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n Příprava přechodu v Tyršově ulici si vyžádala řadu složitých jednání.

n Budoucí přechod bude umístěný v místě sníženého chodníku.

Prodloužení podchodu pod železničním nádražím
dokončení z 1. strany
Dalším nezbytným stupněm přípravy stavby je ještě prováděcí dokumentace, která zároveň bude zadávací dokumentací pro výběrové
řízení na dodavatele díla v případě, že bychom
toto dílo nesvěřili hořovickým Technickým
službám. Pokud město uvolní na tuto stavbu
potřebné peníze, můžeme se v příštím roce
tohoto přechodu konečně dočkat.
A proč tento přechod musí být o několik
metrů dále, než lidé nyní přecházejí?
Most přes Červený potok je komunikací
s provozem motorových vozidel, s Tyršovou
ulicí tvoří křižovatku tvaru „T“; přechod pro
chodce nesmí být přímo v křižovatce, ale za ní,
nebo před ní. Toto umístění přechodu je jediné, které z více variant Dopravní inspektorát
Policie ČR schválil.  

našich staveb, kde stavaři se vypořádali se všemi
i nenadálými obtížemi aniž by dílo zdražili, a přitom dodržují  harmonogram  stavebních prací.
Tímto také děkujeme všem, jimž stavba
znepříjemnila   život, zejména obyvatelům

u nemocnice, za pochopení obtíží spojených
s realizací díla – hluk, prach a komplikovaná
dopravní situace. Děkujeme za trpělivost!                                              
Ondřej Vaculík - místostarosta
(Hnutí nezávislých)

Rekonstrukce komunikace
K nemocnici se chýlí ke konci
K předání hotového díla od firmy Strabag, a.
s., by mělo dojít na konci října.  Je to jedna z mála

n Rekonstrukce rybníku Valcverk. 3x foto: (rak)

150 let tělocvičné jednoty Sokol Hořovice
Chceme připomenout občanům našeho města výročí založení tělocvičné jednoty Sokol v září
1868. Po 40 letech nejen tělocvičné, ale i vlastenecké a osvětové činnosti, vzpomněli naši kronikáři na tuto událost těmito slovy: „Památného
dne 8. září 1867 sešli se k vyzvání a za pomoci
agilního tehdejšího městského tajemníka Hanuše Milinovského prví průkopníci myšlenky
sokolské, aby v život uvedli jednotu sokolskou,
jejíž základy již roku 1867 započal budovati neúnavný budoucí cvičitel Václav Žalud.“
K dalšímu rozvoji pomohla za dva roky bratrská návštěva pražských sokolů v čele se zakladatelem Sokola Dr. Miroslavem Tyršem a společný pochod na hrad Valdek. Následující léta byla,
kromě cvičení, výletů do blízkého okolí, hradů
a nově vznikajících jednot, charakterizována
účastí na památných manifestačních táborech
požadujících nezadatelná práva národa, svobodu a volnost lidu.
V roce 1892 byla postavena první sokolovna
na Podbrdsku. V této době byl starostou jednoty
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Výročí oslavíme dvěma akcemi. Pochodem
na hrad Valdek „Ve stopách Mirslava Tyrše“
v sobotu 13. října a Tělocvičnou akademií
za pomoci bratrských jednot Župy Jungmannovy v měsíci listopadu. Zásluhy zakladatelů
sokolského tělocvičného hnutí ocenili představitelé našeho města pojmenováním tří ulic: Tyršova, Fügnerova a Milinovského.
T.J. Sokol Hořovice,
místostarosta PhDr. Jaromír Mecner
n První správní výbor
nezapomenutelný JUDr. Josef Maličký, zakladatel a starosta vzniklé organizace Župa Rokycanova. Jeho zásluhou vznikl také ženský odbor
a začalo cvičení dorostu a žactva.
Významným impulzem byly vždy všesokolské slety i návštěvy do sokolských jednot za hranicemi. Existenci a činnost jednoty ovlivnily obě
světové války, okupace a změna režimu v roce
1948 až do roku 1990, kdy byl Sokol v našem
městě obnoven.

n Historický snímek sokolovny.
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Zastupitelé města Hořovice zasedali v sále radnice

Zastupitelé města Hořovice pro volební období 2014 – 2018 se naposledy sešli na zasedání ve
středu 19. září, které se konalo v sále radnice. Věnovali se majetkoprávním a finančním záležitostem nebo obecně závazné vyhlášce, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě. Kromě toho zastupitelstvo města Hořovice pověřilo Světlu Dardovou plněním
úkolů při řízení Městské policie Hořovice. (rak)

n Hořovičtí zastupitelé se v současném složení sešli 19. září naposledy. Foto: 4x (rak)

n Novou velitelkou Městské policie Hořovice je
Světla Dardová, která byla pověřená plněním
úkolů při řízení MP. Světla Dardová byla tři
roky zastupující velitelkou.

Hořovičtí pozvali děti na výpravu do Pohádkového lesa
Na výpravu do Pohádkového lesa se mohli malí i velcí vypravit v sobotu 22. září. V hořovické Dražovce se pod tímto názvem konala akce,
při které si kluci a děvčata užili spoustu zábavy. S pohádkovými bytostmi se setkali nejen na začátku pohádkové stezky, ale i na jednotlivých
stanovištích. A kdo chtěl, mohl si užít i doprovodný program, který se konal v zahradě Domečku Hořovice ve Višňovce. Zpestřením bylo hudební vystoupení a opékání špekáčků. Pořadatelem bylo místní středisko volného času Domeček Hořovice. (rak)

n V hořovické Dražovce se konala akce Pohádkový les.

www.mesto-horovice.cz

n Chlapci a děvčata plnili úkoly na několika stanovištích. Foto: 2x (rak)
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Jan Rynda přistupuje ke hmotě s pokorou a hravostí
Vernisáže hořovické Galerie Starý zámek se vždy těší velké návštěvnosti. Bylo tomu tak i ve čtvrtek 6. září, kdy byla v odpoledních hodinách zahájena výstava s názvem Sochy, obrazy a jiné... Jana Ryndy.
Pořadatelem výstavy je Městské kulturní centrum Hořovice. Jeho ředitel Přemysl Landa autora
Jana Ryndu představil, místostarosta města Hořovice Ondřej Vaculík výstavu zahájil. Ondřej Vaculík ve své úvodní řeči ocenil, že se lidé v hořovické
Galerii scházejí už několik let a vždy si mohou

dy vyrůstat, tak mne po příchodu do Galerie
opět naprosto ohromila škála motivů i technika
a nemohla jsem si jako člověk, který se zabývá
japonským uměním, nevšimnout, že v letošním
roce Jan Rynda prošel i červeno bílo černým obdobím, které je soustředěno do první místnosti,“

n Novou výstavu Galerie Starý zámek zahájil místostarosta města Hořovice Ondřej Vaculík (zcela vlevo). Dále zleva: Jana Ryndová, Jan Rynda a Přemysl Landa. Foto: (rak)
prohlédnout zajímavou výstavu. „Jen málokdy
poznamenala Jana Ryndová a připomněla, že čermáme možnost prohlédnout si obrazy a také
vená, bílá a černá jsou základní motivy japonsképlastiky. Máme zde komplementární dílo, které
ho makeapu. Nakonec ocenila, s jakou hravostí
zaplňuje prostory nikoliv tím způsobem, že by
a pokorou její otec přistupuje ke hmotě a výstavu
Jan Rynda stál před úkolem zaplnit x čtverečních
nazvala fantaskním gejzírem. Přítomní se o aumetrů zdiva, ale má dílo, z něhož mohl vybrat
torovi navíc dozvěděli, že velký vliv na něj měli
a vytvořit celky, které jsou průřezem jeho tvorby.
Salvátor Dalí, Vladimír Preclík, Otto Gutfreund či
Oceňuji, že v jeho díle je neustálý humor a mírný
Ernst Barlach. Díla Jana Ryndy mohli lidé spatřit
úsměv nad tématy, která jsou i vážná. Je to tvorba
na mnoha berounských výstavách, před lety nasoučasná. Objevuje se nikoliv jako satira, ale se
vštívil i Hořovice a představil se i v dalších měsskrytou ironií a sarkasmem reaguje na současné
tech republiky. V zahraničí vystavoval v Belgii,
problémy společnosti. Víme, že skrze umění více,
v Berlíně, Goslaru a v polském Brzegu.
než přes publicistiku, začínáme chápat, v čem
Na vernisáži zazpívala Marta Tauberová
žijeme, co se kolem nás děje,“ uvedl na vernisáži
za klavírního doprovodu Josefa Jonáše. Výstava
místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík.
trvá do neděle 28. října, zájemci ji mohou navštíSlova se ujala i dcera vystavovatele Jana Rynvit vždy v pátek, sobotu a neděli od 10:00 do 18:00
dová. „Přestože jsem měla štěstí s díly Jana Rynhodin. (rak)

Jan Rynda: Sedm místností vyvolalo respekt a přivodilo nespavost
Kdy jste se začal věnovat umění?
Otázka vyvolala vzpomínku z raného dětství,
kdy jsem nakreslil horu Říp. Rodiče pocházeli z
Podřipska a obrázek se moc líbil. Taťka mně ho
zarámoval do rámečku ze starých hodin.
Na jaká díla jste nejvíce pyšný?
Nejvíce si cením pískovců, zvláště pak sochy s názvem „Tri dni ma nahaňali“. Tu pochválil i sochař Vladimír Preclík.
Jak probíhala příprava výstavy v Galerii Starý zámek?
Prostory galerie jsem znal z několika
návštěv. Věděl jsem, že členitost bude velice
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vyhovovat mému záměru. Nicméně sedm
místností vyvolávalo respekt a přivodilo dost
velkou nespavost.
Co vše na hořovické výstavě lidé uvidí?
Návštěvníky bych nechal v jistém napětí,
je z čeho vybírat a byl bych moc rád, aby návštěvu nepokládali za ztracený čas.
Co vás v životě nejvíce těší?
Život sám.
Co byste rád změnil?
Chtěl bych přispět k vylepšení mezilidských vztahů formou humorné nadsázky. Těšit se z maličkostí. (rak)

n V hořovické Galerii Starý zámek vystavuje Jan
Rynda. Návštěvníci si mohou prohlédnout jeho
obrazy a plastiky. 4x foto: Radka Kočová

n Vizitka
Jan Rynda se narodil v roce 1946 v Počaplech, kde žije a tvoří. Je autodidakt, povoláním elektromontér. Od dětství jej však
přitahovala plátna a barvy. Soustavně tvořit
začal až v roce 1967. Stal se členem sdružení Arsklub, v roce 1984 absolvoval Lidovou
konzervatoř, obor sochařství – keramika.
Od roku 1988 byl členem poradního sboru
okresních a středočeských výtvarníků.

