
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
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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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Režim v hořovickém sběrném 
dvoře – současný, i budoucí

V současnosti náš sběrný dvůr ale může 
odebírat v režimu odpadů pouze: objemový 
odpad (tedy různý starý nábytek a materi-
ál podobné povahy), papírové a lepenkové 
obaly, plastové obaly, skleněné obaly, vyřaze-
né elektrospotřebiče a nebezpečné odpady, 
mezi něž patří např. plechovky od barev či 
staré barvy, upotřebené motorové oleje. Sběr-
ný dvůr přijímá také stavební suť – rovněž 
v omezeném množství jednoho přívěsného 
vozíku za den od jednoho občana. Izolační 
materiály, jako je skelná vata nebo minerální 
vlna, přijímá sběrný dvůr pouze neznečištěné 
škodlivými látkami.

V režimu zpětného odběru je možné do 
sběrného dvora odevzdat vyřazené elektro-
spotřebiče, akumulátory a pneumatiky, ov-
šem v množství jedenkrát čtyři pneumatiky 
za rok od jednoho občana.

Ve zvláštních případech se může stát, že 
vám ve sběrném dvoře vzhledem k momen-
tální přeplněnosti kontejnerů určitý odpad 
nebudou moci přijmout (z provozních, bez-
pečnostních či požárních důvodů). Proto 
doporučujeme se s obsluhou sběrného dvora 
raději předem domluvit.

Od 1. června 2020 má dvoučlenná kvali-
fikovaná obsluha sběrného dvora k dispozici 
služební telefon: 606 107 695 (Jana Vacher-
lohnová a Jaroslav Vlček), takže by nemělo 
docházet k poskytování nepřesných informací 
tzv. od stolu. Telefonické konzultace a dotazy 
na obsluhu sběrného dvora jsou poskytovány 
během provozních hodin sběrného dvora.

Zájem naší samosprávy je, aby sběrný 
dvůr umožňoval občanům zbavovat se ši-
rokého spektra odpadů. Proto bychom od 
1. září chtěli rozšířit odběr odpadů také o suť 
obsahující azbest, sádrokarton – odebírat 
bychom měli všechny druhy sádrokartonu, 
především zbytky a odřezky z montáže no-
vých desek, které nebudou znečištěny nebez-
pečnými látkami. Nově bychom chtěli rozšířit 
provozní dobu sběrného dvora s těmito ote-
víracími dny a hodinami, a to: úterý, středa, 

čtvrtek 7.30 – 11 a 12 – 17 a dále každou 
1. a 3. sobotu v měsíci od 7 do 12 hodin. Na 
tento režim nás navádí dosavadní zkušenosti 
s provozem. Ovšem jak rozšíření sortimentu 
odebíraných materiálů, tak změnu provozní 

doby musí schválit oddělení odpadů Krajské-
ho úřadu Středočeského kraje.

Sběrný dvůr byl dovybaven lisem na pa-
pír, do provozu nyní uvádíme lis na plasty 
a k dispozici je také vysokozdvižný vozík.

Prosíme naše občany, aby využívali sběr-
ného dvora, a nevytvářeli sběrná místa ko-
lem kontejnerů na separovaný odpad. Jde 
zejména o lepenkové obaly a plasty. Pro star-
ší či méně pohyblivé občany je k dispozici 
možnost odvozu větších vyřazených kusů 
nábytku pomocí našich Technických služeb. 

(Domluva na čísle 603 343 801 - Ing. Jaroslav 
Pelán.)

Od 1. června bude na internetových strán-
kách Městské správy bytového a nebytového 
fondu, která sběrný dvůr provozuje, také 

odkaz na průběžně aktualizovanou stránku 
sběrného dvora.

Naše společnost prochází krizí odpadové-
ho hospodářství – plodíme ho více, než do-
kážeme v souladu s ekologickými zásadami 
zpracovat, zužitkovat či likvidovat. Onen Ne-
rudův problém ve fejetonu „Kam s ním?“ – 
myslel starý slamník, nebývale narostl. Snaž-
me se, abychom odpadu měli co nejméně.

Ondřej Vaculík,
místostarosta Hořovic

za Hnutí nezávislých…

n V pondělí 25. května se mohli vrátit do základních škol žáci prvního stupně. Na snímku 
první vyučovací hodina 3B, 2. základní školy Hořovice. Více na str. 4. Foto: Radka Vaculíková

Až do 1. 9. 2020 budou i nadále provozní dny a otevírací hodiny: úterý a čtvrtek 8 – 11 a 12 – 17 a každou sobotu 
od 8 do 15 hodin. Hořovičtí občané, kteří prokáží své bydliště občanským průkazem, neplatí za uložení odpadu 
a zpětný odběr nic.
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Od pondělí 25. května bude v provozu bazén 
(bez páry) a od soboty 6. června bychom rádi 
spustili aquapark. Chtěl bych touto cestou po-
žádat občany, aby při návštěvě areálu dodržovali 
předepsaná hygienická pravidla.

Základním předpokladem je, že při vstupu do 
areálu bude mít každý návštěvník roušku. Rouš-
ku může sundat pouze, pokud půjde do vody 
nebo bude ležet na dece. Jakýkoli ostatní pohyb 
v areálu musí být s rouškou. Také nebude možné, 
aby v jednu danou chvíli bylo v bazénu více osob, 
než je povoleno. Proto prosím, buďme ohleduplní. 
Rady a doporučení plavčíků berme jako pokyny 
pro zachování chodu areálu. Jen s ohleduplností 
a pochopením můžeme za daných podmínek do-
sáhnout, aby si všichni návštěvníci v areálu mohli 
odpočinout a zrelaxovat.

Sportovní hala již běží v omezeném režimu 
bez šaten a sprch. Fotbalový areál a zimní sta-
dion mají stejné podmínky. Sportovat se může 
do 100 osob bez použití společných prostor, 
jako jsou šatny a sprchy a za dodržení dalších 
hygienických opatření. Od 25. května již bude 
moci sportovat 300 osob.

Školní hřiště
Máme nový povrch horní části sportoviště 

u 1. základní školy Hořovice. Chtěl bych, aby 
tento pěkný areál školního hřiště uprostřed 
města sloužil hlavně dětem, čemuž nabádá již 
samotné místo a název. Snažíme se najít takový 
režim, který umožní příchozím dětem využít 
hřiště pro sport. Přináší to ovšem riziko neu-
kázněných „jakoby sportujících dětí“. Stále „bo-
jujeme“ s mládeží, která si plete školní hřiště 
s místem pro skupinové posedávání, kouření 
a popíjení alkoholických nápojů. Při vstupech 
do areálu jsou cedule s jasným zákazem kouře-
ní a pití alkoholických nápojů. Pokud problémy 
budou trvat, bohužel, budeme nuceni přistoupit 
k úplnému zákazu vstupu mimo rozvrh. Věřím, 

že ve spolupráci s městskou policií a správcem 
se nám podaří nastolit správný chod školního 
hřiště.

Jaroslav Sedlák, ředitel
Městského sportovního centra Hořovice

Bazén, nebo aquapark?
Hygienická omezení nám neumožní provozovat bazén a aquapark současně. Pro-
sím občany, aby sledovali naše stránky www.horovicesport.cz. Každý den budeme 
od 5. června do 17:00 hod dle předpovědi počasí informovat, která část plaveckého 
areálu bude následující den přístupná pro veřejnost - vnitřní bazén, nebo aquapark.

n Při vstupu do areálu aquaparku bude mít každý 
návštěvník roušku. Může ji sundat pouze, pokud 
půjde do vody nebo bude ležet na dece. Jakýkoli 
ostatní pohyb v areálu musí být s rouškou. Foto: 
archiv MSC Hořovice

n Školní hřiště u 1. základní školy Hořovice má 
nový povrch. Foto: archiv MSC Hořovice

n Téměř všechny kulturní akce, které se 
měly uskutečnit v jarních měsících, se poda-
řilo přesunout na dobu od září až do prosin-
ce. Bylo těžké najít s herci a hudebníky nové 
termíny?

Převážná většina akcí se povedla přesunout 
na podzim letošního roku. Podzim a zima budou 
velice nabité co se kultury týče. Všichni účinkující 
chtějí hrát a vystupovat. Nebyl problém najít spo-
lečný termín. Nejvíce byla situace složitá u kapely 
MIG 21, která má velice nabitý program a hotové 
podzimní i jarní (2021) turné. Nakonec se to také 

podařilo. Některé akce jsem přesunul na rok 2021, 
protože by toho bylo na podzim a v zimě moc. 
Neumím odhadnout, jak lidé budou nakloněni 
kultuře. Vše se teprve ukáže.

Letos se tedy můžete těšit na velké koncerty: 
MIG 21, Trautenberk, Harlej a Tři sestry, vokální 
seskupení 4TET s Jiřím Kornem, Lenku Novou 
a Petra Maláska a v prosinci na vánoční koncert 
Olympicu.
n Za jakých podmínek se bude moci usku-
tečnit Hořovické kulturní léto? Na jaké in-
terprety se mohou návštěvníci těšit?

Restart kultury v Hořovicích
Rozhovor s ředitelem Městského kulturního centra Hořovice Mgr. Přemyslem Landou

4. ročník Hořovického kulturního léta bude 
zahájen 14. června koncertem šestinásobné dr-
žitelky ceny Anděl Lenky Dusilové. V rámci léta 
budou koncerty, muzikál Postřižiny i pohádka 
pro malé diváky. Na zahradě Společenského 
domu nebude chybět letní kino. Celý program 
je v tomto vydání Měšťana. Myslím si, že je pro-
gram zajímavý a každý si něco vybere.
n Uskuteční se tradiční Hořovická heligón-
ka?

Hořovická heligónka bude 15. srpna. Ještě 
nevíme v jak velkém rozsahu. Důvodem jsou za-
počaté práce na opravě toalet ve Společenském 
domě. Opravují se toalety v obou patrech a pře-
dělává se zázemí za bary. Pokud firma vše stihne, 
bude Heligónka ve stejném stylu jako v přede-
šlých letech, tedy uvnitř i venku na zahradě. Po-
kud budou probíhat ještě opravy, budeme dělat 
jinou variantu, a to venkovní. Základ programu 
je stejný. Jsou to soutěžící hrající na heligonku. 
Samozřejmě je doplníme hosty.
n Na co se mohou těšit návštěvníci klubu 
Labe?

Návštěvníci Labe nepřijdou o zrušené koncer-
ty a akce z jara letošního roku. Vše se přesouvá na 
podzim a vstupenky zůstávají v platnosti. Jinak 
Labe bude fungovat od září stejně jako dříve. Dra-
maturgická nabídka akcí bude zachována – kape-
ly, besedy, přednášky, divadla, kino aj. Labe se opět 
více nabídne novým začínajícím kapelám. Pokud 
má někdo zájem koncertovat či si jinak prona-
jmout prostor klubu Labe, např. na soukromou 
akci, oslavu, večírek, neváhejte mne kontaktovat 
(kontakty na www.mkc-horovice.cz)
n Kdo se dále představí v Galerii Starý zá-
mek?

Z důvodu uzavření galerie od 12. března 
do 10. května byla prodloužena výstava Be-
rounských fotoriků do 7. 6. a byla přesunuta 
výstava děl malíře Václava Karla na rok 2021. 
Od 18. června bude následovat výstava obrazů 
akademického malíře Zbyňka Novotného, který 
má v letošním roce významné jubileum. V září 
a říjnu se mohou návštěvníci těšit na výstavu 
soch a obrazů Jiřího Vydry ze Svaté. V listopadu 
a prosinci na obrazy pana Pavla Hrabáka.
n Prozradíte nám, co připravujete na příští 
rok?

