Start u cukrárny u Bůchu.
Vstupné dobrovolné.
4 3. 12. od 15:00 do 17:00. MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA. Společenský dům Hořovice.
Mikulášská nadílka pro děti. Dětská diskotéka, vánoční soutěžení a Mikuláš, čert a anděl
na závěr. Poplatek děti 30 Kč, dospělí 50 Kč.
4 9. 12. od 14:00 do 17:00. Krav Maga
Kurz PRO ŽENY. Domeček Hořovice, Vrbnovská. Kurz izraelské sebeobrany Krav Maga
- Kapap určený pro ženy a dívky starší 15 let.
Lektor: Michal Janoušek. Registrace: 605 130 057
nebo na mailu kapapbymike@gmail.com.
Poplatek 300 Kč.
4 10. 12. od 9:00 do 14:00. SEMINÁŘ
PLETENÍ Z PEDIGU. Králův Dvůr – zámek.
Pletení košíčku s vánoční tematikou. Poplatek
250 Kč.
4 12. 12. od 15:00. DĚTSKÁ PORTA
A FOLKYTONK. Společenský dům Hořovice.
Postupová soutěžní přehlídka interpretační
a autorské tvorby sólistů i skupin orientovaných
na folk, country a příbuzné hudební žánry
ve věkových kategoriích do 26 let. Poplatek 30 Kč.
4 15. 12. od 16:00 do 18:00. VÁNOCE
V DOMEČKU HOŘOVICE. Domeček
Hořovice Vrbnovská. Vánoční slavnostní otevření
Domečku ve Vrbnovské ulici. Zpívání koled
a betlém, prohlídka prostor nového zařízení,
vánoční tvoření a pohoštění.

www.mesto-horovice.cz

kulturní servis
n RC Kaleidoskop
http://www.domecekhorovice.cz
/rc-kaleidoskop
Rezervace na tel.: 602 664 650
n RC Kaleidoskop - akce
4., 11., 18. 12. od 14:30 do 15:15. HRAVÉ
TVOŘENÍ pro děti od 2 let. RC Kaleidoskop.
Tvoření hravou formou. NUTNÁ REZERVACE. Poplatek 50 Kč.
4 6., 20. 12. od 9:00 do 9:35. MIMIKLUBÍK
pro maminky s dětmi 6 - 18 měsíců. RC Kaleidoskop. Cvičení pro maminky s kojenci a batolaty. Poplatek: 50 Kč/ schůzka.
4 6. , 13., 20. 12. od 10:00 do 11:00. MAMI
FIT pro rodiče a děti. Zrcadlový sál Vrbnovská ul. Cvičení pro maminky s dětmi i bez.
REZERVACE NUTNÁ na tel. 607 110 038.
Cena 50 Kč/ lekce.
4 19. 12. od 16:00 do 17:00. MALÍ
ŠIKULOVÉ pro rodiče a děti. RC Kaleidoskop. Vánoční tvoření pro rodiče a děti od 2 let.
Poplatek: 50 Kč.
4 20. 12. od 14:00 do 18:00. Vánoční kaleidoskop. RC Kaleidoskop. Zveme vás
na poslední setkání v letošním roce, pustíme
si koledy, ochutnáme si navzájem přinesené
cukroví. Děti si pohrají v herničce nebo vyrobí malou drobnost. Poplatek 30 Kč.