www.mesto-horovice.cz
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Slavnost Gymnázia Václava Hraběte
přesáhla rámec školy
Magda Sedláčková maturovala na Gymnáziu Václava Hraběte Hořovice v roce
2004. Od té doby uplynulo čtrnáct let
a Magda se znovu ocitla na zahájení školního roku. V pondělí 3. září se v hořovickém
Společenském domě setkala nejen s bývalými studenty, ale i s těmi současnými,
s pedagogy a v neposlední řadě se starostou města Jiřím Peřinou.
Odhodlání pomoci
Ředitel Gymnázia Václava Hraběte Jiří Vlček hned v úvodu označil setkání za událost
přesahující rámec školy. Zásadní totiž nebyly
informace o školních záležitostech, ale o odhodlání pomoci bývalé studentce Magdě, která čelí onemocnění roztroušená skleróza.
Náhodné setkání
Vše začalo náhodným setkáním Tomáše
Vlasáka a Tomáše Sládka, kteří na hořovickém gymnáziu maturovali o tři roky dříve, než
Magda. Slovo dalo slovo a Tomášové se dohodli, že podpoří oslavy sedmdesátého výročí
vzniku GVH Hořovice. Jejich nápad se začal
rozvíjet se zástupci školy. „Náš absolvent Tomáš Vlasák přišel s myšlenkou, že výtisk Almanachu zařídí jeho firma. Také přišel s myšlenkou, že z výtěžku z jeho prodeje se pořídí
něco užitečného, a to se povedlo,“ konstatoval
ředitel Gymnázia Václava Hraběte Jiří Vlček
a zároveň poděkoval všem studentům, jejich
rodičům a příbuzným, kteří si Almanach zakoupili a přispěli tak na dobrou věc.  Výtěžek
z prodeje činil třicet tisíc korun, za tyto peníze
se nakoupily kompenzační pomůcky.

n Magda Sedláčková a Tomáš Vlasák jsou bývalými studenty Gymnázia Václava Hraběte Hořovice. Po letech sešli na výjimečném zahájení školního roku. Foto: 3x (rak)
Jasná shoda
Na tom, že pomohou i Magdě se shodli
oba Tomášové i zástupci školy. „Magda byla
jasná shoda. Jsou mezi námi studenti, které život odvál jinam. My ale můžeme některé věci
zlepšit,“ prohlásil na zářijovém setkání Tomáš
Vlasák a publiku představil chytrou lžíci, která
dokáže vyrovnávat pohyby.
Nevšední zahájení
Úspěšný projekt Almanachu ocenil i starosta města Hořovice Jiří Peřina. Zahájení

n Slavnostní zahájení školního roku hořovického gymnázia se uskutečnilo 3. září ve Společenském domě. Žáci zcela zaplnili jeho sál.
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školního roku Gymnázia Václava Hraběte
nazval nevšedním. „Vztahy mezi lidmi jsou
poslední dobou komplikované. Sounáležitost, pospolitost, pomáhat jeden druhému,
to jsou momenty, které se z našeho života
vytrácí. Naštěstí máme Gymnázium Václava Hraběte. Jste tu vy, studenti i vaši rodiče.
Vám všem, kteří jste ochotni pomáhat těm,
kteří to potřebují, děkuji,“ poznamenal starosta Hořovic Jiří Peřina.
Radka Kočová

n Starosta Hořovic Jiří Peřina a ředitel GVH Hořovice Jiří Vlček (zleva)
poděkovali všem, kteří Almanach zakoupili, a podpořili tak dobrou věc.
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Senioři se bavili na posvícenském setkání
Hudbu, dobrou náladu i občerstvení. To vše si užili klienti hořovického Domova Na Výsluní při posvícenském setkání, které se uskutečnilo ve čtvrtek 13. září v odpoledních hodinách.  Kvůli deštivému počasí
museli zástupci Domova akci na poslední chvíli přesunout do vnitřních
prostor, to ale nikomu nevadilo. Pod nově upravenou skleněnou střechou se všichni dobře pobavili, a to i hosté, kterými byli senioři ze Žebráku. A kdo si chtěl odnést něco na památku, mohl si vybrat z bohaté
nabídky výrobků obyvatel Domova Na Výsluní.  
Jeho klienti se scházejí na různých akcích celoročně. Vyvrcholením
bude tradiční seniorské setkání k závěru roku, letos se koná 6. prosince
v místním Společenském domě. (rak)

n Senioři se v Hořovicích setkávají pravidelně po celý rok. 3x foto: (rak)

n Tradiční posvícenské setkání se konalo v Domově Na Výsluní.

n Na setkání se prodávaly výrobky klientů Domova Na Výsluní.

Na Dožínkovou stezku
se vypravily celé rodiny
„Srpen začíná, co červenec skončil. Co srpen
neuvaří, to už září neusmaží.“ Tyto pranostiky
provázely zářijové setkání s názvem Slavnosti
sklizně. Akce se konala v sobotu 8. září na nádvoří hořovického Starého zámku, kde byla pro
návštěvníky připravená Dožínková stezka národního bohatství. „ Má sedm zastávek, všechny
stanoviště jsou spojené s dožínkovou tématikou.
Jde nám především o to, aby se pobavily menší
i větší děti, s nimi i rodiče,“ prohlásila Milena
Krčálová ze spolku Park dětem. Kromě tohoto
spolku byly pořadateli Creative World a MKC
Hořovice.
Návštěvníci na stezce zapojili všechny
smysly, například bylinky poznávali podle
vůně. Kdo splnil všechny úkoly, vypravil se
do kreativní dílny. Zde si zájemci mohli vyrobit květináč nebo slaměnou panenku. Pořadatelé měli pro návštěvníky připravené i drobné
dárky. Kdo měl chuť, mohl si ve stánku s občerstvením zakoupit různé speciality. (rak)
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V Hořovicích vzniká
denní centrum
pro osoby bez přístřeší

n V areálu hořovického Starého zámku se
lidé bavili i v září. Konaly se zde Slavnosti
sklizně. Foto: (rak)

Cílem projektu je vybudovat objekt, který nabídne zázemí a pomoc klientům při
řešení krizové situace, zmírnění sociálního
dopadu lidí žijících na okraji společnosti,
posílení jejich motivace k návratu do běžného života a zároveň ochranu společnosti.
Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. (red)
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usnesení RM

Z Rady města
Hořovice
ze dne 22. srpna 2018
n Rada schvaluje program jednání
uvedený na pozvánce.
n Rada stanovuje datum konání veřejného zasedání zastupitelstva města
na středu 19. 9. 2018 od 17:00 v sále
radnice.
n Rada souhlasí s realizací projektu
OPVVV Šablony 2 pro MMŠ Hořovice.
n Rada města Hořovice souhlasí s pronájmem cca 2 m2 pozemku
na parcele č. 444/1 před budovou radnice na Palackého náměstí č. p. 640
a na parcele č. 7/1 před budovou č.
p. 1546 politickému hnutí ANO 2011
pro účely umístění jejich reklamních
poutačů v rámci volební kampaně
v termínu od 3. 9. 2018 do 3. 10. 2018,
a to za cenu stanovenou v souladu
s příslušnou místní vyhláškou.
n Rada města Hořovice bere na vědomí konání veřejného shromáždění
za účelem představení jednotlivých
kandidátů sdružení ANO 2011 do zastupitelstva města Hořovice, které se
bude konat dne 26. 9. 2018 od 14:00
do 19:00 hodin na Palackého náměstí
na prostranství před kostelem, přičemž tento prostor je pro účely tohoto
shromáždění poskytován bezplatně.
n Rada města Hořovice souhlasí se
záměrem uzavřít smlouvu mezi městem Hořovice a Městskou akciovou
společností Hořovice a.s., jejíž podstatou bude vypořádání dosud neuhrazených nákladů výstavby vůči Městské akciové společnosti Hořovice, a.s.
s tím, že tyto náklady nebudou hrazeny z vlastních zdrojů města, ale úhrada
bude provedena formou zápočtu vůči
výplatě dividend z rozdělení zisku této
akciové společnosti. Konkrétní znění
této smlouvy pak bude po vyčíslení
příslušných nákladů a rozdělovaných
dividend ze strany Městské akciové
společnosti Hořovice, a.s. odsouhlaseno opět Radou města Hořovice.
n Rada města Hořovice souhlasí s přijetím dotace pro Městské kulturní centrum Hořovice ve výši 100.000,- Kč,
a zároveň tak s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
od Středočeského kraje ze strany této
příspěvkové organizace, a to na akci
„Hořovické kulturní léto 2018“.
n Rada města Hořovice bere na vědomí informaci o možnosti financování
projektů metodou EC (energy contracting).
n Rada města Hořovice na základě
výběrového řízení „Modernizace informačního systému Elektronické spisové služby“ v rámci dotačního projektu „Rozvoj informačních systémů
města Hořovice“ projednala závěry
hodnotící komise a rozhodla o výběru
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nabídky uchazeče Gordic spol., s r. o.,
Erbenova 2108/4, 586 01 Jihlava, jehož
tímto vybírá jako dodavatele. Celková
cena plnění veřejné zakázky bez DPH
činí 1.620.400,- Kč, tj. 1.960.684,- Kč
vč. 21 % DPH.
n Rada města Hořovice souhlasí se
zněním zadávací dokumentace včetně veškerých příloh pro veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci
zadávanou dle vnitřního předpisu
č. 3/2016, tj. zásad pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro
veřejného zadavatele, v platném znění,
a vyhlašuje tak výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem - „Hořovice
- mostní objekty L2, M4 a M6“. Zároveň pak jmenuje komisi pro otevírání
obálek a hodnocení a posouzení nabídek v následujícím složení: členové –
Bc. Michal Hasman MPA, Ing. Milan
Šnajdr a Ing. Petr Karban, resp. náhradníci – 1. náhradník Ondřej Vaculík, 2. náhradník Ing. David Grunt a 3.
náhradník Karel Pelikán.
n Rada města Hořovice souhlasí s čerpáním investičního fondu a přesunem
finančních prostředků z provozních
výdajů do investičních v souhrnné
výši 260.718,- Kč, a to u 1. základní
školy v Hořovicích, kdy tyto finanční
prostředky budou použity na nákup dvou interaktivních panelů pro
zvýšení kvality vzdělání na 1. stupni
1. základní školy v Hořovicích.
n Rada města Hořovice schvaluje
znění Dohody o vytvoření společného
školského obvodu spádové oblasti mateřské školy s obcí Otmíče.
n Rada se seznámila s povinnostmi
samosprávy po dobu trvání povodňových stavů vyplývajících ze zákona č. 254/2001 Sb. zákona o vodách
a souhlasí s pořízením povodňového
plánu včetně pořízení hlásných zařízení na tocích v rámci obce s rozšířenou
působností a schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci z OPŽP na projekt Digitální povodňový a lokální
výstražný systém pro město a ORP
Hořovice.
n Rada souhlasí s užitím loga/znaku
města Hořovice v souvislosti se zpracováním sborníku příspěvků z konference NPÚ, která se konala v našem
městě.
n Rada souhlasí s textem dodatku
č. 1 ke smlouvě o technické podpoře
SW „Stavební úřad“, podle kterého je
upraven počet licencí k jednotlivým
modulům a navýšena platba za licence o 17.284 Kč bez DPH. Nově bude
roční technická podpora SW „Stavební úřad“ stát 70.292 Kč bez DPH, tj.
85.053,32 Kč vč. 21% DPH.
n Rada souhlasí s průjezdem do jezdeckého areálu Ranch po cyklostezce,
vedoucí do Rpet v termínech 14. 9.
2018 - 16. 9. 2018, 20. 9. 2018 – 23. 9.
2018 a 13. 10. 2018 - 14. 10. 2018, tedy
v dobách konání závodů v jezdeckém
areálu. Průjezd bude povolen pouze
za účelem přivezení a odvezení závod-