Nemám rád, když se prozrazují účinkující, 
které teprve zavazujeme pod smlouvu. Mám při-
praveno několik zajímavých divadel a také novou 
talk show Osmanyho Laffity. Dále show Zdenka 
Izera aj. Kapely jsou v jednání. Určitě chceme 
koncert Walda Gangu a Alkeholu, který měl být 
letos na jaře. Bohužel na podzim nebyl termín. 
Snad se to povede v příštím roce. Dále mám do-
mluvený vánoční koncert projektu 4 TENOŘI. 
Nechte se překvapit co dalšího bude.

Přeji Vám krásné léto a přijďte na nějakou 
akci na Starý zámek. Výborná muzika, hezké 
prostředí a občerstvení zajištěno. Těším se na 
setkání.
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n Tři otázky pro zastupitelku

Co Vás ve městě těší?
V hořovickém zastupitelstvu jsem 

nováčkem a za zhruba rok a půl mohu 
říci, že mne práce pro město hodně baví. 
Kvůli situaci, kterou nám do života vne-
sl koronavirus, jsem ve skupině, která 
má za úkol informovat občany o situaci 
spojenou s pandemií Covid 19. Jsme zde 
zastoupeni napříč politickým spektrem 
a mám radost, jak to dobře funguje. Kri-
ze odhalila v lidech našeho města velkou 
solidaritu, která se projevila v neuvěřitel-
né odhodlanosti šít roušky zdarma všem 
potřebným. A za to patří velké poděko-
vání všem. Pomalu, ale jistě se začínáme 
vracet k normálnímu životu, a to mě opět 
naplňuje optimismem a nadějí.

Co Vám ve městě vadí?
Nesmí nám být lhostejný stav okolí, 

ve kterém žijeme a pracujeme. A proto 
mě trápí tolik diskutovaný žalostný stav 
Pražské ulice. Každým rokem zde něko-
lik krámů ukončí svoji činnost, a jestli to 
bude pokračovat dál, tak hlavní tah měs-
tem bude ještě víc smutný a opuštěný. 
Tím, že jsem v každodenním kontaktu 
s obchodníky i zákazníky, velký podíl na 
tom má nehezký vzhled proluky (parko-
viště).

Jak můžete přispět ke zlepšení?
Byla jsem zvolena do řídící skupiny 

komunitního plánování sociálních slu-
žeb. Sociální oblast je mi velmi blízká 
a ráda bych byla v této oblasti užitečná. 
Navíc spolupráce se sociálním odborem 
města je úžasná. V sociální oblasti se 
toho v našem městě dělá opravdu hodně. 
Za svůj úkol považuji reagovat na reál-
né potřeby občanů a být jim nápomocna. 
Láska ke svému městu pro mne znamená 
hluboký vztah.

Moc Vám všem přeji pevné zdraví a ať 
společně vše zvládneme.

Evu Kaufmanovou

Přechod na distanční výuku byl pro 
všechny velkou výzvou a měl určitou ge-
nezi, kterou jsme společným úsilím peda-
gogů, rodičů a žáků ustálili do následující 
podoby. Na 1. stupni je využíván projekt 
Škola v pyžamu, aplikace WhatsApp, sky-
pe a mailová korespondence. Na 2. stupni 
jsou pedagogové proškoleni na užívání 
aplikace Google Classroom, kam byli za-
registrováni všichni žáci, kteří takto plní 
distanční výuku.

Částečné uvolnění proběhlo od 11. 5. 
pro 9. třídy. Žáci 9.tříd toto uvolnění při-
vítali a připravují se se svými pedagogy 
na přijímací zkoušky. Vyučování probíhá 
v blocích po 90 minutách, kdy žáci ve třech 

skupinách procvičují učivo z matematiky 
a českého jazyka.

Od 25. 5. byla naplánovaná dobrovolná 
skupinová výuka na 1. stupni v 9 skupinách 
po 15 dětech. Bude zabezpečena od 8 do 16 
hodin v budově na Vísce i v Jiráskově ulici. 
O tuto výuku má zájem 65% žáků školy. 
O stravování a o odpolední skupiny i přes 
zabezpečení hygienických podmínek není 
takový zájem. Procentuální účast nám zde 
padá pod 20%.

Zpětných reakcí žáků a jejich pozdravů 
z distanční výuky si velice vážíme. Těší nás 
a jsou pro nás motivací do další práce. Tak jako 
oni i pedagogové se těší na společné shledání.

Kolektiv 2. ZŠ Hořovice

Koncem měsíce dubna bylo započato s na-
pouštěním rybníka Valcverk, který byl kom-
pletně zrevitalizován, a proběhla jeho celková 
rekonstrukce. Celkové náklady na stavbu či-
nily cca 7,4 mil. Kč a nutno dodat, že oproti 
konkurenčním nabídkám přes 12 mil. Kč se 
jednalo o cenu velmi příznivou, navíc pro ce-
lou akci město Hořovice získalo dotaci ve výši 
90% z celkových nákladů a v průběhu stavby 
nevznikly žádné vícepráce.

Jedná se o největší rybník v Hořovicích 
s plochou cca 3 ha. Z rybníka bylo odvezeno 
cca 30.000 m3 bahna a zeminy, byla vybudo-
vána zcela nová hráz, nový bezpečností přeliv 
a nová výpusť na opačné straně rybníka než 
byla historicky. Okolní plochy byly uprave-
ny do parkové podoby. Rybník bude prvotně 
sloužit pro zadržení vody a pro přírodu, chov 
ryb je omezen na minimální počet.

Samotné dílo hodnotíme jako velmi po-

vedené a přínosné z hlediska zadržení vody 
a doufáme, že o něj bude pečováno lépe než 
v minulosti. V letošním roce bude rybník na-
puštěn zhruba na polovinu a na plný stav bude 
napuštěn na jaře příštího roku.

David Grunt

Napouštění rybníka Valcverk

Vzdělávání v době karantény
Výuka v době uzavření škol probíhala i na 2. základní škole Hořovice

n Rybník Valcverk prošel kompletní revitalizací. 
Foto: David Grunt

Pobytové tábory nahradí
příměstské a jednodenní akce
Své aktivity postupně obnovuje i Středisko volného času Domeček Hořovice.

„Na základě uvolnění situace jsme otevřeli 
zájmové kroužky, kde můžeme dodržet po-
žadavky pro jejich činnost. Za kroužky, které 
jsme museli předčasně ukončit, protože nelze 
splnit požadavky, vracíme rodičům ze záko-
na poměrnou část poplatku,“ uvedla za SVČ 
Domeček Hořovice jeho ředitelka Vladimíra 
Šlosarová.

„Stejně tak jsme museli po dlouhém zva-
žování zrušit pobytové tábory. Během letních 
prázdnin budeme realizovat příměstské tábo-
ry a jednodenní akce. Výpadek pobytových 
táborů i zájmových kroužků nám způsobuje 
zastavení příjmů z těchto činností a velké fi-

nanční problémy,“ upozornila ředitelka Do-
mečku Hořovice.

Zároveň zmínila, že hořovické středisko vol-
ného času připravuje nové akce, a to zmíněné 
příměstské tábory nebo zájmové kroužky na 
nový školní rok. „Chceme nabídnout dostatek 
aktivit v letních měsících i bez pobytových tá-
borů. Veškeré nabízené aktivity budou nabízeny 
podle možností s ohledem na vývoj epidemio-
logické situace,“ uzavřela Vladimíra Šlosarová 
s tím, že potřebné informace jsou průběžně zve-
řejňované na FB a webových stránkách Domeč-
ku Hořovice. Stejně tak je čtenáři získají z měsíč-
níku Hořovický Měšťan. (var)
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Společnost Digitus Mise, z. ú. se sídlem v ho-
řovické ulici Pražská poskytuje sociální služby na 
Hořovicku, Berounsku, částečně i na Kladensku 
a Rakovnicku. Její pracovníci pomáhají lidem 
se zajištěním stravy, hygieny, odvezou je k lékaři 
nebo jim umožní různé zájmové aktivity. S nástu-
pem koronavirové krize přišla řada změn. Ředitel 
společnosti Jan Křížek vysvětlil, které služby byly 
zachované a které musely být přerušené. „Po-
skytujeme služby terénní a ambulantní. Součástí 
terénních služeb je pečovatelská a odlehčovací 
služba, ambulantní služby se poskytují v centru 
denních služeb. Nejdříve se poskytovaly všechny 
služby. Po vyhlášení nouzového stavu byla ale čin-
nost některých zařízení přerušena, mezi ně patří 
i naše centrum denních služeb. Tato ambulantní 
služba byla pozastavena a my jsme pokračovali 
dál v poskytování služeb terénních“ vysvětlil ředi-
tel společnosti Digitus Mise Jan Křížek.

NOVÍ ZÁJEMCI
V době nouzového stavu se na společnost 

obraceli nejen stávající klienti, ale o informa-
ce a pomoc žádali i noví zájemci, a to i z obcí, 
které se společností doposud neměly uzavřené 
smlouvy, resp. kam její pracovníci dosud nedo-
jížděli. „Ptali se na možnosti služeb, na místa, 
kde je poskytujeme i na ceny,“ popsal Jan Křížek, 
který složité období označil jako sociální akro-
bacii. „Práce přibylo. Šlo o vícedenní úseky, kdy 
jsme byli zcela naplněni. Poskytovali jsme služby 
přes den i ve večerních hodinách, třeba až do 20. 
hodiny. Ve dne byl větší zájem o zajištění stravy 
a nákupů, ve večerních hodinách se pak mimo 
stravy jednalo spíše o osobní hygienu. Na dru-
hou stranu byly ale dny, kdy se ozval třeba jeden 
člověk. Bylo ale vidět, že se jednalo o výpomoc, 

kterou lidé opravdu potřebovali,“ poznamenal 
Jan Křížek a dodal: „Vždyť je to doba, kterou do-
sud nikdo nepoznal, doba různých i častých roz-
hodnutí a změn. Byla a je to i doba, kdy se více 
pozná, jaký kdo opravdu je. Veliké zklamání mi 
např. přineslo rozdělení finančních příspěvků, 
dotací některých měst a obcí. Na druhou stra-
nu, např. výpomoc jednotlivých občanů (rouš-
ky.) byla mnohdy ukázková. Všem děkujeme!“ 

Jan Křížek zároveň vyzdvihl přístup pracovnic 
společnosti Digitus Mise, které v prvních týd-
nech nouzového stavu zůstaly v zaměstnání, a to 
i přesto, že mají děti.

VYROVNANÁ SITUACE
Pracovníci společnosti Digitus Mise, stej-

ně jako všichni ostatní, museli dodržovat řadu 

Doba sociální akrobacie

Narodila se v Hostomicích pod Brdy, kde 
má dodnes rodný dům. V Hostomicích také 
navštěvovala základní školu a v září 1960 na-
stoupila na Jedenáctiletou střední školu v Ho-
řovicích, kde v roce 1963 složila i maturitu.

