
Poděkování patří firmě Saint-Gobain/
Sekurit, jmenovitě její obchodní ředitelce 
Ing. Martině Hasmanové za velkorysý příspě-
vek na zvýšení bezpečnosti dopravy v Hořo-
vicích.  Z příspěvku se podařilo pořídit zaří-
zení na měření rychlosti vozidel a vybudovat 
i vybavit bezpečnější přechody pro chodce 

na komunikacích v Tyršově ulici a na Pražské 
mezi radnicí a hotelem Zelený strom. Trvalého 
zájmu o rozvoj našeho města si vážíme a dlou-
hodobá cílevědomá snaha o bezpečnost provo-
zu už zjevně povznesla úroveň více přechodů 
ve městě. - Vše nejlepší v Novém roce 2012! 

Dokončeno bylo a předáno do užívání par-
koviště v ulici U Nádraží (šikmá, zatím nevy-
značená stání po levé straně jednosměrné ko-
munikace). Prosíme všechny, kdo v této ulici 
parkují, aby využívali nového parkoviště a už 
neodstavovali auta na pravé straně ulice. As-
faltový povrch parkoviště získá na jaře příštího 
roku. Pozor, od nádražní budovy ČD směrem 
k Tyršově ulici (na křižovatku s ulicí Spojovací) 
je tato komunikace dvousměrná, takže kdo jede 
na nádraží od Žebráku, nemusí už objíždět přes 
město. (U nádraží ČD se ale musí otočit.) Tento 
provoz pokládejme za zkušební, technický a do-
pravní odbor ho po čase vyhodnotí.  

Dozorčí rada Vojenských lesů a statků, s.p., 
vzala na vědomí usnesení Zastupitelstva města 
Hořovice ze dne 29. 11. 2011, kterým zastu-
pitelé schválili „koupi areálu Starého zámku 
od Vojenských lesů a statků za kupní cenu 35 
mil. Kč + 2% úrok p. a. Úhrada kupní ceny 
bude provedena ve splátkách během šesti let. 

Podmínkou platnosti kupní smlouvy je bez-
úplatný převod Panské zahrady do majetku 
města“. V současné době VLS (ve spoluprá-
ci s námi) připravují prodejní (resp. kupní) 
smlouvu, vycházející z našeho usnesení, kte-
rou by kompetentní orgány VLS měly schválit 
v březnu příštího roku. Do té doby město může 
projednávat jednak nájemní vztah s Policií ČR, 
která by v části Starého zámku měla sídlit, tak 
také pracovat na studii využití a stavebních 
úprav prostor zámku, zejména tzv. hospodář-
ského křídla (bývalé sídlo VLS), tedy I. etapě. 

K 31. 12. 2011 končí nájemní smlouva se 
současným provozovatelem plaveckého areálu. 
Vzhledem k tomu, že provozovatel trvale vyka-
zoval ztrátové hospodaření areálu, rada rozhodla,  
že smlouvu již neprodlouží. Od 1. 1. 2012 bude 
plavecký areál provozovat město prostřednictví 
své příspěvkové organizace, kterou je Městská 
správa bytového a nebytového fondu. Vynasna-

žíme se o plynulý převod správy tohoto zařízení 
(vč. převodu permanentek) tak, aby bazén mohl 
být i po dobu převodu správy pro veřejnost ote-
vřen v obvyklých hodinách. Pokud by snad k ně-
jakému přechodnému omezení provozu mělo 
dojít, věřím, že to plavecká veřejnost přijme s po-
chopením. 

Rada města se postavila odmítavě k zámě-
ru „zkapacitnění“ stáčírny, skladování a výdeje 
PHM v areálu Cintlovka. Firma, jež tento zá-
měr hodlá realizovat, přislíbila dořešit dopravní 
studii: navážení PHM má probíhat po železnici 
v max. množství 720 m3 denně, odvoz však mají 
zajišťovat autocisterny. Obáváme se, že dojde 
k neúměrné dopravní zátěži na nevyhovují-
cích komunikacích (až 30 autocisteren denně) 
a k zátěži životního prostředí. Nicméně areál 
leží v katastru obce Tlustice a naše možnosti 
jako samosprávy  jsou při vyjednávání podmí-
nek provozu omezeny - ale budeme jednat!

Přeji Vám, vážení občané, za všechny zastu-
pitele našeho města v Novém roce 2012 zdra-
ví, optimismus, rozvahu, radost, zdrženlivost 
ve zbytečných požitcích - a také štěstí, které 
nechodí po horách, ale po lidech, a to dokonce 
i v našem městě!

Ondřej Vaculík, starosta
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Měšťan

Plavecký bazén po rekonstrukci otevřen
Po uzávěrce únorového čísla 
Hořovického Měšťana byl po rozsáh-
lé rekonstrukci slavnostně otevřen 
plavecký bazén. Stalo se tako týden 
později než bylo původně plánováno. 
Proč tomu tak je, nám prozradil Miro-
slav Kočárek z firmy Koeko: „Otevření 
plaveckého bazénu v Hořovicích bylo 
naplánováno na 22. ledna, ale z tech-
nologických důvodů bylo zprovoznění 
o týden posunuto. Poslední práce 
probíhají velmi pomalu. Jedná se 
hlavně o detaily, které dokončí vzhled 
obou bazénových hal. Dětský bazének 
je hotov a zbývá jen obložit sloupy 
kolem celého prostoru. Velký bazén je 
napuštěn a byla odzkoušena činnost 
technologie a nového chemického 
hospodářství.

Modernizace Gymnázia Václava Hraběte
náklady na stavební práce budou 
4 111 763 korun, vybavení učeben 
bude stát necelý milion korun. Pro-
jekt je spolufinancován z Regionál-
ního operačního programu regionu 
soudržnosti Střední Čechy ve výši 
92,5% způsobilých výdajů.

-gvh-

Město Hořovice v lednu zahájilo re-
alizaci projektu Modernizace Gym-
názia Václava Hraběte v Hořovicích. 
Cílem projektu je zlepšení kvality 
výuky a rozšíření možnosti vzdělávání. 
Součástí projektu je nákup nového 
vybavení, modernizace technického 
vybavení školy, snížení energetické 
náročnosti budovy, kterou zajistí 
výměna oken, rekonstrukce sociálního 
zařízení a výměna osvětlení. Celkové 

Setkání skautů, old skautů
a přátel Junáka Hořovice

U příležitosti 20. výročí obno-
vení skautingu v Hořovicích 
po listopadu 1989 si vás
dovolujeme pozvat na setkání 
oldskautů, bývalých členů skautského 
střediska a přátel Junáka, které se 
uskuteční v sobotu 6. února od 15 ho-
din ve skautské klubovně u Dražovky. 
Během setkání si zavzpomínáme 
na uplynulá léta od počátku vzniku 
Junáka v Hořovicích v roce 1923 až 
do současnosti. Povíme si o dnešní sit-
uaci a o našich plánech do budoucna.

Na setkání se těší Abbé, Linka a Anča.

První vzorky vody byly odebrány a 
výsledek je výborný, kvalita splňuje 
všechny parametry vyhlášky. Nyní 
se jen čeká na dodavatele stavby, 
který dokončuje poslední úpravy
a mohl být po kolaudačním řízení 
spuštěn zkušební provoz. 

Senioři tradičně zakončili rok v sále radnice

V chodbách a sociálních zařízeních byly 
osazeny nové panely ústředního topení 
a instalovány nové sušáky REZ s ra-
darovou technikou.

dokončení na 2. straně

Bohumila Vojíře, pořadem provázel 
Karel Vydra. Příjemným zpestřením 
bylo vystoupení dětí z taneční školy 
Blanky Vášové, stejně tak jako mladých 
kytaristů ze Základní umělecké školy 
Rožmitál pod Třemšínem. Vyvrc-
holením bylo vystoupení tanečního páru 
Veronika Hrubcová- Štěpán Lukeš z Klu-
bu tanečního sportu Příbram, jejichž 
předvedené tance byly skutečným 
uměleckým zážitkem. Všichni účinkující
byli odměněni zaslouženým potleskem.
Dle ohlasu účastníků je možno kon-
statovat, že akce přispěla ke zpestření 
života hořovických seniorů a měla u 
většiny z nich úspěch. Zaměstnanci i 
obyvatelé Domova Na Výsluní, Hořovice 
rádi uvítají návštěvníky i na akcích 
pořádaných nejen pro obyvatele a klien-
ty Domova Na Výsluní přímo v objektu 
zařízení.

Domov Na Výsluní Hořovice

Již tradičně se sešli senioři ve velkém sále
hořovické radnice na předvánočním 
setkání pořádaném Domovem na 
Výsluní, Hořovice. K poslechu i tanci 
hrála Hořovická muzika
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Uzavírka silnice
u Harmoniky
V době od 1. 8. do 30. 11.2010 je plá-

nována rekonstrukce železničního mos-
tu u Harmoniky. V této době bude silni-
ce II/114 uzavřena a příjezd na Sklenář-
ku bude možný pouze přes Cintlovku tj. 
ulicí Plzeňskou.

V této době nebude obsluhována za-
stávka Hořovice, Sklenářka I náhrad-
ní zastávkou pro linky C9 MHD Hořo-
vice, C31 Hořovice - Příbram, C33 Ho-
řovice - Všeradice - Nesvačily, C34 Ho-
řovice - Zbiroh, C35 Hořovice - Komá-
rov - Strašice, C43 Hořovice - Podlu-
hy - Křešín, C44 Hořovice – Praskolesy, 
C45 Hořovice - Zadní Třebaň, C49 Ho-
řovice – Lochovice, 470810 Cekov - Ka-
řez - Hořovice bude zastávka Hořovice, 
Cintlovka. Obsluha sídliště Sklenářka 
bude prováděna pouze linkami jedou-
cími přes zastávku Hořovice, Sklenář-
ka II. Přeprava zdarma bude z/do zastá-
vek v Hořovicích do/z zastávky Hořovi-
ce, Sklenářka I možná při použití linky 
C 32 210032 Hořovice - Žebrák - Brou-
my náhradou za linku C34.

Ing. Miroslav Vacek, vedoucí provozu 
osobní dopravy PROBO BUS a.s.

Hořovický fotbal oslavil sté narozeniny
Doslova vyšňořený hořovický Městský sta-

dión přivítal v sobotu 17. července účastní-
ky oslav 100 let založení organizované kopa-
né v Hořovicích. V rámci celého dne se setkala 
řada známých, kteří se okolo fotbalu pohybovali 
nebo pohybují a setkání využili k zavzpomíná-
ní. Ti nejstarší si prohlédli kabiny a zázemí v tri-
buně, ti o něco mladší nastoupili na trávníku.

 Prvním bodem oslav 
přímo na zeleném paži-
tu byl zápas staré gardy Ho-
řovic s Viktorií Plzeň. Ta, ve-
dená Ivanem Bicanem, při-
jela ve velmi dobrém slože-
ní, jenže hořovický tým měl 
také svojí kvalitu. Vždyť se 
v něm objevili i bývalí prvo-
ligoví hráči Grund, Mojžíš 
a Vyskočil. Zápas přinesl zají-
mavé momenty a skončil vý-
sledkem 2:2. 

Po skončení zápasu 
si na trávníku zatrénova-
la mladší přípravka a ostat-
ní si to zamířili do přísálí Společenského domu, 
kde se konalo slavnostní posezení. V jeho rámci 
všechny přivítal předseda FK Hořovicko Luboš 
Bureš, přítomné pozdravili i senátor Jiří Ober-
falzer a krajský zastupitel Jan Skopeček. Hlavní 
slovo pak měl bývalý divizní hráč, městský za-
stupitel a ředitel hořovického gymnázia Jiří Vl-
ček, který věcně a vtipně glosoval výročí sta let. 
Pak již nastala chvíle k tzv. „pokecu“, ve kterém 
někteří pokračovali přímo na místě a další smě-
řovali své kroky opět na hřiště, kde od půl dru-

hé začínal Podbrdský pohár dospělých. Ten při-
nesl v úvodním zápase doslova šok, když domá-
cí jedenáctka porazila jeden z předních celků B 
skupiny divize Admiru Praha nevídaným způ-
sobem 8:1. O góly se podělili dvakrát Veselý, Šu-
bert a Hruška, jednou se přidali Rampa a Kova-
řík. V dalším zápase zdolaly Horní Měcholupy 
Litvínov 2:0. Po druhém semifinále nastoupili 

na plac hráči mladších přípravek FK Hořovicko 
a Olympie Zdice, kteří předvedli své dovednosti 
před zraky přítomných diváků. Domácí zvítězili 
3:0 a byli odměněni potleskem.

 V zápase o 3. místo Podbrdského poháru 
se střetla Admira Praha s Litvínovem a zvítězi-
la po dramatickém boji 3:2. Před finálovým zá-
pasem předali domácí funkcionáři rozlučkové 
předměty dorostencům, kteří přešli do dospělé 
kategorie a senátor Jiří Oberfalzer prezentoval 
svůj dar ke sto letům od Nadačního fondu Leto-

rosty. Nutno podotknout, že celá akce se konala 
za finančního přispění hejtmana Středočeského 
kraje Davida Ratha a starosty Hořovic Luboše 
Čížka. Oba se však nemohli dostavit kvůli zane-
prázdněnosti stejně jako předseda ČMFS Ivan 
Hašek. Všichni zaslali omluvu a blahopřání.

