
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

1www.mesto-horovice.cz 1www.mesto-horovice.cz

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

1

Hořovický

měšťan
1

Měsíčník Města Hořovice
3. ročník | zdarMa

www.mesto-horovice.cz

8
2010

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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Doba koronavirová v Hořovicích

V Hořovicích v této chvíli (psáno 21. 4. 
2020) evidujeme čtyři potvrzené případy ná-
kazy. Řada okolních obcí bohužel už tuto zku-
šenost má také. Mezi nimi jsou Žebrák, Toč-
ník, Cerhovice, Záluží, Hostomice, Komárov 
nebo Olešná. Jedná se sice o jednotky případů, 
ale určitě je to zdvižený ukazovák.

Už o velikonočních svátcích bylo znát jaké-
si uvolnění, a to nejen uvolnění povolené. Ne-
míním běžce a cyklisty v přírodě bez roušek. 
Velmi populární je teď nošení roušek „na půl 
žerdi“, tedy bez zakrytého nosu nebo rovnou 
pod bradou, a to běžně na ulicích a veřejných 
prostranstvích. Také kontakt maximálně dvou 
osob, popř. více rodinných příslušníků, se často 
porušuje. Inu člověk je tvor společenský. Chtěl 
bych z pozice předsedy krizového štábu Hořo-
vicka všechny poprosit ještě o trpělivost. Žije-
me sice jen jednou, ale žijme déle a ve zdraví.

Jsou, ale také momenty, které tato doba při-
náší a nezbývá v těchto případech jen chválit 

a děkovat. Lidé přece jen jakoby pocítili, že je tře-
ba se semknout a být k sobě ohleduplnější. Svět 
se zpomalil a lidé začali přemýšlet jinak a snad 
i lépe. Vykonat něco pro druhé se stalo krásným 
znamením těchto dní. Šijí se roušky, které se ná-
sledně rozdávají zdarma. Jiní městu roušky daru-
jí. Odbor sociálních věcí městského úřadu je dále 
distribuuje potřebným. Tady mi dovolte podě-
kovat panu Sekyrkovi za 1000 ks jednorázových 
roušek nebo panu Pham Giang Huongovi za 100 
ks roušek šitých.

Hořovicko získalo od Středočeského kraje 
přes 2000 litrů dezinfekce, která byla rozdělena 
obcím celého územního obvodu včetně Hořovic. 
Očekáváme ještě ochranné pomůcky, tedy rouš-
ky a ochranné obleky, které kraj obcím přislíbil.

V rámci uvolňování krizových opatření 
dnem 20. 4. Městský úřad Hořovice obnovu-
je plně své úřední hodiny (pondělí a středy 
8:00 – 17:00). Úřad ovšem musí zavést určitá 
bezpečnostní hygienická opatření v podobě 

povinnosti nošení roušek, dodržování roze-
stupů mezi osobami minimálně 2 metry, ome-
zení počtu míst k sezení a povinné používání 
desinfekce na ruce v prostorách úřadu.

Všechny nás Hořováky potěšila velikonoč-
ní výzdoba nejen na Palackého náměstí, kte-
rá vznikla z popudu Domečku, Sedmikrásky 
a paní zastupitelky Veverkové. Největší dík 
patří za realizaci celé akce paní Nadě Kolenské 
a jejímu manželovi. Přesně tak bychom si asi 
všichni představovali zapojení občanů města 
do veřejného života.

Ukázkou možné spolupráce bez ohledu 
na stranickou příslušnost je i skupina, která 
si dala za úkol informovat občany Hořovic 
o aktuální situaci ve vztahu k pandemii Covid 
19 ve složení M. Hasman, E. Kaufmanová, J. 
Ortman a J. Peřina.

S přáním pevného zdraví
Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta Hořovic

a předseda krizového štábu ORP.