V letech 1963 - 69 studovala na FVL (fa-
kulta všeobecného lékařství), kterou ukon-
čila promocí na Karlově univerzitě. 15. září 
roku 1969 nastoupila do nemocnice v Ho-
řovicích na gynekologicko-porodnické od-
dělení. Složila zde dvě atestace (1973 a 1983) 
a vyzkoušela si pracovat na všech pozicích 
od sekundárního lékaře, přes práci na ambu-
lancích po celé spádové oblasti nemocnice, 
zástupce primáře, primářku (téměř 20 let) 
a naposledy jako pracující důchodce - zpo-
čátku na plný úvazek včetně nočních služeb, 
ale poslední roky, vzhledem ke zdravotnímu 
stavu manžela, jen na zkrácený úvazek. Dále 

Marta Martínková uvádí: „Ještě během stu-
dií se mi v Praze narodila dcera Veronika 
a v roce 1975 už Hořovicích syn Jiří. V roce 
1983 jsem se podruhé vdala. Manžel Libor 
Martínek začal pracovat v ČKD v Hořovi-
cích a do našeho soužití přibyly další dvě 
děti. Všichni jsme si navzájem rozuměli 
a dobře spolu vycházeli. O patnáct let poz-
ději měl manžel velmi závažné srdeční kom-
plikace a dostal se do invalidního důchodu.“

Marta Martínková žije v Hořovicích tr-
vale od roku 1983. Lidé ji znají nejen jako 
lékařku a primářku hořovického gyneko-
logicko-porodnického oddělení, ale i jako 
kronikářku, kdy se ručnímu psaní městské 
kroniky věnuje od roku 2011. Kromě toho se 
už v roce 2005 přidružila k loutkářům Malé 
scény a od roku 2017 pracuje jako průvodce 
v Muzeu Hořovicka. (var)

Pozastavení s osobností města Martou Martínkovou
Lékařka a kronikářka města Hořovice Marta Martínková převzala na začátku letošního roku ocenění Osobnost města. 
Před dvěma lety jsme se Martou Martínkovou blíže seznámili v rozhovoru pro Hořovický Měšťan. Nyní si můžeme zásadní 
okamžiky její životní cesty připomenout.

hygienických nařízení. „Sami jsme si šili roušky 
a sami jsme si také sháněli hygienické prostřed-
ky. Jediný, kdo nám v prvních dnech pomohl, 
byla hořovická firma Froněk, která nám zmí-
něné prostředky sama nabídla. Za to bych chtěl 
velmi poděkovat,“ zmínil Jan Křížek s tím, že 
v dalším období vypomohl v rámci rozdělová-
ní státních zásilek Krajský úřad Středočeského 
kraje.

Podle Jana Křížka byla situace v květnu již 
vyrovnaná, všichni navíc získali už nějaké zku-
šenosti. Společnost Digitus Mise má 17 zaměst-
nanců. Odbornou sociální pomoc v domác-

nostech poskytují ve více jak 50 obcích. Počet 
klientů se blíží ke dvěma stům stálých klientů, 
v době krize ji oslovily další desítky lidí.

Společnost si v květnu připomněla 15. výro-
čí vzniku. „Až doba dovolí, rádi bychom připra-
vili nejen pro klienty oslavu,“ uzavřel Jan Kří-
žek. Zajímavosti k výročí přineseme v dalších 
vydáních Hořovického Měšťana. (var)

n Společnost Digitus Mise vznikla v roce 2005 jako Digitus, občanské sdružení. Od roku 2018 sídlí 
v Pražské ulici. Slavnostní otevření (viz snímek) se zde uskutečnilo 7. listopadu 2018. Foto: var



Hořovické harmoniky už dnes nenesou jméno Kebrdle, ale současná 
majitelka firmy, paní Stanislava Koutná, věnuje řízení podniku stejnou 
péči a lásku, s jakou bezesporu začínal i pan Kebrdle. Proto je zachována 
z převážné části ruční výroba všech komponentů harmoniky, používané 
materiály jsou z 90% českého původu a když už zvolíme zahraniční mate-
riál, pochází z Německa nebo z Itálie. Z továrny, ve které si během komen-
tovaných prohlídek můžete prohlédnout celou výrobu od první klávesy 
až do finálního naladění nástroje, se dnes nejen k českým hráčům, ale do 
celého světa vydávají akordeony Delicia a heligonky Hlaváček.

I přesto, že jméno se mění, tradice zůstává, a proto jsme se rozhodli 
zkrátit Vám čekání na oslavu našeho jubilea, které se uskuteční 26. 9. 2020 
(a my pevně věříme, že nám ji žádný virus nepřekazí), vyprávěním zají-
mavých momentů, které výrobu harmonik v Hořovicích provázely. Věděli 
jste například, že na úplném počátku vyráběl pan Kebrdle pouze dřevěné 
díly jednořadých a dvouřadých heligonek a ty se následně kompletovaly 
v Lounech a Kraslicích? Trvalo 15 let, než se v. Hořovicích začaly vyrábět 
kompletní akordeony a heligonky, ale o tom zase až příště… Delicia, s.r.o.

zprávy
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n Hořovice obrazem

n Prostranství před vchodem do historické části hořovického Starého zám-
ku je nově upravené – Technické služby města zde připravily záhony, které 
byly osázeny květinami. Hořovičtí usilují o dotaci, která by umožnila opra-
vu nedalekého schodiště. Finanční podporu hodlají získat z participativní-
ho rozpočtu Středočeského kraje – MŮJ KRAJ. Hlasování o všech projektech 
bude probíhat na internetových stránkách mujkraj.kr-stredocesky.cz/hlaso-
vani, a to až do 16. května. Hořovický projekt může podpořit každý. Kaž-
dým hlasem se zvyšuje šance na získání potřebných finančních prostředků.

Výroba harmonik v Hořovicích slaví sto let

n Josef Kebrdle a historický snímek jeho rodného domu.

Letos uběhne sto let od chvíle, kdy se hořovický rodák Josef Kebrdle vrátil z Vídně domů do Čech. S nabytými zkušenostmi 
z výroby harmonik založil malou firmu na jejich výrobu v Hořovicích. Jelikož výroba harmonik a heligonek je s Hořovicemi ne-
odmyslitelně spjata, a stoleté výročí si pozornost určitě zaslouží, rozhodli jsme se uspořádat oslavu tohoto významného jubilea.

n Na lávce k hořovickému aquaparku došlo ke statickému zajištění pra-
vobřežního pilíře, úpravu zajistily Technické služby města. Důvodem bylo 
upozornění projekční kanceláře, která připravuje projekt na rekonstrukci 
této lávky. Zástupci kanceláře upozornili, že stav lávky je horší, než se před-
pokládalo. Navrhli uzavření lávky, nebo její opravu. Hořovičtí se přiklonili 
ke druhé variantě a havarijní stav odstranili. Jde o provizorní opravu do 
doby, než se bude moci provést celá rekonstrukce.

2x foto: Radka Vaculíková



zprávy

7www.mesto-horovice.cz

„Cena bez DPH zůstává stej-
ná, takže domácnosti ušetří více 
než 4 koruny na každém kubíku 
vody,” říká Jiří Paul, ředitel VAK 
Beroun. Daň z  přidané hodnoty 
do výpočtu ceny vlastně vůbec 
nevstupuje. Provozovatelé ji jen 
vyberou a  odevzdají státu, stejně 

jako řadu dalších daní a poplatků. 
Ty i po snížení sazby DPH před-
stavují více než 30 procent celko-
vé ceny vody.

Zároveň to znamená, že peníze 
nebudou vodohospodářům chy-
bět. Neohrozí to tak jejich služby 
ani probíhající investice. Jak se 

ale do ceny promítnou náklady 
na pandemii koronaviru? „S vyš-
šími náklady hlavně na ochranné 
pomůcky si musíme poradit v le-
tošním rozpočtu. Je to riziko, se 
kterým by měl provozovatel po-
čítat,“ odpovídá Paul a dodává, že 
společnost už vydala navíc téměř 

milion korun. Další úprava ceny 
se chystá od nového roku. Spo-
lečnost bude s regionální cenou 
vodného přecházet na tzv. dvou-
složkovou cenu. Tato úprava bude 
znamenat snížení ceny zejména 
pro domácnosti s více členy, tedy 
rodiny s dětmi. VaK Beroun

Domácnostem od května zlevnila voda
Na začátku května začala platit nižší sazba DPH pro vodné a stočné. Znamená to, že neplátci daně, kteří jsou zákazníky VAK 
Beroun, nyní mají levnější vodu.

Dar sestrám z domácí péče Včelka
Společnost SMURFIT KAPPA CZECH s.r.o., závod Žebrák, vě-

novala sestrám z domácí péče dne 9. dubna 2020 finanční dar ve výši 
20.000,– Kč za účelem rozvoje činnosti a za účelem podpory v oblasti 
prevence proti šíření Covid -19. Díky ukončení stavu nouze a uvolňo-
vání ochranných opatření se nám všem chce věřit, že se náš život bude 
pomalu vracet k tomu, na co jsme byli zvyklí. Předpokládáme, že se 
vlna koronavirové infekce ještě vrátí, ale první část máme již úspěšně 
za sebou. Darované peníze jsme využili na zvýšení imunity a ochrany 
zdraví našich pracovníků. Děkujeme za podporu.

Sestřičky z domácí péče se o pacienty na Berounsku, konkrétně 
v Hořovicích a okolí, starají již od roku 1994. Terénní zdravotní služby 
poskytují převážně seniorům a chronicky nemocným, tedy těm nej-
více ohroženým skupinám obyvatel. Jako všichni zdravotníci máme 
za sebou první, velmi náročnou zkoušku. Izolace, zhoršená dostup-
nost lékařské péče, strach a nejistota působí nejvíce na často křehkou 
psychickou rovnováhu našich pacientů, proto jsme se snažily, být jim 
víc než kdy jindy oporou. Zajištění kvalitní a plnohodnotné zdravotní 
péče s ohledem na rizika virové infekce je velmi náročné a často i vy-
čerpávající. Při péči je nutné plně respektovat hygienicko-epidemio-
logické postupy, aby naši pacienti ani personál nebyl v ohrožení. Naše 
sestry jsou pravidelně testovány na protilátky coronavirus (SARS-
-CoV-2). Negativní výsledky testů spolu s profesionálním přístupem 
jsou pro všechny dalším krokem k pocitu jistoty a bezpečí, které se ve 
vztahu sestra –pacient snažíme vytvářet.

Mgr. Veronika Toušová,
vedoucí sestra Domácí péče Včelka Berounsko s.r.o.

Nabídka práce na pozici: Uklízeč/ka
NÁPLŇ PRÁCE: úklid školní budovy v Hořovicích na Palackého náměstí 253 
v odpoledních hodinách: pondělí – pátek 17:00 – 19:00
NABÍZÍME: stálý pracovní poměr (částečný úvazek, 2 hod./prac. den)
POŽADUJEME: pečlivost, spolehlivost, časovou flexibilitu, praxe v oboru 
výhodou.
Vhodné jako přivýdělek pro zájemce z Hořovic.

KONTAKT v kanceláři ZUŠ od 8 do 15 hodin
nebo na tel.: 311 512 036, e-mailu: skola@zus-horovice.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOŘOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
škola zřízená podle § 16 odst.9, přijme od 1. 9. 2020

učitele, učitelku
– speciálního pedagoga

a vychovatelku ve speciální škole.
Kontakt : 311 512 958, spec.skoly.horovice@quick.cz

Znovuotevření poradenského místa Hořovice
S uvolňováním opatření v období Koronaviru se otevírá 11. 5. 2020 i po-

radenské místo Centra pro integraci cizinců v Hořovicích. Pokud tedy budete 
potřebovat využít sociálního či pracovního poradenství, obraťte se na sociální 
pracovnici, která je Vám na adrese a kontaktech uvedených níže k dispozici 
každé pondělí od 13:00 do 15:00 bez objednání. Po předchozím objednání 
i v jiných časech, vždy zatím pouze v pondělí.
Městský úřad Hořovice, Palackého náměstí 640/34, 268 01 Hořovice 
(3. patro MěÚ), tel.: 605 215 649, e-mail: info(a)cicpraha.org
Konzultační hodiny: PO 13:00- 15:00 (bez objednání)

Jana Rýdlová, DiS., sociální pracovnice



Organizace Svazu tělesně po-
stižených v České republice z.s. se 
zapojila do výzvy, „Šijte roušky“. 
Členové STP ušili 1500 kusů rou-
šek, které byly distribuovány do 
nemocnice Hořovice, na sociální 
odbor zdravotnictví a školství MěÚ 
Hořovice, osobám bez přístřeší, 
Policii České republiky obvodní 
oddělení Hořovice, seniorům, těles-
ně postiženým a hendikepovaným 
osobám, do lékáren, Hasičskému 
záchrannému sboru Hořovice, do 
prodejen v regionu. Byly rozdány 
dezinfekční prostředky osobám bez 
přístřeší, zakoupeny pokrývky.

