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Senioři tradičně zakončili rok v sále radnice

Měšťan

Na setkání se těší Abbé, Linka a Anča.
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Italské město Ronzo-Chienis a Hořovice
spojují události první světové války
„Chtěli bychom Vás seznámit s naším
přáním navštívit Vaše město, které je pro nás
místem významně spojeným s naší historií
v souvislosti s událostmi z první světové války
a exodem našich spoluobčanů. Hořovice jsou
pro nás pamětihodným místem, protože den
poté, co Itálie vyhlásila válku Rakousku-Uhersku, nařídily rakouské úřady okamžitou evakuaci našeho obyvatelstva, aby je ochránily,
před vojenskými operacemi. A byly to právě
Hořovice, které od května 1915 až do konce
války přijaly mnoho našich rodin.“ Tato slova napsala starostka italského města RonzoChienis Piera Benedetti v září letošního roku.
Návštěva se uskutečnila v sobotu 27. října, kdy
Hořovice navštívila skupina dvaceti Italů.
Hosty z Itálie v dopoledních hodinách při-

n Zámkem Hořovice zněly melodie v podání jáhena Josefa Jonáše.
hudební vystoupení. Následovala prohlídka výstavy připomínající internační tábor italských válečných zajatců i dalších prostor
státního zámku. Díky výborné spolupráci tlumočnice Lenky Němečkové probíhala konverzace hladce bez jakýchkoliv jazykových
bariér. A všichni toho rádi využili.
V odpoledních hodinách program pokračoval prohlídkou
Muzea Hořovicka, Galerie Starý zámek i Informačního centra
a Knihovny Ivana Slavíka. O všechna jmenovaná místa projevila
celá italská delegace nepředstíraný zájem, její členy zaujala výstava
obrazů Jana Ryndy a v muzeu se zajímali o cvočkařství, o kterém
mnohé sami věděli. Než se hosté z Itálie rozloučili, prostřednictvím své tlumočnice Hořovickým sdělili, že by je rádi přivítali
ve svém městě Ronzo-Chienis, které se nachází v oblalsti Trentino
Alto Adige. (rak)
n Setkání se zúčastnili (zleva) kastelán zámku
Hořovice Libor Knížek, ředitel MKC Hořovice
Přemysl Landa, starosta města Hořovice Jiří Peřina, starostka italského města Ronzo-Chienis
Piera Benedetti, tlumočnice Lenka Němečková.
vítali starosta města Hořovice Jiří Peřina, ředitel Městského kulturního centra Hořovice Přemysl Landa, kastelán zámku Hořovice Libor
Knížek i vedoucí Muzea Hořovicka Anna Brotánková. Po slavnostním přípitku v prostorách
státního zámku si všichni společně vyslechli

n Výzva
Prosíme příbuzné hostitelských rodin
či veřejnost mající informace o pobytu
přesídlených italských obyvatel z Jižního
Tyrolska v letech 1915-1918 v Hořovicích,
aby kontaktovali pracovníky Muzea Hořovicka na emailu: horovice@muzeumberoun. cz. Děkujeme.

2

n V odpoledních hodinách program pokračoval prohlídkou Muzea Hořovicka, Galerie Starý zámek
i Informačního centra a Knihovny Ivana Slavíka. O všechna jmenovaná místa projevila celá italská
delegace nepředstíraný zájem. Foto: 3x (rak)
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Představujeme zastupitele města Hořovice

starosta
Dr. Ing. Jiří
PEŘINA
Česká strana sociálně
demokrat.

místostarosta
Ondřej
VACULÍK
HNUTÍ ZA HARM.
ROZVOJ OBCÍ A MĚST

místostarostka
Jana
ŠRÁMKOVÁ
HNUTÍ ZA HARM.
ROZVOJ OBCÍ A MĚST

člen rady
Mgr. Jiří
VAVŘIČKA
Česká strana sociálně
demokrat.

člen rady
PHDr. Jiří
VLČEK
Sdružení Hořováků
a KDU-ČSL

člen rady
MDDr. Antonín
SPAL
HNUTÍ ZA HARM.
ROZVOJ OBCÍ A MĚST

člen rady
MUDr. Vladimír
MOUCHA
Sdružení Hořováků
a KDU-ĆSL

člen zastupitelstva
Mgr. Petr
BAKULE
NESTRANÍCI

člen zastupitelstva
Karel
ČERVENÝ
Komunistická strana
Čech a Moravy

člen zastupitelstva
Jarmila
GRUNTOVÁ
Česká strana sociálně
demokrat.

člen zastupitelstva
Ing. Petr
KARBAN
ANO 2011

člen zastupitelstva
Eva
KAUFMANOVÁ
Občanská demokratická
strana

člen zastupitelstva
Miloš
KOŽELUH
Občanská demokratická
strana

člen zastupitelstva
JUDr. Jaroslav
ORTMAN, CSc
NESTRANÍCI

člen zastupitelstva
Ján
ROGOS
ANO 2011

člen zastupitelstva
Ing. et Ing. Jan
SKOPEČEK
Občanská demokratická
strana

člen zastupitelstva
Jan
SLABOCH DiS.
Občanská demokratická
strana

člen zastupitelstva
Mgr. Radek
ŠUMERA
HNUTÍ ZA HARM.
ROZVOJ MĚST A OBCÍ

člen zastupitelstva
Věra
VEVERKOVÁ
zvolená za hnutí ANO
2011, v současné době
NEZAŘAZENÁ

člen zastupitelstva
Miroslav
VEVERKA
Komunistická strana
Čech a Moravy

člen zastupitelstva
Mgr. Zdeňka
ULČOVÁ
HNUTÍ ZA HARM.
ROZVOJ MĚST A OBCÍ

Sportujte nebo choďte s EPPkou a pomozte tak klubíčku rozšířit tréninkové pracoviště
Nadace ČEZ podpořila projekt Klubíčka na rozšíření tréninkového pracoviště o pojízdnou kavárnu KlubkoCafé. Pomozte Klubíčku získat body v aplikaci EPP. Nadace ČEZ poté body přemění na peníze a věnuje Klubíčku 80 000 Kč na nákup kávovaru
a mobilního stánku „na míru“.
Být hendikepovaný neznamená být neužitečný nebo nemoci naplnit určité životní
cíle – třeba si najít práci, která mě bude bavit. Od září budujeme tréninkové pracoviště

www.mesto-horovice.cz

na adrese: Beroun, U Archivu 156. V tréninkovém pracovišti umožníme klientům získat
nové praktické zkušenosti a pracovní návyky,
klienti se zdokonalí v činnostech, které jsou
jim blízké a ke kterým mají dispozice. Po absolvování tréninkového programu budou mít
klienti možnost stát se zaměstnanci Sociálního podniku Klubák, z.ú., kde za svou práci
budou pobírat mzdu. Kavárna KlubkoCafé
bude fungovat jako pravidelný stánek na berounských farmářských trzích a různých akcích pro veřejnost konaných v našem regionu.
Rádi s naší kavárnou přijedeme i na různé
soukromé oslavy či podnikové akce a přiví-

táme i další příležitosti, jak potěšit veřejnost
dobrou kávou nebo čokoládou a různými domácími zákusky, které budou péci klienti našeho tréninkového pracoviště. A kdo z nás by
si nedopřál lahodné espresso se zákuskem?
Tak pojďte s námi a aplikací EPP sportovat. Za body, které vypotíme při sportování
nebo chůzí s EPPkou, koupí Klubíčko mobilní stánek a kvalitní kávovar. Pomůžete nám
získat potřebné body a uděláte i něco pro své
zdraví? Tak s chutí do toho!
Více na www.pomahejpohybem.cz
Alena Pecková, ředitelka a statutární orgán
NO Klubíčko Beroun, www.klubickoberoun.cz
redakčně zkráceno
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Sezonu Galerie Starý zámek uzavírá fotograf Tomáš Faltus
Od začátku letošního roku se v hořovické
Galerii Starý zámek představilo sedm umělců. Sezonu uzavírá devětatřicetiletý Tomáš
Faltus, který v šesti místnostech Galerie vystavuje fotografie i malby. Fotografie ho oslovila
již v mládí, jeho průvodcem v této zálibě byla
tvorba českého fotografa a člena unie výtvarných umělců Pavla Rejtara, který o Tomáši
Faltusovi prohlásil: „Pravděpodobně mu sudičky přinesly geny, jež v něm vytvořily prostor
citlivého vnímání.“ Jestli je to opravdu tak, se
mohou lidé přesvědčit až do 16. prosince letoš-

ního roku, kdy je výstava otevřená vždy v pátek, sobotu a neděli od 10:00 do 18:00 hodin.
Vernisáž výstavy Tomas Falstus Photography se v Galerii Starý zámek uskutečnila
ve čtvrtek 8. listopadu. Přítomné zde přivítal
a autora představil ředitel Městského kulturního centra Hořovice Přemysl Landa.
Tomáš Faltus Hořovickým poděkoval
za možnost v místní galerii vystavovat, své
ženě za podporu a všem návštěvníkům, za to,
že se přišli na jeho dílo podívat: „Je to pro mne
motivace do další práce.“

Na vernisáži se ujali slova i místostarosta
města Hořovice Ondřej Vaculík a místostarostka Jana Šrámková. Ondřej Vaculík u Tomáše Faltuse ocenil, že dokáže originálně zachytit například pražské motivy. „Jeho tvorba
je žánrově bohatá,“ zmínil Ondřej Vaculík.
Místostarostku města Janu Šrámkovou oslovila
klidná atmosféra všech výstav, které se v Galerii Starý zámek konají. Současnému vystavovateli popřála mnoho dalších skvělých motivů.
Výstava je prodejní, fotografie si mohou
lidé zakoupit. (rak)

n Vernisáže výstavy hořovické Galerie Starý zámek s názvem Tomas Faltus Photography se zúčastnily desítky návštěvníků. Výstavu zahájili místostarostka Jana Šrámková a místostarosta Ondřej Vaculík. Foto: (rak)

Tomáš Faltus: Úspěšná fotografie je taková, u které se divák zastaví
Chcete svými fotografiemi něco konkrétního sdělit, nebo v nich má své místo především fantazie?
Co se týká mojí výtvarné tvorby, tak většinou nemám potřebu žádného konkrétního
sdělení. Jde mi právě o to výtvarno a snažím
se, aby fotografie přinášela nějaký estetický
zážitek, a ne nutně to musí být pouze příjemné pocity. Úspěšná fotografie je taková, u které
se divák zastaví, kterou nepřejde jen letmým
pohledem.

hodně, za určitých podmínek se dá vyfotit
i zvuk, ale všechno se samozřejmě vyfotit
nedá. Napadá mě třeba, že bych někdy chtěl

zachytit svoje představy a fantazii přesně
tak, jak mi to v hlavě probíhá, ale to bohužel
nelze. (rak)