 Do finále nastoupili domácí proti Horním 
Měcholupům a zápas skončil i přes několik šan-
cí na obou stranách bez branek. O vítězi tak roz-
hodovaly penalty, v nichž pražský tým zvítězil 
4:2 a získal tak hlavní trofej. Vítěz turnaje při-
jel s kvalitním kádrem, který bude po propojení 
s Viktorií Žižkov B nastupovat ve třetí lize, tak-
že to byl těžký soupeř a Hořovicko obstálo vý-
tečně. Po předání cen se ještě diskutovalo přede-
vším o fotbale, který v sobotu 17. července v Ho-
řovicích vyhrál na celé čáře!

-jb-

Dostavba kanalizační sítě
V roce 2010 byl zahájen projekt Dostav-

ba kanalizační sítě v Hořovicích. Nová kana-
lizace včetně veřejných částí přípojek v dél-
ce 1,57 km bude vybudována v ulici U Kou-
paliště, Cihlářská, Rpetská a na sídlišti Karla 
Sezimy. Realizací akce bude vytvořen před-
poklad pro nové připojení 180 ekvivalent-
ních obyvatel Hořovic. Na ČOV Hořovi-
ce bude možno odstranit navíc 7,20t/rok 
CHSKCr a 3,40 t/rok NL.  Tento projekt je 
spolufinancován Evropskou unií - Fondem 

soudržnosti a Státním fondem životního 
prostředí ČR v rámci Operačního progra-
mu Životní prostředí. Projekt bude dokon-
čen v roce 2011. Celkové uznatelné nákla-
dy projektu jsou 5 968 428 Kč, dotace z fon-
du EU činí 5 073 164 Kč a dotace SFŽP ČR 
298 421 Kč.
odbor technický a dopravní MěÚ Hořovice

Hořovice(srpen2010).indd   1 7/20/10   11:06 PM

1
2012

Měsíčník Města Hořovice
4. ročník / zdarMa

Zastupitelé odhlasovali koupi Starého zámku

V novém roce 

2012
vám přejeme
co nejvíce 
pozitivního 
světla, 
zdraví a úspěchů

Zahájení výběrového 
dotačního řízení

Město Hořovice vyhlašuje, na základě 
usnesení rady města Hořovice č. 22/2011 ze 
dne 24. 11. 2011, výběrové řízení o poskyto-
vání dotací z rozpočtu města pro rok 2012. 
Dotace budou poskytovány na oblasti:
1. školství, 2. kultura a církev, 3. sport, 4. zá-
jmová činnost dětí a dospělých, 5. zdravotní 
a sociální, 6. práce s dětmi a mládeží, 7. ostat-
ní blíže nespecifikované

Žádost o dotaci může předložit ten sub-
jekt, který je hlavním realizátorem předklá-
daného projektu. Znamená to, že veškeré 
náklady a příjmy související s projektem musí 
projít přes účetnictví. Dotace se poskytuje 
na neinvestiční výdaje.

Žádosti o dotaci budou předloženy na for-
mulářích, které jsou uveřejněny na webových 
stránkách města, případně je možno si je vy-
zvednout na odboru finančním a školství MěÚ 
Hořovice. Podmínkou zařazení do výběrového 
řízení je předložení žádosti do 31. ledna 2012, 
včetně vyúčtování dotace z předchozího roku.
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O dobrém, a také o Mirkovi Kováříkovi

Městské kulturní centrum muselo zrušit své 
kulturní a společenské programy, zavřít také 
Knihovnu Ivana Slavíka a Infocentrum, nicmé-
ně pracovnice MKC dobrovolně prokazují také 
jiné schopnosti – neprodleně založily „kroužek 
šití“, spíše téměř manufakturu, a začaly šít roušky 
nejen pro zaměstnance Městského úřadu Hořo-
vice, ale také pro pracovníky našich Technických 
služeb. A roušky dodaly např. i dělníkům, kteří 
nyní pracují na úpravě (adaptaci) zbývajících 
vnitřních prostor části hospodářské křídla Staré-
ho zámku, a jiným.  Do „kroužku šití“ se zapojil 
také ředitel MKC Mgr. Přemysl Landa. 

Díky pochopení a dobré vůli stavební firmy 
Hora, s. r. o., která provádí adaptační stavební 
práce, se využije současného zavření Knihov-
ny k přednostnímu provedení stavebních prací 
v kancelářích MKC. Pomoc při stěhování nabíd-
ly také naše Technické služby. 

Další aktivitou MKC je součinnost v rámci 
literárního festivalu Hořovice Václava Hraběte 
při vyhodnocování literárních prací, zaslaných 
mladými autory do soutěže. Porota pod vede-
ním osvědčeného předsedy, literárního vědce 
Jiřího Zizlera, se sice scházet nemůže, nicméně 
hodnocení prací (a dohadování o oceněných) 
uskutečňuje prostřednictvím internetu. 

Sám festival HVH se má konat 24. a 25. 
dubna 2020. Doufejme, že tou dobou již dojde 
také k uvolnění alespoň některých omezení, tý-
kajících se pořádní kulturních a společenských 
akcí. Pokud ne, sám festival se sice konat bude, 
ale zúží se na literární soutěž, kdy vyhodnocení 
a vyhlášení výsledků proběhne pouze prostřed-
nictvím elektronické komunikace, v interneto-
vém prostředí a v dalších sdělovacích prostřed-
cích – tisku, popř. rozhlase.

Veřejnost zaznamenala také úmrtí významné 
osobnosti, až bytostně spjaté s tvorbou Václava 
Hraběte – Mirka Kováříka. Ten byl pravidel-
ným (a zakládajícím) účastníkem festivalu HVH 
a uhrančivým recitátorem Hrabětových básní. 
V Kováříkovi odešel asi také náš největší znalec 
a neúnavný propagátor současné básnické tvor-

n Nedostatek roušek přiměl tisíce lidí, aby si je vytvořili sami. Přidaly se k nim i zaměstnankyně ho-
řovické knihovny a informačního centra. A kolik jich ušily? To nepočítaly. Rozdávaly je všem, kdo je 
potřeboval. Poděkování patří všem, kteří darovali látky, nitě, nebo dokonce zapůjčili šicí stroj. V Ho-
řovicích byla ale celá řada dalších minidílen, kde se roušky šily. Například v Domově Na Výsluní 
a v Městské mateřské škole Hořovice. Na snímku knihovnice Eva Kocourková. Foto: Radka Vaculíková

Důležité informace z města Hořovice k situaci týkající se
Koronaviru - COVID 19 najdete také na stranách 3 a 12!

Aktuální nařízení vlády, ohledně režimu po dobu koronavirové pandemie,  sice omezila náš občanský a společenský život, 
na druhé straně tíživá situace oživila schopnost společnosti pomáhat bližním a solidarizovat se.

by mladých lidí, z nichž mnohé dnes již známé básníky „objevil“ díky svému pořadu Zelené peří. 
Obdivovali jsme jeho vitalitu a schopnost vcítění do duševních hnutí nejmladší generace. Nikdy niko-
ho nezatracoval! MKC připravuje v rámci festivalu Hořovice Václava Hraběte vzpomínkový program 
na Mirka Kováříka, i ten by se v případě trvajících zákazů musel odložit. Pro kulturní život v oblasti 
poezie je Kovářík v Hořovicích zásadní osobností, a pro nás, kteří jsme ho poznali, zdrojem trvalého 
optimismu i mnohých tvůrčích inspirací. Vždy jsme se na něj těšili. 

Ondřej Vaculík, místostarosta města Hořovice
HOŘOVICE VÁCLAVA HRABĚTE 2020

Dne 15. března bylo ukončeno přijímání soutěžních prací v oblasti prózy a poezie. Celkem je přihláše-
no přes 100 prací od více jak 80 autorů z celé ČR. V současné době tyto soutěžní práce hodnotí 6-ti členná 
porota. Z důvodu opatřeních, které vyhlásila Vláda ČR, probíhá hodnocení a komunikace poroty elek-
tronicky. Vyhlášení výsledků soutěže včetně doprovodného jarního festivalu je plánované na dny 24. a 25. 
dubna. Celý program je v kulturním přehledu v tomto vydání Měšťana. Pokud by trvala opatření a ne-
mohla se akce pořádat pro veřejnost, budou výsledky soutěže vyhlášeny elektronicky a prostřednictvím 
medií. Ceny následně poslány poštou. Určitě by nás tento způsob zakončení celé soutěže velice mrzel, ale 
zdraví nás všech je přednější před jakoukoli akcí.                Mgr. Přemysl Landa, ředitel MKC Hořovice
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Profesor Petr Drulák z Hořovic v roz-
hovoru pro Hořovický Měšťan uvádí, že 
měl vždy respekt k lidem, kteří část své-
ho času věnovali městu. Na začátku letoš-
ního roku i on projevil vůli pracovat pro 
město.  

„Profesoru Petru Drulákovi jsme nabídli 
čestnou funkci zmocněnce pro partnerství, kte-
ré máme s německým městem Gau-Algesheim 
a italským městem Ronzo Chienis. Vzhledem 
k tomu, že zastával pozici velvyslance ve Francii 
a náměstka ministra zahraničí, domníváme se, 
že tato aktivita je mu nejbližší,“ konstatoval sta-
rosta Jiří Peřina, který se hostům z partnerských 
měst vždy věnuje. „Máme velkou radost, že se 
k nám Petr Drulák přidává. Získáváme někoho, 
kdo spolupráci organizačně i vztahově zastřeší,“ 
doplnil Jiří Peřina s tím, že Petr Drulák nebude 
za svou aktivitu pobírat žádnou odměnu. 

Petr Drulák ochotně přiblížil podobu spolu-
práce v rozhovoru. 

n Jak vnímáte part-
nerství všeobecně?

Myslím, že jsou 
velmi důležitá. Když 
jsem působil ve Fran-
cii jako velvyslanec, 
účastnil jsem se 
v rámci partnerské 
spolupráce českých 
a francouzských měst 
řady akcí. Při vzniku 
některých z nich jsem 
i pomáhal. Mám rád 
hmatatelné věci, v di-
plomacii jich ale moc 
není. Toto je naprosto 

reálná věc, kdy se lidé sejdou a vzájemně udělají 
něco konkrétního. Ať už je to výstava, nebo spor-
tovní turnaj. Důležitá jsou i přátelství, která vzni-
kají. To už je sice abstraktnější, ale to, že se lidé 
setkávají a nějakým způsobem jsou schopni se 
na něčem dohodnout, je také moc důležité.

n To platí na všech úrovních?
Vnímám to i jako otázku velké politi-

ky, jako otázku evropskou. Dnes je Evropa 
ve zjednodušeném chápání spojována pouze 
s Bruselem, s bruselskou byrokracií. Tak Evro-
pa nemůže přežít. Aby přežila, musí existovat 
normální mezilidské vztahy na nejnižší úrov-
ni.  V tom si myslím, že partnerství měst hraje 
důležitou roli. 

n S čím hodláte jako zmocněnec pro 
partnerství v Hořovicích začít?

Nyní nepřicházím s hotovým záměrem, si-
tuaci si potřebuji zmapovat. V první fázi vše 
probereme s místními, s představiteli spol-
ků i s občany. Chtěli bychom si ujasnit, jak 
na tom jsme se zájmem o spolupráci s před-
staviteli těch dvou partnerských obcí, které 
máme v Porýní a Tyrolích, jaká je reálná ka-
pacita Hořovic. To znamená, co do partnerství 
Hořovice mohou dát a co chtějí dát. To jsou 
dvě různé věci.  

n Co by mohlo následovat?
V okamžiku, kdy bychom například zjistili, 

že můžeme hodně, ale chceme málo, vznikne 
prostor začít lidi přesvědčovat, že to má smysl. 

n Jakou podobu by mohla hořovická 
partnerství mít?

Partnerství jsem dosud pozoroval z vnějšku. 
Z těchto zkušeností, je zřejmé, že se vždy jedná 
o nějakou návštěvu a v rámci ní se konají dopro-
vodné akce. Řekl bych, že tyto doprovodné akce 
jsou základem. Mohou být z oblasti kulturní 
i sportovní. Kulturní akce mohou mít podobu 
volejbalového, fotbalového nebo tenisového tur-
naje. Rád bych zmínil i oblast školství, například 

vísecká základní škola má velmi zajímavý spor-
tovní projekt, štafetový běh, který by se měl letos 
uskutečnit. V Hořovicích jsou už projekty, které 
běží a běží dobře. Pokud by pomohlo, rád bych je 
něčím doplnil. V tom bych viděl svou roli. 

n Jak mohou hořovická partnerství pod-
pořit samotní obyvatelé města?