n Sedmikráska
Sedmikráska - sdružení osobního
rozvoje, z.s.
www.sedmikraska-horovice.cz
4 Arteterapie pro dospělé
čtvrtek 14. 12. od 18:00 do 20:00, Hořovice, ul.
Jungmannova 156, objekt Teza, 1. p., vlevo.
Jedná se o kurzy pro dospělé, kde formou výtvarného vyjádření poznáme sebe sama a své místo
ve světě. Vhodné pro všechny, kteří si chtějí udělat
čas na sebe, uvolnit se, zrelaxovat a popřemýšlet
o sobě, svém životě a něco se o sobě dozvědět.
Sebou: pastelky a pohodlné oblečení. Příspěvek
160 Kč. Závazné rezervace: mobil: 607 185 016
nebo e-mail polak.kamila@seznam.cz
4 Arteterapie pro děti
6. a 20. 12. od 16:00 do 17:00, Hořovice, studio
Relax, Zámecká 10.
Jedná se o kurzy pro děti prvního stupně, kde
formou hry a výtvarného vyjádření poznávají
sebe sama a své místo ve světě. V každé hodině se
budeme řešit jiné téma. Pokaždé si také vyrobíme
nějakou maličkost pro radost. Schůzky se konají
pravidelně jednou za dva týdny. Sebou: pastelky
a pohodlné oblečení. Příspěvek 80 Kč. Závazné
rezervace: mobil: 607 185 016 nebo e-mail polak.
kamila@seznam.cz.
4 MIKULÁŠSKÉ ČTENÍ
úterý 5. 12., Palackého nám., Hořovice Klášterní kostel Nejsvětější Trojice
Nechcete zvát domů Mikulášskou trojici? Přijďte
společně k rozsvícenému stromku ke kostelu
na Palackého náměstí. Zde bude čekat Mikuláš
s knihou hříchů, čerti a andělé. Pomozte Mikuláši
a přineste sepsané hříchy, které vloží do knihy.
Hříšníky mohou být jak děti, tak dospělí. Balíčky,
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odměny a dopisy se jménem hříšníka můžete
nosit Mikuláši po telefonické dohodě 30. 11. –
4. 12. nebo 5. 12. na Palackého nám. od 16:45
do 17:45 za bílou zástěnu. Nadílka začne v 17:00
a skončí s posledním hříšníkem. Čekání si můžete
zkrátit nejen čertovskými hrami.
4 VÁNOCE SE BLÍŽÍ
pátek 22. 12. od 15:00 do 18:00, Dům
zahrádkářů Hořovice.
Zastavte se ve vánočním shonu a přijďte strávit
příjemné odpoledne. Připravili jsme program pro
celou rodinu. Společně vyrobíme nepečenou dobrotu. Připomeneme si vánoční zvyky. Do programu se může se svým nápadem zapojit každý.
Přineste svůj oblíbený vánoční či novoroční recept,
ochutnávku cukroví. Po vzájemné dohodě mohou
starší děti přijít bez rodičů. Vstup dobrovolný.

n Tvořivý ráj
Palackého náměstí 98, Hořovice
www.tvorivyraj.cz
Kurzy pro dospělé a děti od 15-ti let:
4 Šijeme s Vendul - Patchwork polštář vánoční:
1. 12. od 17:00, 345,- Kč
4 Cínování technika Tiffany - Skleněný kalíšek
na svíčku: 7. 12. od 17:30, 460,- Kč
4 Malování na textil - Dětské tričko: 7. 12. od
17:30, 249,- Kč
4 Šijeme s Vendul - Výroba originálních dárků:
8. 12. od 17:00, cena dle velikosti výrobku
*Na kurzy pro dospělé, prosíme o včasné
přihlášení a uhrazení 100 Kč zálohy na prodejně
Tvořivého ráje nebo převodem na účet, takto
bude zaručena 100% rezervace na kurzu.

n Bzová

n Karlštejn
n Karlštejnský královský advent
3. a 17. 12. neděle
Neděle 3. prosince 2017 od 12:30
4 country skupina KAPIČKY 4 šermířské
skupiny ALOTRIUM a REGINLEIF 4 dětská
skupina SVĚTLUŠKY 4 taneční skupina PROMĚNY 4 pěvecký sbor MIFUN
4 staropražská kapela TŘEHUSK 4 16:30
Loučový průvod s KRÁLOVNOU ELIŠKOU
4 fanfáry na počest královny 4 naražení soudku s karlštejnským pivem Karlíček 4 přípitek
karlštejnským vínem 4 ZŠ Karlštejn 4 rozsvícení vánočního stromu 4 David ULIČNÍK,
muzikálový herec a zpěvák
Neděle 17. prosince 2017 od 12:00
4 šermířské skupiny ALOTRIUM a REGINLEIF 4 hudební skupina ČENKOMOR
4 DOMEČEK Karlštejn 4 Folklorní soubor KAMÝČEK 4 Dětská skupina AJETO
4 staropražské vánoce s kapelou TŘEHUSK
4 ŽIVÝ BETLÉM 4 16:00 Loučový průvod
s KRÁLOVNOU ELIŠKOU 4 fanfáry na počest
královny 4 naražení soudku s karlštejnským
pivem Karlíček 4 přípitek karlštejnským vínem
4 PAVEL ZEDNÍČEK 4 MŠ Karlštejn 4 Jana
VACULÍKOVÁ, muzikálová herečka a zpěvačka
4 ohnivé kejkle metačů ohně

n Točník
n Tadooba
10. 12. neděle od 15:00
Vánoční koncert skupiny Tadooba v hradní
kapli.