Již téměř dva měsíce se snažíme vyrovnat s novým životním stylem, který nám přináší doba koronavirová. Tedy doba omeze-
ného pohybu, nošení roušek a vůbec skoro nefungujících kulturních, společenských a také většiny sportovních aktivit. Nej-
spíš se budeme s tímto naprosto unikátním obdobím našeho života ještě na ne úplně krátkou dobu smířit. Boj, který vedeme 
s neviditelným nepřítelem, není zdaleka u konce.

n Velikonoční výzdoba byla v Hořovicích k vidění téměř na každém kroku. Dřevěnými zajíci, vrbovými proutky i barevnými vajíčky ozdobili město 
manželé Naďa Kolenská a Milan Pindroch. Foto: archiv Nadi Kolenské
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Pokud by došlo k zavlečení nákazy do Domo-
va seniorů, byl by to vážný problém. Proto jsme 
vydali zákaz návštěv o několik dní dříve, než toto 
bylo stanoveno nařízením vlády. Naši zaměst-
nanci jsou specifičtí, tato práce se nedá dělat pro 
peníze, ale musíte k ní mít vztah. Všichni si uvědo-
mují, že v zájmu našich klientů nesmíme padnout. 
Zaměstnanci jsou připraveni na to, že naše služba 
nejde pozastavit a v případě karantény zařízení 
musí péče dále pokračovat i za cenu toho, že by je 
karanténa odřízla od rodin.

Všichni zaměstnanci pracují v rouškách a ru-
kavicích, do budovy lze vstoupit jedině přes „dez-
infekční oblast“ zahrnující dezinfekci rukou a obu-
vi. Zrušili jsme veškeré společné aktivity, strava se 
podává přímo na pokojích, všichni klienti dostali 
roušky a zůstávají na svých pokojích. Dezinfekce 
prostor Domova se provádí dvakrát denně, stejně 
jako měření tělesné teploty klientů a zvýšené sledo-
vání zdravotního stavu. Tělesná teplota se měří také 
zaměstnancům při nástupu do služby.

Informace klienti mají, i když někteří těžce ne-
sou odloučení od svých blízkých. Zdraví je však 
v tuto dobu důležitější než momentální potřeba 
kontaktu a my se snažíme spojení udržet ales-
poň pomocí telefonu či Skype rozhovorů. Nej-
větší problém je u lidí se stařeckou demencí. Ale 
všichni to přijímají překvapivě pokorně a klidně, 
navzdory tomu, že jsme zavedli poměrně striktní 
opatření. V rámci preventivních opatření, ve snaze 
oddálit průnik nákazy do zařízení, zakázala ředi-
telka Domova i příjem balíčků pro klienty z dů-
vodu rizika přenosu koronaviru na obalu. Pokud 
je třeba zařídit mimořádný nákup, postará se o to 
sociální pracovnice.

Domov Na Výsluní má zpracován krizový plán 
obsahující preventivní opatření v souvislosti se ší-
řením viru s cílem ochránit klienty zařízení a za-
městnance. Rovněž má k dispozici plán opatření 
pro případ, kdyby zařízení zůstalo v karanténě, 
nebo byla uzavřena lokalita. V případě realizace 
krizových opatření budou činnosti minimalizo-
vány a základní provoz personálně zabezpečen. 

Vytvořili jsme v týmu skupinky pracovníků, kteří 
pracují spolu, abychom minimalizovali kontakt 
více lidí, než je nezbytně nutné a bylo třeba změnit 
i systém výdeje stravy. Sledujeme informace, jsme 
ve spojení s krajskou hygienickou stanicí a s orgá-
ny státní správy.

Jsme připraveni personálně i technicky. Máme 
dostatek surovin pro stravování, prostor pro od-
počinek zaměstnanců i zajištění praní a desinfek-
ce prádla. To vše ale za předpokladu, že nedojde 
k výpadku kmenových zaměstnanců. V případě 
potřeby počítáme i s případným povoláním zá-
loh z řad studentů. Jsme schopni tyto pracovníky 
v okruhu 30 kilometrů vozit z práce a do práce, 
stravu zajistíme ve vlastní jídelně, dále zajistíme 
pracovní oblečení i ochranné pomůcky.