Ve francouzských obcích existují na úrovni 
občanské společnosti instituce, kterým se říká 
výbory partnerství. Jsou to lidé z obce, kteří 
mají o věc zájem a kteří se společně domlouva-
jí, co by se mohlo udělat. Nemyslím, že bychom 
zde měli zakládat formální struktury, ale bylo 
by dobré, kdyby se utvořil neformální okruh 
zájemců mimo aparát města. S městem by sa-
mozřejmě spolupracoval, ale bylo by jasné, že to 
je něco, co zajímá občany. To by bylo užitečné. 
Nikde nejsou lidi přirozeně připraveni se anga-
žovat, to je celkem normální, ale když vidí něco, 
co dává smysl, postupně k tomu dospějí. Vý-
zvou je, jakým způsobem o těch věcech předem 
informovat, jakým způsobem vzbudit zájem. 

n Co mohou partnerství lidem přinést?
Přirozená lidská potřeba je komunikovat. 

Pro řadu lidí může být zajímavé, když vyje-
dou ven, když někdo z venku přijede do jejich 
města. Lidé se navíc mohou zdokonalovat 
v cizí řeči, navazovat zmíněná přátelství. To 
vše obohacuje život. 

n Je výjimečné, aby o město velikosti Ho-
řovic měli zájem dva zahraniční partneři?

Myslím, že to úplně výjimečné není. Hořo-
vice nejsou žádná vesnice, jsou město. Máme co 
nabídnout. Myslím, že dvě partnerská města jsou 
dobrý základ. Uvidíme, čím vším se dá naplnit. 
Kontakty jsou, návštěvy se uskutečňují. Nyní si 
kladu otázku, kam až můžeme vztahy posunout. 

n Co váš přimělo podporovat město?
Vždy jsem měl respekt k lidem, kteří část 

svého času věnovali městu. Myslím, že teď při-
šel čas, abych městu také něco dal. 

n Jak se mohou lidé připojit k partnerské 
spolupráci?

Rád bych vyzval každého, koho to zajímá, 
aby mne oslovil. Může k tomu využít emailo-
vou adresu drulak@mesto-horovice.cz 

VIZITKA

Profesor Petr Drulák (47) vedl Ústav 
mezinárodních vztahů, působil na pozici 
náměstka ministra zahraničí, zastával 
pozici velvyslance ve Francii. Je peda-
gog, má zkušenosti akademické i prak-
tické.  V určité části života se věnoval 
i publicistice, v tom nyní pokračuje. 

Petr Drulák: Dvě partnerská města 
jsou pro Hořovice dobrý základ

n Rada města Hořovice zřídila na svém únoro-
vém jednání pozici zmocněnce pro partnerství 
v rámci mezinárodní spolupráce města. Do této 
funkce byl ustanoven pan Prof. Petr Drulák. 
Foto: Radka Vaculíková

n Partnerství s italským městem Ronzo Chienis se začalo rodit v roce 2018. 
Foto: Radka Vaculíková
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! Město Hořovice informuje:
Koronavirus - COVID 19

Nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212

PŘENOS NÁKAZY
n Kapénková infekce
n Blízký kontakt s dalším člověkem, který trvá déle než 15 minut

NEJOHROŽENĚJŠÍ SKUPINY OBYVATEL
n Senioři
n Chronicky nemocní
n Lidé s oslabenou imunitou

PRŮBĚH ONEMOCNĚNÍ
n Z převážné části má onemocnění velmi lehký průběh, často podobný 
    například nachlazení či chřipce bez dalších komplikací nebo zvláštností

PŘÍZNAKY
n Respirační obtíže n Zvýšení tělesné teploty n Zvýšené pocení
n Bolesti svalů n Únava n Zhoršení dýchání

JAK SE CHRÁNIT
n Pečlivé dodržování hygieny rukou – myjte si ruce co nejčastěji 
    vodou a mýdlem 
n Pravidelně otírejte dezinfekčními prostředky vlastní předměty, 
    například mobilní telefon
n Posilujte svoji imunitu – dostatečný přísun vitamínů, potraviny obsahující 
    laktobacily, pestrá strava včetně čerstvé zeleniny a ovoce
n Používejte jednorázové kapesníky a poté je vyhoďte
n Noste roušky, případně si zakryjte obličej šátkem nebo šálou
n Vyhýbejte se kontaktu s osobami, které mají příznaky respiračního 
    onemocnění
n Při kýchání nebo kašli si zakrývejte obličej kapesníkem nebo předloktím
n Nedotýkejte se obličeje, před každým jídlem si umyjte ruce
n Nepodávejte si s dalšími lidmi navzájem ruce, nelíbejte se ani na tvář, 
    co nejvíce se vyvarujte přímému kontaktu
n Při komunikaci s dalšími lidmi dodržujte co nejdelší vzdálenost 
    (alespoň 2 metry)

Mimořádná opatření v Hořovicích
Otevírací doba Městského úřadu Hořovice
Podatelna v budově radnice: PO 8:00 - 11:00, ST 14:00 - 17:00.  
Upozorňujeme občany, že otevírací doba se může s ohledem na aktuální nařízení vlády změnit.  
Pracoviště dopravně správních agend (občanské a řidičské průkazy, cestovní doklady a evidence vozidel) pouze pro klienty přes rezervač-
ní systém. Žádáme občany, aby osobně vyřizovali jen nezbytně nutné záležitosti a s úředníky komunikovali především e-mailem nebo tele-
fonicky. Při osobním jednání na úřadě používali roušky nebo si jiným vhodným způsobem zakryli obličej (například šátkem nebo šálou).   
E-mail:  e-podatelna@mesto-horovice.cz
Tel.: 311 545 301 
Rozvoz obědů a nákupů
V provozu jsou dvě informační telefonní linky určené občanům nad sedmdesát let nebo lidem se zdravotním handicapem, kteří nema-
jí nikoho, kdo by se o ně postaral. Žádat lze o dovoz obědů, nákup základních potravin, hygienických prostředků a léků.
Digitus mise, z.ú.: tel.: 739 833 316, 731 041762, 603 252 098
Domov Na Výsluní: tel.: 721 995 388
Charita Starý Knín: tel.: 744 219 892
Včelka senior care, o.p.s.: tel.: 778 480 593 (až v týdnu od 23. 3.2020)
Informační linky pro seniory
Bezplatná, anonymní a odborná linka důvěry pro seniory, která funguje nonstop – 24 hodin denně/7 dní v týdnu, tel. 800 157 157.  
Bezplatná a anonymní telefonická krizová pomoc pro seniory, pečující o seniory a osoby v krizi – Linka seniorů Elpida, tel. 800 200 007. 
Hledáme dobrovolníky 
Chcete pomoci s nákupy a rozvozem obědů pro seniory a občany se zdravotním handicapem? Kontaktujte Charitu Beroun na tel.: 
313 030 400 nebo organizaci Včelka senior care na tel.: 311 512 525 nebo 778 480 225, kde dostanete potřebné informace.
Pro cestující MHD
Do autobusů hořovické MHD lze vstupovat a vystupovat pouze prostředními nebo zadními dveřmi. Dveře u řidiče zůstanou z bezpeč-
nostních opatření uzavřené!   
Aktuální informace pro občany
Sledujte důležité zprávy o vývoji situace ve městě na webových stránkách www.mesto-horovice.cz, na facebooku města. Aktuální infor-
mace rozesíláme také Mobilním rozhlasem.                                                                   Uvedené informace jsou platné k 20. 3. 2020.

Z nařízení vlády platí zákaz vycházení bez roušky nebo jiné vhodné 
ochrany obličeje
Pro seniory nad 65 let je vládou vyhrazena doba pro nákupy potravin 
a hygienických prostředků od 7:00 do 9:00 
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n Před dvěma a půl lety jste založila organi-
zaci Dementia, co vás k tomu vedlo?
Veronika Maslíková (V.M.): Jsou organizace, které 
se věnují nemocným, není ale žádná, která by se 
věnovala pečujícím. Při práci s lidmi s demencí 
jsme se často setkávali s tím, že něco nefunguje. 
Chtěli jsme problém řešit, pečující podpořit. To 
nás vedlo k založení organizace Dementia. 

n Kde všude organizace Dementia působí?
V.M.: Svépomocné skupiny pro pečující, vzdě-
lávací kurzy a poradenství máme v jedenácti 
městech Středočeského kraje. V letošním roce se 
zde projekt rozšíří o dalších dvanáct měst. Nejdál 

jsme na Berounsku a Hořovicku, kde máme navíc 
projekt mezioborové spolupráce.

n Co bylo na úplném začátku?
V.M.: Nejprve jsme se vydali na dvanáctidenní 
cestu do zahraničí. Ve Francii, Německu a Švýcar-
sku jsme navštívili spoustu zařízení, alzheimerov-
ských společností a řadu pečujících.

n Kde jste našli nejvíce inspirací?
V.M.: Nejvíce myšlenek, které můžeme přenést 
k nám, jsme objevili asi v Německu. Našli jsme 
zde výborné kolegy z oboru, se kterými jsme stále 
v kontaktu. Když potřebujeme, tak nám poskytují 
podporu.

n Co vám cesta přinesla?
V.M.: Byla nabitá a náročná, projeli jsme velkou 
oblast. Zjišťovali jsme rozdíly mezi potřebami pe-
čujících u nás a v zahraničí. Dospěli jsme k tomu, 
že potřeby jsou obdobné. Že jedna ze zásadních 
věcí, která pečujícím u nás i v zahraničí chybí, je 

čas. Čas na odpočinek, na zařízení vlastních zá-
ležitostí, na posezení s přáteli nebo na udržení 
kontaktu se svou profesí. Víme, že ideální službou 
jsou denní stacionáře, kam nemocní docházejí 
a pečující má přes den volno. Zároveň jsme ale 
došli i k tomu, že tato služba by měla být dostup-
ná, ale že místní zdroje nebudou nikdy takové, aby 
se místní dostupnosti dosáhlo. Že ani v leckterém 
našem městě žádný stacionář není.

n Všechna tato zjištění vás přivedla k vytvo-
ření Kavárny Včera? 
V.M.: Ano. Pokusili jsme se vymyslet alternativ-
ní službu, která by byla mnohem méně náročná 

na veřejné zdroje a která by zároveň naplňovala 
potřeby pečujících. Z toho nám vzniklo podpůrné 
centrum se sdílenou péčí – Kavárna Včera. První 
jsme otevřeli v Hořovicích, druhá vzniká v Říča-
nech u Prahy. 

n Co si můžeme za pojmem sdílená péče 
představit? Kde k ní dochází?
Petra Petříková (P.P.): Vedle kavárny se nachází 
místnost podpůrného centra pro rodiny, ve kte-
rém bude probíhat program jako ve stacioná-
řích. Sdílená péče spočívá v tom, že s klienty 
bude pracovat vždy jeden profesionální pracov-
ník a jeden pečující. 
V.M.: V případě, že by do hořovického podpůr-
ného centra docházeli čtyři lidé s demencí, je-
jich čtyři pečující by se u klientů během čtyř dní 
po jednom vystřídali. Každý pečující by tak byl 
jeden ze čtyř dnů s klienty, tři dny by mohl mít 
volno. To je princip, který zde testujeme. Peču-
jící se zde navíc naučí poskytovat péči ideálním 
způsobem.

n Jaký program podpůrné centrum nabíd-
ne?
P.P.: Půjde o různé pohybové aktivity, procvičová-
ní paměti, výtvarné techniky, smyslovou aktiviza-
ci, povídání na různá témata nebo reminiscenci. 
Zároveň bychom chtěli dvakrát v týdnu připravit 
tyto aktivity pro seniory z veřejnosti. 

n Podpůrné centrum bylo otevřené v úno-
ru, kdy bude v otevřená kavárna?
V.M.: Kavárna je benefitem projektu, chtěli jsme ji 
uvést do provozu o něco později. Snažíme se, aby 
byla otevřená co nejdříve.

n Organizace získává finanční podporu 
z grantů. Z jakých?
V.M.: Je to Evropský sociální fond operační pro-
gram Zaměstnanost. Z ESF máme hrazené veš-
keré projekty včetně Kavárny Včera. Hořovický 
grant je na dva a půl roku a pohybuje se kolem 
čtyř milionů korun. 

n Co se stane po uplynutí této doby?
V.M.: Tuto otázku jsme si také pokládali, nechce-
me vymýšlet něco, co nemá budoucnost. Proto 
jsme požádali o další grant ESF. Díky němu mů-
žeme otestovat funkčnost této služby. Tvoříme pro 
úplně novou cílovou skupinu úplně novou službu 
a během dvouleté spolupráce se společností, která 
pomáhá testovat nové myšlenky i nové výrobky, 
bychom měli dojít k ideálnímu ekonomicky udr-
žitelnému modelu. 

n Jsou tedy šance, že by projekt mohl po-
kračovat i po uplynutí doby dvou a půl let?
V.M.: Určitě. Může ale dojít k některým změnám. 
Nyní ani jedno z měst nemusí na projekt věnovat 
ani korunu. Také pečující mají celou službu zdar-
ma. Myslím, že v dalších letech budeme potřebo-
vat řešit třeba pronájem prostor. Nyní se bude také 
profilovat model, kolik budou lidé za službu platit. 
Dovedu si představit, že když pečující odpracuje 
jeden den v týdnu, jeden den bude čerpat službu 
zdarma, další by uhradil. To je ale prozatím oprav-
du jen model, který budeme se zmíněnou společ-
ností modifikovat. 

n První kavárnu propojenou s podpůrným 
centrem jste otevřeli v Hořovicích. Proč jste 
si vybrali právě toto město? 
V.M.: První kavárnu jsme chtěli založit v našem 
základním regionu Berounska a Hořovicka. Smě-
řovali jsme ji do Hořovic, kde stacionář není. Při-
spěl k tomu i velký zájem místních lékařů, ke kte-
rým docházejí pacienti s poruchou paměti.

n Máte představu, kolik byste mohli mít 
v Hořovicích potenciálních klientů?
V.M.: Nemáme. Taková čísla neexistují. I pro ce-
lou Českou republiku se používají prevalenční 
studie ze zahraničí. 