Jak vnímáte fotografie jiných autorů?
Fotografie jsou pro mě potrava a každé podařené zachycení okamžiku mě vždy potěší a je
mi úplně jedno, kdo je autorem. Často slýchám,
že už to není žádné umění, protože fotografií je
všude neuvěřitelně mnoho a fotit může vlastně
úplně každý. Je to pravda, ale já jsem přesvědčen, že je to dobře, protože vzniká o to více těch
krásných fotek a autory to motivuje k lepším
výkonům a ke kreativním přístupům.
Existuje podle Vás něco, co se nedá vyfotit?
To je zajímavá otázka, nad kterou jsem
nikdy nepřemýšlel. Vyfotit se dá opravdu

4

n V hořovické Galerii Starý zámek vystavuje Tomáš Faltus (vlevo), ředitel MKC Hořovice Přemysl
Landa představil jeho dílo na vernisáži výstavy, která se otevřená až do 16. prosince. Foto: (rak)

www.mesto-horovice.cz

zprávy

Digitus najdou lidé nově v Pražské ulici
Hořovickou společnost Digitus Mise není
třeba dopodrobna představovat. Řada obyvatel města Hořovice a přilehlých obcí ví, že jde
o poskytovatele sociálních služeb, který má přibližně desetiletou historii. Novinkou však je, že
se jeho sídlo společně s centrem denních služeb
nachází na nové adrese. Od léta Digitus lidé najdou v hořovické Pražské ulici v objektu bývalé

restaurace Optima. Ve středu 7. listopadu byl
provoz v těchto prostorách oficiálně zahájený,
slavnostního setkání se zúčastnili starosta města Hořovice Jiří Peřina, místostarostka města
Jana Šrámková, zastupitel a ředitel Gymnázia
Václava Hraběte Jiří Vlček, ředitelka Domova
Na Výsluní Drahomíra Boubínová, vedoucí
sociálního odboru Olga Kebrlová a mnozí dal-

ší. Nechyběli ani zástupci okolních obcí, které
služeb Digitu využívají. Jeho ředitel Jan Křížek
hostům představil své kolegyně, provedl je objektem a nastínil plány do budoucna.
Další část programu zpestřila dechová hudba, tu ocenili především senioři, kteří Digitus
pravidelně navštěvují třeba i v rámci akce Ká.
Ča, která se koná každou první středu v měsíci
a lidé se zde setkávají se zajímavými osobnostmi města či regionu.
Společnost Digitus Mise poskytuje:
- pečovatelskou službu – občanům v domácnostech, kteří potřebují pomoc druhé
osoby
- centrum denních služeb – služby v objektu, který slouží dennímu pobytu
- odlehčovací služba terénní – osobě, která
o člověka pečuje, zajistí nezbytný odpočinek

n Digitus je nově v Pražské ulici, lidé si sem už našli cestu. Ve středu 12.12. od 13:30 si zde užijí
vánoční setkání v rámci akcí Ká.Ča.

A kdo služeb Digitu využívá? „Poskytujeme
je v osmadvaceti obcích. Většinou je to tak, že
s obcí, kde je zájem o zajišťování služeb, uzavřeme smlouvu,“ vysvětlil Jan Křížek a doplnil,
že o služby mají zájem i jednotlivci, a to třeba
i v místech, se kterými Digitus smlouvu uzavřenou nemá. Pokud jsou volné kapacity, i takovým požadavkům se Digitus snaží vyhovět.
„Kdokoliv mezi nás může přijít, kdokoliv se
na nás může telefonicky obrátit,“ vzkazuje Jan
Křížek.
Pozvání na slavnostní zahájení přijal i starosta města Hostomice Vít Šťáhlavský. „Služeb
Digitu využívá přibližně dvanáct našich občanů.
Jde především o zajištění obědů ze školní jídelny, hygieny a další domácí péče,“ konstatoval
starosta Hostomic Vít Šťáhlavský, který oceňuje
přístup ke klientům například i proto, že v době
dovolených pracovníci Digitu klientům představí kolegu, který je bude zastupovat. (rak)

Informace
n O hudební zpestření se postaral i ředitel Digitu Jan Křížek. Foto: 2x (rak)

Více fotografií k hořovickým akcím
najdete na https://mkc-horovice.cz/

Výstava Domečku Hořovice
– kroužek Mladý historik
V pátek 2. listopadu se v rámci schůzky uskutečnila vernisáž prací členů historického kroužku v prostorách Městské
knihovny Ivana Slavíka Hořovice. Prezentovány byly panely s tématy osmičkových
výročí významných událostí 20. století,
tento projekt byl připravován v průběhu
druhého pololetí loňského školního roku.
Jednotliví autoři panelů přiblížili svá díla,
tabla byla doplněna slohovými pracemi
žáků ze třídy paní učitelky Jany Fialové.
Čtenáři a návštěvníci Informačního centra měli možnost si výstavu prohlédnout
do 30. listopadu. (ab)

www.mesto-horovice.cz
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n Chodbu druhé základní školy zdobí lípa. Každý ze sta jejích listů připomíná osobnost nebo vynálezy ze staleté historie. Strom vyrobili žáci druhého stupně
při výtvarné výchově. Fotografie vpravo: rojektový den hořovického gymnázia zpestřily i nápadité scénky. 2x foto: (rak)

Žáci připomněli zásadní okamžiky staleté historie
Říjnové pietní setkání u pomníku Obětovaný i zasazení Stromu svobody byly tématy
předchozího vydání Hořovického Měšťana.
Tyto akce ale nebyly jediné, které v Hořovicích
oslavily stoleté výročí vzniku samostatného
Československa. Zatímco zmíněná setkání se
odehrála za přítomnosti zástupců města nebo
Českého svazu bojovníků za svobodu, další se
konaly v režii žáků místních škol. Den výročí

republiky si připomněli žáci druhé základní
školy projektovým dnem, kdy si každá z osmi
tříd připravila jedno téma. Ve třídách se tak
po celý den připomínaly zásadní momenty ze
staleté historie naší země. Školáci se věnovali
vzdělávání, významným osobnostem, slavným
sportovcům, vynálezům nebo dokonce spartakiádě. „Na závěr jsme naplánovali velkou
únikovou hru,“ konstatoval ředitel 2. základní

školy Jiří Vavřička s tím, že každá třída bude odměněna. Historii země prezentovali i žáci hořovického Gymnázia Václava Hraběte. „Každá
třída se věnuje jednomu desetiletí. Žáci se
ve svých třídách zaměří na vše významné, co
se v konkrétním období odehrálo,“ sdělil ředitel GVH Hořovice Jiří Vlček. Studenti mohli
nahlédnout do minulosti prostřednictvím scének, dokumentů a dalších ukázek. (rak)

Při tradičním Školkohraní je nám spolu dobře
Stává se pravidlem, že na jaře a na podzim pořádá hořovická školka akci, jež přiláká k návštěvě
nejen rodiče a děti, které do školky docházejí, ale
i její přátele. Podzimní Školkohraní tentokrát rozzářilo prostory školky 1. listopadu 2018.
Tématem byla pohádka. Třídy Krtečků a Delfínků se proměnily v prvním případě v Červenou
Karkulku, v tom druhém v pohádku O perníkové chaloupce. V Medvíďatech a Lvíčatech čekal
na děti mix pohádkových úkolů a ze třídy Koťat
se stalo zázemí pro učitelky z 1. a 2. základní školy, kde se rodiče mohli vyptat na vše, co je zajímá
ohledně vzdělávání dětí.
Všem třídám ovšem bylo společné, že děti tvořily, sportovaly či hledaly řešení spolu s rodiči. Ti
zde tentokrát nehráli roli doprovodu svých ratolestí, ale v mnohých případech vymýšleli program
a stali se tak samotnými spolutvůrci. Jako třeba
paní Ignatidisová působila na stanovišti coby
Karkulka a ptala se dětí, co patří a nepatří do ko-

Informace společnosti AVE CZ
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
KO (Západní sídliště, Valdecká , 9. května)
se bude vozit v sudý týden.
Středeční ST: Po 3., 17. a 31. 12. Páteční
ST: Po. 10., a Út. 25.12.2018.

6

šíku pro babičku. „Neváhala jsem se zapojit,“ říká
maminka Fandy a Andulky, „s dětmi mě to baví
a taky jsem ráda, že vím, co se ve školce děje.“
Na chodbách a ve třídách je živo, veselo, panuje tu příjemná atmosféra a na dětech je vidět, jak
jsou šťastné, že mají mámu a tátu
jenom pro sebe. „Myslím, že to je
úžasné,“ říká paní Gailová, „můžeme se vidět s ostatními rodiči, navázat kontakt a především strávíme
s dětmi čas v prostředí, kde tráví
spoustu času.“ Hořovická školka se
inspiruje programem Začít spolu
a jedním z pilířů tohoto alternativního vzdělávání je důraz na partnerství s rodiči. Ředitelka školky
Helena Nesnídalová považuje Školkohraní za jednu z aktivit, která přirozeně vykrystalizovala a osvědčila
se. „V dnešní kybernetické době si

vážím každé chvíle, kdy lidé tráví čas spolu,“ říká
ředitelka a dodává: „Pro děti není nic cennějšího,
než když vidí, že se my dospělí dokážeme domluvit a je nám spolu dobře.“
Soňa Paleta

Pražská zvířecí záchranka jezdí i do Hořovic
Krahujec obecný je jeden z našich nejmenších dravců. Specializuje se na lov ptáků a zajímavostí
je, že dokáže ulovit i kořist, která je podobně veliká jako on. Rád útočí v místech, kde se menší ptáci
shromažďují, třeba v zimě na krmítkách nebo u slepic, kam létají na zrní hejna vrabců.
Právě jeden takový krahujec zalétl ke slepicím na zahradě pana Tomáše Krásy a bohužel do něčeho
při lovu narazil. Pochroumal si křídlo a pan Krása proto zavolal Pražskou zvířecí záchranku, která ho
převezla do záchranné stanice u Kladna. Tato zvířecí záchranka působí v Praze i Praze - Západ a pomáhá urychlit transport zraněných
volně žijících zvířat do záchranných stanic. Pokud i Vy najdete nějaké zvíře, kterému bude potřeba pomoci, neváhejte zavolat na číslo
774 155 185. Další informace o činnosti stanic a záchranky naleznete na stránkách www.zvirevnouzi.cz.

www.mesto-horovice.cz

společnost

Hravé dýňové odpoledne
Dne 31. října uspořádal spolek Sedmikráska tradiční akci s názvem
HRAVÉ DÝŇOVÉ ODPOLEDNE. Letos jsme poprvé změnili místo
konání této oblíbené akce. Vzhledem k velikému počtu účastníků v minulých letech, jsme tentokrát využili nabídku pana Procházky z MKC
Hořovice a po vzájemné dohodě uspořádali akci v klubu Labe.
Pro zpříjemnění atmosféry byly tradičně připraveny dýňové dobroty - polévka, bábovka a slané placičky. Další občerstvení bylo zajištěno
v baru klubu Labe. Za pomoci rodičů vytvořily děti krásná dýňová strašidla, do kterých si mohly vložit zapálenou svíčku. Nechyběl ani tvořivý
koutek s papírovými dýněmi. Pro nejmenší byly připraveny omalovánky. Na závěr si zájemci zatančili s paní Ratajovou u rozsvícených dýní.
Zřejmě s ohledem na změnu místa konání, nebylo účastníků tentokrát tolik jako v předchozích letech. Přesto jsme si to všichni užili.Věříme, že si do klubu příští rok najde cestu více zájemců.
Dýně, které zbyly, jsme darovali Nízkoprahovému zařízení pro děti
a mládež, které provozuje Farní charita Starý Knín. Za rok na viděnou!
Renata Babelová, předsedkyně sdružení

Na osvícené louce se návštěvníci
seznámili se svatomartinskou legendou
V neděli 11. listopadu uspořádaly spolky Sedmikráska a Srdcem v lese za podpory města Hořovice Svatomartinský průvod
lesoparkem Dražovka.