Zapojili jsme se do výzvy Konta 
Bariéry „Daruj oběd“ pro osaměle 
žijící seniory, zdravotníky nebo 
další skupiny v takzvané první li-
nii. Doba, kterou ještě nikdo z nás 
nezažil, samotný oběd stojí 69 Kč, 
samotná pomoc má ale nevyčísli-
telnou hodnotu. Když Vám senior 
řekne, že už deset dnů neměl teplé 

jídlo, je Vám z toho smutno. Výzva 
„Přidejte se k nám!“ My jsme se 
přidali a podpořili seniory a zdra-
votníky a skupiny v první linii, a to 
není všechno. Rozvezeme všem 
cca 400 členům roušky, předáváme 
dezinfekční prostředky, ochranné 
pomůcky, všem, kdo to potřebu-
jí. Od 27. 4. pod přísnými hygi-
enickými pravidly jsme otevřeli 
Půjčovnu kompenzačních pomů-
cek. Všechny pronajaté kanceláře 
a sklady byly vydezinfikovány ozo-
novými generátory, na 400 kusů 
kompenzačních pomůcek bylo vy-
dezinfikováno ANTI –COVIDEM 
včetně 30 kusů polohovacích lů-
žek, ke kterým jsme zakoupili nové 
matrace. Byly zakoupeny roušky, 
ochranné prostředky, respirátory 
pro naše pracovníky a pracovníky, 
kteří rozvážejí pomůcky. Přijďte 
nás navštívit v zápůjční dny pon-
dělí 9:30 -15:00, středa 9:30 -15:00. 
Nabízíme pomůcky k chůzi, kou-
pelnové programy, polohovací lůž-
ka s příslušenstvím, mechanické 
vozíky, dětské vozíky, elektrické 
vozíky, antidekubitní program, 
pomůcky pro sebeobsluhu aj. Po-
můcky rozvážíme po okrese Be-
roun zdarma! Pro děti do 15 let 
zapůjčujeme veškeré pomůcky 
i s dovozem za symbolickou 1Kč. 
Sídlo: Městský úřad Hořovice č. p. 
640 Hořovice

Organizace Svazu tělesně 
postižených Hořovice zrušila 
ozdravné pobyty v červnu, i jed-
nodenní zájezdy a zájezd do diva-
dla. Více na www.stp. mypage.cz
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Hasiči Hořovice

Zásahy Hasičského záchranné-
ho Sboru Středočeského kraje, 
územního odboru Beroun, po-
žární stanice Hořovice.
8 Od 15. 4. do 15. 5. 2020 hasi-
či ze stanice Hořovice vyjížděli 
k 27 událostem, z toho k 5 požá-
rům, k 4 technickým událostem 
typu čerpání vody, padlý strom, 
k 12 dopravním nehodám, 1 
událost únik nebezpečné látky. 
V pěti případech šlo o planý 
poplach, porucha EPS či neo-
hlášené pálení. Při událostech 
spolupracovali se zdravotnic-
kou záchrannou službou, policií 
ČR a ostatními složkami IZS. 
Při událostech došlo ke zranění 
13 osob, 9 osob bylo přímo za-
chráněno.
8 17. 4. 2020 v 13:43 byla jed-
notka HZS Středočeského kraje 
ze stanice Hořovice a Příbram 
společně s jednotkou SDH obce 
Jince a Ohrazenice vyslána k po-
žáru lesního porostu do CHKO 
Brdy. Na místě byl zjištěn požár 
o rozloze 5 x70 m v prostoru 
vojenského tábora Brda. Na li-
kvidaci požáru byly nasazeny 4x 
D proudy a poté bylo místo udá-

losti předáno vojenské hasičské 
hlídce.
8 20. 4. 2020 v odpoledních 
hodinách byla jednotka HZS 
Středočeského kraje ze stanice 
Hořovice a Beroun společně 
s jednotkou SDH obce Žebrák 
vyslána k úniku ropných pro-
duktů do Žebráku. Na místě 
zjištěn větší únik motorové nafty 
z nádrže nákladního vozidla, kte-
ré najelo na zvýšený kanál. Hasiči 
provedli posyp sorbentem, zajis-
tili unikající naftu a přečerpání 
do náhradních nádob.
8 10. 5. 2020 v 12:00 hodin byla 
jednotka HZS Středočeského 
kraje ze stanice Hořovice a Be-
roun vyslána k dopravní nehodě 
osobního a nákladního automo-
bilu na dálnici D 5 41 km. Na 
místě se nacházely 2 zraněné 
osoby, z toho jedna byla zaklí-
něna ve vozidle. Byla vyproštěna 
pomocí hydraulického vyproš-
ťovacího zařízení a předána do 
péče ZZS. Hasiči nadále provedli 
protipožární opatření a odstra-
nili následky dopravní nehody.

HZS Středočeského kraje
ze stanice Hořovice

Městská policie Hořovice

8 3. 4. 2020 při výkonu služby 
si strážníci povšimli znečištění 
veřejného prostranství (černá 
skládka) v prostranství u cyk-
lostezky Hořovice – Osek. Vše 
řádně zadokumentovali a pře-
dali správnímu orgánu k další-
mu řešení.

8 11. 4. 2020 přijala hlídka 
městské policie oznámení z ná-
draží ČD Hořovice, že v kole-
jišti leží člověk. Na místě bylo 
zjištěno od pracovnice ČD, že 
jsou zastavené vlaky. Strážníci 
tedy vstoupili do kolejiště a sil-

ně podnapilého muže vytáhli 
na nástupiště. Muž se strážníky 
začal komunikovat a následně 
se telefonicky spojil s přítelkyní, 
která si pro něho přijela.
8 13. 4. 2020 poskytla MP sou-
činnost policistům při pátrání 
po skupině mladistvých, kteří 

v altánu v le-
soparku Dra-
žovka rozdělali 
oheň a z místa 
odešli, aniž 
by ho uhasili. 
Skupinu sedmi 
osob se poda-
řilo strážní-
kům nalézt na 
sídlišti Karla 
Sezimy a tyto 
následně pře-

dali PČR k dalšímu opatření.
8 Během dubna městská policie 
opakovaně řešila porušení na-
řízení vlády (nenošení roušek, 
volný pohyb osob), ve většině 
případů postačila domluva.

Světla Dardová, velitelka MP

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166

Laskavost plodí laskavost

Po domluvě nás najdete:
Městský úřad Hořovice, 3. patro, Palackého nám. 640, 268 01 Hořovice

www.cpkp.cz/strednicechy Pečuji

Centrum pro komunitní práci střední Čechy od ledna 2020 do června 2022 realizuje projekt „Pečovat a žít doma je normální 2 –  
podpora neformálních pečovatelů na Berounsku, Dobříšsku a Hořovicku“, č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010755, který je 
financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

PEČOVAT 
A ŽÍT DOMA 
JE NORMÁLNÍ 

PODPORA PEČUJÍCÍCH
NA HOŘOVICKU
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Vážení blízcí našich klientů,
přátelé Domova Na Výsluní,

plán rozvolnění opatření při-
jatých v souvislosti s řešením 
pandemie v oblasti sociálních 
služeb počítá s možností návštěv 
u klientů pobytových zařízení od 
pondělí 25. května za podmínek 
dodržování stanovených preven-
tivních opatření:
n Jednoho klienta budou moci 
navštívit najednou pouze dvě 
osoby a to na 30 minut.
n Do budovy nebudou mít pří-
stup děti mladší 13 let.
n Na vícelůžkovém pokoji bude 
umožněna v jeden čas návštěva 
pouze u dvou klientů.
n Všem návštěvám bude na re-
cepci změřena teplota. Osobám 
s teplotou 37st. a více nebude ná-
vštěva umožněna.
n Do budovy je možný pouze 
vstup s rouškou, po předchozí 
dezinfekci rukou a obuvi.
n Kdo nebude moci navštívit 
svého příbuzného osobně, stále 
se může po předchozí domluvě 
se sociální pracovnicí (v pracovní 

době 7:00 – 15:30) spojit se svým 
blízkým prostřednictvím aplikace 
WhatsApp (číslo 775 889 372).
Sociální pracovnice: Mgr. Věra 
Charvátová 721 995 388, Lucie Ří-
hová 723 512 942

Od 25. května budeme na re-
cepci opět přijímat balíčky pro 
klienty v čase 8:00 – 14:00, a to 
v limitu max. 2x týdně pro jedno-
ho klienta.

Samozřejmě vše závisí na vý-
voji epidemiologické situace.

V Domově stále platí dodržo-
vání všech preventivních opatře-
ní, neustále zajišťujeme ochranné 
pomůcky, sledujeme zdravotní 
stav, měříme teploty aj. Jen tím 
můžeme celý náš Domov ochrá-
nit. Stále probíhá testování za-
městnanců na přítomnost proti-
látek koronaviru v krvi v cyklech 
14 dnů. Těší nás, že jsou výsledky 
opět negativní.

Chodíme klientům nakupovat, 
na procházky do zahrady s do-
provodem, využíváme nabídek 
k hudební produkci na zahradě. 
Nejde vypsat vše, co se snažíme 

Služebna Městské policie Hořovice je otevřená dva dny v týdnu

n Nouzový stav vnesl do živo-
ta lidí řadu výrazných změn. 
V čem se nejvýrazněji změnila 
práce Městské policie Hořovice?

Práce se v podstatě nezmě-
nila. Stále máme nepřetržitý 
provoz a pracujeme dle plat-
ných zákonů a oprávnění, která 
samozřejmě přibyla, a to naří-
zením vlády. Udělali jsme určitá 
opatření, abychom zamezili ší-
ření koronaviru. Například jsme 
uzavřeli služebnu pro veřejnost. 
Strážníci však byli občanům 

plně k dispozici, a to na telefon-
ní lince 800 156 166. Pokud bylo 
zapotřebí, osobně s nimi jednali 
mimo služebnu.
n Změnila se v době karantény 
podoba případů, které řešíte? 
Nebo jejich počet?

Případy se z části změnily. 
V době epidemie COVID-19 
strážníci mnohokrát řešili poru-
šení nařízení vlády, a to v přípa-
dech nenošení roušek nebo shlu-
kování se více osob na jednom 
místě. Několikrát strážníci také 

zasahovali ve zdejší nemocnici, 
kdy se většinou podnapilí agre-
sivní osoby dožadovali vstupu na 
oddělení.
n S čím se lidé v době nouzo-
vého stavu na městskou policii 
obraceli nejčastěji?

Zaznamenali jsme více ozná-
mení na špatné parkování. Ať už 
na zeleni, v zákazu zastavení, stá-
ní v křižovatce atd. Pokud stráž-
níci přijmou oznámení, vždy na 
ně reagují. Například, když občan 
oznámí, že v nějaké ulici parku-

je vozidlo na zeleni, strážník na 
místo dojede, dané vozidlo řádně 
zadokumentuje, sepíše oznámení 
a předá příslušnému správnímu 
orgánu k dalšímu opatření.
n Úřední hodiny Městské po-
licie Hořovice se změnily. Slu-
žebna je pro veřejnost otevřená 
v pondělí a ve středu od 7:30 do 
17:00. Z jakého důvodu?

Ke změně došlo z důvodu sní-
žení rozpočtu pro městskou po-
licii, kdy jsem byla nucena pro-
pustit jednoho strážníka. (var)

Jaké případy řešila Městská policie Hořovice v době karantény, kterých bylo nejvíce? Odpovídá velitelka Světla Dardová.

n Abychom rozptýlili jednotvárné dny našich klientů v Domově Na Výsluní, rozhodli jsme se uspořádat tradiční pálení čarodějnic na zahradě Domova. 
Klientům zvedla náladu živá hudba v podání Muziky pana Pavla Nováka z Tlustice.Užili jsme si krásné odpoledne, i když s rouškou a rozestupy. Foto: 
archiv Domava Na Výsluní Hořovice

nabídnout, protože by byl seznam 
velmi dlouhý.