ních koní z nebo do areálu. Žadatel
zajistí, aby se vozidla po cyklostezce
pohybovala rychlostí max. 20   km/
hod. Veškeré náklady na opravu případných škod na tělese komunikace
(např. utržené okraje povrchu silnice,
vyjeté koleje) způsobených povoleným provozem budou opravovány
majitelem, ale hrazeny žadatelem.
n Rada souhlasí s návrhem smlouvy
o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení, podle které
společnost ČEZ Distribuce a.s. zajistí,
za cenu 585.000 Kč, přeložku elektro
kabelů v ulicích Dlouhá, Cvočkařská
a Žižkova. Cílem je zkvalitnit technickou infrastrukturu v lokalitě Žižkov,
tak aby následně mohly být provedeny
úpravy povrchů komunikací.
n Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně postiženou osobu v ulici
Palachova na parkovišti před bytovým
domem čp. 729/15 na požadovanou
registrační značku vozidla. Po schválení Policií České republiky, Dopravním inspektorátem Beroun objednat
zhotovení dopravního značení.
n Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně postižené osoby v ulici
Višňová na parkovišti před bytovým
domem č.p. 1229/1. Po schválení
Policií České republiky, Dopravním
inspektorátem Beroun objednat zhotovení dopravního značení.
n Rada souhlasí s textem licenční
smlouvy, podle které město Hořovice
nakoupí, za měsíční cenu 15.125 Kč
vč. 21 % DPH, licence na provozování webové aplikace REVISIO, umožňující online správu nemovitostí
vlastněných městem. Rada zároveň
souhlasí s nabídkou, podle které stejná společnost zajistí, za jednorázovou
cenu 36.300 Kč vč. 21 % DPH, implementaci dat v podobě základního nastavení organizační struktury a prvotního zadatování jednotlivých modulů.
n Rada města na základě protokolu z jednacího řízení bez uveřejnění
na stavební akci, nazvanou „Snížení
energetické náročnosti Společenského domu v Hořovicích – vícepráce“ souhlasí s textem dodatku č.
1 ke smlouvě o dílo, podle kterého
provede společnost Chládek & Tintěra a.s., Litoměřice dodatečné stavební
práce v celkové výši 1.339.214,15 Kč
bez DPH, tj. 1.620.449,12 Kč vč. 21 %
DPH, neobsažené ve smlouvě o dílo
pro akci „“Snížení energetické náročnosti Společenského domu v Hořovicích““ a zároveň pověřuje starostu
města podpisem tohoto dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo.“
n Rada souhlasí s nabídkou, podle
které zajistí společnost AQUATEST
a.s., za cenu max. 132.616 Kč vč. 21 %
DPH likvidaci azbestocementové
krytiny objektu určeného ke zbourání
v areálu budoucího sběrného dvora
odpadů, a to včetně všech nařízených

postupů.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy
o nájmu pozemku, podle které město
pronajímá panu Mykolovi Stolyarenkovi část pozemku parc. č. 1716/1
v k. ú. Hořovice o výměře cca 80
m2 za účelem využívání na zahrádku. Smlouva se uzavírá od 1. 9. 2018
na dobu neurčitou. Nájemné činí
1.600,- Kč ročně.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6022630 se společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající
v umístění stavby kabelového vedení
NN a   přípojkové skříně na pozemcích parc. č. 2063, 2072/2 a 2070/2
v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí cca 65 bm
za cenu 500,- Kč/bm + DPH dle platných předpisů.
n Rada souhlasí se zněním smlouvy
o nájmu, podle které Národní památkový ústav, správa zámku v Hořovicích pronajme městu prostory – 1
místnost v přízemí západního křídla
zámku o výměře 43,7 m2 pro konání
voleb do zastupitelstva města Hořovice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 4. 10. do 8. 10. 2018. Nájemné
činí 1.000 Kč.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6020790 na pozemku
parcelní č. 333/1 v k. ú. Velká Víska se
společností ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v umístění kabelového vedení
NN v rozsahu dle GP za cenu 1.000,Kč + DPH dle platných předpisů.
n Rada doporučuje zastupitelstvu
města vzít na vědomí Usnesení Okresního soudu v Berouně č.j. 4 C 52/2010
ze dne 8. 8. 2018 a v souladu s ním
schválit nabytí pozemků parcelní č.
2330/5, 2331/19, 2331/32, 2331/57
a 2331/58 v k. ú. Hořovice o celkové
výměře 1182 m2 z vlastnictví pana
O. Srpa do vlastnictví města Hořovice
za kupní cenu 616.000,- Kč za účelem
majetkoprávního vypořádání.
n Rada doporučuje zastupitelstvu
města vzít na vědomí Usnesení
Okresního soudu v Berouně č. j. 4 C
52/2010 ze dne 8. 8. 2018 a v souladu s ním schválit nabytí nemovitostí
v k. ú. Hořovice z vlastnictví pana O.
Srpa do vlastnictví města Hořovice,
a to stavby komunikace na pozemku
parc. č. 2282/115 a na pozemku parc.
č. 2282/251 v k. ú. Hořovice včetně vyústění do ulice Větrné a včetně související zeleně, ideální 1/3 stavby komunikace na pozemcích parc. č. 2331/19,
2331/32, 2331/57, 2331/58, 2330/5,
2329/5, 2330/7, 2331/40, 2331/61,
2331/172,
2331/171,
2331/132,
2331/111 v k. ú. Hořovice a stavby
veřejného osvětlení na pozemku parc.
č. 2282/ 251 v k. ú. Hořovice, včetně
převodu práv stavebníka, za kupní
cenu 3.553.764,- Kč, za účelem majetkoprávního vypořádání.
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usnesení RM
n Rada bere na vědomí rezignaci paní
Bc. Aleny Beierové na pověření plnění úkolů při řízení Městské policie
Hořovice. Starosta města doporučuje
zastupitelstvu města pověřit plněním
úkolů při řízení městské policie paní
Bc. Světlu Dardovou.
n Rada doporučuje zastupitelstvu
města schválit usnesení o budoucím
bezúplatném převodu pozemkové
parcely 79/1 v k. ú. Velká Víska o výměře 614 m2 z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Města Hořovice za účelem výstavby chodníku,
zřízení jednoho přechodu pro chodce
a jednoho místa pro přecházení.
n Rada města Hořovice schvaluje
smlouvu o dílo s architektem Ing. arch.
Adamem Wlazelem MgA., na vypracování studie dle přiložené nabídky
za celkovou cenu 180.000,- Kč včetně
DPH s tím, že po podpisu smlouvy
bude vyplacena záloha ve výši 50.000,Kč a následně po odevzdání Díla doplatek ve výši 130.000,- Kč.
n Rada souhlasí s výkonem opatrovnictví u klientky odboru sociálních
věcí, zdravotnictví školství, dle přílohy
k zápisu, i když jmenovaná nemá trvalé bydliště na území Hořovic.
n Rada města Hořovice bere na vědomí informaci o prodloužení nájemních smluv v sociálních bytech. Třem
nájemcům nájemní smlouvu prodloužit na dobu určitou do 28. 2. 2019.
Dále rada města schvaluje prodloužení
nájemních smluv dvěma nájemcům
pouze do 30. 11. 2018. V případě podmínky pravidelného hrazení běžných
plateb pak nájemní smlouvy Městská
správa bytového a nebytového fondu
automaticky prodlouží až do 28. 2.
2019. Pokud nebude tato podmínka
dodržena, ukládá Rada města Hořovice Městské správě bytového a nebytového fondu ve spolupráci s odborem
vnitřních věcí a právním zahájit úkony
vedoucí k vyklizení bytu.
n Rada nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na jednu místnost
v holobytech, dle přílohy zápisu.

Z Rady města
Hořovice
ze dne 5. září 2018
n Rada schvaluje program jednání
uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice doporučuje
Zastupitelstvu města Hořovice přijetí
překlenovacího úvěru ve výši 15. mil.
Kč, kterým bude kryt výpadek příjmu
na dotacích.
n Rada města Hořovice bere na vědomí předložené rozpočtové opatření č. 8 ke schválenému rozpočtu
města Hořovice na rok 2018 ve znění
rozpočtového opatření č. 7, a s doporučením jej schválit ho předkládá
Zastupitelstvu města Hořovice k projednání na základě § 84 odst. 2, písm.
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b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění.
n Rada města Hořovice bere na vědomí předložené přehledy, zejména pak
rozpis plnění a čerpání schválených
rozpočtů, a to u hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací, jejichž
zřizovatelem je město.
n Rada města Hořovice bere na vědomí konání předvolební akce včetně
projekce letního mobilního kina, spojené s rozdáváním tiskovin a neformálními rozhovory představitelů Občanské demokratické strany s občany
na Palackého náměstí v Hořovicích,
a to dne 6. září 2018 od 15:00 do 23:00
hodin. Předmětný prostor je pro účely tohoto shromáždění poskytován
bezplatně, avšak pořadatel bude seznámen s konkrétními podmínkami,
jejichž dodržení bude závazné.
n Rada města Hořovice souhlasí s podáním žádosti o žádosti o dotaci z oblasti podpory „1.4. OPŽP 2014 – 2020“
na digitální povodňový plán a lokální
výstražný systém pro město Hořovice
a ORP Hořovice, kdy zpracování projektu a podání žádosti, včetně nezbytné administrace, provede společnost
Vodohospodářský rozvoj a výstavba,
a.s., Praha 5 za cenu  ve výši 96.800 Kč.
n Rada ukládá odboru výstavby a životního prostředí vytipovat vhodné
lokality na území města, kde by mohly být vytvořeny nové vodní plochy
a otevřeny původní vodoteče, které
jsou zatrubněné. Při návrhu zohlednit
zejména majetkové vztahy a dotační
možnosti pro výstavbu.
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Svazu tělesně
postižených v ČR z.s., místní organizace Hořovice dne 2. 10. 2018 od 15:00
hodin.
n Rada souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro zdravotně a tělesně postižené osoby v ulici
Smetanova před domem č.p. 250.  
Po schválení Policií České republiky,
Dopravním inspektorátem Beroun
objednat zhotovení dopravního značení.
n Rada souhlasí s textem smlouvy
o poskytnutí Technického zařízení
a instalace Systému určeného pro
zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů, podle které společnost
CENDIS, s. p. zdarma zapůjčí městu
Hořovice po dvou kusech zařízení
webové kamery a podpisového tabletu
vč. příslušenství za účelem pořízení digitalizované fotografie žadatele o řidičské oprávnění v prostorách Městského
úřadu Hořovice.
n Rada souhlasí s návrhem dodatku
č. 3 ke smlouvě o dílo, podle kterého bude společností STRABAG a.s.,
provedena rekonstrukce komunikace
v ulici Vilová z finančních důvodů až
na jaře roku 2019.
n Rada souhlasí s textem smlouvy
o dodávce tepelné energie vč. příloh
č. 1 a 2, podle které bude dodávat spo-