Kavárna Včera pomůže nemocným i pečujícím
V únoru byla v Hořovicích otevřená Kavárna Včera. Za názvem se  skrývá nejen místo, kde si každý bude moci pochutnat 
na dobré kávě, ale i projekt na podporu rodin, jejichž blízcí trpí Alzheimerovou nemocí nebo jinou formou demence. Pozvání 
do rozhovoru přijaly ředitelka organizace Dementia Veronika Maslíková a vedoucí Kavárny Včera Petra Petříková. Dozvíme se 
od nich, proč organizace Dementia vůbec vznikla a co vše lidé najdou v Kavárně Včera. 

n Kavárna Včera byla otevřená v únoru. Jde o první kavárnu svého druhu v republice. Foto: Radka 
Vaculíková
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n Tři otázky pro zastupitelku

Co Vás ve městě těší?
Jsem obyvatelkou Hořovic již 50 let. 

Druhé volební období zastupitelkou města 
Hořovice. Velice mne těší, když se mohu po-
hybovat na invalidním vozíčku, včetně posti-
žených osob, seniorů a maminek s kočárky 
po cestičkách zámeckého parku. Nejkrásnější 
procházka je lipovou alejí, která pokračuje 
k sluneční bráně. Vyzdvihuji také procház-
ku po bezbariérově upraveném lesoparku 
Dražovka, jehož výjimečností je, že lesopark 
bude sloužit odborným exkurzím  lesnického 
a ochranářského výzkumu. Dále mne těší, že 
lze navštívit Panskou zahradu, která je krás-
ným místem pro strávení volného času s dět-
mi téměř v centru Hořovic. Velice mne těší 
nově vybudované parkoviště u nemocnice, 
které disponuje dvěma sty parkovacími místy. 
Jeho existence vyřešila složitou dopravní si-
tuaci v okolí nemocnice. Vyzdvihuji otevření 
nové půdní vestavby 2. ZŠ Hořovice, je zde 
bezbariérový přístup, středem budovy vede 
výtah, velice chválím. Kultura ve městě se 
zlepšila, nabídka akcí je velice pestrá jak pro 
děti, pro mladší generace a seniory.

Co Vám ve městě vadí?
Již delší dobu se zabývám problematikou 

bezbariérovostí města Hořovice. Bylo vy-
pracováno mnoho námětů a studií, kde by 
se měly zrekonstruovat a vybudovat bezba-
riérové chodníky. Respektive v centru města 
na Palackého náměstí, ale i v jiných částech. 
To si velice přeji, aby se občané postižení 
a maminky s kočárky, imobilní osoby a se-
nioři pohybovali po městě bezpečně. Dalším 
problémem v Hořovicích je vlakové nádraží, 
které je z celé části velice znečištěné, na ná-
stupiště prší, proč?  Když denně toto nádraží 
využívá mnoho cestujících. 

Jak můžete přispět ke zlepšení?
Přála bych si, aby se lépe zaměři-

lo na úklid města. Se zastupiteli přispět 
na zachování a obnovení starého Žižkova, 
domnívám se, že se s naším Žižkovem ne-
děje prakticky nic, i když byly vypracovány 
studie úprav, včetně rekonstrukce všech in-
ženýrských sítí. Přispět ke zlepšení bezba-
riérových přístupů na hospodářské a vzdě-
lávací instituce, státní organizace a úřady 
a na kulturní akce.

Jarmilu Gruntovou

n Už vás někdo kontaktoval?
P.P.: Ano, už jsme měli čtyři zájemce. Jedna paní 
tu byla se svou maminkou. Šly kolem, a řekly si, 
že zajdou na kávu.  Po dobu karanténních opat-
ření je ale dočasně zavřeno, probíhá pouze tele-
fonické a e-mailové poradenství.

n Jak vychází vstříc město?
V.M.: Například tím, že podpůrné centrum je již 
zakomponované do komunitního plánu míst-
ních služeb. 

n Vstup do Kavárny Včera je v ulici 9. květ-
na, která je velmi rušná a nedá se v ní za-
parkovat. Jaké mají vaši návštěvníci mož-
nosti?
V.M.: S městem projednáváme vyhrazené par-

kovací místo. Druhu variantou by mohly být 
parkovací karty pro modrou zónu.  Po ukončení 
karantény může auto zastavit v ulici Zámecká 
před garážemi, které k domu patří, odvést klien-
ta do centra a odjet. 

n Ještě byste něco doplnili?
P.P.: V Kavárně Včera se jednou měsíčně usku-
teční setkání lidí, kteří pečují o své blízké, a to 
v rámci takzvané svépomocné skupiny. Podrob-
nosti upřesníme. 

ZAJÍMAVOSTI

Hořovická Kavárna Včera je první kavár-
nou tohoto typu v republice

Hořovická Kavárna Včera nahradila hernu

n Slavnostní otevření Kavárny Včera si nenechali ujít zástupci města, městského úřadu i veřejnosti. 
Foto: Radka Vaculíková

Došlo na naši adresu

Nedávno se mi  dostal  do rukou konkurenční  
časopis města  Hořovic, ve kterém mě zaujal člá-
nek od paní Marcely Flídrové  s  názvem: JSOU 
HOŘOVICE  KRÁSNÉ A PŘÍZNIVÉ PRO  OB-
ČANY  A NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA?

Do  Hořovic jsme  se   přistěhovali v roce 
1961… To  bylo  ještě  náměstí  vydlážděno ka-
meny typu kočičí hlavy a střed  náměstí   zdobila 
kašna, která byla  posléze  přemístěna před zá-
mek.  V pozdějším  období  se  prováděla  gene-
rální rekonstrukce  náměstí, která změnila střed 
města k  nepoznání. Výsadbu okrasné zeleně teh-
dy prováděli hořovičtí  zahrádkáři  podle  vlastní-
ho projektu, v té době za zanedbatelnou  finanční  
odměnu. Byla to doba, kdy  byla na trhu  levná 
česká zelenina  a my  zahrádkáři jsme  se řídili   
heslem: „Nejenom  ovocem a  zeleninou  živ je 
zahrádkář, ale i  květin je  mu třeba k  povznesení  
ducha svého.“ V  nové výsadbě  okrasné zeleně 
měly převahu  růže, takže  ve středu města vznik-
lo růžové  náměstí. Ve svahu vedle schodiště pro-
ti  bance  bylo vykouzleno překrásné  alpinum, 
které poslední úpravou  veřejné zeleně se  stalo 
velkým  nedorozuměním. Po výsadbě takového  
množství růží mnozí spoluobčané strašili: „Oni 
vám to pošlapou.“  Nic nepošlapali, což je  důka-
zem, že hezké  věci lid  vychovávají ke slušnosti. 

Od pani Flídrové je  velmi  milé, že žádá svoje 
spoluobčany, aby věnovali větší pozornost zpří-
jemnění prostředí nejen na  Žižkově, ale po ce-
lém městě. K tomu  bych chtěl  dodat, že za tu 
dobu co zde žiji, se v Hořovicích  hodně změnilo 
(až na Pražskou ulici a východní obchvat města) 
a v posledních letech byla věnována  mimořádná 
pozornost hlavně sportovním zařízením.

Možná, že by se i zde mohlo  říci: Hořovice  
věnují  patřičnou pozornost  sportu, ale i rozkvet-
lých ulic je jim  třeba k radostnému  a pohodové-
mu životu jejich občanů  i návštěvníků  města. 
Před dávnými léty, ještě  v  minulém režimu, bylo 
tradicí, že náměstí zdobila nejen výsadba okras-
né zeleně, ale nechyběla tu ani na  chodnících 
výsadba květin ve vysokých  mobilních specielně 
vyrobených  keramických nádobách.

Při projíždění i malými městečky hned  za na-
šimi hranicemi ať do  Rakouska, či  Německa nás 
vždy  ohromí  domy  podél  silnic plné rozkvetlých 
truhlíků s pelargoniemi či jinými kytkami. Bu-
dou se jim  jednou Hořovice podobat, abychom 
nevypadali stále  jako pohraniční město po druhé 
světové  válce? Je právě  čas  na   nápravu. Hořo-
vice krásnější  vám  všem přeje bývalý předseda 
svazu zahrádkářů v Hořovicích 

Ing. František  Kerhart
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V Galerii Starý zámek vystavují Berounští fotorici
Sezónu hořovické Galerie Starý zámek zahájila výstava Berounských fotoriků. 

Paříž, Brusel nebo německý Goslar. Také 
Itálie a Chorvatsko. To jsou místa, kde byla 
vystavená díla Berounských fotoriků. Nyní 
jsou to Hořovice. Konkrétně Galerie Starý 
zámek, kde své dílo vystavuje 19 Fotoriků. Je-
jich společným tématem je sport. Na 76 foto-
grafiích je umístěno 45 různých sportovních 
odvětví zachycených osobitým pohledem růz-
ných autorů. 

Vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek 
5. března. Přítomné přivítal ředitel Městské-
ho kulturního centra Přemysl Landa, slova 
se ujal i starosta města Jiří Peřina, pod jehož 
záštitou se akce koná. Za vystavující Beroun-
ské fotoriky promluvil Vladimír Kasl, který 
poděkoval za možnost vystavovat v hořovic-
ké galerii. Poděkoval také všem, kteří výstavu 
připravili. Navíc ocenil prostory hořovic-
ké galerie: „Tak krásné prostory v Berouně 
nemáme. Prostor má ducha. Věřím, že o to 
bude větší zážitek z výstavy.“ Vernisáž, kte-

rou hrou na harmoniku zpestřil Vladimír 
František Mužík, navštívila většina vystavu-
jících. Dostavila se řada dalších návštěvníků. 
Městské kulturní centrum Hořovice, které 
v Galerii Starý zámek výstavy pořádá, zajis-
tilo i občerstvení. 

Po ukončení opatření bude výstava otevře-
ná vždy v pátek, sobotu a neděli od 10 do 18 
hodin. (var)

GALERIE STARÝ ZÁMEK HOŘOVICE

Vystavují: Berounští fotorici

Potrvá do 30. 5. 2020

Popis: Na 76 fotografiích naleznete
kolem 45 různých sportovních odvětví
zachycených osobitým pohledem 
různých autorů

Po ukončení karantény otevřeno: 
pátek, sobota, neděle vždy 10:00 – 18:00

n Výstava Berounských fotoriků v hořovické Galerii Starý zámek začala 5. března. Foto: Pavel Paluska

n Na snímku (zleva) vedoucí Fotoklubu Hořovi-
ce Alois Crk, starosta města Hořovice Jiří Peřina 
a ředitel MKC Hořovice Přemysl Landa. 

n Vernisáž výstavy Berounských fotoriků se v ho-
řovické Galerii uskutečnila 5. března. Hudební 
vystoupení se konalo v režii Vladimíra Františka 
Mužíka. Foto: 4x Pavel Paluska

n Vernisáže se zúčastnili zástupci města i veřej-
nost. Na snímku uprostřed místostarostka Jana 
Šrámková. 

Mikroregion Hořovicko otevřel začátkem března výsta-
vu historických fotografií, výstavní panely jsou umístěné 
ve vestibulu budovy Městského úřadu č.p. 640.  Na verni-
sáž, která se uskutečnila ve čtvrtek 5. března, se kromě dal-
ších dostavili představitelé obcí, které fotografie poskytly. 
Zástupci Mikroregionu výstavu oživili tím, že k fotografiím 
místo názvů obcí přiřadili pouze čísla. Z expozice se tak sta-
la soutěžní výstava, které se může zúčastnit každý návštěv-
ník úřadu. Stačí, když na připravené lístky připíše k přísluš-
ným číslům správné názvy obcí a vhodí je do schránky.  

Ze všech správně vyplněných lístků budou vylosováni 
tři výherci, kteří obdrží dárkový poukaz. 