Roušky nejprve šila naše děvčata sama, později 
jsme dostávali materiál i hotové roušky od mnoha 
dárců, za což jsme nesmírně vděční a všem moc 
děkujeme. Je vidět, že pokud dojde k nějaké kri-
zi, lidé ze sebe vydají to nejlepší. V současné době 
máme ochranných pomůcek dostatek, kromě 
ochranných plášťů (obleků) a respirátorů FFP3.

Chci být optimista a věřím, že se k normálu 
budeme vracet co nejdříve, ale v našem případě 
to bude muset být návrat pozvolný. Lidé jsou una-
vení a frustrovaní a ještě zdaleka nejsme u konce. 
Ráda bych, aby vláda, která slibuje odměny zdra-
votníkům, kteří si je bezpochyby zaslouží, myslela 
také na pracovníky v sociálních službách. Nejsou 
sice v první linii, ale starají se o nejzranitelnější 
skupinu obyvatel, mnohdy i na úkor vlastní rodi-
ny a osobního života. Všem jim za to patří velký 
dík.

Drahomíra Boubínová
ředitelka Domova Na Výsluní Hořovice

Senioři přijímají opatření pokorně
Zaměstnanci Domova Na Výsluní jsou připraveni i na to, 

že by je karanténa odřízla od rodin

n Roušky v Domově Na Výsluní šily zaměstnankyně, další poskytli dárci. Foto: archiv DNV Hořovice

n Tři otázky pro zastupitele

Co Vás ve městě těší?
Obrovsky si vážím angažovaných 

občanů, kteří bez nároku na osobní pro-
spěch pracují pro druhé a zlepšují tím 
život nám všem Hořovičákům. Iniciativa 
o zachránění budovy kina, petice sklád-
ka Hořovice, soudržnost při šití roušek, 
ale i letošní velikonoční výzdoba centra 
města jsou krásné příklady, které potěší, 
že lidem není město lhostejné. Musím 
rovněž nezapomenout vyzdvihnout a těší 
mě, jakým způsobem se podařila změna 
ve vedení Městského kulturního centra, 
zejména organizování kulturních akcí je 
nesrovnatelně lepší.

Co Vám ve městě vadí?
Předně vzhled města, který ve srov-

nání s okolními obcemi a městy značně 
zaostává. Centrum města a Pražská uli-
ce by zasloužila velké zlepšení údržby, 
řešení potřebuje nevzhledné parkoviště 
v Pražské ulici. Také si jistě všichni pa-
matujeme kvalitu vánoční výzdoby cent-
ra města. Bylo by toho ještě hodně, ale co 
mě hodně vadí, je, jakým způsobem radní 
provozují skládku. Netransparentní a ne-
řízený pronájem firmě AVE a hlavně její 
rychlé naplnění odpadky z Prahy a Plz-
ně bude mít za následek, že domácnosti 
a místní firmy zaplatí za odpadky víc 
než by musely. To všechno na úkor vidiny 
rychlých peněz do rozpočtu města, v du-
chu  “po nás potopa”. To se nemělo stát.

Jak můžete přispět ke zlepšení?
V samosprávě města jsem v pozi-

ci opozičního zastupitele, a tak je mojí 
současnou rolí zejména kontrolní čin-
nost. Snažím se, aby hospodaření města 
bylo pod kontrolou a činnost samosprávy 
byla pokud možno co nejtransparentněj-
ší. Osobním velkým cílem je vymožení 
chybějících desítek milionů za ukládání 
odpadů na městské skládce. Budoucnost 
města je pro mne velice důležitá.

Petra Karbana
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n Krátce

n BEZPLATNÁ PSYCHOTERAPEU-
TICKÁ LINKA ANTÉNA pod Českou 
asociací pro psychoterapii, Linka fun-
guje denně od 8:00 do 22:00 a tel. č. je: 
212 812 540, více na https://psychoterapie.
cz/. Linka psychoterapeutické podpory 
v těžkých časech je určena pro osoby psy-
chicky strádající v souvislosti s pandemií 
koronaviru a karanténou. Poskytuje pod-
poru všem zasaženým lidem, rodině i po-
máhajícím profesionálům, dobrovolníkům 
a konzultantům linek bez supervize.

n NOVÁ ADRESA PEDAGOGICKO - 
PSYCHOLOGICKÉ PORADNY
Pedagogicko - psychologická poradna Hořo-
vice bude od 22. 4. 2020 sídlit na nové adrese: 
Masarykova 161/1, Hořovice (naproti Bille).
Telefonické i emailové spojení zůstává stejné 
(739 065 482; 311 513 000; horovice@pppsk.
cz), činnost poradny je z důvodu COVID - 
19 zatím do konce dubna pozastavena.

VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI
Nakonec se to povedlo a u všech velkých 

akcí máme náhradní termíny. Vstupenky tedy 
zůstávají v platnosti pro nové termíny. Všechny 
akce, větší i menší, se budeme snažit nabídnout 
divákům na podzim letošního roku. Některé 
plánované akce jsem ale přesunul z podzimu na 
jaro 2021. Důvodem je, aby akcí nebylo na pod-
zim příliš a některé nebyly poloprázdné.

ROUŠKY JDOU STÁLE NA ODBYT
Ihned po uzavření knihovny a informační-

ho centra se kolegyně, které mají tyto provozy 
na starost, pustily do šití roušek pro občany, 
úřad, technické služby, městskou policii a dal-

ší, kdo je potřeboval. Bylo to úžasné, jak se za-
pojily. Skvělá práce, za kterou jim moc děkuji. 
V současné době stále šijí a stále jdou roušky 
na odbyt. Dále v provozech zajišťujeme drobné 
opravy a údržbu, které se dělají ve volnějších 
měsících. Ve Společenském domě děláme pří-
pravu na opravu toalet a zázemí barů. Tato akce 
se bude realizovat od konce dubna do konce 
srpna. Dále probíhá oprava elektroinstalace, 
stropů a podlah ve třech kancelářích knihovny 
na Starém zámku.

PŘÍPRAVA NA OTEVŘENÍ KNIHOVNY
Čekáme, kdy se postupně budou uvolňovat 

opatření nařízené Vládou ČR. Musíme se při-

pravit na otevření knihovny, kde bude zapo-
třebí všechny vrácené knihy dezinfikovat v sa-
mostatné místnosti mimo provoz knihovny. 
Vše se bude řešit pomocí desinfekce ozonem. 
Dále netrpělivě čekáme, jak to bude s akcemi 
v létě. Zda proběhne Hořovické kulturní léto, 
či nikoliv. Vše se řeší dle nastalé situace a dle 
doporučení a nařízení rozhodujících orgánů. 
Zdraví nás všech je na prvním místě. Kulturní 
a společenské akce musí počkat, to je každému 
jasné.

Přeji všem pevné zdraví a krásné slunné dny, 
které nám všem přinášejí psychickou pohodu.

Mgr. Přemysl Landa
ředitel MKC Hořovice

Kultura se zastavila, zdraví je na prvním místě
Kulturní a společenský život se úplně zastavil. Nejdříve jsem rušil akce nad 100 lidí, následně všechny akce i menšího charakteru 
a uzavřel všechny provozy. Ze dne na den byla uzavřena knihovna, informační centrum, galerie i oba sály (klub Labe a Společen-
ský dům). Dramaturgie velkých akcí, jako jsou koncerty kapel a divadla se domlouvají rok až dva dopředu. Byl to velký zásah. 
Musel jsem řešit s produkcemi přesun termínů, hledat volné dny v období, kdy již mají naplánované jiné turné či jiný program.

Knihovna Ivana Slavíka Hořovice se mu-
sela dle nařízení vlády od 13. března zcela 
uzavřít. Tím bylo ukončené půjčování i vra-
cení knih. Čtenáři se ale nemusejí obávat po-
platků kvůli nedodržení termínů pro navrá-
cení zapůjčených knih. „Všechny výpůjčky 
jsme prodloužili do 31. května. Další prodlu-
žování se bude odvíjet dle případných dalších 
opatření,“ vysvětlila vedoucí knihovny Ivana 
Slavíka Martina Stelšovská.