Chtěla bych poděkovat všem 
našim zaměstnancům, kteří odvádí 
každý den náročnou práci, umí se 
zasmát a najdou vlídné slovo. V rouš-
kách a jiných ochranných pomůc-
kách podávají nadlidské výkony. Je to 
úžasný tým a velice si ho vážím.

Ráda bych také poděkovala 
všem, kteří nás v této době podpo-

rují. Děkujeme za všechny roušky, 
štíty, desinfekce, tablety, za slova 
podpory… Je to úžasné kolik lidí 
a organizací nám nabídlo pomoc.

Vše se pozvolna začíná vracet 
do normálního života a já věřím, 
že vše půjde podle plánu a brzy se 
setkáte se svými blízkými.
Přeji Vám všem pevné zdraví

PhDr. Drahomíra Boubínová
ředitelka Domova Na Výsluní

Informace o situaci v Domově Na Výsluní Hořovice

n 9. května se na zahradě Domova Na Výsluní v Hořovicích konal malý 
koncert swingové kapely Brass Band Rakovník. Kapelník Sláva Vaic spolu se 
svými kolegy potěšili klienty krásnými melodiemi. Děkujeme.
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Z Rady města
Hořovice

ze dne 15. dubna 2020

n Rada města Hořovice souhlasí 
s výjimkou z vnitřního předpisu 
3/2016 – Zásady pro zadávání ve-
řejných zakázek malého rozsahu, 
a zároveň schvaluje nabídku, podle 
které společnost TIGNUM s.r.o., 
za cenu 221.486 Kč bez DPH, tj. 
267.998 Kč vč. 21 % DPH, provede 
údržbu dřevěného krovu v budově 
Základní školy Svatopluka Čecha č. 
p. 455 vč. likvidace dřevokazného 
hmyzu.
n Rada města Hořovice, v souladu 
se smlouvou o nájmu nebytových 
prostor ze dne 3. 12. 2008, uzavře-
nou za účelem umístění depozitá-
ře hořovických muzejních sbírek, 
ve správě Muzea Českého krasu 
v Berouně, v domě čp. 250, ul. Sme-
tanova, Hořovice souhlasí s navý-
šením nájemného o míru inflace 
ve výši 2,8 %, oficiálně vyhlášenou 
Českým statistickým úřadem 
k 31. 12. 2019, a to s účinností od 
1. 1. 2020. Navýšení činí 2.878 Kč 
za kalendářní rok.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh včetně Kupní 
smlouvy pro veřejnou zakázku za-
dávanou dle vnitřního předpisu č. 
3/2016, zásad pro zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu pro 
veřejného zadavatele, v platném 
znění, na veřejnou zakázku s ná-
zvem „Domov Na Výsluní, Hořo-
vice – dodávka a montáž asistenč-
ního zvedacího systému“. Zároveň 
rada souhlasí se složením komise 
pro otevírání obálek, komise pro 
posouzení kvalifikace a hodnotící 
komise a jejich náhradníky v tom-
to složení: členové – Bc. Michal 
Hasman, MPA, PhDr. Drahomíra 
Boubínová, Bc. Aleš Trojan, MPA, 
náhradníci – 1. náhradník Ondřej 
Vaculík, 2. náhradník Ing. Petra 
Špičková, 3. náhradník Ing. Milan 
Šnajdr.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh včetně Smlou-
vy o dílo pro veřejnou zakázku 
zadávanou dle vnitřního předpisu 
č. 3/2016, zásad pro zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu pro 
veřejného zadavatele, v platném 
znění, na veřejnou zakázku s ná-
zvem „Domov Na Výsluní, Hořovi-
ce – rekonstrukce WC a koupelen“. 
Zároveň rada souhlasí se složením 
komise pro otevírání obálek, komi-
se pro posouzení kvalifikace a hod-

notící komise a jejich náhradníky 
v tomto složení: členové – Bc. Mi-
chal Hasman, MPA, PhDr. Draho-
míra Boubínová, Ing. Milan Šnajdr, 
náhradníci – 1. náhradník Ondřej 
Vaculík, 2. náhradník Ing. Petra 
Špičková, 3. náhradník Bc. Aleš 
Trojan, MPA.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh včetně Smlouvy 
o dílo na veřejnou zakázku s ná-
zvem „Oprava nosné konstrukce 
u bazénu“ zadávanou ve zjed-
nodušeném podlimitním řízení 
v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
Zároveň rada souhlasí se slože-
ním komise pro otevírání obálek, 
komise pro posouzení kvalifikace 
a hodnotící komise a jejich náhrad-
níky v tomto složení: členové - Bc. 
Michal Hasman, MPA, Ing. Milan 
Šnajdr, Ondřej Vaculík, náhradní-
ci – 1. náhradník: Bc. Aleš Trojan, 
MPA, 2. náhradník: Karel Pelikán, 
3. náhradník: Ing. David Grunt.

Z Rady města
Hořovice

ze dne 29. dubna 2020

n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh včetně Smlouvy 
o dílo pro veřejnou zakázku zadá-
vanou dle vnitřního předpisu č. 
3/2016, zásad pro zadávání veřej-
ných zakázek malého rozsahu pro 
veřejného zadavatele, v platném 
znění, na veřejnou zakázku s ná-
zvem „Oprava hygienického zázemí 
Společenského domu v Hořovicích“. 
Zároveň rada souhlasí se slože-
ním komise pro otevírání obálek, 
komise pro posouzení kvalifikace 
a hodnotící komise a jejich náhrad-
níky v tomto složení: členové – Ing. 
Milan Šnajdr, Bc. Michal Hasman, 
MPA, Mgr. Přemysl Landa, náhrad-
níci – 1. náhradník Ondřej Vaculík, 
2. náhradník Bc. Aleš Trojan, MPA, 
3. náhradník Karel Pelikán.
n Rada města Hořovice schvaluje 
zábor veřejného prostranství pro 
Občanskou demokratickou stranu 
v rámci předvolební akce spojené 
s rozdáváním tiskovin a neformál-
ními rozhovory představitelů stra-
ny s občany, a to na Palackého ná-
městí v Hořovicích dne 7. září 2020 
od 14:00 do 20:00 hodin. Předmět-
ný prostor je pro účely tohoto shro-
máždění poskytován bezplatně, 
avšak pořadatel bude seznámen 
s konkrétními podmínkami, jejichž 
dodržení bude závazné.

n Rada města Hořovice na zákla-
dě výběrového řízení „Zametací 
vůz pro MSBNF“ projednala zá-
věry hodnotící komise a rozhodla 
o výběru nejvhodnější nabídky 
uchazeče HANES s.r.o., se sídlem 
U Albrechtova vrchu 1157/7, 155 
00 Praha 5, jehož tímto vybírá jako 
dodavatele a souhlasí s podpisem 
rozhodnutí a oznámení o výběru 
dodavatele, k němuž je pověřen 
starosta města. Nabídková cena 
za uvedenou veřejnou zakázku 
činí 3.322.000, - Kč bez DPH, tj. 
4.019.620, - Kč vč. 21 % DPH. Rada 
následně pověřuje ředitele příspěv-
kové organizace Městské správy 
bytového a nebytového fondu Ing. 
Jaroslava Pelána k dalším úkonům 
souvisejícím s realizací akce v sou-
ladu se zadávacím řízením. V této 
souvislosti pak rada souhlasí s na-
výšením příspěvku pro tuto pří-
spěvkovou organizaci, a to ve výši 
4.050.000, - Kč, kdy tyto prostředky 
jsou vázány na pořízení investiční-
ho majetku této organizace.
n Rada města Hořovice na základě 
výběrového řízení „Zajištění stra-
vování žáků a zaměstnanců 1. ZŠ, 2. 
ZŠ a GVH v Hořovicích od školní-
ho roku 2020/2021“ projednala zá-
věry hodnotící komise a rozhodla 
o výběru podané nabídky uchazeče 
Školní jídelna Hořovice, s.r.o., se 
sídlem Komenského 1245/7, 268 01 
Hořovice, jehož tímto vybírá jako 
dodavatele a souhlasí s podpisem 
Rozhodnutí a oznámení o výběru 
dodavatele, k němuž je pověřen 
starosta města. Nabídková cena 
účastníka za uvedenou veřejnou 
zakázku činí v souladu se zadávací 
dokumentací 39.942,50,– Kč za je-
den stravovací den. Rada města ná-
sledně pověřuje starostu města Dr. 
Ing. Jiřího Peřinu podpisu přísluš-
né smlouvy o zajišťování školního 
stravování a stravování zaměstnan-
ců za Město Hořovice. Rada rovněž 
pověřuje k podpisu této smlouvy 
ředitele zúčastněných příspěvko-
vých organizací města, a to Mgr. 
Radka Šumeru za 1. základní školu 
Hořovice a Mgr. Jiřího Vavřičku za 
2. Základní školu Hořovice. Účast-
níkem této vícestranné smlouvy je 
rovněž Gymnázium Václava Hra-
běte Hořovice zastoupené ředite-
lem PhDr. Jiřím Vlčkem.
n Rada souhlasí s trvalým ulože-
ním přebytečné ornice, získané při 
výstavbě silnice II/114 – II/117, 
tj. Východního obchvatu, na po-
zemky p. č. 837/38, 877/18, 912/12, 
912/18, 914/1, 914/2 a 927/17 v k. ú. 
Velká Víska za splnění předpokladů 
popsaných v předkládací zprávě 
a nesouhlasí s uložením ornice na 

pozemku p. č. 927/19 v k. ú. Velká 
Víska, kdy je na tomto pozemku 
umístěno oplocené kynologické 
cvičiště.
n Rada města souhlasí s umístě-
ním stavby skladů nářadí a vyba-
vení na pozemku p. č. 122/1 a po-
zemku p. č. 122/21 v k. ú. Hořovice 
jakožto staveb pro potřeby měst-
ského sportovního areálu, kdy stav-
by bude provádět Městské sportov-
ní centrum Hořovice.
n Rada souhlasí se zřízením jedné 
přípravné třídy při I. ZŠ v Hořovi-
cích pro školní rok 2020 – 2021.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zapojením Městské mateřské 
školy v Hořovicích do projektu 
kraje financovaného z operačního 
programu potravinové a materi-
ální pomoci na pozici partnera 
s finančním příspěvkem s názvem 
Obědy do škol ve Středočeském 
kraji III.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Dodatku č. 1 k veřejno-
právní smlouvě o výkonu činností 
Městské policie Hořovice pro obec 
Osek, spočívající ve změnách, re-
spektive navýšení úhrady obce 
Osek na finanční náklady spoje-
né s hodinovou mzdou strážníka 
městské policie. Rada města Ho-
řovice pověřuje starostu k podpi-
su Dodatku č. 1 k veřejnoprávní 
smlouvě.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením Dohody o úpravě práv 
a povinností společných správců 
osobních údajů městem Hořovice 
a Českou republikou – Krajským 
ředitelstvím policie Středočeského 
kraje v předloženém znění, spočí-
vající v zabezpečení osobních úda-
jů jednotlivých správců při opráv-
něnosti využívat kamerový systém 
v rámci města Hořovice za účelem 
zabezpečení ochrany veřejného 
pořádku dle § 35 odst. 2 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů. Rada města Hořovice pově-
řuje starostu k podpisu jmenované 
Dohody.
n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním Smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne a dohody o umístění stavby č. 
IV-12-6025798-1, stavba Hořovi-
ce, 9. května 205/1 – smyčka kNN 
pro společnost ČEZ Distribuce, a. 
s., spočívající v novém kabelovém 
vedení NN na pozemku parcelní č. 
437 k. ú. Hořovice. Předpokládaný 
rozsah věcného břemene bude 1 
bm za cenu 1.000 Kč + DPH dle 
platných předpisů. Rada města Ho-
řovice pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy.
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n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním Dohody o ukončení 
příkazní smlouvy uzavřené dne 
11. 04. 2018 mezi Městem Hořovi-
ce a společností Kyber Tech Group, 
s.r.o., IČ: 06257895, spočívající 
v obstarávání výkonu funkce vede-
nou společností jako pověřence pro 
ochranu osobních údajů ve smyslu 
ustanovení článku 37 a násl. naříze-
ní Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 
o ochraně fyzických osob v souvis-
losti se zpracováním osobních úda-
jů a o volném pohybu těchto údajů, 
obstarávání výkonu sjednané čin-
nosti ve smyslu ustanovení článku 
37 odst. 3 nařízení, které spravují 
příspěvkové organizace zřízené 
městem Hořovice. Rada města Ho-
řovice pověřuje starostu k podpi-
su Dohody o ukončení příkazní 
smlouvy výkonu funkce pověřence 
pro ochranu osobních údajů – Ky-
ber Tech Group, s.r.o.
n Rada souhlasí s uzavřením Ve-
řejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu obce Zaječov 
v roce 2020 - částku 3. 000,– Kč, 
určenou na činnost Domova Na 
Výsluní.
n Rada uděluje Domovu Na Vý-
sluní druhý souhlas s přijetím fi-
nančních darů účelově určených na 
poskytování sociálních služeb, a to 
společně pro více právních úkonů 
do výše dalších 250.000,– Kč.