Martin 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 byla uspořádána sbírka 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. Těšíme se na vás zase za rok!
O dalších připravovaných akcích se dozvíte
na webu http://www.sedmikraska-horovice.cz.
Akci podpořilo město Hořovice.
Renata Babelová, předsedkyně sdružení

Sv. Martin opět přijel koni, sníh však někde
zapomněl. Tradiční akce se zúčastnilo 110 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 u nového hřiště se všichni setkali
a vyčkali příjezdu koníka. Na zatroubení se všichni přivítali a průvod se rozdělil na dvě skupiny.
Za doprovodu světlonoše se každá skupina vydala
jinou cestou na louku u rybníka. Jednu skupinu
doprovázel sv. Martin na koni. V temném 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 opět
malované z překližky.
Děkujeme za ně paní
Ivetě Hochmanové
z Olešné. http://www.
ivetule.cz
Zadařilo se všem
a spokojené děti se
vracely ukázat podkovu sv. Martinovi.
Rodiče si mohli hledání zkrátit u teplého čaje, který nabízeli členové spolku n V cíli čekala malá odměna v podobě sladkých svatomartinských rohlíčků a perSrdcem v lese. Svatý níčků, které napekly členky spolku.

www.mesto-horovice.cz

Vyhodnocení soutěže
„O nejkrásnější jablko“

Cibulového jarmarku 2018
Pořadí, odrůda, pěstitel, bydliště a počet hlasů:
1. Rubín, Kůtovi, Hostomice - 104
hlasů, 2. Rubinola, Veverková,
Podluhy - 89 hlasů, 3. Otava, Čížek. Zaječov - 61 hlasů, 4. Rosana,
Schwarz, Kácov - 57 hlasů, 5. Rubín, Elgr, Libomyšl - 55 hlasů, 6.
Topas, Čížek, Zaječov - 35 hlasů,
7- Rubín, Štěpničková, Podluhy 14 hlasů, 8. Angold, Hrabák, Zaječov - 9 hlasů, 9. Rezista, Čížek,
Zaječov - 7 hlasů, 10. Angold Taraba, Drahlovice - 4 hlasy
Soutěže se zúčastnilo 10 soutěžících se svými výpěstky. Zúčastnilo se celkem 435 hlasujících.

Pojeďte s námi na výlet
Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu Hořovice
zve občany na zájezd na zámek
Loučeň, který je romantickou
barokní památkou a je obklopen
rozlehlým anglickým parkem, který má jeden celoevropský unikát –
totiž soubor 11 labyrintů a bludišť.
Dále vás pak čeká návštěva Polabských vánočních trhů na výstavišti v Lysé nad Labem s bohatým
doprovodným programem (finále soutěže “Polabské cukrování“,
koncert Pavlíny Filipovské, Petry
Černocké a zakončení v 17:15 hod.
ohňostrojem).
Zájezd se uskuteční
v sobotu 15. prosince 2018.
Cena za dopravu pro členy je 200,Kč, pro ostatní 250,- Kč. Přihlásit
se můžete pouze telefonicky na tel.:
607 927 406 nebo 607 918 109. Odjezd autobusu v 7:45 hod. od radnice v Hořovicích.
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usnesení ZM a RM

Z Rady města
Hořovice
ze dne 17. října 2018
n Rada stanovuje termín konání veřejného ustavujícího zasedání zastupitelstva města na středu 31. 10. 2018
od 16. 00 hodin v sále radnice.
n Rada města Hořovice souhlasí
s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 4.350,- Kč z charitativního projektu Ivany a Pavly Tykačových Women For Women, o.p.s.
ve prospěch příspěvkové organizace
1. základní škola Hořovice, a to na zajištění obědové služby pro tamního
nezletilého žáka.
n Rada města Hořovice schvaluje
bezplatné užití znaku města Hořovice
na propagaci kulturní akce k 100. výročí vzniku republiky a výročí úmrtí
Josefa Slavíka s názvem „Koncert učitelů ZUŠ“ pro Základní uměleckou
školu Josefa Slavíka Hořovice.
n Rada města Hořovice rozhodla
o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Hořovice – mostní objekty L2,
M4 a M6 – II. vyhlášení“ a pověřuje
starostu podpisem Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.
n Rada města Hořovice souhlasí
s přijetím účelově určeného finančního daru ve výši 20.898,- Kč z charitativního projektu Ivany a Pavly Tykačových Women For Women, o.p.s.
ve prospěch příspěvkové organizace
2. základní škola Hořovice, a to na zajištění obědové služby pro tamní nezletilé žáky.
n Rada města Hořovice souhlasí s přijetím účelově určeného finančního
daru ve výši 130.000,- Kč ve prospěch
příspěvkové organizace 1. základní
škola Hořovice od státního podniku
Řízení letového provozu, a to na zakoupení výukových pomůcek.
n Rada souhlasí se zněním darovací
smlouvy v podobě finanční částky
ve výši 198.000 Kč, mezi společností
Saint-Gobain Sekurit ČR spol. s r. o.,
(dárce) a městem Hořovice (obdarovaný), za účelem dodávky a umístění
dětského herního prvku na sídliště
v ulici Anýžova dle požadavku dárce a pro účel výstavby cesty pro pěší
v lesoparku Dražovka podrobně specifikované v příloze návrhu darovací
smlouvy.
n Rada navrhuje, aby při změně
územního plánu města Hořovice byl
pozemek p. č. 912/4 v k. ú. Velká Víska navržen k využití jako zastavitelná
plocha s využitím pro plochy bydlení,
případně pro plochy občanské vybavenosti v rozsahu dle podmínek stavebního zákona.
n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice Základní umělecké škole Hořovice k pořádání koncertů a jiných veřejných vystoupení a to
v termínech: 14.11. od 15.00 do 19.30
hod., 20.11., 26.11.,27.11. od 13.00
do 17.00 hod. a 28.11. od 13.00
do 19.00 hod.
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n Rada souhlasí s bezplatným pronájmem sálu radnice MKC Hořovice dne 13.12.2018 od 17.00 do 21.00
hod. za účelem pořádání koncertu –
Česká mše vánoční – J.J. Ryba.
n Rada souhlasí s textem smlouvy
o firemním řešení vč. všech příloh,
podle které bude napříště provozovat pevné telefonní linky Městského
úřadu v Hořovicích, za paušální cenu
550 Kč bez DPH měsíčně za jednu
telefonní linku, společnost T-Mobile
Czech Republic a.s.
n Rada souhlasí s textem dodatku č.
1 ke smlouvě o dílo, podle kterého
provede společnost AQUATEST a.s.
za navýšení ceny o 390.593 Kč bez
DPH likvidaci ekologické zátěže při
výstavbě sběrného dvora v Hořovicích na celkových 5.789.512,53 Kč
bez DPH, tj. 7.005.310,16 Kč vč. 21%
DPH. Vzhledem k potřebě zlikvidovat nejprve na staveništi objevené odpady je součástí dodatku i prodloužení termínu potřebného k dokončení
stavby do 31. 5. 2019.
n Rada souhlasí s textem dodatku č.
1 ke kupní smlouvě, podle kterého
se posunuje termín splnění dodávky
vybavení sběrného dvora společností
MEVA-TEC s.r.o. do 31. 5. 2019.
n Rada souhlasí s textem dodatku č.
1 včetně přílohy ke smlouvě o dílo,
podle kterého bude umožněno,
na rozdíl od původního textu smlouvy o dílo, uzavřené se společností
DEREZA s.r.o. za účelem výstavby
učeben v půdním prostoru budovy
č. p. 617, čerpání záloh na vybrané
technologické části, jejichž seznam je
uveden v příloze č. 1 k předmětnému
dodatku.
n Rada souhlasí s návrhem likvidační komise na likvidaci nepotřebného
a neupotřebitelného majetku viz příloha.
n Rada doporučuje zastupitelstvu
města schválit prodej pozemku parcelní č. 1560 o výměře 119 m2 v k. ú.
Hořovice z důvodu sjednocení majetku. Zveřejnit záměr prodeje a objednat znalecký posudek.
n Rada města Hořovice doporučuje
Zastupitelstvu města Hořovice schválit nabytí nemovitostí v k. ú. Velká Víska z vlastnictví Městské akciové společnosti Hořovice, a.s., do vlastnictví
města Hořovice a to staveb komunikace, parkovacích ploch a chodníků
včetně související zeleně a stavby veřejného osvětlení na pozemcích parc.
č. 72/1, 72/8, 73/1 a 75/1 v k. ú. Velká
Víska, a to včetně převodu práv stavebníka. Kupní cena bude stanovena
dle znaleckého posudku a hrazena
bude v rámci majetkoprávního vypořádání jak zahrnutím již realizovaných souvisejících plateb, tak dále
pouze tzv. zápočtem z následně vyplácených dividend Městské akciové
společnosti, a.s., které budou náležet
městu Hořovice jakožto jejímu minoritnímu vlastníkovi.
n Rada schvaluje pevný pořadník pro
přidělení bytů pro dvojice v Domě
s pečovatelskou službou Hořovice dle
přílohy zápisu.
n Rada města Hořovice schvaluje

zpracování dokumentu s názvem
„Strategie
prevence
kriminality
města Hořovice na období 2019 2020“. Zpracování tohoto dokumentu provede firma DamaSped s.r.o.,
IČ 06151779, a to za cenu ve výši
49.500,- Kč bez DPH.