Přístup k výstavě omezila karanténa. Po jejím ukončení 
bude expozice otevřená v otevírací době úřadu. (var)

Historické fotografie poskytlo patnáct obcí Mikroregionu Hořovicko

n Výstava Mikroregionu Hořovicko byla instalovaná v budově městského úřadu, 
č.p. 640. Foto: Miroslava Paťavová
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Z Rady města 
Hořovice

ze dne 19. února 2020

n Rada schvaluje program jednání 
uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí předložené rozpočtové opat-
ření č. 1 ke schválenému rozpočtu 
města Hořovice na rok 2020, a s do-
poručením jej schválit ho předklá-
dá Zastupitelstvu města Hořovice 
k projednání na základě § 84 odst. 
2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s návrhy Hodnotících komisí pro 
rozdělení finančních prostředků 
v rámci Programu pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Hořovice 
v roce 2020 a doporučuje Zastu-
pitelstvu města Hořovice schválit 
poskytnutí dotací žadatelům uvede-
ným v příloze č. 1 a v příloze č. 2 to-
hoto usnesení, a zároveň neschválit 
poskytnutí dotací žadatelům uvede-
ným v příloze č. 3 tohoto usnesení. 
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh včetně Smlouvy 
o dílo zadávané v otevřeném řízení 
dle ustanovení § 56 a § 57 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v nadlimitním režimu, 
na veřejnou zakázku s názvem „Za-
jištění stravování žáků a zaměstnan-
ců 1. ZŠ, 2. ZŠ a GVH v Hořovicích 
od školního roku 2020/2021“. 
Zároveň souhlasí se složením komi-
se pro otevírání obálek, komise pro 
posouzení kvalifikace a hodnotící 
komise a jejich náhradníky v tomto 
složení: členové - Mgr. Radek Šu-
mera, Mgr. Jiří Vavřička, Bc. Michal 
Hasman, MPA, Bc. Aleš Trojan, 
MPA, Nikola Lukešová, DiS., ná-
hradníci – 1. náhradník: Mgr. Ka-
teřina Abrhámová, 2. náhradník: 
Ivana Hocková, 3. náhradník: Ond-
řej Vaculík 4. náhradník: Bc. Lenka 
Redrová, 5. náhradník: Mgr. Helena 
Plecitá.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s bezplatným využitím vestibulu 
v budově městského úřadu č. p. 640 
dne 28. 3. 2020 od 8 do 14 hodin 
a zároveň také s celodenním bez-
platným užitím prostoru před kos-
telem na Palackého náměstí v Hořo-
vicích, a to pro Sdružení osobního 
rozvoje Sedmikráska z.s. za účelem 
pořádání tzv. „Velikonočních tvo-
řivých dílniček“, resp. „Malých far-
mářských trhů“.
n Rada města Hořovice zřizuje 
pozici zmocněnce pro partnerství 

v rámci mezinárodní spolupráce, 
a do této pozice ustanovuje pana  
Prof. Petra Druláka. Jedná se o čest-
nou funkci bez nároku na odměnu. 
n Rada města souhlasí s termínem 
konání veřejného zasedání zastu-
pitelstva města na středu 4. března 
2020 od 17.00 hodin.
n Rada města doporučuje zastupi-
telstvu města Hořovice příslušného 
podle § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, v platném znění 
(stavební zákon), schválit pořízení 
změny územního plánu města Ho-
řovice č. 1 na  návrh společnosti NH 
Hospital a. s., IČ: 27872963 a sou-
časně podmínit pořízení změny 
územního plánu úplnou úhradou 
nákladů na zpracování změny navr-
hovatelem. 
n Rada souhlasí s bezplatným pro-
nájmem veřejných prostranství, 
komunikací a chodníků za účelem 
pořádání 32. ročníku Cibulového 
jarmarku v Hořovicích v rozsa-
hu obvyklém v minulých letech 
a v době od pátku 2. 10. 2020, 17.00 
hod. do soboty 3. 10. 2020, 22.00 
hod., nebo od pátku 9. 10. 2020, 
17.00 hod. do soboty 10. 10. 2020, 
22.00 hod. Konkrétní víkend bude 
zřejmý až po vyhlášení termínu 
voleb v roce 2020. Rada zároveň 
souhlasí s bezplatným pronájmem 
sálu a přísálí v budově radnice č. 
p. 2/2, v době od čtvrtka do neděle 
a s udělením výjimky z Obecně zá-
vazné vyhlášky města Hořovice č. 
3/2014 o zákazu požívání alkoholu 
a jiných omamných psychotropních 
látek na veřejném prostranství v pá-
tek, v době od 17.00 hod. do 22.00 
hod. a v sobotu v době od 9.00 hod. 
do 22.00 hod. a to při víkendu, kdy 
bude Cibulový jarmark 2020 uspo-
řádán. 
n Rada souhlasí s pořádáním akce 
Základní umělecké školy Josefa 
Slavíka, která se dne 12. 5. 2020 
uskuteční v dopoledních hodinách 
v lokalitě dětského hřiště v Panské 
zahradě a v odpoledních hodinách 
v areálu Starého zámku a v prosto-
rách Městské knihovny Hořovice. 
n Rada souhlasí s výjimkou z Vnitř-
ního předpisu 3/2016 a tedy s ceno-
vou nabídkou, podle které zpracuje 
společnost PROJEKT IV, s.r.o. (spo-
lečnost zpracovala předchozí stupně 
PD), za cenu 430.760 Kč vč. 21 % 
DPH dokumentaci pro stavební po-
volení na stavební akci rekonstrukce 
kanalizačních a vodovodních řadů 
v lokalitě Žižkov v Hořovicích, vy-
mezené ulicemi Žižkova, Nerudova, 
Úzká, Dlouhá, Na Vršku, Na Schůd-
kách, Herainova a Cvočkařská. 
Předložit návrh smlouvy o dílo. 

Dále rada souhlasí s nabídkou, pod-
le které provede společnost Chalupa 
GGS s.r.o., za cenu 297.660 Kč vč. 
21 % DPH, podrobný hydrogeolo-
gický průzkumu v lokalitě Žižkov, 
nutný k přípravě projektové doku-
mentace. 
n Rada souhlasí s textem dodatku 
č. 1 ke smlouvě o dílo, podle které-
ho se prodlužuje termín dokončení 
projektové dokumentace pro sta-
vební povolení, nazvané „Hořovice 
– Lávka L2 a most M6“ do 15. 4. 
2020.
n Rada města souhlasí s návrhem 
likvidační komise na likvidaci ne-
potřebného a neupotřebitelného 
majetku viz příloha. 
n Rada města Hořovice projednala 
předložený záměr a schvaluje spo-
lupráci s městem Beroun při uspo-
řádání pobytového tábora pro děti 
ze socio-kulturně znevýhodněných 
rodin, který by měl být realizován 
z dotace Ministerstva vnitra na vý-
daje realizované v rámci Programu 
prevence kriminality na místní 
úrovni na rok 2020. V případě, že 
dotace na tuto aktivitu nebude při-
dělena, město Hořovice se bude 
podílet na realizaci tábora poměr-
nou částkou. Potřebné finanční pro-
středky jsou zahrnuty v rozpočtu 
města Hořovice na rok 2020.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s prodloužením nájemních smluv 
na sociální byty žadatelům dle 
přílohy zápisu takto: 5 žadatelům 
na dobu jednoho roku, a to do 28. 
02. 2021 a 2 žadatelům pouze do 31. 
08. 2020, z důvodu neuhrazených 
místních poplatků za rok 2019, 
V případě pravidelného hrazení 
nákladů spojených s bydlením, pak 
nájemní smlouvy Městská správa 
bytového a nebytového fondu auto-
maticky prodlouží až do 28. 2. 2021. 
n Rada dále souhlasí, vzhledem 
k dluhům na nájemném a službách, 
s uzavřením nájemních smluv 
na sociální byty u 4 žadatelů pou-
ze do 31. 05. 2020. V případě, že 
budou nájemníci běžné nájemné 
a služby hradit pravidelně a prokáží 
snahu vzniklé dluhy řešit (pravidel-
né splátky dle sjednaných dohod 
o uznání dluhu), Městská správa 
bytového a nebytového fondu ná-
jemní smlouvy automaticky pro-
dlouží. V případě, že neprokáží sna-
hu své dluhy řešit, MSBNF nájemní 
smlouvy neprodlouží, a zahájí úko-
ny vedoucí k vystěhování. 
n Rada souhlasí se zvýšením ná-
jemného dle Zásad pro přidělo-
vání sociálních bytů a eventuální 
prodloužení nájemní smlouvy, čl. 
VI. Uzavření nájemní smlouvy, u 2 
rodin. 

n Rada bere na vědomí informaci, 
že dvěma nájemnicím, kterým byla 
Usnesením č. 4 Rady města Hořovi-
ce ze dne 22. 02. 2017 odsouhlasena 
výjimka ze „Zásad pro přidělování 
sociálních bytů a eventuální pro-
dloužení nájemní smlouvy“ (auto-
matické prodlužování nájemních 
smluv na dobu jednoho roku v pří-
padě plnění podmínek stanovených 
nájemní smlouvou a dodržování 
domovního řádu), bude nájemní 
smlouva automaticky prodloužena 
na dobu jednoho roku, a to do 28. 
2. 2021.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Smlouvy o zřízení věcného 
břemene, č. smlouvy 7700100859-
2/VB, uzavírané se společností 
GasNet, s.r.o., jejímž obsahem je 
zřízení věcného břemene ve smys-
lu služebnosti, spočívající v právu  
na dobu neurčitou zřídit a provo-
zovat na služebných pozemcích 
města parcelní č. 75/3, 91/1, 91/2, 
92/1, 92/4, 92/5, 103/2, 111, 112/2, 
113, 114, 116, 130  v  k. ú. Hořovi-
ce  a parcelní č. 7/1, 7/2, 938/1 v k.ú. 
Velká Víska plynárenské zařízení 
pod označením stavby „REKO MS 
Hořovice-Na Hořičkách +2“ dle 
předložených geometrických plá-
nů, za úplatu 292.000 Kč + DPH, 
celkem 353.320 Kč. Rada města Ho-
řovice pověřuje starostu k podpisu 
jmenované smlouvy.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Dodatku č. 1 k  Nájem-
ní smlouvě uzavřené dne 20.4.2011 
mezi městem Hořovice a INFORM, 
v.o.s. Rada města Hořovice ověřuje 
starostu k podpisu dodatku.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Smlouvy o budoucí smlou-
vě o zřízení služebnosti, uzavírané 
se společností CETIN a.s. jejímž 
obsahem je zřízení věcného břeme-
ne ve smyslu služebnosti, spočívající 
v právu  na dobu neurčitou umístit 
podzemní komunikační vedení 
veřejné komunikační sítě na po-
zemcích  města parcelní  č. 916, 
66/8 a 893/3 v k.ú. Velká Víska pod 
označením stavby „11010-088745-
0343/19 FTTH Hořovice, Pod Ne-
mocnicí, OK“ za úplatu 500  Kč /bm 
+ DPH, dle platných předpisů. Rada 
města Hořovice pověřuje starostu 
k podpisu jmenované smlouvy.
n Na základě žádosti  ze dne 10. 2. 
2020 a vzhledem přehodnocení zá-
měrů společnosti SPV U Hoffmanů 
s.r.o. , kdy nedojde k zástavbě po-
zemku sousedícího s plánovaným 
Bytovým domem U Hoffmanů, 
rada revokuje své nesouhlasné sta-
novisko ze dne 21.08.2019 a sou-
hlasí s výstavbou Bytového domu 
U Hoffmanů, konkrétně s navrže-
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usnesení RM a ZM

nou výškou budovy. Zdržela se: 1 
Mgr.  Zdeňka Ulčová.
n Rada města souhlasí s uděle-
ním výjimky z vnitřního předpi-
su č. 3/2016 Zásady pro zadávání 
veřejných zakázek a souhlasí, aby 
Domov na Výsluní objednal opra-
vu nefunkčního výtahu u servisní 
společnosti Výtahy VP Praha s.r.o. 
za částku ve výši 270 tis. bez DPH.               
n Rada města Hořovice uděluje 
souhlas příspěvkové organizaci  Do-
meček Hořovice, středisko volného 
času, s podáním žádosti o dotaci 
v rámci výzvy Ministerstva životní-
ho prostředí ČR (výzva č.: 6/2020 
- Školní zahrady), a to na realizaci 
vybudování hmatového chodníku, 
environmentální prvky a prostory 
pro odpočinek a relaxaci.