lečnost Hořovická teplárenská, s.r.o.
tepelnou energii, za cenu 2,051 Kč/
kWh vč. 15 % DPH, do prostor budovy radnice č. p. 2.
n Rada se seznámila se třemi cenovými nabídkami, které se týkají stavby nového veřejného osvětlení v ulici
Dlážděná a části ulice Příbramská
a jako nejlevnější vybrala nabídku
od firmy Elektromontáže – Vildmon,
s.r.o., v částce 389.475 Kč bez DPH
21%, to je 471.265,09 Kč s DPH 21%.
n Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí dotace/příspěvku na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle
zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících
pomoc a podporu osobám za účelem
sociálního začlenění nebo prevence
sociálního vyloučení, na rok 2018, č.
S-0252/SOC/2018/1 se Středočeským
krajem, Zborovská 11, Praha 5.
n Rada souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
podle Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského humanitárního
fondu ve výši 105.000,- Kč mezi Středočeským krajem a Domovem Na Výsluní, Hořovice.
n Rada doporučuje zastupitelstvu
města vydat Obecně závaznou vyhlášku města Hořovice č. 2/ 2018, kterou
se stanovují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství ve městě
Hořovice. PRO: 5 PROTI: 1 ZDRŽEL
SE: 0
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o zřízení věcného břemene - služebnosti s paní Michaelou Lůžkovou,
spočívající v umístění stavby tlakové kanalizační přípojky na služebných pozemcích parcelní č. 1251/9
a 1251/10 v k. ú. Hořovice pro napojení rodinného domu č. p. 774/10, ul.
Luční, Hořovice za cenu 8.590,- Kč +
DPH dle platných předpisů.
n Rada souhlasí se zněním Dohody
o vyklizení pozemku parc. č. 684/1
o výměře 326 m2, v k.ú. Hořovice, který je ve spoluvlastnictví soukromých
osob.
n Rada města povoluje výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 6.A 1. ZŠ
Hořovice, a to zvýšení o jednoho žáka.
n Rada města souhlasí se žádostí ředitele 2. ZŠ Hořovice o převedení 20
tis. Kč z provozních prostředků školy
na úhradu části platu nepedagogickým pracovníkům školy z důvodu
zvýšené náročnosti úklidu v důsledku
akce půdní vestavba 2. ZŠ Hořovice.

Z Rady města
Hořovice
ze dne 19. září 2018
n Rada města schvaluje Prohlášení
o partnerství s RENTEL a.s. dle  přílohy, která je nedílnou součástí usne-

sení k dotační výzvě č. 130 a pověřuje
starostu města jejím podpisem.
n Rada města souhlasí s uzavřením
dodatku č. 4 k rámcové smlouvě
o prodeji zboží a poskytování služeb
Vodafone OneNet č. 011025, dále
s uzavřením Dílčí smlouvy o poskytování služeb Vodafone OneNet
- Hlasové služby a s uzavřením Dílčí
smlouvy o poskytování služby Vodafone Barevná čísla.
n Rada města schvaluje výjimku
z vnitřního předpisu 3/2016 – Zásady pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, a souhlasí, aby příspěvková organizace města Hořovice
Domov Na Výsluní Hořovice zajistila
opravu hydrocentrály evakuačního
výtahu prostřednictvím odborné firmy Výtahy VP Praha, s.r.o. za cenu
ve výši 330.000,- Kč včetně DPH.
Zároveň pak Rada města Hořovice
souhlasí, aby tyto finanční prostředky
byly použity z investičního fondu této
příspěvkové organizace.
n Rada města souhlasí s uvolněním
částky 30.000 Kč na akci Hořovický
talent 2018.
n Rada města souhlasí s textem
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo,
podle kterého provede společnost
STRABAG a.s., za cenu sníženou
o 125.726,31 Kč bez DPH, změny
stavby nazvané „Rekonstrukce komunikace v ulici K Nemocnici v Hořovicích“. Celková cena stavebních
prací se dodatkem č. 1 ke smlouvě
o dílo sníží na 19.098.219,12 Kč bez
DPH, tj. 23.108.845,14 Kč vč. 21 %
DPH. Rada se při rozhodování o dodatku č. 1 řídila § 222 odst. 4 zákona
o zadávání veřejných zakázek.
n Rada města rozhodla o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu s názvem „Hořovice
– mostní objekty L2, M4 a M6“ a pověřuje pana starostu podpisem Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.
Rada města zároveň schvaluje opakování této veřejné zakázky.
n Rada města bere na vědomí zprávu
o diagnostickém průzkumu a statickém výpočtu zatížitelnosti mostu ev.
č. Hř-03 v ulici Svatý Jan a o nutnosti
provést dopravní opatření omezující
průjezdnost po mostě. Rada se zároveň usnesla, že pro opravu mostu
se bude nadále postupovat v souladu s variantou B, nebo A2, tak jak je
popsána v diagnostickém průzkumu,
v jeho závěrech.
n Rada města souhlasí s textem
smlouvy o dílo, podle které provede společnost Elektromontáže
– Vildmon, s.r.o., za celkovou cenu
389.475 Kč bez FPH, tj. 471.265,09 Kč
vč. 21 % DPH rekonstrukci systému
veřejného osvětlení v ulici Dlážděná
a v části ulice Příbramská.
n Rada města souhlasí s textem dodatku č. 11 k pojistné smlouvě, řešící
pojištění budovy tenisové klubovny
ve sportovním areálu v Hořovicích.
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usnesení RM - inzerce
Celkové roční pojistné bude podepsáním tohoto dodatku zvýšeno
o 581,- Kč na celkových 282.541,- Kč.
n Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatné nabytí
pozemku parcelní č. 635/5 o výměře
399 m2 v k. ú. Velká Víska z vlastnictví
České republiky - Státní veterinární
správy do vlastnictví města Hořovice
za účelem majetkoprávního vypořádání.
n Rada města 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 pozemcích
parcelní č. 831/22 a 831/23 o výměře
8 m2 (dle GP č. 900-151/2017 na pozemku parcelní č. 831/151) v k. ú. Velká
Víska za jednorázovou náhradu ve výši
4.050,- Kč + DPH v zákonné výši.

n Rada města doporučuje zastupitelstvu města Hořovice schválit bezúplatné nabytí části pozemku parc. č. 110/1
v k. ú. Hořovice o výměře cca 22 m2
v ul. Nádražní v Hořovicích z vlastnictví paní Jaroslavy Mikuškové do vlastnictví města Hořovice za účelem majetkoprávního vypořádání.
n Rada města souhlasí se zněním
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby č. IE-12-6008910/1
se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy na pozemku parc.
č. 1849 v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí
cca 0,6m2/1bm za cenu 1.000,- Kč +
DPH dle platných předpisů.
n Rada města souhlasí s uzavřením
smlouvy o nájmu prostor, podle
které město pronajme jednu místnost č. 305 ve 3. nadzemním podlaží

domu č. p. 640 v Hořovicích panu Kamilovi Chocovi za účelem využívání
jako učebnu autoškoly. Smlouva se
uzavírá na dobu určitou od 20. 9. 2018
do 31. 12. 2019. Nájemné činí 350,- Kč
za každou započatou hodinu.
n Rada města souhlasí se zněním
Smlouvy o poskytování služeb ohledně zajištění provozu a přístupu k systému zadávání veřejných zakázek
E-ZAK. Oslovit objednatele.
1) Rada města souhlasí se zněním
dvou smluv o nájmu prostor, podle
kterých město Hořovice a příspěvková organizace MSBNF Hořovice
pronajmou Hořovické teplárenské,
s.r.o., nebytové prostory - kotelny
v budovách radnice a starého zámku v Hořovicích za účelem zajištění
dodávky tepla do uvedených budov.
Smlouvy se uzavírají na dobu neurčitou. Nájemné za období od 20.9.2018
do 30.6.2019 činí 1,- Kč, nájemné

na další období bude stanoveno dodatky ke smlouvám. Zajistit podpisy
smluvních stran.
2) Rada města souhlasí se zněním
smlouvy o podnájmu prostor, podle
které příspěvková organizace   MSC
Hořovice pronajme Hořovické teplárenské, s.r.o., nebytový prostor
- kotelnu v budově  krytého plaveckého bazénu v Hořovicích za účelem
zajištění dodávky tepla do uvedené
budovy. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou. Nájemné za období
od 20.9.2018 do 30.6.2019 je stanoveno ve výši 1,- Kč, nájemné na další
období bude stanoveno dodatkem
ke smlouvě.
n Rada města souhlasí s umístěním
sídla Sportovního centra mládeže moderního pětiboje na adrese
Ke Stadionu 1385/1 Hořovice.
n Rada města souhlasí se změnou
v pořadníku na přidělení bytu v DPS.