V době karantény knihovnice kontakt se 
čtenáři ale zcela neukončily. Například pro ně 
připravily hru s názvem Knihy pod rouškou 
tajemství. Hra je určená všem, kteří mají rádi 
knihy, členství v knihovně není podmínkou. 
Více informací zájemci najdou na webových 
stránkách https://mkc-horovice.cz/knihov-
na/.

Uzavření knihovny se využilo k tomu, že se 
přesunuly stavební práce v zázemí knihovny 
(kanceláře) z léta na dobu karantény. Kance-
láře bylo nutné vystěhovat a ve druhé polo-
vině března prostory převzala stavební firma. 
Pracovnice knihovny částečně využívají home 
office, některé práce je možné zajistit z domo-
va, například příprava zmíněné soutěže, vyři-
zování emailů nebo vkládání nových titulů do 
knihovnického systému. „I když máme zavře-
no, snažíme se nakupovat nové tituly a postup-
ně je zpracovávat, aby je měli čtenáři připrave-
né, až se otevře,“ doplnila vedoucí knihovny 
Martina Stelšovská. Knihovnice také průběžně 
doplňují knihobudky, které jsou nejen na ho-
řovickém náměstí a v čekárně hořovické vla-
kové stanice, ale také v obcích Osov, Komárov, 
Otmíče a Tlustice. (var)

n Městské kulturní centrum využilo uzavření knihovny k přesunutí stavebních prací v jejím zá-
zemí z léta na jarní měsíce. Provizorní kancelář je nyní v dětském oddělení knihovny. Foto: var

Všechny výpůjčky jsou prodloužené

Informace pro zájemce
o vítání občánků

Vzhledem k tomu, že jarní vítání občánků 
bylo zrušeno, se termín přesouvá na podzim. 
Všichni zájemci budou na tento termín au-
tomaticky přesunuti. Upřesnění termínu se 
dozví v periodiku Měšťan a následně v po-
zvánce, kde bude upřesněn i čas. 

V případě, že by rodiče neměli o podzim-
ní vítání občánků zájem, prosíme tuto skuteč-
nost oznámit na tel. 373 124 123 J. Šrámková 
nebo 724  716 300 Mgr. Ulčová.

Rodiče nově narozených miminek, kteří 
budou mít zájem o vítání občánků v podzim-
ním termínu se mohou rovněž přihlásit na 
výše zmiňovaná čísla.

Jana Šrámková
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Pracovníci zařízení se na začátku karantény 
věnovali administrativní činnosti, šili roušky 
a uklízeli jednotlivá pracoviště. Všechny praco-
viště jsme desinfikovali a prostory připravili pro 
uvolnění režimu karantény. Ekonomický úsek 

a vedení organizace zajišťují chod organizace 
na pracovišti, sčítají ztráty, které se každým týd-
nem výrazně projevují v rozpočtu organizace. 
Realizují krizový plán pro případ prodloužení 
karantény a řídí jednotlivá pracoviště i pracov-
níky, kteří pracují z domova. Každý pracovník 
dostal úkoly, které má v rámci své práce z do-
mova zajistit. Všichni pedagogičtí pracovníci 
připravují své zájmové kroužky i letní tábory.

ZAJÍCŮ NENÍ NIKDY DOST
Před Velikonoci jsme vymysleli internetovou 

výzvu „Zajíců není nikdy dost“. Z akce na face-
booku pro jednotlivá pracoviště Domečku Ho-
řovice se stal celorepublikový fenomén, o který 
projevila zájem média a televize. Cílem výzvy 
bylo podpořit pozitivní náladu mezi lidmi, vy-
robit velikonoční zajíce a umístit v okně nebo 
na zahradě, vyfotit a poslat je zaječímu komisaři. 
Tím propojit co nejvíce obcí a měst a společně je 
„Zazajícovat“. Na začátku dubna bylo zapojeno 
79 obcí z celé republiky, kde bylo vystaveno přes 
1000 zajíců. Akce trvala do Velikonočního pon-
dělí. 17. dubna byla akce vyhodnocena a vítězná 
obec Vižina získala titul Zajícov 2020.