Z Rady města 
Hořovice

ze dne 4. března 2020

n Rada schvaluje program jednání 
uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice schva-
luje podle § 102 odst. 2, písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) předložené účetní 
závěrky jednotlivých příspěvko-
vých organizací, jejichž je Město 
Hořovice zřizovatelem. Těmito 
příspěvkovými organizacemi jsou 
1. základní škola Hořovice, 2. zá-
kladní škola Hořovice, Městská 
mateřská škola Hořovice, Středisko 
volného času Domeček Hořovi-
ce, Domov Na Výsluní Hořovice, 
Městské sportovní centrum Ho-
řovice, Městské kulturní centrum 
Hořovice a Městská správa byto-
vého a nebytového fondu Hořovi-
ce. Jedná se o účetní závěrky, které 
byly sestaveny k rozvahovému dni 
31. 12. 2019. V případě kladného 
výsledku hospodaření je rovněž 
schvalováno rozdělení tohoto vý-
sledku do příslušných fondů, a to 
dle žádosti příspěvkové organizace.
n Rada města Hořovice na základě 
výběrového řízení „2. ZŠ Hořovice 
– rekonstrukce 2 učeben a kabi-
netu“ projednala závěry hodnotící 
komise a rozhodla o výběru nej-
vhodnější nabídky uchazeče DK.E-
LEKTRO s.r.o., Osek 124, 267 62 
Komárov, jehož tímto vybírá jako 
dodavatele a souhlasí s podpisem 
Rozhodnutí o výběru dodavatele, 
k němuž je pověřen starosta města. 
Nabídková cena za uvedenou ve-
řejnou zakázku činí 476.500, - Kč 
bez DPH, tj. 576.565, - Kč vč. 21 % 
DPH. Rada následně pověřuje ře-
ditele příspěvkové organizace 2. 

Základní škola Hořovice Mgr. Jiří-
ho Vavřičku k dalším úkonům sou-
visejícím s realizací akce v souladu 
se zadávacím řízením.
n Rada města Hořovice schvaluje 
přijetí dotace z rozpočtu Středo-
českého kraje na projekt Zvýšení 
retenční schopnosti na území měs-
ta Hořovice – zpracování projek-
tové dokumentace. Dále schvaluje 
uzavření příslušné veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace a po-
věřuje starostu města k jejímu pod-
pisu.
n Rada nesouhlasí s užitím zna-
ku města Hořovice na reklamním 
a informačním plakátu města Ho-
řovic, který vydává a distribuuje 
obchodní firma KOMPAKT spol. 
s r.o., Českomoravská reklamní 
agentura se sídlem Jiráskova 1424, 
Poděbrady, IČ 49551027. 
n Rada souhlasí s umístěním ko-
generační jednotky do prostor 
kotelny krytého plaveckého ba-
zénu v Hořovicích, s umístěním 
akumulační nádrže a trafostanice 
vně budovy, dle předložené situa-
ce, na pozemku p. č. 2212/4 v k. ú. 
Hořovice a s vedením kabelové tra-
sy VN po pozemcích p. č. 2109/1, 
2110/7, 2112/1, 2112/4, 2112/12 
a 2112/17 (příjezdová cesta od sv. 
Jana), vše v k. ú. Hořovice. 
n Rada města Hořovice schvaluje 
doplnění pevného pořadníku pro 
přidělení bytu pro dvojice v Domě 
s pečovatelskou službou Hořovice 
a souhlasí s přednostním umístě-
ním žadatelů dle přílohy zápisu. 
n Rada města Hořovice projednala 
předložený záměr a schvaluje reali-
zaci dvou aktivit v rámci primární 
prevence města Hořovice. Jedná 
se o Besedu s rodiči školních dětí 
na téma: Rizika internetu a Work-
shop pro pedagogy na stejné téma. 
Realizátorem obou akcí je organi-
zace Magdaléna, o.p.s., která má 
v této oblasti dlouholeté zkušenos-
ti.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s návrhem Smlouvy o poskytování 
veřejně dostupných služeb elektro-
nických komunikací jako rámcové 
smlouvy, spočívající v poskytování 
služby dohodnuté ve specifikacích 
služeb pro město Hořovice jako 
účastníka. Rada města Hořovice 
pověřuje starostu k podpisu jme-
nované smlouvy.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Smlouvy o uzavření bu-
doucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene - služebnosti a smlouvy 
o právu provést stavbu  č. IV-12-
6025576, Hořovice, Tyršova 484/10 
– smyčka kNN   pro společnost 
ČEZ Distribuce, a. s., spočívající  

ve výstavbě součásti distribuční 
soustavy – smyčky kNN na pozem-
ku parcelní č. 2053/1 v k. ú. Hořovi-
ce. Předpokládaný rozsah věcného 
břemene bude cca 2 bm za cenu 
500 Kč/bm + DPH dle platných 
předpisů. Rada města Hořovice po-
věřuje starostu k podpisu jmenova-
né smlouvy.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Smlouvy o uzavření bu-
doucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene - služebnosti a smlouvy 
o právu provést stavbu  č.  IP-12-
6017462, Hořovice, Kotopecká, 
č.parc. 1828/11 pro společnost ČEZ 
Distribuce, a. s., spočívající  ve vý-
stavbě součásti distribuční sousta-
vy na pozemcích parcelní č. 1968/3 
a 1828/5 v k. ú. Hořovice. Předpo-
kládaný rozsah věcného břemene 
bude cca 2 bm za cenu 500 Kč/bm 
+ DPH dle platných předpisů. Rada 
města Hořovice pověřuje starostu 
k podpisu jmenované smlouvy.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Smlouvy o uzavření bu-
doucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene - služebnosti a smlouvy 
o právu provést stavbu  č. IV-12-
6025685, Hořovice, Husovo ná-
městí 5618 – smyčka kNN   pro 
společnost ČEZ Distribuce, a. s., 
spočívající  ve výstavbě součás-
ti distribuční soustavy – smyčky 
kNN na pozemku parcelní č. 745/1 
v k. ú. Hořovice. Předpokládaný 
rozsah věcného břemene bude cca  
5 bm za cenu 500 Kč/bm + DPH 
dle platných předpisů. Rada města 
Hořovice pověřuje starostu k pod-
pisu jmenované smlouvy.
n Rada souhlasí se zněním Veřej-
noprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce Olešná 
(viz příloha) v celkové hodnotě 
Kč 5.000,- ve prospěch Domova 
Na Výsluní, Hořovice.

Ze zastupitelstva 
města Hořovice

ze dne 4. března 2020

Zastupitelstvo města Hořovice 
po projednání na základě zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění 
n Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje program zasedání zastu-
pitelstva města Hořovice. 
Výsledek hlasování: 
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
Usnesení č. 1 bylo schváleno 
n Zastupitelstvo města Hořovice 
po projednání na základě zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění podle 

§ 84 odst. 2, písm. b) bere na vě-
domí rozpočtové opatření č. 5 
ke schválenému rozpočtu města 
Hořovice na rok 2019 ve zně-
ní rozpočtového opatření č. 4, 
a schvaluje rozpočtové opatření č. 
1 ke schválenému rozpočtu města 
Hořovice na rok 2020. 
Výsledek hlasování: 
PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno 
n Zastupitelstvo města Hořovice 
po projednání na základě zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), v platném znění podle § 85, 
písm. c) v souladu s § 10a zákona č. 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtu, ve znění 
pozdějších předpisů, schvaluje na-
výšení alokace finančních prostřed-
ků v Programu pro poskytování 
dotací z rozpočtu města Hořovice 
v roce 2020, resp. v rámci oblasti 
podpory „Sport, kultura a ostat-
ní“, a to o částku ve výši 200 tis. Kč, 
a následně pak poskytnutí dotací 
jednotlivým žadatelům uvedeným 
v příloze č. 1 a v příloze č. 2 tohoto 
usnesení, a zároveň neschvaluje po-
skytnutí dotací jednotlivým žadate-
lům uvedeným v příloze č. 3 tohoto 
usnesení. Zastupitelstvo rovněž 
schvaluje uzavření příslušných ve-
řejnoprávních smluv o poskytnutí 
těchto dotací a pověřuje starostu 
města k jejich podpisu. 
Výsledek hlasování: 
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2 
Usnesení č. 3 bylo schváleno 
n Zastupitelstvo města Hořovice 
příslušné podle § 6 odst. 5 písm. 
a) zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění (stavební zákon), 
(dále jen „zákon“), schvaluje poří-
zení změny územního plánu měs-
ta Hořovice č. 1 dle ust. § 55a odst. 
2 zákona na návrh společnosti NH 
Hospital a. s., IČ: 27872963 a sou-
časně zastupitelstvo dle ust. § 45 
odst. 4 zákona podmiňuje poříze-
ní změny územního plánu úplnou 
úhradou nákladů na zpracování 
změny navrhovatelem. 
Výsledek hlasování: 
PRO: 1 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno 9 
USNESENÍ č. 5 
Zastupitelstvo města Hořovice 
po projednání na základě zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění podle § 
84 odst. 2, písm. a) schvaluje Ko-
munitní plán sociálních služeb 
města Hořovice a spádových obcí 
na období 2020–2024. 
Výsledek hlasování: 
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno 
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Hasiči Hořovice

Zásahy Hasičského záchranné-
ho Sboru Středočeského kraje, 
územního odboru Beroun, po-
žární stanice Hořovice.
8 Od 15. 2. do 15. 3. 2020 hasiči 
ze stanice Hořovice vyjížděli k 22 
událostem, z toho ke 2 požárům, 
k 7 technickým událostem typu 
čerpání vody, padlý strom, k 10 
dopravním nehodám, 1 událos-
ti typu záchrana osob a zvířat, 1 
události typu úniku nebezpeč-
né látky. V jednom případě šlo 
o planý poplach, porucha EPS. 
Při událostech spolupracovali se 
zdravotnickou záchrannou služ-
bou, policií ČR a ostatními slož-
kami IZS. Při událostech došlo 
ke zranění 8 osob, 1 osoba byla 
přímo zachráněna.
8 28. 2. 2020 v 11:20 byla jed-
notka HZS SK ze stanice Hořo-
vice  společně s jednotkou SDH 
obce Jince a Ohrazenice vyslána 
na požár přístavku u rodinného 
domu do obce Jince. Na místě 
průzkumem zjištěn požár kůlny 
v plném rozsahu. Hasiči v dýcha-
cí technice nasadili 1 x vysoko-
tlaký proud a 2 x D vodní proud 
na likvidaci požáru. 
8 2. 3. 2020 v 13:28 byla jednot-
ka HZS SK ze stanice Hořovice 
a Beroun vyslána na dopravní 
nehodu dvou osobních vozidel 

a autobusu na dálnici D 5 39 km. 
Na místě se nacházely dvě zraně-
né osoby, kterým byla poskytnu-
ta předlékařská pomoc. Hasiči 
provedli protipožární opatření, 
posypali sorbentem uniklé pro-
vozní náplně a odstranili násled-
ky dopravní nehody.
8 5. 3. 2020 v odpoledních ho-
dinách byla jednotka HZS SK ze 
stanice Hořovice vyslána na do-
pravní nehodu osobního vozidla 
po srážce s vlakem na železnič-
ním přejezdu do obce Lochovice. 
Na místě zjištěna dopravní neho-
da bez zranění. Jednotka zajistila 
místo nehody a provedla pro-
tipožární opatření. Po dojezdu 
HZS Českých drah byla událost 
předána k odstranění následků 
a dalšímu řešení.
8 14. 3. 2020 v dopoledních ho-
dinách byla jednotka HZS SK 
ze stanice Hořovice společně 
s jednotkou SDH obec Komárov 
vyslána na požár komínového 
tělesa rodinného domu do obce 
Komárov. Po příjezdu již nehoře-
lo, hasiči provedli kontrolní mě-
ření a odvětrali objekt. Majiteli 
byl objekt předán s doporučením 
nevyužívat komínové těleso 
do revize kominíkem.

8 HZS Středočeského kraje
ze stanice Hořovice 

Městská policie Hořovice

8 7. 2. ve 21:22 bylo telefonicky 
oznámeno obsluhou baru v ul. 9. 
Května, že zde mají podnapilou 
osobu, která odmítá opustit pro-
story podniku.  Na místě zjištěn 
zjevně podnapilý muž, který od-
mítl prokázat svojí totožnost. Muž 
začal strážníkům vyhrožovat a ver-
bálně i fyzicky je napadat. Z tohoto 
důvodu bylo využito oprávnění 
použití donucovacích prostředků 
a muž byl předveden na PČR, kde 
byla zjištěna jeho totožnost. Dále 
pak byl převezen na protialkoholní 
záchytnou stanici do Příbrami.
8 17. 2. oznámil občan Hořovic, že 
v ulici Sklenářka někdo vyhodil cca 
30 igelitových pytlů s domovním 
odpadem mimo kontejner. Strážní-
ci na místě provedli místní šetření, 
pořídili fotodokumentaci a celou 
věc předali správnímu orgánu 
k dalšímu řešení. Následně požádali 
firmu AVE k zajištění odvozu.
8 17. 2. v 16:00 bylo přijato ozná-
mení od obyvatelky domu v ulici 
1. Máje, že se v jejich domě na-

chází cizí muž, který vyhrožuje, 
že vše zapálí a podřeže. Hlídka 
MP v součinnosti s policisty ČR 
na místě zajistili muže, který k celé 
věci uvedl, že v tomto domě bydlí 
jeho kamarád, který mu odmítá 
vrátit jeho osobní věci. Po vyřeše-
ní sporu a navrácení věcí byl muž 
z domu vykázán.
8 20. 2. v 23:45 hod bylo na tele-
fonní linku městské policie přijeto 
oznámení o rušení nočního klidu 
hlasitou hudbou v ulici Dlouhá. 
Po příjezdu na místo hlídka MP 
kontaktovala obyvatele bytu, z kte-
rého byla slyšet hudba a upozor-
nila ho na rušení nočního klidu. 
Tento následně hudbu ztišil.
8 23. 2. v 16:05 oznámila obyva-
telka Hořovic částečně vyvrácený 
strom v ulici U Školky, pod kterým 
bylo zaparkované vozidlo, a měla 
obavy, aby strom na toto vozidlo 
nespadl. Strážníci dle registru vozi-
del zjistili majitele, vyrozuměli ho 
a on si vůz přeparkoval. 