n Rada města Hořovice na základě 
výběrového řízení „Domov Na Vý-
sluní, Hořovice – dodávka a montáž 
asistenčního zvedacího systému“ 
projednala závěry hodnotící komi-
se a rozhodla o výběru nejvýhod-
nější nabídky uchazeče ERILENS 
s.r.o., Papírenská 114/5, 160 00 
Praha 6, jehož tímto vybírá jako 
dodavatele a souhlasí s podpisem 
Rozhodnutí o výběru dodavatele. 
Cena veřejné zakázky činí částku 
ve výši 1.087.255, - Kč bez DPH, tj. 
1.250.343, - Kč vč. 15 % DPH. Rada 
města Hořovice pověřuje pana sta-
rostu podpisem příslušné Kupní 
smlouvy.
n Rada města Hořovice na základě 
výběrového řízení „Domov Na Vý-
sluní, Hořovice – rekonstrukce WC 
a koupelen“ projednala závěry hod-
notící komise a rozhodla o výběru 
nejvýhodnější nabídky uchazeče 
TEZA, spol. s r.o., Jungmannova 
156/2b, 268 01 Hořovice, jehož tím-

to vybírá jako dodavatele a souhlasí 
s podpisem Rozhodnutí o výběru 
dodavatele. Cena veřejné zakázky 
činí částku ve výši 1.077.492,04,– Kč 
bez DPH, tj. 1.303.765,37,– Kč vč. 
21 % DPH. Rada města Hořovice 
pověřuje pana starostu podpisem 
příslušné Smlouvy o dílo.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh včetně Smlouvy 
o sběru, přepravě a odstraňování 
odpadu, zadávanou v nadlimitním 
režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, na ve-
řejnou zakázku na služby s názvem 
„Svoz a likvidace odpadu pro Město 
Hořovice“. Zároveň rada souhlasí 
se složením komise pro otevírání 
obálek, komise pro posouzení kva-
lifikace a hodnotící komise a jejich 
náhradníky v tomto složení: členo-
vé - Bc. Michal Hasman, MPA, Bc. 
Aleš Trojan, MPA, Ondřej Vaculík, 
Věra Veverková, Ing. Petr Karban, 
náhradníci – 1. náhradník: Ing. Da-
vid Grunt 2. náhradník: Mgr. Hele-
na Plecitá, 3. náhradník: Ing. Milan 
Šnajdr, 4. náhradník: Ing. Kateřina 
Vítová, 5. Náhradník: Ing. Stanislav 
Bubník.
n Rada města Hořovice na zákla-
dě výběrového řízení „Oprava hy-
gienického zázemí Společenského 
domu v Hořovicích“ projednala 
závěry hodnotící komise a rozhod-
la o výběru nejvýhodnější nabíd-
ky uchazeče GEMI GROUP s.r.o., 
Nad malým mýtem 615/4, 147 00 
Praha 4, jehož tímto vybírá jako 
dodavatele a souhlasí s podpisem 
Rozhodnutí o výběru dodavatele. 
Cena veřejné zakázky činí částku 
ve výši 4.871.756, - Kč bez DPH, tj. 
5.894.825, - Kč vč. 21 % DPH. Rada 
města Hořovice pověřuje pana sta-
rostu podpisem příslušné Smlouvy 
o dílo.
n Rada města Hořovice schvaluje 
Vnitřní předpis č. 2 / 2020 s názvem 
Řídící kontrola, oběh účetních do-
kladů, evidence majetku a inventa-
rizace majetku a závazků Města Ho-
řovice, a to s platností od 1. 6. 2020.
n Rada souhlasí se záměrem prů-
běžného ukládáním zeminy vzniklé 
z činnosti Města Hořovice na po-
zemku p. č. 812 v k. ú. Kotopeky, a to 
o maximálním množství 5.000 m3 
za nabídkovou jednotkovou cenu 
ve výši 65Kč/m3. Rada ukládá zajis-
tit návrh příslušné smlouvy včetně 
uvedením podmínek pro provádění 
této činnosti.
n Rada souhlasí s užitím znaku 
Města Hořovice do nového loga SK 
Hořovice.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Smlouvy o budoucí smlou-

Z Rady města
Hořovice

ze dne 13. května 2020

vě o zřízení věcného břemene č. sml. 
8800094233-2/BVB/P, uzavírané 
se společností GasNet, s.r.o., jejímž 
obsahem je zřízení věcného břeme-
ne přeložky plynárenského zařízení 
pro stavbu II/114 – II/117 Hořovice, 

východní obchvat na pozemcích 
parcelní č. 1966/8, 1968/1, 1966/9 
a 1958 v k. ú. Hořovice za úplatu 
40.000 Kč + DPH dle platných před-
pisů. Rada města Hořovice pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy.

Okénko zastupitelů

Programové prohlášení rady města
V programovém prohlášení rady města na toto volební období se mimo 

jiné můžeme dočíst, že rada slibuje „Dohlédneme na řádný provoz skládky 
tak, aby co nejdéle sloužila obyvatelům města s co nejmenším dopadem na 
komfort života ve městě”. Jakým paradoxem se tento slib stal poté, co společ-
nost AVE vypověděla městu smlouvu na svoz komunálního odpadu platnou do 
konce roku 2022. Hlavním důvodem je nárůst ceny za svážení odpadu, protože 
AVE předčasně uzavírá hořovickou skládku, a odpad bude vozit do Stašova. 
AVE skládku plně naplnila zejména odpadem z míst mimo náš region, jen za 
poslední rok navezla tolik odpadu, že by hořovickým občanům stačilo na 50 let. 
Chci se proto zeptat radních co vlastně udělali, aby skládka sloužila “co nejdéle”, 
jak je v jejich prohlášení z roku 2018? Nebo se jen nechali zkorumpovat zrych-
leným příjmem do rozpočtu města, který s patřičnou sebechválou ihned utratili 
za předražené a nesmyslné zakázky? Proč radní ignorovali 1600 podpisů v peti-
ci, která vlastně požadovala stejné jako jejich programové prohlášení, zachovat 
a rozšiřovat skládku pouze pro hořovický region.

Radní připravují vypsání nového výběrového řízení na svoz komunál-
ního odpadu. Obávám se, že stejně tak jako v minulosti se přihlásí pouze 
AVE jako jediný zájemce a jeho podmínky bude muset město splnit, nebo 
vlastně chce splnit. Požaduji, aby společnost AVE byla vyřazena z výběrové-
ho řízení za úmyslné znemožnění plnění současné smlouvy a její předčasné 
vypovězení.

Ing. Petr Karban

Reakce starosty
Milý Petře Karbane,

dovol mi velmi krátkou reakci. Osobně ze vzniklé situace nejsem v žád-
ném případě zaskočen. Skládka je téměř zaplněna a jedinou další možností 
jak navýšit její kapacitu by bylo navýšit její výšku (kótu). To jsme se všichni 
napříč spektrem dohodli, že nechceme. Skládku nadále v souladu se smlou-
vou o pronájmu skládky bude provozovat a následně i rekultivovat společ-
nost AVE. K 30. 4. společnost AVE vypověděla smlouvu týkající se svozu 
odpadu, tedy jinou smlouvu než je smlouva o pronájmu skládky. Smlouvu 
o svozu původně chtěla společnost AVE prodloužit dodatkem, který ovšem 
dle názoru odborníků na soutěžní právo nebylo možno uzavřít díky tomu, 
že do nové smlouvy bude muset být zakomponován poplatek 500,– Kč za 
tunu odpadu uloženého na jakékoliv jiné než hořovické skládce. Vzhledem 
k výpovědi smlouvy tedy bude třeba celý smluvní vztah týkající se svozu od-
padu vysoutěžit v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách a nejpozději 
k 1. 8. 2020 uzavřít smlouvu s novým dodavatelem (tedy nikoliv apriori 
s AVE). Svoz tedy logicky musí být za odpad uložený na jakékoliv jiné sklád-
ce dražší o zmíněný poplatek. Poplatek zaplatí dodavateli primárně město 
ze svého rozpočtu a je na rozhodnutí zastupitelstva, kolik této povinnosti 
přenese na občany města.

Ještě jednou zmiňuji, že v případě neuzavření dodatku týkající se IV. etapy 
by byla ze strany AVE vypovězena smlouva o pronájmu skládky, tedy nikoliv 
smlouvy o svozu odpadu. Jedná o business a AVE si nemohla dovolit z ekono-
mických důvodů navážet na naši skládku pouze odpad z Hořovic a okolí. Co 
bychom dělali v případě výpovědi smlouvy o pronájmu skládky? Jak bychom 
se sami postarali o prakticky plnou skládku? Kde bychom vzali peníze na tech-
niku, personál apod.? Společnost AVE tehdy vedení města zcela jasně sdělila, 
že nám bez problémů skládku přenechá, pokud nepřistoupíme na jejich pod-
mínky. Nemám pocit, že jsme měli příliš jiných možností.

Skládka Hrádek měla skončit už několikrát a myslím, že je dobře, že její 
provoz skončí. Mrzí mě jen příjem, o který městský rozpočet přijde. Je ovšem 
většina měst v naší zemi, která se bez skládky obejde. Tak tomu bude muset 
být i u nás.

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta
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Dárek ke Dni dětí

Registrace zdarma

v dětském oddělení     

Knihovny 

Ivana Slavíka

v Hořovicích 

od 1.6.2020

na 4 měsíce

Akce  p lat í  pouze  1 .  6 .  2020

S dítětem musí přijít rodiče 

nebo zákonný zástupce, 

kteří na místě podepíší 

přihlášku.

Vernisáž 18. června 2020
Galerie Starý zámek od 17:00 hod

Záštitu nad výstavou převzali 
Ing. Jan Skopeček, poslanec Parlamentu ČR

a Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta Města Hořovice.

Výstava potrvá od 18. 6. do 30. 8. 2020 / otevřeno pá - so - ne od 10 do 18 hodin.