n Poslední leč
25. 12. pondělí od 20:00
Kulturní dům Bezovka. Pořádá Myslivecký spolek Hředle 2. K tanci a poslechu hraje Robert Jíše
BAND. Soutěž o hodnotné ceny. Rezervace v prodejně Sportu Hořovice.

n Dobříš
n Zaječov
n Adventní koncert
10. 12. od 15:00
Spolek Zděná 2012 a kostel ve sv. Dobrotivé Vás
srdečně zvou na tradiční ADVENTNÍ KONCERT VE SVATÉ DOBROTIVÉ. Vystoupí
pěvecký sbor BONBON s vánočními písněmi
a koledami, zazní i spirituály a skladby klasiků.
Sbor diriguje Bohumila Vokáčová. Vstup dobrovolný. www.zdena-zajecov.estranky.cz

n Zbiroh
n Advent na zámku
1. – 29. 12.
Předvánoční atmosféru zpříjemní návštěvníkům
zámku speciální adventní balíčky zahrnující
prohlídku zámku a vánočně laděné středověké
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kulturní a společenský servis
kaple spolu s adventní večeří v romantickém
prostředí zámecké krčmy. Balíček je potřeba
předem rezervovat.

n Zámecká expozice
Otevřena denně 10-18 hod. Tel.: 371 784 598.
Více informací na www.zbiroh.com.

n Zdice
4 2. 12. Kurz tance a společenské výchovy věneček - společenský dum od 18:00
4 3. 12. Adventní strom a vánoční trhy ZŠ Zdice pěší zóna od 14:30, hlavní program od 17:00
4 5. 12. Divadlo - Ju a Hele pro ZŠ - společenský
dům od 8:30 a 10:00
4 11. 12. Beseda se spisovatelkou a herečkou
Ivankou Devátou - městská knihovna od 17:00,
počet míst je omezen, vstupenky v předprodeji
4 14. 12. Vánoční koncert Zdického smíšeného
sboru a jeho hostů - společenský dům od 18:00
4 20. 12. předvánoční tvořivá dílna - městská
knihovna od 14:00
4 21. 12. Mistr a Markéta - klasická divadelní hra
pro ZŠ - společenský dům od 10:00
4 21. 12. Vánoční koncert Dixieland bandu
Zdice - společenský dům od 18:00
4 26. 12. Vánoční koncert v kostele Narození
Panny Marie ve Zdicích - od 17:00