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Starosta města Hořovice v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších změn
vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici

strážník Městské policie v Hořovicích
Počet volných pozic: 2; druh práce: strážník Městské policie v Hořovicích. Místo výkonu práce je sídlo Města  Hořovice, katastrální území
města Hořovice a na základě veřejnoprávní smlouvy, uzavřené dle § 3a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění i katastrální
území městyse Komárov, obcí Tlustice a Záluží.
Platové zařazení se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., nařízením vlády č. 341/2017 Sb. a nařízením vlády 399/2017 Sb.
Pracovní poměr na dobu určitou v délce 1 roku s možností prodloužení na dobu neurčitou. Předpokládaný nástup: dohodou
Zákonné podmínky:
n státní občan ČR, věk nad 21 let
n bezúhonnost, spolehlivost, zdravotní způsobilost ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., v platném znění
n zdravotní způsobilost
n ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
Další požadované předpoklady:
n komunikativní osobnost, organizační schopnosti, schopnost zvládnout zátěžové situace, schopnost samostatné práce a aktivního přístupu
     k řešení problémů
n dobrá znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B
n znalost cizího jazyka výhodou, zbrojní průkaz výhodou
n zkušenosti z bezpečnostních služeb, popř.  ve státní správě nebo samosprávě  výhodou
n platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii výhodou
Náležitosti přihlášky uchazeče:
n jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče
n státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu, telefonní spojení, popř. e-mail
n datum a podpis uchazeče
Doklady, které je nutné doložit k přihlášce:
n strukturovaný životopis  zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
n originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
n ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
n čestné prohlášení o bezúhonnosti a spolehlivosti dle ustanovení § 4a) a § 4b) zákona č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších změn
n lékařský posudek o zdravotní způsobilosti podle vyhlášky MV č. 444/2008 Sb., příloha  č.2, ne starší než 3 měsíce
n souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
    osobních údajů
n doklad o složení zkoušky odborné způsobilosti - úředně ověřená kopie, pokud uchazeč zkoušku složil (nepovinná příloha přihlášky)
n zbrojní průkaz - úředně ověřená kopie, pokud uchazeč zbrojní průkaz vlastní (nepovinná příloha přihlášky)

Více informací zájemci najdou na úřední desce města Hořovice - www.mesto-horovice.cz
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zprávy

Volby do zastupitelstva
města Hořovice
Starosta města Hořovice v souladu s ust. § 29 zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva města Hořovice se uskuteční:
n v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
n v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb
n ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v budově Městského úřadu   Hořovice (Palackého
náměstí čp.2) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: Anýžova, Cvočkařská, Herainova, Jungmannova, Kosmonautů, Krátká, Luční, Na Schůdkách, Na Vršku, Nerudova, Obránců míru,
Palackého náměstí, Palachova, Sládkova, Svatopluka Čecha, Úzká, Vítězná, Západní, Žižkova
n ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v budově 1. základní školy Hořovice (Komenského
čp. 1245) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
1. máje, Dolní, Horní, Husovo náměstí, Hvozdecká, Jílová, K Výrovně, Kamenná, Ke Krejcárku, Klidná, Lidická, Myslivecká, Na Kopečku, Na Lukách, Na Radosti, nám. Boženy Němcové, Olympijská,  Pod
Homolí, Pod Lesíkem,   Polní, Slavíkova, Slunečná, Strmá, U Cihelny,
U Školky, U Vodojemu, Valdecká, Větrná
n ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v budově 2. základní školy Hořovice -  Víska (Vísecké náměstí čp. 318) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášení k trvalému pobytu: Buková,Cihlářská, Dlážděná, Dr. Holého, Jabloňová,
Jahodová, Jasmínová, Jeřabinová, Jiráskova, K Labi, Kalinová, Komenského, Květinová, Lesní, Lipová, Malá, Malinová, Milinovského, Místní,
Modřínová, Na Tržišti, Nad Školou, Pionýrská, Pod Dražovkou, Pod
Rančem, Podlužská, Pražská, Příbramská, Rpetská, Sadová, Sídl. Karla
Sezimy, Stará, Šeříková, Šípková, U Rybníčka, Vilová, Vísecká, Vísecké
náměstí, Vrchlického
n ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v budově Státního zámku Hořovice (Vrbnovská
čp.22) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Hradební, K Nemocnici, Na Okraji, U Remízku, Višňová, Vrbnovská
n ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v budově   Společenského domu Hořovice (Nádražní čp. 606) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: 9. května, Dlouhá, Fügnerova, K Plevnu, Kapitána Matouška,
Ke Stadionu, Klostermannova, Konečná, Kotopecká,   Letenská, Masarykova, Na Cintlovce, Na Hořičkách, Nábřeží Hynka Šlosara, Nádražní, Náměstí Svobody, Nová, Nožířská, Plzeňská, Pod Nádražím,
Pod Remízkem, Potoční, Sklenářka, Smetanova, Spojovací, Sportovní,
Tichá, Troupova, Tyršova, U Koupaliště, U Mlýna, U Mlýnského potoka, U Nádraží, U Náhonu, U Potoka, U Svatého Jana, U Štěpánků,
Zámecká, Závodní
Vchod bočním vstupem – dveře do bývalé restaurace.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky. Totožnost
a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání  voleb  hlasovací  lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
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Městská policie Hořovice: srpen 2018
8 5. 8. v 00:35 oznámila obsluha
MKDS dvě osoby lezoucí na sochu v ulici Vrbnovská. Dle zjištění
strážníků se jednalo o podnapilé
rumunské občany. Celá věc byla řešena v kompetenci městské policie.
Téhož dne v 03:00 v ulici U Potoka v Hořovicích zastavili strážníci
vozidlo, které řídila osoba bez platného řidičského průkazu. Na místo
přivolána hlídka PČR, která si celou
věc převzala.
8 17. 8. ve 23:00 hod požádal operační důstojník PČR o prověření
oznámení o rušení nočního klidu
v restauraci v ulici 1. Máje, Hořovice. Při příjezdu
na místo byl slyšet hlasitý hovor
osob sedících
na předzahrádce,
strážníci
upozornili obsluhu restaurace
na rušení nočního klidu a tato
přislíbila
nápravu. V 00:30
hod. hlídka MP

přijala další oznámení o rušení nočního klidu v téže restauraci. V tomto případu již strážníci celou věc
předali k správnímu řízení.
8 24. 8. strážníci společně s kolegy
z Městské policie Beroun navštívili
dětský letní tábor pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí v Mrtníce. Děti seznámili s úkoly
a prací městské policie, ukázali jim
policejní výstroj, výzbroj a služební
vozidlo. Na konec besedy strážníci
odpovídali dětem na hojné dotazy,
týkající se převážně práce u policie.
Světla Dardová,
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. 8. do 15. 9. 2018 hasiči
ze stanice Hořovice vyjížděli k 39
událostem, z toho k 15 požárům,
3 technickým událostem typu čerpání vody, padlý strom, ke 14 dopravním nehodám, k 2 událostem
záchrana osob a jedné události typu
únik látek. V čtyřech případech šlo
o planý poplach, porucha EPS. Při
událostech spolupracovali se zdravotnickou záchrannou službou, policií ČR a ostatními složkami IZS.
Při událostech došlo ke zranění 15
osob a 2 osoby byly zachráněny.
8 17. 8. 2018 v 18:22 byla jednotka
HZS Středočeského kraje ze stanice
Hořovice vyslána na výpomoc při
požáru výrobní haly Ravak v obci
Příbram, kde již byl vyhlášen III.
stupeň požárního poplachu. Hasiči
se zapojili do hasebních prací a prováděli kyvadlovou dopravu vody.
8 21. 8. 2018 v 14:09 byla jednotka
HZS Středočeského kraje ze stanice Hořovice a Beroun společně
s několika jednotkami SDH obcí
vyslána na rozsáhlý požár lesního
porostu v nepřístupném terénu
v katastru obce Chodouň. Velitel

zásahu postupně vyhlásil III. stupeň požárního poplachu a na místo
povolal leteckou službu policie ČR
pro hašení pomocí závěsného vaku.
Hasiči dohašovali požár ještě následující tři dny. Na likvidaci bylo provedeno 20 shozů pomocí vrtulníku.
8 23. 8. 2018 v nočních hodinách
byla jednotka HZS Středočeského
kraje ze stanice Hořovice společně s jednotkou SDH obce Žebrák a Komárov vyslána na požár
nízké budovy do Fügnerovy ulice
v Hořovicích. Na místě byl zjištěn
požár opuštěné budovy využívané
bezdomovci. Velitel zásahu ponechal zchátralý objekt kontrolovaně
vyhořet a hasiči prováděli ochranu
okolí a poté prolití požářiště.
8 28. 8. 2018 v odpoledních hodinách byla jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Hořovice
společně s jednotkou SDH obce
Žebrák a Komárov vyslána na požár skládky komunálního odpadu
Hrádek v katastru obce Hořovice.
Povrchové hoření na ploše 5x5 m
bylo zlikvidováno pomocí 1 x D
vodního proudu a dále pomocí
bagru byla část hořícího odpadu
odtěžena a místo prolito a následně inertizováno zeminou pomocí
zemní techniky.
HZS Hořovice
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Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hořovice

Slzy a smích v hořovické školce

VÁS SRDEČNĚ ZVE na 3. ročník

DEN PLNÝ OBJEVŮ a POZNÁNÍ
který se koná v areálu SOU Tlus�ce

dne 4. 10. 2018 od 8:00 do 15:00 hod

LIAZ DAKAR - pilot Mar�n Macík
VILDMAN - svařovací technika

Připravili jsme pro Vás netradiční
seznámení s učebními a maturitními obory naší školy.
Součás� dne jsou prezentace ﬁrem, které připravily velmi
zajímavý program. Na prezentačních stáncích si mimo
jiné mohou zájemci ověřit, zda o ně bude po absolvování školy
zájem i na trhu práce i co se v dané ﬁrmě vyrábí.

V-Auto Žebrák s.r.o. - ŠKODA
Roman Salač - hasící přístroje

Karel Houdek - Železářství Žebrák
BUGGY - Záluží D5
PHT a.s. - Tuson
SDH Komárov
Linde Gas a.s.
CEYS - lepidla
ESAB

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.
AXA CNC stroje, s.r.o., BUZULUK a.s., GZ Media a.s. Loděnice,
KOSTAL CR spol. s.r.o. - Zdice, KOSTAL KONTAKT SYSTEME GmbH - Čenkov,
MUBEA spol. s.r.o., Muramoto Manufacturing Europe s.r.o., NOVARES-CZ ZEBRAK s.r.o.,
Piston Rings Komárov s.r.o., Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s.r.o.,
Schwarzműller s.r.o. Žebrák, Smurﬁt Kappa Czech s.r.o. Žebrák, TEDOM a.s.., Valeo s.r.o.