Ze Zastupitelstva
města Hořovice
ze dne 31. října 2018
Zastupitelstvo
města
Hořovice
po projednání na základě zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.
Zastupitelstvo města Hořovice podle
§ 69 odst. 2 a 3 výše uvedeného zákona bere na vědomí složení slibu všemi
členy zastupitelstva.
n Zastupitelstvo města Hořovice
schvaluje program ustavujícího zasedání včetně nově zařazeného bodu č.
6 písm. f).
Výsledek hlasování:
Pro 21
Proti 0
Zdrželi se 0
n Zastupitelstvo města Hořovice volí
návrhovou komisi ve složení – předseda: Ing. Petr
Karban, členové: MDDr. Antonín
Spal, Miloš Koželuh, PhDr. Jiří Vlček
Výsledek hlasování:
Pro 21
Proti 0
Zdrželi se 0
n Zastupitelstvo města Hořovice volí
mandátovou a volební komisi ve složení – předseda:
Mgr. Radek Šumera, členové:Mgr.
Zdeňka Ulčová, Jan Slaboch, Věra
Veverková
Výsledek hlasování:
Pro 21
Proti 0
Zdrželi se 0
n Zastupitelstvo města Hořovice
schvaluje počet místostarostů 2.
Výsledek hlasování:
Pro 12
Proti 9
Zdrželi se 0
n Zastupitelstvo města Hořovice
schvaluje uvolněné funkce starosty
a jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování:
Pro 12
Proti 9
Zdrželi se 0
n Zastupitelstvo města Hořovice volí
uvolněným starostou Dr. Ing. Jiřího
Peřinu.
Výsledek hlasování:
Pro 12
Proti 9
Zdrželi se 0
n Zastupitelstvo města Hořovice volí
uvolněným místostarostou Ondřeje
Vaculíka.
Výsledek hlasování:
Pro 12
Proti 9
Zdrželi se 0
n Zastupitelstvo města Hořovice volí
neuvolněnou místostarostkou Janu
Šrámkovou.
Výsledek hlasování:
Pro 12
Proti 8
Zdrželi se 1
n Zastupitelstvo města Hořovice stanovuje podle § 84, odst. 2, písm. m) zákona 128/2000 Sb. počet členů rady města
na 7 včetně starosty a místostarosty/ů.
Výsledek hlasování:
Pro 21
Proti 0
Zdrželi se 0
n Zastupitelstvo města Hořovice volí
za další členy rady města Hořovice
podle § 84, odst. 2, písm. m) zákona 128/2000 Sb. z řad svých členů.

Za členy rady: MDDr. Antonína Spala,
MUDr. Vladimíra Mouchu, Mgr. Jiřího
Vavřičku, PhDr. Jiřího Vlčka
Výsledek hlasování:
Pro 12
Proti 9
Zdrželi se 0
n Zastupitelstvo města Hořovice podle
§ 84, odst. 2 písm. 1) zákona 128/2000
Sb. zřizuje výbor finanční a kontrolní,
stanovuje počet členů finančního výboru na 5 včetně předsedy a stejně tak
počet členů kontrolního výboru na 5
včetně předsedy.
Výsledek hlasování:
Pro 13
Proti 4
Zdrželi se 4
n Zastupitelstvo města Hořovice volí
předsedou finančního výboru Ing. et
Ing. Jana Skopečka.
Výsledek hlasování:
Pro 12
Proti 7
Zdrželi se 2
n Zastupitelstvo města Hořovice
volí předsedou kontrolního výboru
JUDr. Jaroslava Ortmana CSc.
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0 Zdrželi se 1
n Zastupitelstvo města Hořovice volí
za členy finančního výboru: Bc. Evu
Bakulovou, Miroslava Sojku, Ing. Vladimíra Votrubu, Jarmilu Gruntovou
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 1
n Zastupitelstvo města Hořovice volí
za členy kontrolního výboru Ing. Petra
Karbana, Miloše Koželuha, MVDr. Miloše Urbana, Ing. Františka Mračka
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 1
n 1) Zastupitelstvo města Hořovice
podle § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích stanovuje měsíční
odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 23.000,- Kč
bez nároků na odměnu za výkon další
funkce člena zastupitelstva. Tato odměna bude poskytována od prvního dne
následujícího měsíce po zvolení do této
funkce.
Výsledek hlasování:
Pro 14
Proti 0
Zdrželi se 7
2) Zastupitelstvo města Hořovice podle
§ 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
a) stanovuje měsíční odměnu za výkon
funkce neuvolněného člena rady ve výši
2 000,- Kč.
b) stanovuje měsíční odměnu za výkon
funkce neuvolněného předsedy výboru
či komise 1 500,- Kč.
c) stanovuje měsíční odměnu za výkon
funkce neuvolněného člena výboru či
komise 1 300,- Kč.
Tyto odměny budou poskytovány
od prvního dne následujícího měsíce
po zvolení do příslušné funkce. V případě kumulací funkcí pak bude vyplácena jen odměna vyšší.
Výsledek hlasování:
Pro 19
Proti 0
Zdrželi se 2
3) Zastupitelstvo města Hořovice podle
§ 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanovuje měsíční odměnu za výkon
funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 700,- Kč. Tato odměna bude
poskytována od prvního dne následujícího měsíce po složení slibu člena zastupitelstva.
Výsledek hlasování:
Pro 19
Proti 0
Zdrželi se 2
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4) Zastupitelstvo města Hořovice podle
§ 80 a § 84, odst. 2, písm. o)
rozhoduje o plnění pro členy zastupitelstva v podobě úhrady zvýšených
nákladů v rámci účasti na obřadech
spojených s výkonem jejich funkce, a to
ve výši 500,- Kč za každý obřadní den,
a dále pro uvolněné členy zastupitelstva
o poskytnutí stravného ve výši 80,- Kč
za den a jednorázového příspěvku
na rekreaci ve výši 4.000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro 19
Proti 0
Zdrželi se 2
5) Zastupitelstvo města Hořovice podle
§ 84, odst. 2, písm. v)
rozhoduje o peněžitém plnění pro fyzické osoby, které nejsou členy zastupitelstva, a to za výkon funkce předsedy komise ve výši 500,- Kč za každou
osobní účast na jednání komise, max.
však 3.000,- Kč za kalendářní rok,
a za výkon funkce člena výboru nebo
komise ve výši 300,- za každou osobní účast na jednání komise, max. však
1.800,- Kč za kalendářní rok. Toto plnění bude vypláceno 1 x ročně vždy k datu
30. 9. příslušného kalendářního roku,
a to na základě podkladů prokazujících
účast těchto osob na jednotlivých jednáních předaných předsedy výborů či
komisí na Odbor finanční Městského
úřadu Hořovice nejpozději ke dni 5. 10.
příslušného kalendářního roku.
Výsledek hlasování:
Pro 19
Proti 0
Zdrželi se 2
n Zastupitelstvo města Hořovice pověřuje podle § 104, odst. 1 zákona
128/2000 Sb.místostarostu Ondřeje
Vaculíka zastupováním starosty v době
jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy
starosta nevykonává funkci (dle § 73
odst. 3 a § 79 odst.1).
Výsledek hlasování:
Pro 21
Proti 0
Zdrželi se 0
n Zastupitelstvo města Hořovice podle
§ 84, odst. 2, písm. f) zákona 128/2000
Sb. deleguje zástupce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má
obec majetkovou účast: do Hořovické
teplárenské, s. r. o. Dr. Ing. Jiřího Peřinu, do společnostiVodovody akanalizace Beroun, a. s. Dr. Ing. Jiřího Peřinu
a do Městské akciové společnosti Hořovice, a. s. Ing. Petra Karbana, a to dle
pověření zastupitelstva a rady města.
Výsledek hlasování:
Pro 20
Proti 0
Zdrželi se 1
n Zastupitelstvo města Hořovicenavrhujepodle § 84, odst. 2, písm. g) zákona 128/2000 Sb.do ostatních orgánů
obchodních společností, v nichž má
obec majetkovou účast, a to do dozorčí
rady Hořovické teplárenské, s. r. o. Věru
Veverkovou a do dozorčí rady Městské akciové společnosti Hořovice, a. s.
JUDr. Jaroslava Ortmana CSc.
Výsledek hlasování:
Pro 21
Proti 0
Zdrželi se 0

Z Rady města
Hořovice
ze dne 14. listopadu 2018
n Rada souhlasí s uzavřením
smlouvy o výpůjčce mezi městem
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Hořovice a HZS Středočeského kraje. Předmětem výpůjčky je elektrocentrála a příslušenství pro případ
Blackoutu. Tyto předměty budou
uloženy na stanici HZS v Hořovicích a budou sloužit pro potřeby
Krizového štábu ORP Hořovice.
n Rada nesouhlasí s přemístěním
květináčů, umístěných na „cestě“
kolem nemovitosti č. p. 891 na Víseckém náměstí, tak aby tyto bránili
v průjezdu.
n Rada nesouhlasí s žádostí NH
Hospital a.s. – Nemocnice Hořovice
s umístěním 2 ks zpomalovacích retardérů na nově vybudované komunikaci v ulici K Nemocnici.
n Rada souhlasí s návrhem nového
jízdního řádu, podle kterého bude
provozovat společnost ARRIVA
STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., s platností
od 9. 12. 2018 linku č. 210009 MHD
Hořovice. Rada konstatuje, že nový
jízdní řád MHD nebyl oproti stávajícímu nijak změněn a nadále respektuje jízdní řád ČD.
n Rada souhlasí s textem dodatku č.
5 k rámcové smlouvě o poskytování
veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet, kterým se aktualizuje příloha č.
1 rámcové smlouvy, zaměstnanecký
program.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby č. IE-12-6008938/
VB/1 – ČEZ Distribuce, a. s., spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy na pozemcích parc. č.
286/3 a 249/1 v k. ú. Hořovice. Předpokládaný rozsah věcného břemene
činí cca 33 bm za cenu 16.500,- Kč +
DPH dle platných předpisů.
n Rada souhlasí se zněním Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro Českou telekomunikační infrastrukturu, a. s., spočívající
v pokládce vedení elektronických
komunikací v ulici K Nemocnici
na pozemcích parc. č. 66/1, 66/8
a 66/24 v k. ú. Velká Víska. Předpokládaný rozsah věcného břemene
činí cca 148 bm za cenu 74.000,- Kč
+ DPH dle platných předpisů.
n Rada souhlasí s tím, aby Domov
Na Výsluní Hořovice uzavřel darovací smlouvu s paní Renatou Kšírovou a paní Magdalénou Hánovou,
na základě které Domov Na Výsluní Hořovice přijme finanční dar
ve výši 20 000,- Kč.
n Rada souhlasí se zněním veřejnoprávních smluv, podle kterých
budou orgány města Hořovice vykonávat za konkrétní obce ve správním obvodu Hořovic přenesenou
působnost na úseku evidence obyvatel dle zákona č. 111 / 2009 Sb.
vzpp. Smlouvy se uzavírají na dobu
určitou ode dne právní moci udělení souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje do 31. 12. 2022,
za cenu 100 Kč za úkon v registru
ISÚI - RUIAN.
Smlouvy budou uzavřeny s obcemi
Tlustice, Otmíče, Praskolesy, Hvozdec a Chlustina.