n Žebrák
Kulturní klub
4 Pátek 1. 12. od 19:00. 3. prodloužená v
tanečních ve stylu Country a s Mikulášskou nadílkou. Vstup 70 Kč.
4 Sobota 2. 12. od 16:30. „Peklo v parku“, akce
pro hodné i zlobivé děti. Andělská diskotéka v KK
s Mikulášskou nadílkou. Vstup dobrovolný!
4 Neděle 3. 12. od 16:00. Rozsvícení vánočního
stromečku na náměstí. Pořádá již tradičně SOKOL ŽEBRÁK. Vystoupí děti ze ZUŠ a školy.
Zdobení perníků a občerstvení zajištěno.
4 Čtvrtek 7. 12. Pravidelné setkání s důchodci.
Tentokrát je to setkání i s důchodci z celého
hořovického regionu. Můžete pozvat i své přátele.
K tanci a poslechu hraje Hořovická muzika.
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4 Sobota 9. 12. od 10:00 do 16:00, Velký sál
KK. Vánoční jarmark. Přijďte podívat a načerpat
vánoční atmosféru. Program: Od 10:15 se
představí ZUŠ se svým programem. V 11:30 se
podíváme na loutkovou pohádku pro děti, „Jak
pejsek a kočička slavili Vánoce“. V 13:00 zazní
vánoční koncert skupiny BRASSTET. Jedná se o
žesťový kvintet se zpěvem a průvodním slovem.
V repertoáru této skupiny jsou barokní, světové
i české vánoční koledy. Pro děti jsou připraveny
tvořivé dílničky a zdobení perníků. Vstup dobrovolný!
4 Úterý 12. 12. od 18:00. Koncert ZUŠ Žebrák.
4 Pátek 15. 12. od 18.00. Naposledy setkají
účastníci Tanečních na Závěrečném věnečku. K
tanci a poslechu bude hrát kapela Karavel. Vstup
100 Kč. Poslední tanec bude ve 23:00.
4 Neděle 17. 12. Muzikálová pohádku „Ať žijí
strašidla“! Hrají herci Metropolitního divadla z
Prahy, Daniel Koťan, Dana Bartůňková, Natálie
Urválková ad. Vstup 70 Kč. Vstupenky je možné
zakoupit na tel. 774 428 312.
4 Středa 20. 12. Divadelní představení Rychlé
šípy pro Základní školu Cerhovice. Divadelní
soubor Baví-To. Od 15:00 do 17:00 Dětské centrum SRDÍČKO – překvapení pro všechny rodiče
v podobě malého vystoupení.
4 Pátek 22. 12. Vánoční setkání pro přátele a
rodiče dětí ze speciální školy.
4 Pondělí 25. 12. od 21:00, KK. Vánoční diskotéka s DJ Teddym.
4 Neděle 31. 12. od 20:00. SILVESTR 2018
Budeme loučit se starým rokem za doprovodu
skupiny Caroline Band. Vstupné je 400 Kč, v ceně
raut a přípitek. Vstupenková tombola.
Hvězdárna Žebrák
4 7. 12. čtvrtek od 18:00. Hvězdárna dětem. Poznáváme hvězdy, planety a souhvězdí aneb jaké
příběhy skrývá noční hvězdná obloha? - prohlídka kopule s hlavním dalekohledem – astronomická Pohádka z hvězd (pro velký zájem o tento program doporučujeme rezervaci místa na tel.: 602
530 515 nebo na www.hvezdarnazebrak.cz)
4 7. 12. čtvrtek od 20:00. Pozorování objektů
noční oblohy hlavním dalekohledem hvězdárny
(pouze za bezoblačné oblohy).

n Církve
n Církev římskokatolická

Adventní zamyšlení
Drazí přátelé,
jsme na začátku adventu, tedy doby, kdy se připravujeme vnitřně na Vánoce. Termín advent pohází z latiny
a znamená příchod, tedy období, kdy se připravujeme
na oslavu a připomínku příchodu Ježíše na zem. Pro
věřící jde o přípravu duchovní, je to možnost zastavit
se v chvatu a shonu dní. Podívat se za sebe, co vše jsme
udělali dobře a kde jsme chybovali. Ono zastavení však
má směřovat náš pohled do budoucností, na radost vánočních svátků, radost z toho, že na svět byl poslán někdo, kdo nás zachránil, spasil. Dostali jsme, jak věříme,
od Boha obrovský dar, jeho syna Ježíše Krista. A tak jako
připomínku této událostí čteme evangelia o narození
malého Ježíše v Betlémě, stavíme jesličky, strojíme stromečky a sháníme dárky. V adventní době zatím nezpíváme koledy, na ty se teprve těšíme, zvláště na tu plnou
radosti: Narodil se Kristus Pán, veselme se... Abychom
trochu napodobovali dar Boha, vzájemně se obdarováváme dárky pro radost. Především ale mají být, podobně
jako to, že Bůh daroval svého Syna lidem, svědectvím

a důkazem vzájemné lásky mezi dárcem a obdarovaným. V tom spočívá ta pravá radost, že na nás někdo
myslí, že nás má rád. Až tedy budeme klopotně shánět
dárky, možná i na poslední chvíli, měli bychom si připomenout, že hodnota dárku nespočívá v jeho finanční ceně. Jestli si někdo dá práci s tím, aby opatřil to, co
druhého potěší, pak to může být i maličkost, která způsobí skutečnou radost. Často máme dojem, že musíme
darovat co nejvíc, co nejdražší dárek. Vždyť dar našeho
času, našeho přátelství a lásky k těm druhým je darem
největším, nezaplatitelným. Přál bych tedy nám všem,
abychom pod stromeček balili dárky lásky, porozumění,
lidskostí, tolik potřebné v této rozbouřené době.
Radostný advent a požehnané vánoční svátky Vám přeje, a na cestu rokem 2018, žehná Stefan Wojdyla, kněz