- mohu tady žít
Akademický malíř Zbyněk Novotný70



kulturní servis

13www.mesto-horovice.cz

dámské oděvy z konce 
19. století, módní 

doplňky, časopisy 
a dobové fotografie

Městské muzeum v Žebráku 
pobočka Muzea Českého krasu, příspěvkové organizace

ve spolupráci se soukromým sběratelem Jiřím Saukem
a s knihovnou Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

pobočkou Západočeského muzea v Plzni, příspěvkové organizace 

srdečně zvou na výstavu

otevřeno do října 2020 
 o víkendech a svátcích  

 všední dny po domluvě

9–12 a 12.45–17 hodin

Proměny  
dámské 

módy  

v letech  
1880–1910

Komponovaný večer
Židovské dějiny
a kultura od starověku
po současnost
Radek Hejret s manželkou

Výstava fotografií
Židovské památky
Hořovicka, Berounska
a Příbramska
Židovské památky Hořovicka,
Berounska a Příbramska ze
země i z výšky
(Nebeské Jirka Jiroušek)

Pro děti bude připraven dětský
koutek

Kostel Českobratrské církve
evangelické
Bývalá jubilejní synagoga

horovice.evangnet.cz

Program

17:00 Zahájení Noci kostelů
Otevření kostela
Volná prohlídka výstavy

18:00 Úvodní slovo - krátce o Izraeli

18:30 Vernisáž fotografické výstavy
Tradiční i netradiční pohled na židovské
památky v blízkosti Hořovic prostřednictvím
leteckých snímků (Nebeské Jirka Jiroušek)
a detailních fotografií ze země

19:00 Židovské dějiny a kultura od starověku
po současnost
Komponovaný večer s povídáním, písněmi
a ochutnávkou specialit izraelské kuchyně,
který návštěvníkům přiblíží historii, zvyky
a kulturu židovského národa v průběhu dějin

22:00 Předpokládaný konec

Od 17,00 Valdecká 408, Hořovice
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n Galerie Starý zámek

Vrbnovská 30/1, Hořovice
tel.: 732 512 821

n do 7. 6. 2020
VÝSTAVA BEROUNŠTÍ FOTORICI
n 18. 6.–30. 8. 2020
„70 - MOHU TADY ŽÍT“
Akademický malíř Zbyněk Novotný - výstava 
obrazů. Vernisáž 18. 6. od 17:00. Pá, So, Ne od 
10:00 do 18:00.

n Knihovna Ivana Slavíka

Vrbnovská 30/1
tel. 603 199 304, 311 512 564
https://mkc-horovice.cz/knihovna/
e-mail: knihovna1@mkc-horovice.cz

V červnu se knihovna vrací k běžným 
výpůjčním hodinám!
n HODINY PRO VEŘEJNOST
PO, ST   12:00 – 17:00
ÚT, ČT 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
SO 8:00 – 11:00 (vždy sudý týden)
Sobota pro veřejnost: 13. a 27. 6. , otevřeno od 
8:00 do 11:00!
n 1. 6. pondělí od 17:30
DEN DĚTÍ
Více na straně 13.
Upozornění na prázdninovou výpůjční dobu 
červenec a srpen:
ÚTERÝ  8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
ČTVRTEK 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00

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: 9:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Ne: 9:00 – 11:00 12:00 – 17:00

n AKTUÁLNÍ PŘEDPRODEJ:
4 LENKA DUSILOVÁ SÓLO, 14. 6. 2020 od 
18:00, Nádvoří Starého zámku. Cena vstupenky 
250 Kč.
4 NA STOJÁKA, 15. 9. 2020 od 19:30, klub Labe. 
Již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
4 4TET, 13. 10. 2020 od 19:00, SD Hořovice. 
Cena místenky 590, 570, 550 Kč. Již zakoupené 
vstupenky zůstávají v platnosti.
4 TRAUTENBERK, 17. 10. 2020 od 19:30, SD 
Hořovice. Cena vstupenky 350 Kč! Již zakoupené 
vstupenky zůstávají v platnosti.
4 VE DVOU TOUR Lenka Nová a Petr Ma-

n Klub Labe

Vísecké nám. 198, www.klublabe.cz
e-mail: reditel@mkc-horovice.cz
tel.: 604 208 916

PŘIPRAVUJEME:
n 4. a 5. 9. Hořovice Václava Hraběte
n 15. 9. od 19:30 Na Stojáka
n 19. 10. od 20:00 Pokáč

n Společenský dům

Nádražní 606, Hořovice
tel.: 732 512 821

SPOLEČENSKÝ DŮM – ZAHRADA
n Čtvrtek 16. 7. od 21:45
Letní kino: CHLAP NA STŘÍDAČKU
n Čtvrtek 13. 8. od 21:00
Letní kino: PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
n Sobota 15. 8. od 10:00
HOŘOVICKÁ HELIGÓNKA
43. ročník setkání heligónkářů z celé republiky. 
Pestrý program po celý den.
SPOLEČENSKÝ DŮM
n Taneční Podzim 2020 (16. Sezóna)
Mládež a dospělí, pátky od 11. 9. 2020
Mládež – začátečníci H7; 18:30–20:30
Dospělí - středně a více pokročilí H4; 20:40–22:15
Dospělí, pondělky od 5. 10. 2020
Dospělí – středně pokročilí H3; 18:00–19:30 
Dospělí – mírně pokročilí H2; 19:30–21:00 Do-
spělí – začátečníci H1; 21:05 - 22:35
PŘIPRAVUJEME:
n 10. 9. 2020 od 19:30
DVA NAHATÝ CHLAPI
n 13. 9. 2020 od 16:00
ČERT A KÁČA
n 20. 9. 2020 od 19:00
SVĚTÁCI
Divadelní představení. Předprodej vstupenek 
pouze online: https://ticket365.cz
n 13. 10. 2020 od 19:00
4TET
n 17. 10. 2020 od 19:30
TRAUTENBERK (host Zputnik)
n 4. 11. 2020 od 19:00
VE DVOU TOUR
n 11. 11. 2020 od 19:30
MANUÁL ZRALÉ ŽENY
n 4. 12. 2020 od 19:30
MIG 21
n 17. 12. 2020 od 19:30
OSM EUR NA HODINU

n Starý zámek Hořovice

n Neděle 14. 6. od 18:00
LENKA DUSILOVÁ SÓLO
Šestinásobná držitelka hudební ceny Anděl. Mi-
mořádný úkaz české hudební scény.
n Neděle 28. 6. od 18:00
DOLLS IN THE FACTORY
Pop-rocková kapela, která má za sebou mnoho 
velkých festivalů po celé ČR.
PŘIPRAVUJEME:
n Neděle 12. 7. od 18:00
FAJNBEAT
Folk-rockové potěšení na nedělní podvečer.
n Sobota 18. 7. od 19:00
POSTŘIŽINY
Divadelní představení. Muzikál M. Frýdla a J. 
Martínka na motivy Bohumila Hrabala.
n Neděle 26. 7. od 18:00
EKG-M
Návrat na zámek po dvou letech. Folková - 
trampská muzika.
n Neděle 9. 8. od 18:00
PRAŽSKÝ VÝTĚR
Přes 20 let výborně hrající banda s repertoárem 
starých známých světových kapel.
n Neděle 23. 8. od 14:00
O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI
A MAKOVÝCH BUCHTÁCH
Divadelní představení, Pohádka pro malé i velké 
v podání profesionálních herců CziDivadla Praha.
n Neděle 23. 8. od 18:00
PONOŽKY PANA SEMTAMŤUKA
Originální hudba „od každého kousek“ od ori-
ginální kapely. Zn.: …na pohodu…
n Neděle 6. 9. od 14:00
LOUČÍME SE S PRÁZDNINAMI
Tvořivé dílničky, skákací nafukovací atrakce, 
soutěže, diskotéka aj.
n 14. 11. od 11:00 do 18:00
Nádvoří Starého zámku
ZÁMECKÁ ZABIJAČKA
Po celý den možnost zakoupit zabijačkové pochout-
ky, Svijanská piva, Hradní medovinu a destiláty ze 
Zubří a další speciality. Doprovodný program.

lásek. 4. 11. 2020 od 19:00, SD Hořovice. Cena 
místenky 350 Kč. Již zakoupené vstupenky 
zůstávají v platnosti.
4 MANUÁL ZRALÉ ŽENY HALINA PAW-
LOWSKÁ, 11. 11. 2020 od 19:30, SD Hořovice. 
Cena vstupenky 350 Kč!

4 MIG 21, 4. 12. 2020, od 19:30, SD Hořovice. 
Cena vstupenky 395 Kč. Již zakoupené vstupen-
ky zůstávají v platnosti.
4 OSM EUR NA HODINU, 17. 12. 2020 od 
19:30, SD Hořovice. Cena vstupenky 430, 410 
a 390 Kč.
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Hrady jsou v červnu otevřeny každý den kromě 
pondělí. Žebrák má otevřeno od 10:00 do 
17:00, hrad Točník od 9:00 do 18:00. Lze koupit 
i zvýhodněnou vstupenku na oba hrady. Na 
Žebráku můžete kromě rozhledu z Velké věže 
vidět i dva modely hradu v jeho podobě z 13. 
a 15. století. Na Točníku najdete novou okružní 
pěšinu kolem hradu a medvědína, novou stálou 
výstavu hradních nálezů a sezónní výstavu 
o hředelském rodáku Adolfu Kajprovi. Můžete 
také sledovat život kolonie netopýra velkého 
snímaný kamerou.

n Hrady Točník a Žebrák

ZÁMEK ZBIROH
4 Zámecká expozice otevřena denně 10:00 – 
17:00. Tel.: 371 784 598.
MĚSTSKÉ MUZEUM ZBIROH
4 150 let Sokola Zbiroh. Výstava představuje 
Tělocvičnou jednotu Sokol Zbiroh od jejího 

n Zbiroh

HVĚZDÁRNA ŽEBRÁK
Žebrák, tel.: 602 530 515
www.hvezdarnazebrak.cz
www.facebook.com/hvezdarnazebrak

4 HVĚZDÁRNA NA VZDUCHU
Ve čtvrtek 25. 6. od 18 do 22 hodin nás může 
kdokoliv navštívit. Budeme s lidmi disku-
tovat o astronomii a individuálně vodit do 
hvězdárny.

KULTURNÍ KLUB ŽEBRÁK
Informace k již prodaným vstupenkám:
Vstupenky na Uklízečku a Neuklízeče jsou v plat-
nosti, jen je nutné zavolat nebo napsat a domluvit 
si termín, který Vám bude vyhovovat. Rezervova-
ná místa je nutné opět potvrdit.
Uklízečka se hraje 12. června od 19:00.
Neuklízeč se hraje 15. a 17. června od 19:00. 
V plánu jsou i prázdninové termíny.
4 BEZ PŘEDSUDKŮ: vstupenky jsou v plat-
nosti a stále v prodeji – odehraje se 10. září od 
19:00
4 KŠANDA: vstupenky jsou v platnosti a stále 
v prodeji – odehraje se 8. října od 19:00.
4 ALLE MARTIN: vstupenky jsou v platnos-
ti – termín zatím není upřesněn.
4 LUKÁŠ PAVLÁSEK: vstupenky se vrací – 
není náhradní termín.
4 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR:
Od 13. – 17. července pořádá KK pro děti ve 
věku od 7-13 let tábor zaměřený na divadlo. 
Lektory jsou herci Marek Šmied a Sabina Ska-
lická. Scházet se budeme vždy od 8:30-15:30 
hodin. Děti si osvojí základy divadelního 
a filmového herectví. V případě zájmu volejte 
774 428 312.
Od 4. září do 27. listopadu se uskuteční kaž-
dý pátek od 19:00 Taneční kurzy pro mládež. 
Lektory tanečního sportu je Lucie Chvátalová 
a Antonín Najman. Kurzovné je 1700,– Kč a je 
splatné do konce srpna. Přihlášky zasílejte na 
info@kulturazebrak.cz

n Žebrák

n Domeček Hořovice

Větrná 869, tel. 311 512 223
www.domecekhorovice.cz

Zájmové kroužky běží do konce června, více 
na www.domecekhorovice.cz.

n Sedmikráska o.s.