Hry

Autodráha

Virtuální realita

Soutěže

n Adaptace nejmladších nováčků

Harry Potter na táboře v Mrtníku
Již potřetí se děti z Hořovicka
zúčastnily letního tábora, který pořádal Odbor sociálních věcí Městského úřadu Beroun ve spolupráci
s Odborem sociálních věcí, zdravotnictví a školství Městského úřadu
Hořovice.
V letošním roce se děti popr-

injekčních stříkaček. Velmi zajímavá
byla také ukázka hasičské techniky,
kterou předvedli hasiči z Hořovic či
povídání myslivců z Hvozdce.
Tábor byl dětskými účastníky
i vedoucími hodnocen velice kladně
a už teď se všichni těší na příští rok.
Táboru zdar!

n Dětský tábor pořádal Odbor sociálních věcí MěÚ Beroun ve spolupráci
s Odborem sociálních věcí, zdravotnictví a školství MěÚ Hořovice.
vé podívaly do táborové základny
v Mrtníku. Toto místo přesně zapadlo do konceptu celotáborové
hry, která nesla tématiku Harryho
Pottera. Děti se v průběhu tábora
zapojily do zachraňování Kamene
Mudrců, svedly souboj o Ohnivý
pohár a svoji zručnost prokázaly při
hrách, jako byla šátkovaná, rugbyovka či Itálie.
Pro řadu z nich bylo hodně věcí
nových, například spaní ve spacím
pytli ve stanu s podsadou či pomoc
při přípravě jídla pro celý tábor.
Děti hodnotily tábor jako velice
povedený, a to i přes srpnová vedra, která jim nedovolila uspořádat
pořádný táborový oheň. Popisovaly
návštěvu strážníků Městské police
Hořovice, kteří přijeli dohromady
s kolegy z Berouna a seznámili děti
se svojí preventivní činností, která se
týká např. dopravní výchovy či sběru

www.mesto-horovice.cz

Bývá pravidlem, že čím více
se blíží září ke svému konci, tím
méně slziček je vidět na tvářích dětí, které nastoupily prvně
do školky. A protože letos přijala
hořovická školka velkou skupinu
dětí, které ještě nedosáhly věku 3
let, věnovaly paní učitelky velkou
pozornost přípravě adaptačních
programů.
Kromě informativních schůzek tak byla rodičům nabídnuta možnost společného pobytu
s dětmi ve třídě ještě před zahájením školního roku. Děti se mohly seznámit s prostředím třídy,
s hračkami a samozřejmě se svojí
paní učitelkou. To vše bez stresu
a pláče, protože jim rodiče byli
nablízku. Kdo chtěl, mohl během
prvních dnů a týdnů též využít
nabídky zkrácené docházky. Třídy s těmi nejmenšími jsou navíc
posíleny o přítomnost a podporu
asistentů.
Aby psychická zátěž z velké

změny byla pro děti co nejpřijatelnější, je velmi důležitá spolupráce
a vstřícnost rodičů při nastavování a ladění jednotlivých potřeb
každého dítěte.
Hlavním předpokladem úspěšné adaptace je ovšem vlídnost, trpělivost, příjemná atmosféra aperfektní týmová spolupráce všech
zaměstnanců MŠ.
Více na: www.mmshorovice.
webnode.cz
Helena Nesnídalová

Poslední den prázdnin v zámeckém parku
Poslední prázdninový den 2. září 2018 uspořádala místní organizace hnutí ANO Hořovice sportovně zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiče. Akce se uskutečnila v zámecké zahradě hořovického zámku a zúčastnilo se jí bezmála 100 dětí. Na jednotlivých stanovištích si mohli vyzkoušet chůzi na chůdách, házení kroužků, souboj na kladině a spoustu dalších disciplín. K dispozici byla také hokejová sport-aréna a skákací hrad.
Celým odpolednem nás provázel známý moderátor a poslanec Parlamentu ČR Stanislav Berkovec a podpořit
nás přijela také kandidátka do Senátu Lucie Groene. Za splnění všech disciplín si děti odnášely sladkou odměnu a zvířátko z balónků, které vykouzlily dovedné
ruce Milana Horváta. Aby měly děti po celou dobu
dostatek energie, zajistili jsme pro ně neomezenou
konzumaci limonád a párků v rohlíku. Příjemnou
atmosféru pak dotvářela hudební produkce dětského
diskžokeje, stánek s občerstvením a možná návštěva
zámecké cukrárny. Na závěr obdržely zvláštní odměnu ty děti, které s námi každoročně uklízejí Hořovice
v rámci celorepublikové akce ,, Ukliďme svět – ukliďme Česko“ konané pod záštitou Ministerstva životního prostředí. Za příkladnou pomoc při zajištění celé
akce bych rád touto cestou poděkoval všem zúčastněným členům a sympatizantům naší organizace.
n Sportovně zábavné odpoledně pro děti a jejich rodiJan Rogos, předseda MO ANO Hořovice če se konalo v parku zámku Hořovice.
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kulturní servis

Společenský dům Hořovice - 19.11.2018 od 19:30 hodin
Prodej vstupenek: IC Hořovice Cena: 350,- a 320,- Kč.
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Máte zájem o vstupenky?
Podrobnosti o kulturním programu a předplatném vstupenek najdete na webu Městského kulturního centra Hořovice www.mkchorovice.cz. Rezervaci vstupenek si zajistíte na tel.: 732 512 821.

www.mesto-horovice.cz

kulturní servis
n Galerie Starý zámek

n Společenský dům

Vrbnovská 30 / 1

Nádražní 606

n Výstava Jan Rynda
do 28. 10. 2018
Králodvorský výtvarník. Pá, So, Ne od 10:00
do 18:00. Vstupné  dobrovolné.

n CHUŤ DO ŽIVOTA
10. 10. středa od 19:30
One Woman Show - Halina Pawlowská.
n ALKEHOL + WALDA GANG
20. 10. sobota od 20:00
TOUR 2018. Cena vstupenky v předprodeji:
360 Kč.
n VODNÍK A ČERTÍK BUCHTÍK
21. 10. neděle od 15:00
Loutkové představení. Režie: J. Pelikán.

n Klub Labe
Vísecké nám. 198, www.klublabe.cz
e-mail: prochor@klublabe.cz
n TLUMOČNÍK - filmová projekce
4. 10. čtvrtek od 19:30
n LACO DECZI & CELULA NEW YORK
20 let Klubu Labe
5. 10. pátek od 20:00
Jazzová legenda se opět vrací do Labe!
n PRAGUE UKULELE BAND (P.U.B.)
6. 10. sobota od 20:00
n IOTESÁNEK
7. 10. neděle od 15:00
Divadelní představení pro malé i velké (od autorů
Malého pána).
n CHATA NA PRODEJ - filmová projekce
10. 10. středa od 19:30
n King Skate - filmová projekce
18. 10. čtvrtek od 19:30
n PŘELET M.S.
19. 10. pátek od 20:00
Koncert dámského vokálního tria.
n všechno bude - filmová projekce
25. 10. čtvrtek od 19:30
n MICHAL PAVLÍČEK & TRIO
(ČOMBEBAND)
26. 10. pátek od 20:00

n Knihovna Ivana Slavíka
Vrbnovská 30/1
tel. 603 199 304, 311 512 564
https://mkc-horovice.cz/knihovna/
e-mail: knihovna@mkc-horovice.cz

n Petra Janů
a skupina Amsterdam
25. 10. čtvrtek od 19:00
Cena místenek: 490 (450) a 390 Kč. Předprodej
v IC Hořovice probíhá!
n ČARODĚJKY V KUCHYNI
19. 11. pondělí od 19:30
Komedie Caroline Smith
n TĚŽKEJ POKONDR
4. 12. úterý od 19:00
Mikulášská talk show

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
n Hodiny pro veřejnost
Po – Pá:                            8:00 – 11:00  12:00 – 17:00
So+Ne, státní svátky: 9:00 – 11:00 12:00 – 17:00

n Planeta Česko - filmová projekce
28. 10. neděle od 15:00
n JAK ZAČALA A SKONČILA TROJSKÁ
VÁLKA ANEB KONEC KUŘÍCH OK NA
OLYMPU + JAK TO BYLO S RŮŽENKOU
30. 10. úterý od 19:00
Dvě divadelní jednoaktovky v provedení divadelního spolku MÁJ  21 CHALOUPKY.

www.mesto-horovice.cz

4 Petra Janů a skupina AMSTERDAM,
25. 10. od 19:00 (SD). Cena místenky 490
(450) Kč, 390 Kč.
4 MICHAL PAVLÍČEK & TRIO (ČOMBEBAND), 26.10. od 20:00 (Klub Labe). Cena
vstupenky v předprodeji: 230 Kč.
4 Harlej a Rocksana, 30. 11. 2018 od
20:00 (SD). Cena vstupenky v předprodeji
360 Kč.
4 ČARODĚJKY V KUCHYNI, 19. 11. od 19:30
(SD). Vstupenka v předprodeji 350 a 320 Kč.
4 TĚŽKEJ POKONDR, 4. 12. úterý od
19:00 (SD). Vstupenka v předprodeji 350 Kč.
4 Janek Ledecký – Vánoční turné 2018,
22. 12. od 19:00 (SD). Cena místenky 490
(450) Kč.
n V IC získáte bezplatně informační měsíčník
Měšťan.

n Aktuální předprodej:
4 LACO DECZI & CELULA NEW YORK
(Klub Labe). 5. 10. od 20:00. Vstupenka
v předprodeji 250 Kč
4 Halina Pawlowská: ONE WOMAN SHOW
- CHUŤ DO ŽIVOTA 10. 10. od 19:30 (SD).
Vstupné 320,- a 290,-Kč.
4 ALKEHOL + WALDA GANG, 20. 10.
od 20:00 (SD). Cena vstupenky v předprodeji:
360 Kč.

n Hodiny pro veřejnost
PO, ST			
12:00 – 17:00
ÚT, ČT   	 8:00 – 11:00
12:00 – 17:00
PÁ
zavřeno
SO
8:00 – 11:00 (vždy sudý týden)
n Soboty pro veřejnost:
6. a 20. říjen 2018
n Halloweenský turnaj
v Člověče nezlob se
29. 10. pondělí od 9:00 do 10:30
Zájemci hlaste se v knihovně, na emailové adrese
knihovna1@mkc-horovice.cz nebo na tel.: 603
199 304 do čtvrtka 25. 10. 2018.  Max. počet 16
hráčů. Členství v knihovně není podmínkou.
n Historie dělostřelecké
střelnice v Brdech
31. 10. středa od 17:30
Nejnovější přednáška ing. Romana Kováře spojená s promítáním. Vstupné dobrovolné