Adventní neděle – mše svaté:
4 16:00 (sobota) Hostomice, 8:30 Lochovice,
10:00 Hořovice, 11:30 Mrtník, 15:00 Praskolesy
Roráty – pondělí a středa v 6:00, kaple Loreta
4 neděle 24. 12., Vigilie Narození Páně – mše
svaté: 14:00 Praskolesy, 16:00 Hostomice, 22:00
Mrtník, 24:00 Hořovice, kostel sv. Jiljí
pondělí 25. 12., Slavnost Narození Páně – mše
svaté: 8:30 Lochovice, 10:00 Hořovice, kostel sv.
Jiljí, 11:30 Mrtník, 15:00 Praskolesy
4 úterý 26. 12., sv. Štěpána – mše svaté: 8:30
Lochovice, 10:00 Hořovice, kostel Nejsv. Trojice,
11:30 Hostomice
4 neděle 31. 12., poděkování za uplynulý rok,
mše svaté: 8:30 Lochovice, 10:00 Hořovice, kostel
Nejsv. Trojice, 11:30 Mrtník, 15:00 Praskolesy
4 pondělí 1. 1., Nový rok – mše svaté: 8:30 Lochovice, 10:00 Hořovice, kostel sv. Jiljí, 11:30
Mrtník, 15:00 Praskolesy
4 Návštěva betléma: pondělí 25. 12. od 14:00
Hořovice, kostel sv. Jiljí, kostel sv. Trojice.
n Církev evangelická
Bohoslužby v evangelickém kostele:
4 3. 12. - 1. Advent - bohoslužby v 8:30 s vysluhováním VP
4 10. 12. bohoslužby v 8:30
4 17. 12. od 10:00 - mládež a děti uvedou hru
„Něco velkého se chystá!“
4 24. 12. - společné na Dobříši, od 10:30
4 25. 12. Boží Hod vánoční - bohoslužby v 8:30
4 31. 12. bohoslužby v 8:30