Zajistit podpisy smluvních stran,
poslat smlouvy Krajskému úřadu
Středočeského kraje ke schválení a následně zveřejnit uzavřené
smlouvy na úřední desce.
n Rada s ohledem na § 11a, odst.
1, zákona 301/2000 Sb., o matrikách, pověřila členy zastupitelstva
Mgr. Zdeňku Ulčovou a PhDr. Jiřího Vlčka výkonem funkce obřadníka, před kterým snoubenci činí
prohlášení o uzavření manželství.
Ze zákona tuto funkci současně
vykonávají starosta a místostarostové. S ohledem na § 108 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), rada rovněž stanovila, že tito
členové zastupitelstva mohou užívat
při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak,
tajemník jej může užívat při státoobčanských obřadech.
n Rada města Hořovice bere na vědomí, že město Hořovice požádá pro
aktuální potřeby financování nezbytných výdajů v roce 2019 o tzv. kontokorentní úvěr k běžnému účtu, a to
ve výši 5 mil. Kč, a doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválení uzavření smlouvy o takovémto
kontokorentním úvěru.
n Rada města Hořovice bere na vědomí předložený návrh rozpočtu
na rok 2019, a s doporučením jej
schválit ho předkládá Zastupitelstvu
města Hořovice k projednání a následnému schválení.
n Rada města Hořovice bere v souladu s doporučením ke schválení
rozpočtu města Hořovice na rok
2019 na vědomí navrhované výše
finančních prostředků poskytovaných z rozpočtu města Hořovice
na rok 2019 pro zřízené příspěvkové
organizace.
n Rada města Hořovice schvaluje Plán inventur města Hořovice
na rok 2018 a ukládá v souladu
s tímto plánem provést inventarizaci majetku a závazků města ke dni
31. 12. 2018.
n Rada města Hořovice souhlasí
s použitím znaku města Hořovice
v rámci webové prezentace reference zakázek realizovaných společností ACCON human resources management, s.r.o. pro město Hořovice.
n Rada vzala na vědomí písemnou
informaci o výsledcích finančních
kontrol u příspěvkových organizací
města Hořovice, které byly provedeny ve III. čtvrtletí 2018.
n Rada zřizuje komise, jakožto své
iniciativní a poradní orgány a jmenuje jejich předsedy a členy:
KOMISE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
předseda: Daniel Paťava, Dis.,
členové: Aleš Rýdl, Josef Hasman,
Jiří Auterský, Bc. Milan Vrba
KOMISE STAVEBNÍ
předseda: Karel Pelikán,
členové: Alois Macek, Vladimír
Stolz , Ing. David Grunt, Jan Voříšek
KOMISE DOPRAVNÍ
předseda: Ján Rogos,
členové: Ladislav Ludvík, Červený
Karel , Ing. Konrád Jiří, Bohumil
Taraba

KOMISE SOCIÁLNÍ
předseda: Jarmila Gruntová,
členové: Jan Křížek, Věra Veverková
, Jana Šrámková , Bc. Světla Dardová
KOMISE ŠKOLSKÁ, KULTURNÍ
A SPORTOVNÍ
předseda: Miroslav Veverka,
členové:
Jaromíra
Šteffková,
Doc. MgA. Veverka Zdeněk, Jan
Zýka, Mgr. Zdeňka Ulčová
Zajistit předání jmenovacích listin
a zavést členy do systému odměňování.
n Rada zřídila KOMISI PRO
STRATEGICKÝ ROZVOJ jako
svůj iniciativní a poradní orgán
a jmenuje ji v tomto složení: předseda MVDr. Urban Miloš, Hasman
Josef, Ing. arch. Kreisinger Kryštof,
Ing. Liprt Václav, Vaculík Ondřej,
Mgr. Vavřička Jiří, Ing. Hasmanová
Martina, Pelikán Karel, Ing. David Grunt, Mgr. Kebrlová Olga,
Šrámková Jana, Paťava Daniel Dis.,
Mgr. Plecitá Helena., Jaromír Košťálek a Ing. František Mraček
Zajistit předání jmenovacích listin
a zavést členy do systému odměňování.
n Rada souhlasí s bezplatným
pronájmem radničního sálu pro
GVH z důvodu nácviku předtančení maturitního plesu v termínech
15. 11. 2018 10:00 - 17:00 hod.,
16. 11. 2018 19:00-20:00 hod., 21.
11. 2018 18:00-19:00 hod. a 30. 11.
2018 19:00-20:00 hod.
n Rada města Hořovice souhlasí
s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Hořovice na sociální oblast s organizací
Linka bezpečí, z. s. ve výši 2.000,Kč na rok 2018.
n Rada města Hořovice souhlasí
s přidělením dvou místností v holobytech jednomu žadateli a uzavřením nájemní smlouvy na dobu
určitou, a to na 6 měsíců s možností
automatického prodlužování v případě pravidelného hrazení nákladů
na bydlení.
n Rada souhlasí s přidělením uvolněného sociálního bytu č. 15 (o vel.
44 m2) žadatelce dle přílohy zápisu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 28. 02.
2019.
n Rada souhlasí s přidělením sociálního bytu č. 2 o vel. 51,8 m2, žadatelce dle přílohy zápisu. Městská
správa bytového a nebytového fondu připraví byt k nastěhování a poté
vyzve žadatelku k uzavření nájemní
smlouvy na dobu určitou do 28. 02.
2019.
n Rada města Hořovice bere na vědomí zakoupení univerzálního stroje ALBA RE 22 - kuchyňský robot
pro potřeby kuchyně Domova pro
seniory Na Výsluní Hořovice v celkové ceně Kč 184 550,-.
n Rada souhlasí s přerušením provozu v Městské mateřské škole Hořovice v období vánočních prázdnin
ve dnech 27., 28. a 31. 12. 2018, kdy
zaměstnanci budou čerpat řádnou
dovolenou.
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informace

Stát fronty při vyřizování dokladů není nutné
Městský úřad Hořovice vyslyšel opakované žádosti občanů
a dává možnost objednat se k vyřízení své záležitosti, bez dlouhého čekání ve frontě, na určitý čas
prostřednictvím internetu.
Rezervovat si konkrétní čas
lze u agend řidičský průkaz, evidence motorových vozidel, občanský průkaz, cestovní pas.
Na webových stránkách měs-

ta Hořovice, http://www.mesto-horovice.eu/mestsky-urad/
pro-obcany/sluzby-pro-obcany/
objednani-na-urad-rezervaceon-line/, se nachází aplikace,
která Vás bude postupně jednoduchým způsobem navádět
ke konkrétní objednávce. Upozorňujeme, že na jeden čas, lze
objednat pouze jeden úkon (jeden řidičský průkaz = jedno čís-

všemi čekajícími ve frontě. Může
lo, jedna žádost o cestovní pas =
jedno číslo).
dojít pouze ke zdržení odbavení
z důvodu prodloužení obsluhy
Na Vámi zadaný e-mail bude
právě odbavovaného klienta.
zaslán odkaz pro potvrzení obV případě, že se rozhodnejednávky. Objednávku potvrdíte
te objednaný termín nevyužít,
kliknutím na odkaz v e-mailu.
Je třeba tak učinit do 15 minut
zrušte svou rezervaci stejným
způsobem jako pořizujete objedod zadání rezervace. Po uplynutí
nání. Uvolníte tím termín dalším
této doby objednávka propadne
a termín je opět uvolněn.
možným zájemcům.
Další možností jak zbytečPečlivě si zaznamenejte vyně nečekat ve frontě, je podívat
generovaný kód (PIN), který
se, kolik klientů čeká ve frontě
vám bude doručen do e-mailové
Městská policie Hořovice: říjen 2018
na vyřízení agendy. Viz výše uveschránky. Při ztrátě kódu (PIN)
rezervace
propadá.
dený odkaz na stránkách města.
ny pro cizince. Tyto osoby hlídka
8 13. října krátce po půlnoci upoAle
pozor, počet osob ve frontě
Po
příchodu
do
budovy
úřaMP upozornila na dobu nočního
zornila obsluha MKDS strážníky,
je pouze orientační. Pořadová
du (pouze budova Palackého náklidu a vyzvala ke ztlumení hudže se v ulici 9. května pohybují
čísla neodpovídají skutečné poměstí 640) +/- 5 minut před obby, což cizinci učinili.
čtyři muži, kteří nesou dopravzici žadatele ve frontě.
jednaným
termínem,
přistoupíte
8 20. 10. ve 20:50 hod. hlídka
ní značku. Po příjezdu na místo
Věříme, že vyzkoušíte možk vyvolávacímu systému a pod
MP
přijala
oznámení
o
muži
leKlienti
Domova
Na
výsluní
Hořovice
se,
takrezervovat
jako každý
rok, zapoji
hlídka MP muže ztotožnila a dotlačítkem
„Klienti
objednaní
nost
si konkrétní
žícím v příkopě v ulici Tyršova.
provodila do ulice Svatopluka Četermín
vyřízení DTO
vaší záležitosti
přes internet“
zadáte
vám doruDomov
plný života,
kterou
každoročně
vyhlašuje
CZ, s. r. o.
Po příjezdu na
místo strážníci
cha, kde muži značku vrátili zpět
u
našeho
úřadu
a
vyhnete
se tak
čený
kód
(PIN).
Tiskárna
Vám
zjistili, že muž
silně podnana původní místo.
vejevolnočasových
aktivitách
seniorů
v rámci
rozvoje
jejich aktivit.
dlouhým
čekacím
dobám.
vydá
pořadové
číslo,
pod
kterým
pilý. Pomohli mu vstát a dopro8 14. 10. ve 23:35 bylo přijato teleMěÚ Hořovice
budete vyvoláni přednostně před
vodili ho do nedalekého místa
fonické oznámení o rušení nočníbydliště.
ho klidu v ulici Nová. Hlídka MP
Ve čtvrtek 18. října 2018 převzal pan František Sojka,
Světla Dardová,
společně s hlídkou PČR na místě
v Domově
velitelka
MP HořoviceNa Výsluní, v kongresovém sále Domu kultury měst
zjistily, že hluk vychází z ubytov-

Domov plný života

Soutěž Domov plný života

příležitosti konání
kongresu
XXII.
gerontologické
Klienti
Domova Na výsluní
Hořovice
se, tak jako každý rok,dny
zapojiliOstrav
Nonstop tel. linka MP: 800ocenění
156 166- 1. místo
do soutěže
Domov
plný
života,
kterou
každoročně
vyhlašuje
DTO
CZ,
S TÉMATEM SOUTĚŽE – Ta naše písnička