Nový knihovnický program
Tritius v městské knihovně
Ve čtvrtek 23. srpna přešla knihovna na nový knihovnický systém Tritius.
Přineslo to s sebou větší možnost využití
emailové korespondence, ať už na upozornění konce výpůjční doby, na zaslání souhrnu výpůjček nebo informací o
rezervacích. Prosíme všechny čtenáře,
kteří by o tyto služby měli zájem a ještě
nemají uvedenou emailovou adresu, aby
ji při návštěvě knihovny nahlásili. Další
novinkou je možnost zamluvit si knihu,
která je na regále v knihovně,  prostřednictvím   online katalogu. Je potřeba se
přihlásit na své konto a využít možnosti
získat. I na tuto službu je nutné mít uvedený platný email. Věřím, že nový systém
přinese pro čtenáře větší komfort jak při
půjčování dokumentů, tak i při využívání online katalogu.
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n Fotografická soutěž
S koncem léta byla ukončena fotografická soutěž – Hořovická zákoutí. Do soutěže letos přispělo jen několik fotografů, ale každý snímek
je originální a dokazuje, že v Hořovicích najdeme krásná místa, jen je potřeba se umět dívat.
Všechny fotografie budou v průběhu měsíce října a listopadu vystaveny v prostorách knihovny. Datum zahájení výstavy bude upřesněn na
webových stránkách. I letos budou mít všichni
návštěvníci knihovny možnost vybrat si tu fotografii, která se jim nejvíce líbila.

n Muzeum Hořovicka
Vrbnovská 27 - Starý zámek
www.muzeum-beroun.cz
Email: horovice@muzeum-beroun.cz
V říjnu je stálá expozice i výstava „Hořovice
a Velká válka“ otevřena o víkendech v době
9-12 a 12:30 – 17 hodin.
První víkend 6. -7. 10. je zvýhodněné vstupné
5,- Kč. Časová náročnost přibližně 30 minut.
V rámci státního svátku 28. 10. bude ve stálé
expozici probíhat hudební workshop „Bubnování v muzeu“ v čase 13-16 hodin. Vstup
zdarma.
n Exkurze – sběr zkamenělin
13. 10. sobota od 10:00
Muzeum Hořovicka zve na geologickou exkurzi
se sběrem zkamenělin do Skryjí. Sraz zájemců
na náměstí u kostela. Pod vedením Mgr. Štěpána
Raka projdeme okolní geologicky významnou
lokalitou a pokusíme se objevit kambrické trilobity. S sebou kladívko a noviny na balení nálezů.
Exkurzní poplatek bude vybírán dle platného
ceníku Muzea Českého krasu na místě.

n Starý zámek
Výstavní prostor v 1. patře nad knihovnou
Vrbnovská 30 / 1
n „Když sem šel z hub…“
do 20. 10. 2018
Výstava fotografií, denně od 9:00   do 17:00,
Vstup volný.

n Taneční kurzy
Podzim 2018 (14. sezóna)
n Společenský dům – mládež, dospělí
pátky
Mládež – začátečníci H7 - 18:30 – 20:30
Dospělí – více pokročilí H4 - 20:40 – 22:15
n Společenský dům – dospělí
pondělí od 1. 10. 2018
Dospělí – středně pokročilí H33 - 18:30 – 20:30
Dospělí – mírně pokročilí H2 - 19:00 – 20:30
Dospělí – začátečníci H1 - 20:40 – 22:10
Blanka Vášová, www.tanecni.net

n Zámek Hořovice
n Strašidlo Cantervillské,
divadelní prohlídky na zámku
Začátky prohlídek od 18:30 a 20:00
Co se stane, když si americký velvyslanec poří-
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dí starý zámek i se strašidlem? Dozvíte se při
divadelních prohlídkách na zámku v Hořovicích. Pro tradičně velký zájem doporučujeme
rezervaci vstupenek na tel.: 311 512 479, nebo
e-mailu: bartipanova.katerina@npu.cz

n Domeček Hořovice
Větrná 869, tel. 311 512 223
www.domecekhorovice.cz
n Příležitostné akce
4 7. 10. od 9:00 do 12:00 HOŘOVICKÝ
CVOČEK, Domeček Hořovice Větrná. 33.
ročník běhu pro dospělé závodníky podzimním
Hořovickem.  Poplatek dospělí: 80 Kč.
4 10. 10. PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN.
Přírodovědná soutěž pro žáky a studenty
přihlášených škol z okresu Beroun.
4 12. 10. od 18:00 BARVY ŽIVOTA - INTUITIVNÍ TANEC. Domeček Hořovice -Vrbnovská ulice. Taneční rituál pro spojení vlastní
moudrosti Ta Ura – Heart Rhythm Dance.
Spontánním bubnováním, zpěvem, tancem
a meditací do míst plných uvolnění. S sebou
šátek na oči, hodně vody, podložku na ležení,
máte-li svůj hudební nástroj /djembe, šamanský
buben, chrastítka, ladičky, atd./Max počet osob:  
13. Poplatek: 490 Kč.
4 20. 10. od 8:00 do 11:30 SOBOTNÍ
HERNIČKA PIRÁTI. RC Kaleidoskop. Sobotní dopoledne pro děti od 3 do 6 let na téma
Piráti. Poplatek: 200,- Kč.
4 20. 10. od 9:00 do 14:30 SEMINÁŘ VÝROBA KERAMICKÝCH ANDĚLEK. Domeček
Hořovice - Keramická dílna Větrná. Tradiční
tvořivý seminář pro všechny, kdo chtějí letošní
vánoce rozsvítit vlastní keramickou andělkou.
Hlásit se můžete do 15. 10. na tel. 739 633 517.
4 24. 10. od 8:00 PŘESPOLNÍ BĚH. ZŠ
Králův Dvůr. Běžecká soutěž pro žáky II. stupně
ZŠ. Soutěž prořádá Domeček Hořovice a   ZŠ
a MŠ králův Dvůr.
4 25. 10. od 14:30 do 18:00 ZDOBENÍ DÝNÍ.
RC Kaleidoskop. Tvořivé odpoledne pro děti
i jejich doprovod. Výroba podzimní dekorace.
Poplatek: 100 Kč.
4 26. -30. 10. SETKÁNÍ TÁBORNÍKŮ II.
BĚH ZBIROH II. běh Zbiroh. TZ Zbirožský
potok. Podzimní setkání pro děti a dospělé z II.
běhu LT na Zbirožském potoce plné her, soutěží
a legrace. Poplatek: 950 Kč.
4 29. 10. od 7:30 do 16:00 PODZIMNÍČEK.
RC Kaleidoskop. Celodenní program pro děti 1.
stupně. ZŠ o podzimních prázdninách 29. -. 30.
10. Výlet do Jump areny na Zličíně. Přihlášení
do 22.10.!!! Poplatek: 600 Kč.
n Poslední volná místa:
ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2018/19
Přihlášky na www.domecekhorovice.cz

n Tvořivý ráj
Palackého náměstí 98, Hořovice
www.tvorivyraj.cz
4 4. 10. - Zvířátkové mantinely - 299 Kč
4 4. 10. - Tričko - netopýří rukáv - 399 Kč
4 18. 10. - Turecké kalhoty s barevnými kapsami - 369 Kč

4 23. 10. - Keramická dílna pro dospělé - cena
dle velikosti výrobku
4 25. 10. - Cínování - Šperk s lupou - bezolovnatý cín - 390 Kč
4 30. 10. - Fimo “Samé kostky” - 350 Kč
Rezervaci prosím na www.tvorivyraj.cz nebo
na telefonu 731 155 602 nebo 724 112 252.

n Beroun
Úřad práce ČR a město Beroun
Vás zvou na akci

VELETRH práce
a vzdělávání 2018

Prezentace nabídky zaměstnavatelů, středních škol a učilišť
Vstup zdarma

Kdy: 10. 10. 2018 od 10:00 do 16:00 hodin
Kde: Kulturní dům Plzeňka, Plzeňská 83/48, 266 01 Beroun

www.uradprace.cz

n Cerhovice
n Běh na rozhlednu
6. 10. sobota od 13:00
3. ročník běhu na rozhlednu O putovní pohár
městyse Cerhovice. Zveme Vás na akci téměř
komorní, kde jde hlavně o přátelskou atmosféru.
Více na www.facebook.com/behnarozhlednu/

n Dobříš
4 Farní sbor ČCE v Dobříši zve srdečně veřejnost na oslavu Neděle díkůvzdání v Dobříši:
Dne 7. 10.  zahájíme v 10:30 v evangelickém kostele bohoslužbou (s vysluhováním Večeře Páně)
a od 15:00 Vás zveme na Divadlo jednoho herce
(Vítězslava Marčíka juniora), který na starém kočárku, s pomocí loutek a hudby, vypráví o svém
setkání s Malým princem. Vstupné dobrovolné.
4 Dne 28. 10. opět zveme veřejnost na Divadlo
jednoho herce, a to Vítězslava Marčíka seniora
s jeho zpracováním díla J. A. Komenského - „Labyrint světa a ráj srdce“ aneb - Všudybud a Mámení provázejí Víťu Marčíka labyrintem světa,
aby nakonec nalezl ráj ve vlastním srdci. Začátek v 15:00, vstupné dobrovolné.  
informace: Samuel Hejzlar, tel: 603 578 108.

n Točník - hrad
Otevírací doba hradu Točník v říjnu – soboty, neděle, svátky 10:00 – 16:00. O víkendu 13.
a 14. 10. je hrad z důvodu nájmu uzavřený.
V pátek 19. 10. od 18:00 do 21:00 se koná noční prohlídku hradu Žebrák. Je spojená s astronomickým vyprávěním, promítáním a za pří-
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znivého počasí i pozorováním Měsíce, planet
Saturn a Mars a dalších objektů přenosným dalekohledem. Akce proběhne za jakéhokoliv počasí,
rezervace nutná na www.hvezdarnazebrak.cz“

n Zbiroh
n MUZEUM J. V. Sládka
4 Václav ŠESTÁK a syn Matěj
Obrazy brdské a podbrdské přírody Václava
Šestáka a jeho syna Matěje. Pokochat se uměním podbrdského malíře i přírody se můžete
do neděle 21. 10. 2018.
n Zámek
4 Halloween na zámku
31. 10. sobota od 18:01
Sraz všech hrůzostrašných bytostí jest svolán
před bránu zámeckou po odbití šesté hodiny
večerní! Kdo tajuplnou stezku potemnělým
parkem přežije, může zde hlad svůj zahánět lahodnou krmí halloweenskou a zapíjet ji roztodivnými lektvary. Lucerničky si raději vezměte
sebou.
4 Zámecká expozice otevřena denně 10-18
hod. Tel.: 371 784 598; e-mail: info@zbiroh.com

nou napětí, humoru a zábavy. Hlavní program
od 20:00. Od 2:30 do 02:00 je volná zábava.
Vstupenky jsou k dostání v KK.
n LAMPIONOVÝ PRŮVOD
26. 10. v 17:00
Sokol Žebrák zve na Tradiční Lampionový průvod městem. Sraz u Sokolovny. Na programu je
průvod městem, sázení lípy i soutěže pro děti.
n SETKÁNÍ S DIXIELANDEM
27. 10. v 16:00
DIXIELAND Band ze Zdic zahraje v rámci
oslav republiky dixielandové melodie a šansony
z doby vzniku republiky, z nichž mnohé jsou dodnes hity.
n OSLAVY DNE VZNIKU REPUBLIKY
28. 10. od 14:00
Oslavu zahájíme na náměstí, poté bude zasazena
lípa u školy. Doprovod a příjemnou atmosféru
bude dotvářet kapela Hořovická muzika, která
bude také hrát v Kulturním klubu
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n Florbal
FbC Red Dragons Hořovice, z.s.
4 6. 10. - Liga mladších žáků 3+1 - turnaj ve
Sportovní hale Hořovice, od 9:00 FbC Red
Dragons Hořovice - Florbal Jesenice B, od
11:40 FbC Red Dragons Hořovice - FbŠ Bohemians Praha 4, od 13:00-14:20 - zápasy o
umístění
4 14. 10. - Liga starších žáků - turnaj ve Sportovní hale Hořovice
Začátky zápasů budou upřesněny. Sledujte
náš Facebook /rdhorovice. Přijďte se podívat
a podpořit naše florbalové naděje v domácím
prostředí ve Sportovní hale Hořovice.  

AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.

Pracoviště Hořovice
Valdecká 826
268 01 Hořovice

ve spolupráci s Městským úřadem Hořovice
uskuteční

n Žebrák
HvězdárnA Žebrák
n Noc vědců
5. 10. pátek od 18:00 do 22:00
Hvězdárna Žebrák představí návštěvníkům
nový expediční dalekohled i videopremiéru
Indiánské Pohádky z hvězd. S astronomem
Mgr. Petrem Scheirichem  si budeme povídato nově objeveném mezihvězdném asteroidu
ve Sluneční soustavě a s Ditou Weinfurtovou
o netopýrech.V případě bezoblačné oblohy
budeme pozorovat objekty noční oblohy velkým dalekohledem. Vstup je zdarma.
Kulturní klub Žebrák
n „MAGICKÉ 8“
3. 10. od 16:00
Vzpomínkový pořad na důležitá data naší historie, která jsou zakončena „8“. Se vzpomínkami a vyprávěním se podělí Mgr. Dana Stolzová,
Mgr. Vladimír Beneš a František Lorenc. Zavzpomínáme na vznik republiky, okupaci Československa, rok 1968 a také na otevírání Kulturního klubu v r. 1978 a kronikář města Mgr. Beneš
povypráví o sepisování historie města do kronik.
Jste srdečně zváni!
n TANEČNÍ – lekce,
5. 10., 12. 10. - 1. prodloužená, 19. 10.
a 26. 10.
n DISCO „Halloween párty“ – DJ MELODY
13. října od 21:00 hodin
n VÝSTAVA ČECHY KRÁSNÉ ČECHY MÉ
18. října v 17:30
Zahájíme výstavu fotografií, obrazů a fotokoláží
paní Jany Vinterové ml. a st., p. Pavlise a p. Růžičky z fotoklubu Beroun, kteří představí svá díla
věnovaná na počest vzniku republiky. Výstava
potrvá do 22. 11. a bude vždy přístupná o akcích
klubu nebo po tel. dohodě.
n The Roosters
20. 10. od 18:00
První ryze pánský kabaret předvede show pl-

n „Už zase Miluji“ - divadlo
30. 10. od 19:00
V hlavní roli s Michaelou Dolinovou a Sandrou
Pogodovou. Vstupenky v KK. Cena 200 Kč.

znečištěné obaly od barev, olejů apod.
zářivky, výbojky
AKU – baterie
suché galvanické články – monočlánky
pneumatiky
televizory, rádia a ostatní elektrotechnický odpad
vyřazené léky
 oleje, olejové filtry
 lednice, mrazáky








sobota 6.10.2018
Letná (vjezd ke koupališti - proti tobogánu)
Sklenářka (sídliště)
Višňovka (parkoviště u Sluneční brány)
Sídliště K. Sezimy
U Rybníčka
Palachova ul. (proti obchodům)
Anýžova ul. (křižovatka se Svat. Čecha)
Fügnerova ul. (naproti Albě)

10.20 - 10.40 hod
10.40 - 10.55 hod
12.20 - 12.50 hod
12.55 - 13.10 hod
13.15 - 13.35 hod
13.40 - 14.05 hod
14.10 - 14.35 hod
14.40 - 15.05 hod

V případě dotazů ohledně příjezdu na stanoviště volejte: 602 388 495
Elektrozařízení bude odebíráno na zpětný odběr bezplatně, ale pouze kompletní výrobky.
Sběr nebezpečného odpadu je pro občany zdarma, náklady hradí Městský úřad.
Právnické osoby platí dle ceníku platného pro rok 2012.

Všem občanům děkujeme za spolupráci a za kladný vztah k životnímu
prostředí

 311 513 540

IČO : 49356089

 311 516 018

DIČ : CZ49356089

 horovice@ave.cz
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sport - zdraví

Pohár mládeže v Zaječově
Z pověření rady Českého rybářského Svazu
uspořádala MO ČRS Hořovice poslední prázdninový víkend závody o Pohár mládeže v Zaječově.
Přestože panovalo nepříznivé počasí, dorazilo celkem 66 závodníků. Na stupně vítězů se vesměs dostali favorité, včetně našich juniorských reprezentantů v čele s úřadujícím juniorským mistrem světa
Vojtou Humpálem.Velké poděkování patří všem
rozhodčím i čestným hostům, starostce obce Zaječov, paní Nezbedové a předsedovi Středočeského
územního svazu, panu Dušanu Hybnerovi, kteří
čelili studenému počasí s námi. Velice si vážíme
přístupu vedení obce Zaječov, které podpořilo tuto
akci i finančně. Poděkování patří i fotbalovému
oddílu v Zaječově, který nám vychází dlouhodobě
vstříc se zapůjčením fotbalového hřiště.
Radek Spáčil

n Vítězové s poháry pro nejlepší.
RYBÁŘSKÝ KROUŽEK HOŘOVICE
Zahajovací schůzka rybářského kroužku se
koná ve středu dne 17. 10. od 15:00
v sídle Českého rybářského svazu
v Anýžově ulici. Kroužek je určen pro
všechny děti od 6 let. Kroužek je zdarma.

Jan Rogos, jednatel ČRS MO Hořovice
Anýžova 486, 268 01 Hořovice, tel. +420 720 944 970
e-mail. rybari.horovice@seznam.cz, www.mocrshorovice.cz

n Zubní pohotovost
n 6. a 7. 10. MUDr. Eliška Svobodová, ordinace
Buzuluk – Komárov, tel.: 311 572 389
n 13. a 14. 10. MUDr. Jitka Šedivá, Beroun, Talichova 825, tel.: 311 624 375
n 20. a 21. 10. MUDr. Štěpánka Šedivá, Beroun,
Wagnerovo nám. 1541, tel.: 311 611 241
n 27.  a 28. 10. MUDr. Markéta Šedivá, Beroun,
Wagnerovo nám. 1541, tel.: 311 612 291

Tenisté oslavili dokončení nové klubovny
od města Hořovice postupem do 1. třídy
Tenisté tělovýchovné jednoty Spartak Hořovice po mnoha letech oslavili předání nové
klubovny do jejich užívání. Město Hořovice,
které bylo investorem stavby, tak umožnilo
zásadním způsobem zlepšit zázemí na úroveň
novodobých sportovišť. Byla nahrazena klubovna ze sedmdesátých let, která postrádala
jakékoliv sociální zázemí a velmi zaostávala
za standardem obvyklým pro podobná sportoviště. Nová klubovna má nejenom šatny vybavené sprchami, ale i společenskou místnost
s terasou poskytující výhled na hru na všech
čtyřech tenisových dvorcích.
Starší žáci oddílu hrající ve složení Šmíd,
Belda, Hrach, Endršt, Ficová, a Deverová radostnou událost korunovali suverénním postupem do 1. třídy krajské soutěže družstev
Českého tenisového svazu. Družstvo vyhrálo
všech sedm utkání. Jedná se o úspěch o to větší, že druhou třídu hráli teprve prvním rokem
poté, co loni postoupili ze třídy třetí. Jedná se
o nebývalý úspěch hořovického mládežnického závodního tenisu, který tenisový oddíl
znovu nastartoval přibližně před deseti lety,
kdy závodně hráli jen dospělí. Součástí mistrovských utkání je i uvolněná atmosféra, ve
které o fanoušky příslušného týmu především
v dětských kategoriích není nouze.
Kromě starších žáků oddíl reprezentovaly i družstva nejmenších (minitenis) a dětí
mezi 8-9 lety věku (babytenis). Připravují se
na navázání na úspěchy svých starších kolegů.
Družstvo dorostu hrálo 2. třídu krajské soutěže družstev. Tradiční jsou pak dvě družstva
dospělých, která se účastní 3. a 4. třídy krajské
soutěže, a družstvo neregistrovaných hráčů.
Tréninky mládeže probíhají pod vedením Michala Koukola se zastřešením ROSOL TENNIS ACADEMY a Jiřího Doseděla. Tenisový

oddíl bude pokračovat v podpoře mládežnického tenisu i nadále a nové zázemí k naplnění
tohoto cíle zcela jistě přispěje.
Václav Hrach, foto: Michal Koukol

Rozpis cvičení ASPV
Asociace SPV (Sport pro všechny) při
TJ Spartak Hořovice pro Vás připravila
přehled cvičení pro cvičební rok 2018-19
v tělocvičnách 1. ZŠ v Hořovicích. Začali
jsme cvičit již 10. 9. 2018.
ROZVRH:
n Pondělí 17:00 – 18:00
MLADŠÍ ŽACTVO cvičení na nářadí
(kruhy, lavičky, žebřiny, koza), švihadla,
tyče, činky, míče, hry, atletika – cvičitelky Jana Hochmanová, Zdeňka Voříšková,
Jaroslava Eliášková, 200 Kč/cvičební rok
n Úterý 18:00 – 19:00
Zdravotní cvičení žen (gumičky, míčky,
činky)  - cvičitelka Vlasta Vyštejnová,
40 Kč/cvičební jednotka
n Úterý 19:00 – 20:30
Aerobně kondiční cvičení žen (míčky,
činky, tyče, gymstick, flexibary, flow-tonic, gumičky, magic, circle, kettlebally,
stepy ) - cvičitelka Eva Pavlisová,
50 Kč/cvičební jednotka
n Středa 19:30 – 21:00
Volejbal neregistrovaných - vedoucí Vladimír Šefl. 1 000 Kč/cvičební rok
n Čtvrtek 19:00 – 20:00
aerobně kondiční cvičení žen (míčky, činky, tyče, gymstick, gumičky, magic, circle,
kettlebally, stepy) - cvičitelka Olga Hůlová
40 Kč/cvičební jednotka
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