n Zubní pohotovost
n 2. a 3. 12. MUDr. Denis Kirichenko, Beroun,
Havlíčkova 1732/3, tel.: 727 836 818
n 9. a 10. 12. MUDr. Eliška Svobodová, ordinace Buzuluk – Komárov, tel.: 311 572 389
n 16. a 17. 12. MUDr. Monika Růžičková, Zdice, Čs. Armády 895, tel.: 311 685 674
n 23. 12. MUDr. Aliaksandr Muzychka, Beroun, Plzeňská 32/22, tel.: 608 711 181
24. 12. MUDr. Zalina Sozieva, Beroun, Havlíčkova 1732/3, tel.: 727 836 818
25. 12. MUDr. Antonín Spal, Hořovice, K Nemocnici 1106, tel.: 311 559 813
n 26. 12. MUDr. Marcela Srpová, Hořovice,
Fügnerova 389, ALBA, tel.: 311 512 119
n 27. a 28. 12. MUDr. Ekaterina Rumovskaya,
Beroun, Plzeňská 32/22, tel.: 311 513 313
n 29. a 30. 12. MUDr. Jitka Šedivá, Beroun, Talichova 825, tel.: 311 624 375
n 31. 12. MUDr. Markéta Šedivá, Beroun, Wagnerovo nám. 1541, tel.: 311 612 291
Pohotovostní služba je v době od 8:00 do 11:00
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Škola TAEKWON-DO ITF GHBS opět nejlepší v České republice
Na podzim se každoročně konají v moderním korejském bojovém umění Taekwon-Do
ITF dva ze tří nejvýznamnějších závodů v roce,
a sice 2. kolo soutěže středisek talentované
mládeže a Mistrovství České republiky. Letos obě klání probíhala ve Sportovním areálu
Nymburk, zazávodili si zde jak starší, tak i ti
nejmenší z nás.
Prvně zmiňované závody probíhaly 14. - 15.
10., zúčastnilo se jich celkem 199 závodníků
bojujících za 5 různých středisek, z nichž nejúspěšnějším se stalo STM Praha 2, kam patří
i škola Ge-Baek Hosin Sool. S celkovým počtem 58 zlatých medailí z obou kol tak bezpečně předstihlo ostatní střediska.
Sobota započala nejprve vážením a registrací závodníků, po obědě se poté odstartovaly
jednotlivé zápasy a k večeru již došlo k vyhlášení všech disciplín pro mladší i starší žáky a žákyně. Junioři s juniorkami bojovali teprve v neděli, a to od půl deváté ranní až do třetí hodiny
odpoledne.
Mezi všemi výherci se na vítězném stupínku
během této soutěže ocitli i dva členové z Hořovic, mezi soupeřkami zazářila třeba Eliška
Fuxová, která získala zlatou medaili ve sportovním boji a v sestavách, což z ní udělalo nejúspěšnější starší žákyni tohoto utkání. Neméně odměněn za svou snahu byl i Daniel Vlček
umístěním na třetím místě, také za disciplínu
sportovní boj. Se svou bronzovou medailí, opět
ze sportovního boje, dostál stejné výhry také
Daniel Drobný. Rovněž Barbora Smrčinová se
úspěšně prosadila, i přes silnou konkurenci si
v sestavách vybojovala bronzovou pozici, čehož
zcela stejně dosáhl též Karel Weishampl.

Plavci z Hořovic
jsou vidět
Druhým a třetím červnovým víkendem
vyvrcholila letní plavecká sezóna. Sítem kvalifikačních závodů se na pohár ČR 10 - 11
letých a MČR 12 - 14 letých probojovalo 11

n LODM štafeta, z leva T. Míka Loko Beroun,
J. Lizec Spartak Hořovice, V. Zelenka TJ Kralupy, M. Hájek SKP.
členů plaveckého oddílu TJ Spartak Hořovice. 10. - 11. 6. 2017 bojovali ve Zlíně M.
Vavřičková s B. Štochlovou a v Pardubicích
K. Kubátová, A. Koželuh a J. Lizec. Nejblíže
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Tímto jim gratulujeme a děkujeme za jejich
snahu, cenný příspěvek do celkového vynikajícího výsledku a umístění naší školy.

n Hořovická Eliška Fuxová.
Mistrovství pak probíhalo o víkendu 4.- 5.
11. První den závodili mladší, starší žáci a žákyně, senioři, seniorky, veteráni s veteránkami.
V neděli, stejně jako u předchozích závodů, pak
junioři a juniorky.
Z celkového počtu 554 závodníků zastupuk medaili z MČR měl Honza Lizec, který doplaval 4. na 200 K a 5. na 100 K. Adam Koželuh měl několik umístění do desátého místa.
Děvčata zaplavala svůj standart s umístěním
okolo 15. - 20. místa.
Ve dnech 17. - 18. 6. závodil M. Strnad
v Mladé Boleslavi, kde si vyplaval 20. místo.
V Plzni závodili N. Soukupová, N. Dardová, B. Šoltisová, M. Huml a J. Hrnčíř. Matěj Huml zde vybojoval bronzovou medaili
na 200 Z. Největší radost však přišla ve smíšených štafetách ( 2 kluci + 2 děvčata), kdy
jak v polohové, tak kraulové ve složení Soukupová, Šoltisová, Huml, Hrnčíř získali vždy
stříbrnou medaili !!! I další jejich umístění
okolo 5. až 10. místa zaslouží pochvalu.
Letní bazénovou sezonu si ještě o 14 dní
prodloužil Honza Lizec , který nás reprezentoval na LODM v Brně, kam se probojoval
svými výkony do výběru Středočeského kraje. Čtyřikrát si vyplaval finále, kde skončil 2 x
na 7. a 2 x na 8. místě. Ve štafetách pak přispěl
ke stříbrné a bronzové medaili pro Středočeský kraj. Dalším úspěchem, skončila o prázdninách účast N. Dardové na MČR v dálkovém
plavání v Opavě (na otevřené vodě), kde v závodě na 3 km obsadila krásné 3. místo. Tímto
bych chtěl poděkovat všem plavcům za před-