Hasiči Hořovice
Zásahy Hasičského Záchranného Sboru Středočeského kraje,
územního odboru Beroun, požární stanice Hořovice.
8 Od 15. 10. do 15. 11. 2018 hasiči ze stanice Hořovice vyjížděli
k 40 událostem, z toho: k 10 požárům, 5 technickým událostem
typu čerpání vody, padlý strom,
k 16 dopravním nehodám, k 2
záchranám osob a dvěma únikům látek. V pěti 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 12 osob, 2 osoby
byly přímo zachráněny, 50 osob
evakuováno a v jednom případě
se jednalo o zranění neslučitelná
se životem.
8 23. 10. v 15:38 hodin byla jednotka HZS Středočeského kraje ze stanice Hořovice, Beroun
a Příbram společně s jednotkou
HZS AČR Jince a SDH obce Jince, Ohrazenice, Komárov a Zdice
vyslána k požáru lesa do osady
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s. r. o. Je to soutěž ve volnočasových aktivitách seniorů v rámci rozvoje
jejich aktivit.
Ve čtvrtek„Pásli
18. října převzal
pan valaši“
František Sojka,
senior žijící
v DomoVítězné dílo nazvané
ovce
stvořil
pan
Sojka te
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společně s jednotkou HZS Pl	
  
zeňského kraje stanice Rokycany,
	
  
	
  
HZS SŽDC Plzeň a jednotkou
SDH obce Zbiroh a Komárov
vyslána k dopravní
železniční
	
  
nehodě do obce Mýto. Zde se
srazilo osobní vozidlo a nákladní
	
  
vlak. Průzkumem bylo zjištěno,
že je vozidlo prázdné a nehoda
bude bez zranění, avšak s velkou
škodou na majetku. Odklízení
následků nehody trvalo do dopoledních hodin.
HZS Hořovice
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kulturní servis
n Společenský dům

n Galerie Starý zámek
Vrbnovská 30 / 1

Nádražní 606

n Tomas Faltus - Photography
do 16. 12. 2018
Přístupné Pá, So, Ne od 10:00 do 18:00. Výstava
potrvá do 16.12.

n TĚŽKEJ POKONDR
4. 12. úterý od 19:00
Mikulášská talk show s písničkami a velkoplošnou projekcí.

n Klub Labe
Vísecké nám. 198, www.klublabe.cz email: prochor@klublabe.cz

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 Cordillera Huayhuash
6. 12. čtvrtek od 19:00
Přednáška spojená s projekcí.
n PROJEKT N.A.D.Ě.Ž.D.A.
7. 12.pátek od 19:30
Divadelní komedie v podání spolku BavíTo Žebrák.
Klub	
  Labe	
  
n LUCIE REVIVAL
8.	
  12.	
  od	
  20:00	
  
8. R12.
sobota
od 20:00
LUCIE	
  
EVIVAL	
  
	
  

n Mimi & Líza: Záhada
vánočního světla – dětská projekce
9. 12.neděle od 15:00
n DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE
10. 12. pondělí od 19:30

10.	
  12.	
  od	
  19:30	
  
DAN	
  BÁRTA	
  &	
  ILLUSTRATOSPHERE	
  	
  

	
  

	
  
	
  

n HOVORY S TGM – filmová projekce
13. 12.pátek od 19:30
n COP
15. 12. sobota od 19:30
n Akrobat
21. 12. pátek od 20:00

n Radnice - sál
Palackého nám. 2
n Vánoční dílničky
2. 12. neděle od 9:00 do 17:00
Vánoční dílny a kreativní tvoření. Od 15:00
– 17:00 Vánoční program pro malé i velké.
V 17:00 rozsvěcení vánočního stromu.
n Vánoční koncert
– Česká mše vánoční
13. 12. čtvrtek od 19:00

www.mesto-horovice.cz

n Aktuální předprodej:
4 TĚŽKEJ POKONDR, 4. 12. úterý od 19:00
(SD). Vstupenka v předprodeji 350 Kč.
4 Vánoční koncert – Česká mše
vánoční, 13. 12. od 19:00 (radnice). Cena
vstupenky v předprodeji 130 Kč
4 Příště ho zabiju sám, 20. 12. od 19:30
(SD). Cena vstupenky v předprodeji 390 (320) Kč.
4 Janek Ledecký, 22. 12. od 19:00 (SD).
Cena vstupenky v předprodeji 490 (450) Kč.
Vyprodáno - rezervace pouze pro náhradníky.

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)
Od 21. 12. 2018 do 1. 1. 2019 je knihovna
uzavřena!
n Soboty pro veřejnost:
1. a 15. prosince 218
	
  

n Předvánoční setkání seniorů
6. 12. čtvrtek od 16:00
K poslechu i tanci Vám bude hrát Hořovická kapela a odpolednem nás bude provázet Mgr. Karel
Vydra. Opět bude připraven Vánoční jarmark.
Během programu bude podáváno občerstvení.
Zájemci budou mít možnost získat informace
týkající se sociálního zabezpečení a poskytování
sociálních služeb. Pokud máte zájem zúčastnit se
předvánočního setkání, vyzvedněte si co nejdříve vstupenku v Domově Na Výsluní, Hořovice,
Pražská 932. Kapacita omezena! Pořádají Domov
Na Výsluní, Hořovice příspěvková organizace
Města Hořovice ve spolupráci s MKC Hořovice.
n PERMONI ZE STŘÍBRNÉ HORY
16. 12. neděle od 15:00
Loutkáři MKC Hořovice uvedou loutkovou
pohádku na motivy hornických pohádek z r.
1927. Scénář a režie Jaroslav Pelikán.
n Příště ho zabiju sám
20. 12. čtvrtek od 19:30
Bláznivá detektivní komedie o tom, co
všechno může způsobit taková nevěra a jedna
„znebespadlá“ mrtvola.
n Janek Ledecký
– Vánoční turné 2018
22. 12. sobota od 19:00 - vyprodáno

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 – 15:00
n Od 21. 12. 2018 do 1. 1. 2019 je IC
uzavřeno!

ANTIKVARIÁT
Do 9. 12. 2018 probíhá antikvariátní
výprodej knih, cena od 1 Kč.
n Adventní soutěž
V neděli 2. 12. začíná tradiční adventní soutěž
pro děti i dospělé. Ukázky budou zveřejňovány
na webových stránkách knihovny. Více na str. 13.
n „Člověk jménem ROUR aneb
kocourův a (mužův) příběh
pokračuje…“
6. 12. čtvrtek od 17:30
2. adventní zastavení s publicistou Ondřejem Vaculíkem.
n Hájovny a myslivny
v Centrálních Brdech
13. 12. čtvrtek od 17:30
Repríza přednášky, která se v klubu Labe konala v dubnu tohoto roku. Přednáší Petr Ježek,
Vojenské historické sdružení Brdy - VHSB.

n Digitus
Pražská 904/28
tel. 739 833 316, 311 517 265
n Vánoční besídka s dětmi
12. 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 2019. První středa v měsíci lednu
vychází na 2. ledna což je doba pro povánoční
rozjímání, a tak se s Vámi setkáme 1. středu
v měsíci únoru.
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kulturní servis
n Muzeum Hořovicka
Starý zámek, Vrbnovská 27
horovice@muzeum-beroun.cz
4 Adventní výstava vánočních pohlednic ze
sbírek Ilony Voráčkové doplněná kalendáři ze
sbírek Hany Trinerové. Více na str. 14.
Otevřeno: 1. - 2., 8. - 9., 15. - 16. prosince
9:00-12:00, 12:30-17:00

n Taneční kurzy
ZIMA 2019 (14. sezóna)
n Pondělky od 14. 1. 2019 - Dospělí
Společenský dům, Nádražní ul. 606, Hořovice
Začátečníci (H1)
20:40–22:10
Mírně pokročilí (H2)
19:00–20:30
Středně pokročilí (H3)
18:15–20:30
V ceně je 12 večerů (11 lekcí a 1 jarní ples).
n Pátky od 11. 1. 2019 - ve Spol. domě a v sále
MěÚ, Palackého nám. 2, pátky se střídají
Mírně pokročilí - mládež (H8) 18:30–20:05
Stř. pokročilí - dospělí (H4) 20:15–21:50
V ceně je 12 večerů (11 lekcí a 1 jarní ples).
Blanka Vášová, www.tanecni.net

n Domeček Hořovice
Větrná 869, tel. 311 512 223
www.domecekhorovice.cz
n Příležitostné akce
4 Sobota 1. 12., 14:30 - 16:00, Komárov,
U Nádržky, 21. ročník POCHODU PŘES TŘI
PEKLA. Vydáme se usínající přírodou na návštěvu
k čertům, u kterých budeme plnit čertovské úkoly.
V cíli odměna od Mikuláše. Vstupné dobrovolné.
4 Pondělí 3. 12., 17:30 – 18:30, Vrbnovská 1138,
Hořovice. Workshop domácí kosmetiky – Osvěžovač vzduchu. Vyrobíme si
dva přírodní a léčivé osvěžovače vzduchu, které si
odnesete domů. Cena 200 Kč/os. (v ceně materiál a 2
výrobky). Rezervace nutná na ver.sulc@seznam.cz.
4 Středa 12. 12., 18:00 - 19:00, Domeček, Vrbnovská ulice 1138. ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY.
Hořovice se připojují! Přijďte si zpříjemnit adventní čas. Zazpíváme si společně koledy...
4 Čtvrtek 13. 12., 14:00 - 16:00, RC Kaleidoskop. VÁNOČNÍ DEKORACE. Přijďte se vánočně
naladit při výrobě vánoční dekorace, která může
posloužit jako dárek nebo výzdoba. Poplatek:
150 Kč. Nutná rezervace na tel.: 602 664 650
4 Pátek 14. 12., 17:00 - 19:00, Domeček, Vrbnovská ulice 1138. WORKSHOP DOMÁCÍ
KOSMETIKY - dárky. Srdečně zveme malé i velké
tvořílky na workshop výroby vánočních dárků
domácí kosmetiky - koupelová vonná sůl, čaj
do koupele a voňavé mýdlo. Cena: 150 Kč pro dítě
s doprovodem dospělé osoby. Lektorka Veronika
Tesařová. Nutná rezervace: ver.sulc@seznam.cz
4 Sobota 15. 12., 16:30 - 18:00, Zámek Hořovice
ANDĚLSKÉ ZVONĚNÍ. Vánoční akce pro děti,
které chtějí poslat dopis Ježíškovi. Doneste svůj
dopis na zámek, předejte ho andělům a můžete
se těšit na Ježíškovu odpověď :-) Navíc vás
čekají Andělské vánoční dílničky a vánoční čaj...
Poplatek děti: 20 Kč, Poplatek dospělí: 40 Kč.
4 Pondělí 17. 12., 14:30 - 16:00, RC Kaleidos-
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kop. NEPEČENÉ CUKROVÍ. Přijďte načerpat
inspiraci pro domácí pečení a společně s dětmi
nějaké udělat. Nutná rezervace 602 664 605.
Poplatek:150 Kč.