Světla Dardová, velitelka MP 

Nonstop tel. linka MP:  800 156 166

Domov Na Výsluní, 2. základní 
škola, budova radnice, městského 
úřadu, sportovní hala. To jsou pří-
klady hořovických objektů, které 
jsou vybavené alarmy.  Na jejich 
spuštění okamžitě reagují strážníci 
Městské policie Hořovice. „Pokud 
dojde k jakémukoliv neoprávněné-
mu napadení objektu, začne zvonit 
strážníkům telefon, zároveň jim je 
doručená SMS,“ konstatovala veli-
telka Městské policie Hořovice Svět-
la Dardová. 

Pokud nikdo nezavolá, že alarm 
nechtěně spustil například zaměst-
nanec, hořovičtí strážníci vyjíždějí 
okamžitě na místo. 

A jak vypadá takový výjezd 
v praxi? „Strážníci vyrozumí zá-
stupce objektu a objekt projdou. 
Zkontrolují, zda nebyl napadený. To 
se stává často,“ říká velitelka Světla 
Dardová s tím, že o stejné kontro-

ly žádá Městskou policii Hořovice 
i veřejnost. V těchto případech není 
přímé propojení alarmů s městskou 
policií, ale strážníci reagují na žá-
dost majitele objektu. V této sou-
vislosti stojí za připomenutí případ, 
kdy byl zadržený pachatel v hořo-
vické chatě.

Dalším příkladem přínosu alar-
mů je případ z budovy městského 
úřadu, kdy zde zůstal člověk bez 
domova po otevírací době. Do bu-
dovy se dostal v době, kdy ještě ne-
byla zakódovaná. Díky pohybovým 
čidlům se alarm spustil a strážníci 
mohli osobu z budovy odvést. 

Čidla alarmů mohou reagovat 
na rozbíjení či páčení oken, dveří 
a podobně.  

Aby mohli strážníci Městské po-
licie Hořovice vždy reagovat na zak-
tivované alarmy, je nutná jejich celo-
denní služba. (var)

Na spuštěné alarmy strážníci 
Městské policie okamžitě reagují

Brigády fotbalistů v areálu stadionu
Fotbalisté FK Hořovicko se chystají na jarní boje nejen na hřišti, ale 

i v areálu jako takovém. Na přelomu února a března proběhly dvě brigá-
dy, jejichž cílem byla příprava areálu na jarní část sezóny. Na první z nich 
byly nainstalovány nové záchytné sítě za obě branky a proběhl úklid tribu-
ny i okolí hřiště. Na druhé brigádě pak bylo postaveno lešení, ze kterého se 
bude opravovat fasáda tribuny. Děkujeme všem, kteří přiložili ruku k dílu.

Václav Königsmark, foto: Karel Cajthaml

DOMEČEK - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
V souvislosti s nařízením Ministerstva zdravotnictví ČR o ochra-

ně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění 
COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

SVČ-DOMEČEK HOŘOVICE s účinností od 13. 3. 2020 do od-
volání přerušuje mimoškolní vzdělávací aktivity (kroužky, akce, 
soutěže, spontánní aktivity a pobytové akce) pro děti MŠ, žáky zá-
kladních škol, studenty středních a vysokých škol a veřejnost.
  V případě, že se během dubna 2020 situace zlepší a mimořádné 
opatření bude odvoláno, zveřejníme akce pro děti, mládež a dospě-
lé na www.domecekhorovice.cz a FB.

Vladimíra Šlosarová, ředitelka SVČ-Domeček Hořovice
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informace

Využijte dotaci až 127 500 korun 
na výměnu kotle na pevná paliva

Středočeský kraj pokračuje v při-
jímání žádostí o dotaci z Programu 
„Výměna zdrojů tepla na pevná pa-
liva v rodinných domech ve Středo-
českém kraji 2019 - 2023“. Jedná se 
o tzv. 3. Výzvu na kotlíkové dotace. 
Alokace dotačního programu byla 
navýšena o  téměř 205 milionu ko-
run. 

Zákaz starých kotlu se blíží. Vy-
užijte dotaci až 127 500 korun a po-
řiďte si nový, úsporný kotel. Provoz 
kotlu 1. a 2. emisní třídy bude v roce 
2022 zakázán. Vyměňte svůj starý 
kotel a  vyhnete se pokutě. Dotaci 
mohou využít vlastníci rodinných 
domů na  výměnu kotle na  pevná 

paliva s ručním přikládáním, který 
nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. 
třídy dle CSN EN 303-5, za  nový, 
ekologický zdroj tepla.

Žádosti o  dotaci se podávají 
elektronickou formou. Formulář 
vyplníte v prostředí webového pro-
hlížeče. Pro otevření žádosti použij-
te odkaz na webové stránce: https://
kotliky.kr-stredocesky.cz/zadost.

Více informací: https://www.
kr-stredocesky.cz/web/odbor-rize-
ni-dotacnich-projektu//kotlikove-
dotace-2019-2023.

Zákaz starých kotlů se blíží.
Využijte dotaci až 127 500 Kč
a pořiďte si nový, úsporný kotel.
Provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy
bude v roce 2022 zakázán.
Vyměňte svůj starý kotel
a vyhněte se pokutě. 

A bude se i vám lépe dýchat.

Kotlíkové dotace
naposledy ve vašem kraji

www.kr-stredocesky.cz/web/
odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace

telefon: 257 280 991

e-mail: kotliky@kr-s.cz

Smyčcová soutěž se vrátila na radnici

Po třech letech se opět pod tak-
tovkou ZUŠ Josefa Slavíka usku-
tečnila smyčcová soutěž v sále 
radnice v Hořovicích, vyhlašovaná 
MŠMT. Slovy předsedy poroty Ji-
řího Šimáčka: „To, co jsme slyšeli 
tady na radnici v Hořovicích, je 
něco obdivuhodného. Uvědomme 
si, že v období, kdy vládne technika, 
tady najednou zahráli žáci na ná-
stroje 300 let staré a něco jim to říká 
a oslovuje to také jejich posluchače. 
To je obrovská hodnota.“ Celkem 
vystoupilo 10 mladých umělců 
a kromě houslí, zde zazněly krásné 
tóny violoncella. Setkali jsme se také 
s klavírním doprovodem, který za-
jišťovali hořovickým houslistům mj. 
i starší studenti oboru hra na klavír. 
Tento nový projekt s názvem „Žáci 

pro žáky“ vznikl na začátku školní-
ho roku a těší se prvním úspěchům. 
O postupy do krajského kola sou-
těžila naše škola společně se ZUŠ 
V. Talicha Beroun. Všem čtyřem 
postupujícím gratulujeme a pře-
jeme mnoho úspěchů. Ocenění 
za kvalitní práci patří i pedagogům 
a doprovázejícím učitelům - klaví-
ristům, bez kterých by výkony ne-
byly na takové úrovni. Poděkování 
patří také našim žákům výtvarného 
oboru, kteří se zapojili také do této 
soutěže svým návrhem a realizací 
metodou tisku z výšky jednobarev-
ného linorytu, a vytvořili dárek pro 
každého soutěžícího – lněné ekolo-
gické tašky s originálními motivy 
a logem školy. 

ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice

Kulturní přehled MKC Hořovice

Na základě nařízení Vlády ČR 
jsou od 13. 3. 2020 zavřeny pro-
vozovny MKC Hořovice – Spo-
lečenský dům, knihovna, klub 
Labe, Informační centrum i ga-
lerie. Termín do odvolání (min. 
po dobu nouzového stavu, který 
je na 30 dnů). 
Plánované akce se uskuteční 
jen v případě, že budou zrušena 
všechna opatření, Aktuální info 
sledujte na webu: mkc-horovice.
cz, FB!

GALERIE STARÝ ZÁMEK
Vrbnovská 27/5, Hořovice
tel.: 732 512 821
n do 30. 5. 2020
BEROUNŠTÍ FOTORICI
Výstava fotografií. Pá, So, Ne 
od 10:00 do 18:00.  Výstava se 
koná pod záštitou starosty města 
Dr. Ing. Jiřího Peřiny.

KNIHOVNA 
IVANA SLAVÍKA 
Vrbnovská 30/1, Hořovice 
tel.: 603 199 304
mail: knihovna1@mkc-horovice.cz
Hodiny pro veřejnost  
po ukončení opatření
PO 12:00 – 17:00
ÚT 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
ST 12:00 – 17:00
ČT 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
SO 8:00 – 11:00 (vždy sudý týden)

INFORMAČNÍ CENTRUM
Vrbnovská 30/1 ((areál St. zámku)
www.mkc-horovice.cz
tel.: 732 512 821, 321 338 230
email: ic@mkc-horovice.cz
Hodiny pro veřejnost  
po ukončení opatření
Po – Pá: 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
So: 9:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Ne: 9:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Aktuální předprodej:
Všechny předprodeje pozasta-
veny, vstupenky zůstávají v plat-
nosti.
V IC získáte bezplatně informač-
ní měsíčník Hořovický Měšťan.

KLUB LABE
Vísecké nám. 198, Hořovice
e-mail: prochor@klublabe.cz
n 24. – 25. dubna 2020
HOŘOVICE 
VÁCLAVA HRABĚTE 2020
XIV. bienále literární soutěže
Pátek 24. dubna 2020
20:00 klub Labe. Divadlo - Dub-
nička a Lahoda Plzeň. „Dubnička 
Lahoda revival kabaret“. Autorské 
divadlo – hudba – poezie. 
22:00 klub Labe. Noční muzicí-
rování
Sobota 25. dubna 2020 
10:00 klub Labe. Seminář a kon-
zultace se členy poroty
13:00 Lochovice. Pieta u hrobu 
Václava Hraběte
14:30 klub Labe. Vzpomínkový 
program na Mirka Kováříka. Vy-
stoupí: Milan Hrabal, Zlata Anto-
šová, Jitka Bret  Srbová a další.  
16:00 klub Labe. Hořovický Sax-
tet – koncert (swing, pop, jazz, …)
17:00 klub Labe. Vyhlášení vý-
sledků liter. soutěže. Moderuje 
Jiří Zizler a Jitka Bret Srbová.  
19:00  klub Labe. Večer hořo-
vických autorů a hostů. Vystou-
pí: Vratislav Kadlec, Jitka Bret 
Srbová, Simona Racková, Lenka 
Daňhelová a další.  
20:30 klub Labe. Michal Bystrov 
Trio – koncert (blues, folk-rock) 
Změna programu vyhrazena.

SPOLEČENSKÝ DŮM 
Nádražní 606, Hořovice
tel.: 732 512 821, 321 338 230
n 4TET - koncert přesunut 
na termín 13. 10. 2020 od 19:00
Cena místenky 590, 570, 550 Kč.
n MIG 21 - koncert přesunut 
na termín 4. 12. 2020
Cena vstupenky 395 Kč.
n ČERT A KÁČA - přesunuto na 
termín 13. září 2020, od 16:00

GALERIE NÁDRAŽÍ 
Vernisáž nových fotografií zrušena, 
fotky zůstávají stávající, k výměně 
dojde po ukončení opatření. 

Zákaz starých kotlů se blíží.
Využijte dotaci až 127 500 Kč
a pořiďte si nový, úsporný kotel.
Provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy
bude v roce 2022 zakázán.
Vyměňte svůj starý kotel
a vyhněte se pokutě. 

A bude se i vám lépe dýchat.

Kotlíkové dotace
naposledy ve vašem kraji

www.kr-stredocesky.cz/web/
odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace

telefon: 257 280 991

e-mail: kotliky@kr-s.cz

n Důležité informace

n Zámek Hořovice je až do odvolání uzavřen a že se tím pádem ruší 
i Velikonoční jarmark, že zámecký park prozatím funguje bez omeze-
ní v rámci své otevírací doby a že aktuální informace budou uvedeny 
na našem webu www.zamek-horovice.cz

n KK ŽEBRÁK nyní pozastavil prodej vstupenek na plánované akce. 
Vstupenky již prodané jsou zatím v platnosti a náhradní termíny 
představení budou včas zveřejněny. Děkujeme za pochopení! 