jících 30 Taekwon-Do škol jich nejvíce patřilo právě škole Ge-Baek Hosin Sool, jež se, již
po šesté v historii, stala nejúspěšnější školou
soutěže. Získáním 27 zlatých medailí se mohla
pyšnit jasným prvním místem.
Z hořovické skupiny si odsud Eliška Matějková odvážela svou odměnu v podobě bronzové medaile ze sportovního boje a Elišce Fuxové
se podařilo z předchozích závodů obhájit první
místo v sestavách. Filip Hagara si také, stejně
jako Eliška, vysoutěžil bronzovou medaili z disciplíny sportovní boj. Právem jim proto znovu
patří náš dík a blahopřání.
Chtěli byste si též zacvičit? Potkat se s vítězi a třeba se jednou také účastnit některých
závodů? Přidejte se k nám každé pondělí v sokolovně města Hořovice od 17:00 pod vedením
Renaty Zadražilové a Renaty Kundrátové, nebo
ve středu od 17:00 na základní škole v Hořovicích, kde učí mistr Martin Zámečník. Přihlásit
se můžete kdykoliv během celého roku!
Naše škola, Ge-Baek Hosin Sool, je co
do počtu členů největší školou v ČR, nabízíme bezkonkurenční školné a místa ke cvičení
máme rozmístěna po většině republiky. Výbavu
(dobok, lapu, chrániče) rozdáváme jako jediná
škola v republice ZDARMA při absolvování
zkoušek. NEBOJTE SE VĚKU! Mezi našimi
členy ne zřídkakdy uvidíte děti předškolního
věku, taktéž jejich maminky, tatínky a někdy
dokonce prarodiče. Cvičí i celé rodiny! Pakliže
máte zájem a rádi byste se za námi přišli podívat nebo by Vás zajímaly bližší informace, navštivte naše stránky www.tkd.cz, kde se dozvíte
veškeré podrobnosti.
Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool
vedené výkony, kterými reprezentují a zviditelňují město Hořovice po celé České republice. Mé velké díky, patří i trenérům za jejich
obětavost a pevné nervy :-).
J. L.

n Štafeta - M. Huml, N. Soukupová, B. Šoltisová, J. Hrnčíř.
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veřejné bruslení
Prosinec 2017
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
01.

8:00 - 14:30
6:30 - 7:45, 13:30 - 15:30
6:30 - 7:45, 15:15 - 18:15
12:00 - 15:00
10:45 - 14:00
8:00 - 16:00
12:30 - 15:00
8:00 - 14:30
6:30 - 7:45, 18:00 - 22:00
6:30 - 7:45, 14:45 - 16:00
12:00 - 15:00
10:45 - 14:00
8:00 - 16:00
12:30 - 15:00
8:00 - 14:30
6:30 - 7:45, 14:45 - 15:45
6:30 - 7:45, 15:00 - 16:00
12:00 - 15:00
10:45 - 14:00
8:00 - 16:00
12:30 - 15:00
8:00 - 14:30
6:30 - 9:00, 11:00 - 20:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 16:00
8:00 - 14:30
6:15 - 07:15, 20:00-22:00
8:00 - 10:00, 13:00-19:00
10:00-16:00

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

Pozvánka na florbal
V sobotu 16. 12. se odehraje florbalový
turnaj mladších žáků. Začátek turnaje v 9:00.
Konec v 15:00. Přijďte se podívat a podpořit
naše nejmladší naděje v domácím prostředí ve
Sportovní hale Hořovice.
Aleš Růžička