n Sedmikráska
Sedmikráska - sdružení osobního
rozvoje, z.s.
www.sedmikraska-horovice.cz
4 MIKULÁŠSKÉ ČTENÍ. 5. 12. středa od
17:00 na Palackého nám. (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. Čekání si můžete zkrátit nejen čertovskými
hrami. Akci pořádáme ve spolupráci se spolkem
SRDCEM V LESE a Zděnou Zaječov.
4 ARTETERAPIE PRO DOSPĚLÉ: 6. 12.
čtvrtek od 18:00, Hořovice, ul. Jungmannova
156, objekt Teza, 1. p., vlevo. Příspěvek 170 Kč
4 ARTETERAPIE PRO DĚTI: 5. a 19. 12.
středy od 14:30 do 15:30, Hořovice, Lidový
dům, klubovna Sedmikrásky. Jedná se o kurzy
pro děti prvního stupně, kde formou hry a výtvarného vyjádření poznávají sebe sama a své místo
ve světě. Sebou: pastelky a pohodlné oblečení.
Příspěvek 80 Kč.
Na všechny akce prosím o závaznou rezervaci:
mobil: 607 185 016 nebo e-mail polak.kamila@
seznam.cz. Pro více informací si přečtěte: www.
polakova-kineziologie.cz.

n Cerhovice
n Kurz odrátkování kamínků
6.12. čtvrtek od 17:00
Moje trucovna, kpt. Kučery 10, Cerhovice, tel.
603 298 240. Vhodné i pro šikovné děti. Můžete si přinést i svoje kamínky. Cena včetně
materiálu a občerstvení 200 Kč.
n KURZ BALENÍ DÁRKŮ
nejen na Vánoce
19. 12. středa od 17:00
Moje trucovna, kpt. Kučery 10, Cerhovice, tel.
603 298 240. Tradičně i netradičně, za využití
různých technik a materiálů. Přineste si dárky k zabalení – troufneme si i na „měkkoně“.
Cena včetně materiálu a občerstvení 250 Kč.

n Lochovice - statek
n I. adventní neděle 2. 12.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
po setmění rozsvítíme, posvětíme a s dětmi si
zazpíváme. Svařákem nebo čajem se zahřejeme.
Vlastní hrnek s sebou. Statek otevřeme v 16 hod.
n ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY na statku
ve středu 12. 12. v 18 hod. otevřeme v 17 hod.
n III. adventní neděle 16. 12.
8. LOCHOVICKÝ VÁLEČEK- soutěž o nejlepší vánoční cukroví, 13:00-14:00 příjem
cukroví do soutěže, 14:00- 14:30 vyhodnocení
porotou, 15:00 vyhlášení vítěze a předání cen.
Vystoupení skupiny SAXTET – saxofonový
soubor z Hořovic

n Prodej stromků: 16. 12. (v rámci soutěže)
a pak 21.-23. 12. 2018 9:00-16:00
n Prodej kaprů: 21. - 23. 12. 9:00-16:00 (Sobota pouze do vyprodání cca do 14. hod..)

n Zaječov
n ADVENTNÍ KONCERT
VE SVATÉ DOBROTIVÉ
9. 12. neděle od 14:00
Vystoupí smíšený pěvecký sbor BONBON.
Sbormistr: Mgr. Bohumila Vokáčová. Instrumentální doprovod: Marcela Šlossarová –
akordeon, Pavel Novák – trubka. V programu
zazní vánoční písně a koledy, hudba starých
mistrů a Česká vánoční mše koledová ANTONÍNA HRADILA. Vstup dobrovolný. www.
zdena-zajecov.estranky.cz

n Zbiroh
n STOLETÍ VE VÁNOČNÍCH
POHLEDNICÍCH PhDr. Jiřiny Hánové
Městské muzeum Zbiroh Vás srdečně zve
na zahájení výstavy Století ve vánočních pohlednicích PhDr. Jiřiny Hánové. Jak už název
naznačuje, muzeum v tomto jubilejním roce
závěrem přináší výstavu ke 100. výročí republiky. Výběr z bohaté sbírky představí pohlednice z období vzniku republiky až po současnost.
Výstava bude přístupná do 6. ledna 2019.

n Žebrák
Kulturní klub
n ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
1. 12. sobota od 16:00
Sbor dobrovolných hasičů strom ozdobí a Sokol zajistí program. Srdečně Vás zvou oba tyto
spolky na příjemné zahájení letošních vánočních svátků.
n MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO DĚTI
2. 12. neděle od 15:00
Do KK přijde Mikuláš a čert se svými písničkami, soutěžemi a samozřejmě nadílkou.
O dobrou náladu se postará DJ Karel Moravec.
Vstup 50 Kč.
n DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA
O víkendu 1. a 2. prosince bude ukončena divadelní přehlídka Erbenův Žebrák. Divadelní soubor odehraje hru Otylka, vždy od 14. a 18. hodin.
n DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
„Uklízečka“
3. 12. pondělí od 19:30
V hlavní a jediné roli Marek Smied. Vstupenky v KK.
n VÁNOČNÍ SETKÁNÍ S DŮCHODCI
5. 12. středa od 16:00
Pravidelné setkání s důchodci města a okolí.
K tanci a poslechu hraje Ing. Jungmann.
n VÁNOČNÍ VYPRÁVĚNÍ
ZDEŇKA TROŠKY
6. 12. čtvrtek od 18:00
Zdeněk Troška spolu s písničkářkou Simonou
Klímovou. Vstupenky 300 Kč v KK.
n ZÁVĚREČNÝ VĚNEČEK V TANEČNÍCH
7. 12. pátek
Poslední lekce v tanečních proběhne za doprovodu živé kapely DYNAMIC BAND. Jste
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kulturní servis - školství
srdečně zváni podívat se co se mladí naučili
a jaké udělali pokroky.
n PEKLO V PARKU
8. 12. sobota od 17:00
n VELKÝ VÁNOČNÍ KONCERT
S JOSEFEM VÁGNEREM
15. 12. sobota v 18:00
Vstupenky za 180 Kč v KK.
n VÁNOČNÍ DISKOTÉKA
s DJ Martinem Šmídem
25. 12. úterý od 21:00
n SILVESTR
31. 12. pondělí od 20:00
Poslední den tohoto roku bude patřit Silvestrovské zábavě v doprovodu kapely Caroline Band
z Kladna. Vstupenky je možné pořídit v KK
za cenu 450,- Kč /v ceně raut a přípitek/. Hlavní
cenou vstupenkové tomboly je víkendový pobyt.

Vánoce s Rybou
Žáci ZUŠ Hořovice z tříd Květuše Ernestové uskuteční v adventním čase řadu
koncertů, jejichž program je sestaven převážně ze skladeb Jakuba Jana Ryby. Jeho
nejznámější dílo, Českou vánoční mši
z roku 1796, provedou ve výjimečném
obsazení dětskými sólisty 12. 12. od 16:00
ve vstupní hale Domova Na Výsluní v rámci projektu Česko zpívá koledy 2018 a 21.
12. od 17:00 v kostele Nejsvětější Trojice
na Palackého náměstí, kde bude již tradičně rozdáváno Betlémské světlo. Spoluúčinkuje Brass Ensemble.
Srdečně zveme.

O vánoční naději ...

n Turistická pozvánka
Pozvání na komentovanou
pěší vycházku na Plešivec
Zveme všechny zájemce na Výlet za historií a
bájemi Olympu Brd - Plešivec. Vycházka s průvodcem se koná dne 8. prosince od 9:30 hodin
od závory na Klínku. Tam dojedete autem ze
směru od Lochovic, na první křižovatce v Jincích doleva. Vyjedete do lesa, kde na jeho vrcholu po levé straně je závora, tam zaparkujete.
Nebo vlakem do Jinec, kde po vlastní ose jdete
směrem do města, projdete městem a stejně
jako autem vystoupáte na Klínek. Pěšky je cesta o 2 km delší s výrazným stoupáním. Návrat
cca po 3,5 – 4 hodinách zpět na Klínek. Bližší
informace pod záložkou „Akce PRŮVODCE“
na webových stránkách horovice-ubytovani.cz.
Na akci se lze přihlásit na tel. č. 603 964 553.

n Církve
Vánoční pořady v evangelickém kostele
v Hořovicích:

n 2. 12. - první Adventní neděle: 8:30 Bohoslužby
s vysluhováním Večeře Páně
n 9. 12. - druhá Adventní neděle: 8:30 bohoslužby;
n 16. 12. - třetí Adventní neděle: 10:00 Vánoční
zvěstování dětí a mládeže (vánoční hra „O mudrcích a lidech“).
n 23. 12. - čtvrtá Adventní neděle: 8:30 Bohoslužby
n 25.12. - Boží hod vánoční: 8:30 Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně.
n 30.12. - Poslední neděle v občanském roce: 8:30
Bohoslužby

Lukáš 1,26 – 38; Matouš 1,18 - 25
Evangelium je zvěst o záchraně člověka. Tehdy v Judsku očekávali, že davidovský Mesiáš zbaví zemi vnějšího ohrožení a poroby a nastolí davidovské nebo
přímo Boží království. Dneska vidí mnozí spásu třeba
v odvolání vládnoucích jednotlivců, popř. celé garnitury politiků. Jenomže oni po té změně nastoupí jiní
a nebývá to o moc lepší. Poměry i to, kdo je u moci,
odráží totiž spíš to, jací jsme my. Nejsou nikdy jenom
dílem jednotlivců. Spolutvoříme je všichni. Bez té
hlubší proměny, která se týká jednoho každého z nás,
se nic nezmění. Však také anděl podle Lukáše říká
„neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů“ nebo „ze
všech jeho nepravostí“.
Ale jak? Nějakým zázrakem shůry, který způsobí,
že se všichni lidé polepší nebo zůstanou jen ti dobří?
Snad právě kvůli tomu, abychom to – třeba i v dobré
víře – nepopletli, abychom si všimli, že ta boží vánoční naděje je jiná, postavil Matouš vedle sebe a k sobě
ta dvě odlišná jména – „Ježíš“ (Bůh je spása, Bůh
zachraňuje) a „Immanuel“ (Bůh s námi). Aby bylo
zřejmé, že to vysvobození, o kterém anděl mluví, se
nezakládá a nestojí na tom, že my budeme s Bohem,
ale že Bůh je s námi; že tu vzdálenost a odcizení, způsobené našimi nepravostmi, nepřekračujeme my, ale
on; že s ním můžeme počítat v těchto poměrech a i při
své všelijaké člověčině a ne až tehdy, když se z toho
všeho vyhrabeme. A chce být s námi i v tom, co nedovedeme vidět jinak než jako průšvih. I tam, kde ho
vůbec nečekáme. O tom jsou přece vánoce a ta radost
veliká pro všechen lid, kterou i letos oslavíme. Moci
chtiví potentátci, trable s daněmi i lidská nevšímavost
a lhostejnost v tom příběhu jsou. Nezmizeli. A přesto není svět bohapustý. Protože do něj Bůh vstoupil,
protože se to všechno rozhodl sdílet s námi. Proto je
možné setkat se s láskou nejen v pohodlí a klidu, ale
i ve chlívě. Taková je naděje Vánoc.
Radostné a pokojné Vánoce Vám všem přeje
Samuel Hejzlar, evang. farář v Dobříši a Hořovicích