Jana Hamplová – ředitelka KK
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Zahájení letošní muzejní sezó-
ny podléhá aktuálnímu vývoji epi-
demiologické situace a příslušným 
nařízením Vlády ČR. Plánovaný 
první dubnový víkend Muzeum 
Hořovicka pravděpodobně nebude 
moci otevřít své expozice návštěv-
níkům, spíše až k termínu Veliko-
nočních svátků. Novinkou bude 
možnost prohlídky výstavy zbraní 
a výstroje vojáků třicetileté války, 
kterou připravili členové šermíř-
ské a divadelní společnosti Harcíři 
z Rokycan. Ke zhlédnutí zůstane 
instalována až do konce léta a na-
váže na ni rovněž i program letošní 
muzejní (pátek 12. 6.) a hradozá-
mecké noci (sobota 29. 8.). Tento 
rok si připomínáme významnou 
událost našich dějin, výročí 400 let 
od bitvy na Bílé hoře. Byla vyústě-
ním českého stavovského povstání 
zahájeného 23. května 1618 praž-
skou defenestrací. 

Další z připravovaných výstav 
„Mapa Pavla Aretina z Ehrenfel-
du“ zapůjčená Mapovou sbírkou 
a Geografickou knihovnou Pří-
rodovědecké fakulty Univerzity 
Karlovy, bude též v průběhu dubna 

otevřena a potrvá až do 14. června. 
Výstava přiblíží život a dílo Pavla 
Aretina z Ehrenfeldu, především 
mapu s názvem Regni Bohemiae 
nova et exactadescriptio tj. nový 
a přesný popis Království českého. 
Zpracoval ji rytec Pavel Bayard 
a dílo poprvé zachycuje hrani-
ce 15 zemských krajů s českými 
a německými názvy. Také měřítko 
mapy je již vůči předchozím zob-
razením podrobnější 1 : 504 000. 
Na okraji doplnil Pavel Aretin mís-
topisný abecední rejstřík se souřad-
nicemi v českých mílích odkazující 
na 1157 zeměpisných názvů. Oba 
kraje mapy zdobí 12 dobových 
postav z různých sociálních sku-
pin obyvatelstva od baronů a jejich 
žen až po lid venkovský. Vzhledem 
k válečnému využití mapy se za-
chovalo jen velmi málo kopií.

Srdečně zveme. Vzhledem 
ke komplikované situaci prosím 
sledujte případné změny na we-
bových stránkách muzea: www.
muzeum-beroun.cz nebo telefo-
nicky na pokladně: 311 624 101.

RNDr. Anna Brotánková, 
vedoucí Muzea Hořovicka

Zahájení muzejní sezóny 
na Starém zámku 

Velikonoční vzkaz 
kostem našim…
(zamyšlení nad texty z Bible: Jan 20,19 – 29 a Ezechiel 37,1 – 14)

„Když Duch boží zavěje, vstane z mrtvých naděje…“ (M. Rejchrt, 
Svítá š.50) - zpíváme v kostele s radostí už mnohá léta a nejen o Veli-
konocích. Vždyť - kdo by tohle neslyšel rád? Nic není ztraceno, i to, 
co jsme pohřbili, co prostě zdechlo, má budoucnost! Konec blbé ná-
lady, bude líp! Neplatí jenom rčení „Co mě nezabije, to mně posílí“ 
- díky Bohu platí dokonce, že ani smrt nemusí znamenat konec. To 
je skvělá zpráva a řekl bych, že ji vítají i mnozí nevěřící. Přes všechny 
úsměšky nad vzkříšením zprávu o tom, že smrt není konečná, berou, 
ani oni se té naděje, že neskončí jenom jako hromádka suchých kostí, 
vzdát nechtějí. „Něco být musí!“ Ezechielovo proroctví o mrtvolách 
a suchých kostech má ovšem jeden háček a to takový, že se týká lidí 
živých. To jste vy, když stále opakujete, že nic nemá cenu, že s pocti-
vostí dneska člověk nikam nedojde, když přizvukujete obecné skepsi 
a vidíte všechno to ryzí a čisté, co jste měli nést a co třeba i kvůli vám 
zašlo, jako definitivně zabité; když se zkrátka ve vašich myslích a srd-
cích usadila rezignace! 

Ježíš učedníkům za zavřenými dveřmi říká: „Pokoj vám. Jako mne 
poslal Otec, tak já posílám vás.“ Jsem tady i se svými ranami jako svě-
dectví, že to, co jste pohřbili, není mrtvé; jsem tu jako možnost odložit 
strach, jako naděje a výzva právě k tomu životu, který jsem doposud žil, 
ke stejnému poslání. Vzkříšený Kristus tak neodhaluje tajemství smrti, 
ale mluví o možnostech života. O těch, které se nám jeví poté, co jsme 
poznali jejich zranitelnost, jako nereálné, jako beznadějné, jako defini-
tivně zabité. Tak je i nám oznámeno vyvedení z tohohle slzavého údolí. 
I na dně smíme poznávat, že naše odhady nejsou všechno, že nic není 
ztraceno, že se díky Bohu děje i to, co bychom už nečekali. Proto je mož-
né žít jinak, v duchu Kristově, z jeho moci. K tomu Ježíš učedníky i nás 
zve: „Přijměte Ducha svatého“. V něm nejsou ani naše selhání osudová. 
Kdo však přemýšlí poctivě, tuší dobře, že se vzkříšení týká těch ran, které 
láska a důvěra v životě nutně utrží. Bez důvěry, která před nimi neuhýbá, 
která se vydá na cestu víry i s jejich rizikem, nemůže být o vzkříšení řeč. 
Pokud si to poctivě a pokorně přiznáme, pak si ono zaslíbení o vyvedení 
z hrobu vší beznaděje můžeme přisvojit i my. 

Požehnané a radostné Velikonoce Vám přeje
Samuel Hejzlar, evangelický farář na Dobříši a v Hořovicích 

n Nedělní bohoslužby v Hořovicích jsou z důvodu vládních na-
řízení do odvolání zrušeny. Na e-cirkev.cz je možné sledovat živé 
vysílání z bohoslužeb vybraných sborů a přečíst si Pastýřský list sy-
nodního seniora. Citujeme ukázku podobného dopisu z roku 1945: 
„Učiňme všechno pro své tělesné bezpečí a pro zachování svých ži-
votů, ale varujme se malověrného a zbabělého strachu….“
Cestopisné povídání „Toskánsko a Umbrie - skvosty, o kterých se 
neví“ je odloženo. Prosím sledujte naše webové stránky nebo face-
book (ČCE Hořovice) pro aktuální informace. 
n Farní sbor ČCE v Dobříši (a Hořovicích) oznamuje, že všechna 
shromáždění a pořady jsou do 13. dubna zrušeny (tzn. včetně ve-
likonočních). Posléze se provoz farnosti normalizuje až dle aktuální 
situace. Děkujeme za pochopení. Další infomace za FS ČCE poskytuje 
Samuel Hejzlar, farář, tel.: 603 578 108.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Dobříši 
informuje veřejnost o ZMĚNĚ TERMÍNU 
DOBROČINNÉHO BAZARU ODĚVŮ. 

Z důvodu technických potíží způsobených vyhlášením nouzového 
stavu se bude náš tradiční bazar konat v náhradním termínu, a to 
od 28. ZÁŘÍ do 1. ŘÍJNA 2020. Děkujeme za pochopení! 

Samuel Hejzlar, farář

n MUZEUM HOŘOVICKA - STARÝ ZÁMEK
Pokud v dubnu dojde k otevření kulturních institucí dle pokynů Vlá-
dy ČR, budou pro návštěvníky kromě stálých expozic připraveny i dvě 
výstavy: Mapa Pavla Aretina na pozadí českého stavovského povstání 
a zbraně vojáků třicetileté války. Otevírací dny jsou víkendy a Veliko-
noční svátky v době 9-12 a 12:30-17 hodin.
n MĚSTSKÉ MUZEUM V ŽEBRÁKU - NÁMĚSTÍ 89, BUDOVA 
KNIHOVNY A ZUŠ
Otevření muzea podléhá nařízením Vlády ČR. Pokud bude od Veli-
konočních svátků možnost k návštěvě kulturních akcí, je o víkendech 
a svátcích (9-12 a 12:45-17) připravena k prohlídce nejen stálá expozice, 
ale i sezónní výstava o proměnách dámské módy v letech 1880 -1910.

n Aretinova mapa – třetí vydání, nakladatel Daniel Vusin, rok 1665.
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Pro vstup do nemocnice jsme zřídili filtrační stan
V rámci zvýšení bezpečnosti jsme se rozhodli vybudovat třídící 

místo pro příchozí pacienty do nemocnice. 
„Vzhledem k stále se zvyšujícímu počtu nakažených onemocněním 

COVID-19 jsme se rozhodli  přistoupit k dalšímu opatření, abychom 
zajistili větší ochranu našich pacientů. Od dnešního dne, 20. 3. 2020, je 
pro vstup pacientů do nemocnice určen jediný vchod a to přes centrální 
příjem nemocnice, který se nachází v pravém křídle,“ říká MUDr. Mi-
chal Průša, ředitel Nemocnice Hořovice a dodává: „Prosíme všechny 
pacienty, kteří vyhledávají jakoukoli lékařskou pomoc, aby využívali 
pouze tento vstup. Před vstupem do nemocnice ve filtračním stanu 
proběhne základní zdravotní prohlídka, která má za cíl oddělit pacienty 
s podezřením na infekci COVID. Filtrační stan obsluhují studenti nej-
vyšších ročníků lékařské fakulty, kteří se nám dobrovolně přihlásili. Tito 
medici budou provádět základní screening, jako je například měření 
teploty. Po prohlídce pak budou pacienti moci vstoupit do nemocnice 
a podrobit se vyšetření či ošetření v příslušné odborné ambulanci či od-
dělení.  Zároveň důrazně opakujeme, že platí zákaz návštěv na všech 
odděleních nemocnice. V případě, že cítíte nemocní a máte příznaky 
respiračního onemocnění jako je kašel a teplota, nevstupujte do ne-
mocnice a řešte situaci bez přímého kontaktu s lékařem. Telefonicky 
kontaktujte svého praktického lékaře nebo tel. č. 112 či 1212, kde se 
s vámi domluví na dalším postupu. 
Pacienti – plánovaná operativa

Pokud jdete na plánovanou operaci, zatím se operativa neredukuje.  
Dbejte prosím důsledně na anamnestická data – tzn. zda netrpíte ho-
rečnatým onemocněním, kašlem nebo jinými příznaky připomínající 
chřipkové onemocnění. Pokud jste se v posledních 14 dnech setkali 
s člověkem, trpícím těmito příznaky nebo pobývajícím v rizikové cizi-
ně, oznamte toto telefonicky příjímacímu lékaři před vstupem do ne-
mocnice. Stále platí přísný zákaz návštěv v celém areálu nemocnice.

Kavárna v areálu nemocnice je až do odvolání uzavřena. Lékár-
na je k dispozici dle otevíracích hodin. Děkujeme za pochopení.

NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice
www.nemocnice-horovice.cz

Zrušení zápisů do 1. tříd - sledujte web!
Z důvodu nařízení vlády ze dne 10. 3. 2020 o přerušení výuky 

ve školních zařízeních 1.základní škola Hořovice ruší naplánovanou 
a již zveřejněnou akci  Zápis dětí do prvních tříd (plánován 3. 4. 2020). 
O novém termínu zápisu budou rodiče včas informováni. Žádáme  ro-
diče, aby sledovali  webové stránky školy.

n Tip pro čtenáře

n I když jsou všechny knihovny zavřené, mají i v těchto časech 
stále co nabídnout. V reakci na obrovskou poptávku po elektro-
nických zdrojích dostupných na dálku jsme spustili webového 
průvodce #KnihovnyPROTIviru (https://protiviru.knihovny.
cz), kterým chceme lidem usnadnit hledání i výběr. Na své si při-
jdou ti, co hledají zdroje pro dopsání diplomky, rodiče, jejichž děti 
se doma už nudí, nebo všichni ostatní čtenáři, kteří nyní přišli 
o přístup ke klasickým knihám. Na přípravě se podíleli pracovní-
ci Knihovny.cz, Digitálníknihovny.cz, za výrazné podpory našeho 
PR oddělení a dalších pracovníků MZK, která naši činnost zastře-
šuje.

České dráhy - Omezení dopravy 
v souvislosti se šířením koronaviru

Vzhledem k výrazně nižšímu počtu cestujících v souvislosti s vyhlá-
šeným nouzovým stavem v České republice ČD od 20. března omezí 
provoz vybraných dálkových linek objednávaných Ministerstvem do-
pravy ČR. Jízdní řády vlaků budou upravené tak, aby odpovídaly reálné 
poptávce cestujících, zároveň ale tak, aby zabezpečovaly dostatečnou 
přepravní kapacitu v minimálně dvouhodinovém intervalu. Do odvo-
lání je zastavena veškerá mezistátní osobní železniční doprava do všech 
sousedních států. Aktuální spoje na idos.cz.

SDĚLENÍ SPOLEČNOSTI VAK BEROUN
Provoz vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu je v tuto chvíli bez 

jakéhokoliv omezení. Pitná voda je nezávadná. Všechna omezení se týkají 
zakázek, činnosti nesouvisející s přímým provozem nebo administrativy. 
Aktuální informace na www.vakberoun.cz (aktualizováno) a na fb vakbe-
roun.cz. Zákaznická linka 800 100 663.

Nemocnice Hořovice 
informuje