Na Podzimní běh Dražovkou
se vypravily čtyři stovky závodníků
Na 33. ročníku Podzimního běhu Dražovkou si poměřily síly čtyři stovky závodníků.
Tradiční akce se konala v sobotu 11. listopadu,
diváky zaujala vysoká účast. „Chodí na ní čím

n Na start tradičního závodu v lesoparku Dražovka se postavily téměř čtyři stovky závodníků.
Foto: (rak)

dál, tím více lidí,“ komentovali přihlížející.
S tím pořadatelé, jimiž jsou zástupci střediska volného času Domeček Hořovice, musí jen
souhlasit. „V začátcích přišlo třeba jen osmnáct lidí. Pak už ale počet účastníků stoupal
a v posledních letech se účast drží na současných čtyřech stovkách,“ uvedla ředitelka závodu Jaroslava Kalátová. Trasy jednotlivých
kategorií vedly po cestách Dražovky. Jejich
délka byla přizpůsobená věku běžců, kteří byli
rozdělení do 23 kategorií. Pro nejmenší byla
připravená nejkratší trať o délce 300 metrů,
muži museli překonat naopak nejdelší vzdálenost, jejich trať měřila 8 kilometrů.
Pořadatelé měli pro každé dítě připravenou
malou sladkou odměnu. První tři závodníci
z každé kategorie získali diplom a dort. Každý
si domů odvezl pamětní keramickou medaili,
kterou vyrobili v Domečku Hořovice. (rak)

Jana Adámková mistryní republiky
Hořovická badmintonistka Jana Adámková
vybojovala začátkem listopadu v konkurenci 25
nejlepších českých hráček do 17 let zlatou medaili
ve dvouhře dívek a získala tak pro Hořovice další
velice ceněný titul. Jako noc a den si byly podobné její dva turnajové dny na pečlivě připraveném
Mistrovství České republiky U17 v Praze. Během
soboty odehrála Jana dvě utkání, ve kterých sice
byla favoritkou, ale i přes dvousetové výhry se
v nich trápila a svazovala ji přílišná nervozita.
Zato na nedělní finálový program přišla na kurty
úplně jiná hráčka. Nejprve v semifinále deklasovala svoji pardubickou soupeřku Valentovou 21:7
a 21:9 a ušetřila tak cenné síly do rozhodující bitvy o titul. Ta se odehrála mezi ní a další českou
juniorskou reprezentantkou Tallulah van Coppenolle, hráčkou s německými a francouzskými
předky. V prvním setu sice měla v koncovce klidnější ruku i nervy soupeřka, ale další dva sety si už
mladá hořovická naděje nenechala vzít a po hodině hry a výsledku 18:21, 21:16 a 21:17 si mohla
vítězně zakřičet. Její zatím největší úspěch kariéry
sledovala v hledišti další hořovická trenérka Ivana
Herrmannová, oba rodiče a také její velký vzor
a úspěšný předchůdce, Petr Koukal jun.
Úspěch v podobě individuálního mistrovského titulu v juniorské kategorii přichází po poměrně dlouhé době a je o to cennější, že se narodil
a vyrostl doma v Hořovicích. Jana přišla k nám
do haly poprvé před devíti roky a po několika
letech strávených mezi ostatními dětmi se začala
připravovat převážně individuálně pod vedením
Petra Koukala st. Její “hvězda” docela rychle stoupala, sklízela řadu úspěchů doma i v zahraničí,

ale na titul české juniorské šampionky si musela
počkat až do letošního roku. Za svoji poctivost
v přípravě si ho však rozhodně zasloužila. Vždyť
i celé letošní prázdniny strávila na soustředěních
nebo na domácí dvoufázové přípravě. Během svého běžného pracovního týdne se věnuje prakticky
pouze škole a badmintonu a na nic dalšího ji už
nezbývá moc času. Za vytvoření dobrých podmínek pro přípravu patří velký dík především jejím
rodičům, kteří mají doma i další úspěšnou českou reprezentantku ve sportovní střelbě. Rovněž
je nutné ocenit přístup II. Základní školy a nyní
i Střední odborné školy v Hořovicích, které ji vždy
umožnily a i nadále umožňují skloubit její školní
povinnosti s vrcholovým sportem. Věřím, že nám
v Hořovicích vyrůstá další hráčka, která se může
za pár let velmi výrazně prosadit i v dospělé reprezentaci a třeba to jednou dotáhnout i na vysněné
olympijské hry.
Petr Koukal st.

n Jana Adámková s trenérem Petrem Koukalem st.
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