Verze 1 – základní:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2019

Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště,
Hořovice,
Palackého náměstí 100
tel: 731582691 ; 311516792
STUDIJNÍ NABÍDKA ŠKOLY od 1.9.2019
Dny otevřených dveří: 19.1. a 16.2.2019

I. Maturitní studijní obory (čtyřleté denní studium):
Přírodovědné a technické obory:
1601M/01 Ekologie a životní prostředí
2942M/01 Analýza potravin 43-41-M/01 Veterinářství – nový obor
Ekonomické obory:
6341M/01 Ekonomika a podnikání
6341M/01 Ekonomika a podnikání / Obchodní akademie –
nový školní vzdělávací program
Technické obory:
1820M/01 Informační technologie
2341M/01 Strojírenství

II. Technické obory s výučním listem (tříleté denní
studium):
2351H/01 Strojní mechanik - Zámečník
2352H/01 Nástrojař - Nástrojař, Technik/čka - specialista na
kompozitní materiály
2652H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje
– v povolovacím řízení

web: http://www.soshorovice.cz
f: facebook.com/sosasouhorovice

www.mesto-horovice.cz
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Každou adventní neděli budou uveřejněny ukázky
z knih týkající se adventu nebo Vánoc.
Vaším úkolem je najít správný název knihy, ze
které ukázka pochází, a jejího autora.

Soutěžit mohou jak děti (do 15 let),
tak i dospělí.
 Ukázky a obrázky najdete na webových stránkách
mkc-horovice.cz, v prostorách knihovny nebo je možné se
zaregistrovat na emailové adrese adventnisoutez@seznam.cz
a ukázky Vám budou posílány na uvedenou emailovou adresu.
 Pro usnadnění bude ve středu uveřejněna nápověda.
 Svoje odpovědi zasílejte na email: adventnisoutez@seznam.cz
nebo je odevzdejte v knihovně.
 Uvádějte své jméno a příjmení, čtenáři knihovny č. legitimace,
ostatní prosím o uvedení kontaktního údaje.
 Soutěžit může každý, členství v knihovně není podmínkou.
Správné odpovědi budou zveřejněny první lednový týden 2019.

repríza přednášky z 25.4. v klubu Labe
s promítáním
Přednáší Ing. Petr Ježek

Knihovna Ivana Slavíka
v Hořovicích
13. 12. 2018 od 17:30

vstupné 30 Kč

www.mesto-horovice.cz
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sport
Veřejné bruslení - prosinec 2018
Sledujte rozpis na ww.zs.horovice.cz - může
dojít k změnám
1. 12. sobota

6:15 - 7:15, 18:45 - 20:15

2. 12. neděle

5:45 - 6:45, 13:30 - 15:45

3. 12. pondělí

12:00 - 14:15

4. 12. úterý

12:00 - 15:15

5. 12. středa

12:00 - 15:15

6. 12. čtvrtek

12:00 - 15:15

7. 12. pátek

13:00 - 15:30

8. 12. sobota

6:15 - 7:15, 13:45 - 15:30

9. 12. neděle

5:45 - 6:45, 13:30 - 16:45

10. 12. pondělí

12:00 - 14:15

11. 12. úterý

12:00 - 15:15

12. 12. středa

12:00 - 15:15

13. 12. čtvrtek

12:00 - 15:15

14. 12. pátek

13:00 - 15:30

15. 12. sobota

6:30 - 7:45, 14:00 - 15:30

16. 12. neděle

5:45 - 6:45, 13:30 - 15:45

17. 12. pondělí

12:00 - 14:15

18. 12. úterý

12:00 - 15:15

19. 12. středa

13:00 - 15:15

20. 12. čtvrtek

12:00 - 15:15

21. 12. pátek

13:00 - 15:30

22. 12. sobota

6:15 - 7:15, 12:30 - 15:30

23. 12. neděle

5:45 - 6:45, 13:30 - 16:45

24. 12. pondělí

10:15 - 16:00

25. 12. úterý

8:00 - 20:00

26. 12. středa

8:00 - 15:15

27. 12. čtvrtek

8:00 - 15:15

28. 12. pátek

8:00 - 17:15

29. 12. sobota

6:15 - 7:15, 19:30 - 22:00

30. 12. neděle

8:00 - 10:00, 13:30 - 18:30

31. 12. pondělí

15:00 - 19:30

Eliška Matějková z Hořovic bodovala
na celorepublikových závodech
Největší škola taekwon-do ITF Ge-Baek
Hosin Sool se v podzimních celorepublikových
závodech umístila opět na nejlepších místech!
Jako každý rok se i letos konaly na podzim
dva ze tří nejdůležitějších závodů v roce, a to
sice finále závodů Středisek talentované mládeže a Mistrovství České republiky, které se nám
podařilo vyhrát, a získat tak titul nejúspěšnější
školy ČR již poněkolikáté za sebou. První vítězné závody, Celorepublikové setkání středisek
talentované mládeže, probíhaly o víkendu 13.
- 14. 10. ve sportovním centru ČUS Nymburk.
Středisko STM Praha 2, jehož jsme součástí,
zde své 1. místo vybojovalo s počtem 54 zlatých
medailí (sečteno z obou kol) a závodilo za něj
celkem 86 závodníků.
Mezi nimi soutěžila také Eliška Matějková
z Hořovic. Ta si i přes silnou konkurenci dokázala vybojovat dokonce zlatou pozici ve sportovním boji a bronzovou v sestavách. Nemalý
úspěch pak sklízel mladší žák Matěj Perník,
který dosáhl svého stříbra taktéž za boj. Starší
junior Lukáš Rydrych se rovněž umístil, domů
poté odcházel s bronzem ze stejné disciplíny,
sportovního boje. Robin Balaš získal zcela stejné
ocenění, bronzovou medaili v boji, za své kategorie si bronz odváželi i další dva hořovičtí závodníci, Barbora Smrčinová a Karel Weishampl.
Všichni, až na Elišku, se účastnili také týmových disciplín, odkud posbírali množství dalších
drahých kovů, kupříkladu Dan Vlček a Adam
El-Dunia vysoutěžili v týmovém sportovním
boji mladších juniorů zlaté medaile. Nakonec
Eliška Fuxová soutěžila též ve sportovním boji,
a stejně jako Matěj i ona obsadila druhou, stří-

Každé pondělí od 15:30 - 16:30 a úterý od 15:30
- 16:15 je nábor kluků a holek ve věku 5-9 let.
Nábor je ve spolupráci ČSLH. Do konce roku je
nábor zadarmo. Je pro všechny, kteří se chtějí
naučit hrát hokej, nebo to chtěji alespoň zkusit.

Bazén Hořovice
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- otevírací doba o vánočních svátcích
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24. 12. Pondělí 10:00 - 15:00
25. 12. Úterý
zavřeno
26. 12. Středa 14:00 - 21:00
27. 12. Čtvrtek 14:00 - 21:00
28. 12. Pátek
14:00 - 21:00
29. 12. Sobota 11:00 - 20:00
29. 12. Sobota
8:00 - 20:00
Vánoční plavecká 12 hodinovka
30. 12. Neděle 12:00 - 19:00
31. 12. Pondělí 10:00 - 16:00
1. 1. Úterý
14:00 - 21:00
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29. 12. 2018 od 8:00 – 20:00
AKCE PRO VEŘEJNOST:

AJ
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A
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UPLAV

co největší vzdálenost za 5 min
nebo 100m co nejrychleji

PRO DOBROU VĚC!

Bazén
bude otevřen
v běžném
provozu.

Výtěžek z prodeje a dobrovolné příspěvky
budou věnovány do Domova na Výsluní Hořovice.
Akci pořádá Plavecký oddíl TJ Spartak Hořovice.

brnou příčku, k níž přidala i bronzovou za sestavy. Ve zmíněném boji soutěžila s Aničkou
Fialovou, která z něj nakonec vyšla jako bronzová. Všem jim proto gratulujeme a děkujeme
za jejich odhodlání a snahu.
Mistrovství České republiky se letos uskutečnilo ve sportovní hale v Brně o víkendu 10.
- 11. 11. Dohromady zde soutěžilo 28 škol s 327
závodníky, z nichž bylo opět 86 jednotlivců členy naší školy. K celkovému vítězství nám mimo

n Eliška Matějková (vlevo)
jiné znovu dopomohly závodní výsledky Elišky
Matějkové, která obhájila své třetí místo za sestavy. Stejné ocenění jako v minulých závodech
měli i Barbora s Robinem, 3. místo ve sportovním boji. Matěj Perník také svůj úspěch v boji
prostřednictvím stříbra zopakoval. Lukáš Rydrych, Dan Vlček i Adam EL-Dunia se se svými
týmy probojovali k dvěma 1. místům. Eliška Fuxová za jednotlivce vysoutěžila ve sportovním
boji dokonce zlaté ocenění, společně s bronzovým za sestavy, v nichž Anička Fuxová Elišku
porazila. Všem patří náš velký dík za jejich účast
a úžasný výsledek, kterým přispěli k naší výhře.
Chcete si zacvičit i vy? Setkat se s vítězi a třeba si jednou rovněž zazávodit? Přihlásit se můžete kdykoliv během celého roku! Jen u nás získáte
zkoušky na vyšší pásek a výbavu (dobok, lapa,
chrániče) ZDARMA. Proto neváhejte a přijďte
za námi každé pondělí od 17:00 do Sokolovny
města Hořovice, Tyršova 401, vede Renata Zadražilová, tel.: 725 596 150, a Jana Kundrátová,
tel.: 723 691 771, nebo každou středu v 17:00
do 1. ZŠ města Hořovice, Komenského 1245,
vede mistr Martina Zámečník, tel.: 603 302 739.

n Hořovický měšťan, informační měsíčník města Hořovice, č. 12/2018, ročník XI., vychází 1. 12. 2018.
Vydává Město Hořovice, Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice, IČO 00233242. Telefon: 732 512 821, email: ic@mkc-horovice.cz. Náklad 3 600 výtisků. Redakční rada: Dr. Ing. Jiří
Peřina, Ondřej Vaculík, Mgr. Přemysl Landa, Yvetta Hájková, Radka Kočová. Sazba a tisk: © Reklamní studio Dalmat. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod
evidenčním číslem MK ČR E 11275 (dříve Občan). Distribuce prostřednictvím České pošty zdarma do všech domácností na území města Hořovice. Uzávěrka čísla 12 byla 27. listopadu
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