Společenský dům Hořovice
Více na www.sedmikraska-horovice.cz

4 KLUBOVNA SPOLKU SEDMIKRÁSKA – 
SPOLEČENSKÝ DŮM HOŘOVICE
Přizpůsobujeme se, aktuální informace na webu 
https://www.sedmikraska-horovice.cz/
4 HOMEOPATICKÉ MINIKURZY
A PORADNA
Schůzky nepravidelné, po telefonické domluvě, 
setkání v malé skupině i jednotlivci
Naučíte se samotné homeopatické první po-
moci - jak rozeznat léky a jak podat ten správný, 
a  jaká psychosomatická příčina se k  dané ne-
moci vztahuje. Podrobné informace na www.
homeopaticka-poradna-horovice.webnode.cz
4 CVIČÍME, TVOŘÍME S HELČOU
Vždy nutná rezervace tel.774 404211
4 KALANETIKA
Strečinkové cvičení pro zpevnění a  tvarování 
postavy. Každou středu od 17:15  – 18:15; od 
18:30  – 19:30. Podrobné informace na výše 
uvedené kurzy: www.helena-stara.webnode.cz
4 RELAXACE S KAMČOU
Vždy nutná rezervace na tel. 607 185 016 nebo 
e-mailu: info@brdskeslunce.cz

n Zámek Hořovice

ZÁMEK HOŘOVICE JE OTEVŘEN
OD 25. KVĚTNA 2020.
V souvislosti s opatřeními proti šíření korona-
viru platí pro návštěvníky areálů památek další 
zpřísněné pokyny nad rámec obecně vydaných 
návštěvních řádů. Při nedodržení pokynů 
pro návštěvníky nebude návštěvník do areálu 
vpuštěn nebo může být z  areálu bez náhrady 
vykázán, a to i přes to, že má uhrazené vstupné.
Je upřednostňován bezhotovostní prodej (on-
line prodej nebo platba pomocí platebního ter-
minálu). Více na www.zamek-horovice.cz/cs

4 HRAVÉ RELAXAČNÍ KRESLENÍ
Kroužek pro děti ZŠ 1. stupeň. Liché týdny 
středa od 15:00 do 16:30. Vaše dítka formou 
hry a  výtvarného vyjádření poznávají sebe 
sama a své místo ve světě. Po domluvě lze dítě 
vyzvednout ze školky, či družiny.
4 VÝTVARNÉ KURZY  – OLEJOMALBA, 
MALBA NA PLÁTNO, KRESLENÍ PRA-
VOU HEMISFÉROU
Krásně a dobře kreslit dovede opravdu každý.
Pod odborným vedením lektorky si každý 
vybranou technikou namaluje obraz, který si 
odnesedomů. Výtvarné pomůcky, plátno jsou 
k dispozici.
Podrobné informace a  termíny na výše uve-
dené kurzy na webu www.brdskeslunce.cz/
4 CYKLOVÝLET 10 – 20 km (trasa se dom-
luví na místě podle zdatnosti cyklistů). Oprašte 
kola, nebojte se posadit dítě do cyklosedačky, 
cyklovozíku, nezapomeňte peníze na 
občerstvení! Po vzájemné domluvě mohou děti 
starší deseti let jet bez doprovodu rodičů. Sraz 
před radnicí na Palackého náměstí v Hořovicích 
v neděli 28. 6. mezi 12:30 – 12:45. Bližší infor-
mace: Renata Babelová. Tel.: 725 980 975, mail: 
sedmikraska-os@seznam.cz

n Evangelický kostel

Českobratrská církev evangelická
Valdecká 408, Hořovice
e-mail: horovice.evangnet.cz

4 Nedělní bohoslužby se v  Hořovicích opět 
konají v tradičním čase od 8:30.
4 12.  června od 17:00 zveme na NOC 
KOSTELŮ. Od 18:30 proběhne vernisáž foto-
grafické výstavy - Židovské památky Hořovicka, 
Berounska a Příbramska ze země i z výšky (letecké 
snímky Nebeské Jirka Jiroušek). V  19:00 začne 
komponovaný večer Radka Hejreta „Židovské 
dějiny a  kultura od starověku po současnost“. 
Povídání a  promítání doplní hebrejské písně 
v podání paní Hejretové. Tematika programu je 
inspirována minulostí kostela. Vstup volný.

založení v roce 1870 až po současnou činnost. 
Na výstavě můžete shlédnout nejen dobové foto-
grafie a dokumenty zbirožského Sokola, ale i do-
kumentaci k výstavbě Sokolovny, sokolský prapor 
a další zajímavé doklady o činnosti této význam-
né organizace do roku 1953, kdy byla začleněna 
do Tělocvičné jednoty Spartak. Po roce 1989 
byl zbirožský Sokol obnoven. Výstavu můžete 
navštívit do 30. 6. 2020 ve dnech úterý - neděle 
v 9:00 - 12:00 / 12:30 - 16:30
4 Výstava ve vstupních prostorách muzea pod 
názvem Zbiroh a Zbirožáci, aneb co se do knihy 
nevešlo…
Jak už název napovídá, výstava navazuje na kni-
hu fotografií Zbiroha vydanou v minulém roce 
u příležitosti oslav 650 let od povýšení Zbiroha 
na městys. V průběhu příprav knihy a výstavy 
„Zbiroh na fotografiích“ se sbírkový fond muzea 
rozšířil o mnohé zajímavé fotografie ze souk-
romých archivů místních občanů. Tyto dosud 
nepublikované snímky jsou cenným příspěvkem 
pro rozšíření povědomí o zaměstnáních, 
živnostech i obyčejném životě našich předků 
a spoluobčanů. Potrvá do konce září 2020.

n Muzeum Hořovicka

Vrbnovská 30/1, Hořovice
tel.: 732 512 821
Stálá expozice a tematická výstava zbraní k vý-
ročí českého stavovského povstání a bitvy na 
Bílé hoře (8. 11. 1620). Návštěvní hodiny: čer-
ven - srpen, otevřeno denně kromě pondělí 
9:00 - 12:00; 12:30 - 17:00.

n MUZEUM ŽEBRÁK
Náměstí 89, Žebrák, tel.: 601 374 251
Stálá expozice Z dějin města Žebráku a Galerie 
Jaroslava Hněvkovského. Tematická výstava Pro-
měny dámské módy v letech 1880 - 1910. Výsta-
vu módy i stálé expozice žebráckého muzea lze 
navštívit až do konce října. Otevřeno je víkendy 
a svátky v čase 9 – 12 a 12:45 – 17 hodin.
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INFORMACE
Z REGIONU

Od soboty 16. května je možné 
navštívit stálou muzejní expozici 
umístěnou v prostorách Starého 
zámku v Hořovicích. Na první le-
tošní návštěvníky byl dle epidemio-
logických vládních nařízení řádně 
připraven i Slévač na nádvoří.

Novinkou této muzejní sezóny 
je tematická výstava zbraní k vý-
ročí českého stavovského povstání 
a bitvy na Bílé hoře (8. 11. 1620). 
Předměty zapůjčili členové šer-
mířské a divadelní skupiny Har-
cíři z Rokycan. Prohlédnout si lze 
repliky chladných zbraní, palné 
zbraně jsou zastoupeny například 
mušketami ale i polním kanónem. 
Odění a výstroj vojáků třicetileté 
války dokládají figuríny. Dozvíte se 
také, k čemu byly zapotřebí dřevění 
„apoštolové“. Výstava je zpřístupně-
na až do konce října.

Srdečně zveme k prohlídce, 
v červnu a o letních prázdninách 
je Muzeum Hořovicka otevřeno 
denně kromě pondělí v čase 9 – 12 
a 12:30 – 17 hodin.

RNDr. Anna Brotánková,
vedoucí

Muzeum Hořovicka již otevřeno

skupinové plavání-potápění pro děti

KURZ HOŘOVICE 1. POLOLETÍ
říjen-leden 2020/2021
cena: 2900 Kč  
kdy: PÁTEK 16:00-16:55 (8-11 let, 3-5 třída)
  PÁTEK 17:00-17:55 (12-15 let, 6-9 třída)
kde: Bazén Hořovice

ČEKÁ VÁS
- zlepšení plaveckých dovedností
- plavání s monoploutví
- nádechové potápění
- podvodní akrobacie
- spousta zábavy a hry

ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI PRO PŘIJMUTÍ 
- zadržení dechu pod vodou min. 15 s
- splývání na zádech a břiše
- šlapat vodu po dobu 1 min
- uplavat 25 m kraulem

NUTNÉ VYBAVENÍ
- monoploutev (nevíte-li si rady, ozvěte se)
- plavky

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ
- maska na potápění (popřípadě brýle) 

Více info na tel.: 732 587 972 

Přihlášky od 1.7.2020 na e-mailu: marie.krsikova@gmail.com

PŘE JI SI BÝ T
MOŘSKOU PANNOU 

MermaidingMermaiding

KČT – TOM Vlaštovka Hořovice
pořádá týdenní zájezd na Ústeckoorlicko

Termín od 27. 6. do 4. 7. 2020
Ubytování: penzion Hůrka, který stojí v centru obce Libchavy, v okrese 
Ústí nad Orlicí ve dvojlůžkových až čtyřlůžkových pokojích. Pokoje jsou 
vybaveny televizí, ledničkou a trezorem. V každém pokoji je koupelna 
se sprchovým koutem, toaletou, umyvadlem a fénem. V celém penzionu 
je dostupná bezplatná WiFi síť.
Doprava: vypraveným autobusem
Stravování: polopenze /snídaně, večeře/
Tipy na výlet: Pártyzánská jeskyně, zátočiny potoka Husí krky, Východo-
český betlém (hluboká zátočina Metuje), Zákoutí peklo, Fylitova soutěska, 
umělý vodopád, vodní nádrž u Zákraví, zřícenina hradu Žampach, Zá-
mek Žamberk, aquapark, cyklostesky, rozhledna Andrlův chlum.
Cena: 5 400,– Kč / doprava, ubytování, stravování/
Zájemce se mohou přihlásit do konce května 2020 buď na email: miluska.
jarolimova@seznam.cz nebo můžete volat na telefon 604 860 709.

Městské muzeum v Žebráku zve k návštěvě

Od soboty 16. května zpřístupnilo muzeum stálé expozice Z dějin města 
Žebráku a Galerii Jaroslava Hněvkovského. Novinkou letošní sezóny je tema-
tická výstava Proměny dámské módy v letech 1880 -1910, zachycující trendy 
v dámském odívání na sklonku 19. století a v době před vypuknutím 1. svě-
tové války. Jak uvedla vedoucí pobočky Městského muzea v Žebráku RNDr. 
Anna Brotánková, jde nejen o předměty ze sbírek Muzea Českého krasu. Ty 
jsou zastoupeny například dobovými fotografiemi místních obyvatel či bota-
mi, podkolenkami a pelerínami. Základ výstavy tvoří historické oděvy z toho-
to období zapůjčené zčásti také soukromým sběratelem Jiřím Saukem. Jedná 
se o vycházkové oblečení tvořené živůtkem a sukní, obdivovat lze rovněž ko-
rálkové večerní šaty s hedvábím. Vystavena je i řada módních doplňků jako 
šperky, šperkovnice, pudřenky a vějíře. Ve spolupráci s knihovnou Muzea Dr. 
Bohuslava Horáka v Rokycanech, pobočky Západočeského muzea v Plzni, 
jsou na výstavě prezentovány i oblíbené vídeňské módní časopisy z let 1896 
-1898 a českou produkci představují Nové Pařížské módy z let 1907-1908.

Výstavu módy i stálé expozice žebráckého muzea lze navštívit až do konce 
října. Otevřeno je víkendy a svátky v čase 9 – 12 a 12:45 – 17 hodin.