PŘÍPRAVA TÁBOROVÝCH ZÁKLADEN
Po úklidu pracovišť čerpali naši pracovníci 

loňskou dovolenou. Protože situace trvá dlouho 
a ve druhé polovině dubna nemáme relevantní 
informace o zmírnění karantény, řešíme aktuálně 

varianty letní činnosti. Pro případ, že by běžela 
letní činnost v běžném režimu a byly povoleny 
i pobytové tábory, připravujeme táborové zá-
kladny pro jejich otevření. Hledáme způsoby, jak 
zvládnout pobytový tábor s rouškami, rozestupy 

mezi dětmi, zajištěním stravování, denní desin-
fekcí i desinfekcí při předávání jednotlivých běhů. 
Dalším problémem může být i jejich personální 
zajištění vzhledem k možnému odložení zkouš-
kového období vysokoškoláků na letní měsíce. 
Připravujeme i variantu léta bez pobytových akcí. 
V tomto případě navýšíme počty příměstských 
táborů, abychom zajistili co nejvíce míst pro děti 
školního věku. Zvažujeme i letní zájmová soustře-
dění pro děti zájmových útvarů.

DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY
Podle nařízení vlády jsme museli informovat 

rodiče o zrušení aktivit. Zajistit krizové řízení 
chodu organizace podle aktuálních podmínek. 
Udržet provozní chod organizace, zajistit platby 
faktur a běžné účetnictví. Dohodnout se s pra-
covníky na vyčerpání dovolené za rok 2019 a na-
stavení systému práce z domova. Zajistit služby 
na pracovišti Vrbnovská a odloučených praco-
višť, omezit přístup veřejnosti do objektů.

PŘECHOD DO NORMÁLNÍHO STAVU
Na návrat do normálního chodu organizace 

jsme připraveni. Jsme schopni reagovat opera-
tivně, pracovníci jsou připraveni nastoupit na 
plný provoz. Čekáme na nastavení podmínek 
pro otevření školských organizací a pokyny pro 
řešení přísnějších hygienických podmínek.

Vladimíra Šlosarová
ředitelka SVČ-Domeček Hořovice

K výzvě Domečku Hořovice se připojily desítky obcí
Karanténa se ve Středisku volného času Domeček Hořovice projevila přerušením veškerých aktivit pro děti, mládež i dospělé. 
Museli jsme odvolat všechny kurzy a kroužky, přerušit soutěže pro školy a zrušit příležitostné akce pro veřejnost.

n Pracovníci Domečku Hořovice se v dubnu pustili do příprav několika variant dětských táborů. 
Ilustrační foto: archiv SVČ Domeček Hořovice

Vzpomínka na Ing. Františka Kerharta
Úterý 14. 4. 2020 byl pro hořovické zahrádkáře velmi smutným dnem. Tento den se rozlou-

čili s bývalým dlouholetým předsedou ZO ČSZ Hořovice Ing. Františkem Kerhartem. Odešel 
člověk, díky kterému se zahrádkáři Hořovice stali významnou organizací našeho regionu. Od 
roku 1964 byl členem ČSZ Hořovice. Funkci předsedy vykonával více než třicet let a za jeho 
působení se uskutečnila řada významných akcí. V osmdesátých letech byla prioritou organizace 
v rámci města hlavně péče o veřejnou zeleň, ale i akce jako např.„Rozkvetlé ulice“. Byl architek-
tem a realizátorem první parkové úpravy provedené v rámci generální rekonstrukce hořovic-
kého Palackého náměstí. Pod jeho vedením probíhala v Hořovicích celostátní soutěž Flora – 
Člověk – Fantazie. V roce 1985 byl dán do pronájmu zahrádkářům dům čp. 81, (který užívají 
zahrádkáři dodnes). Za čtyři roky zahrádkáři odpracovali téměř 12 000 brigádnických hodin na 
jeho rozsáhlé rekonstrukci. V roce 1989 byl začátkem října zahájen provoz této zrekonstruované 
budovy a uskutečnil se první Cibulový jarmark, který vznikl právě díky Ing. Kerhartovi. Založil 
tak akci s mnohaletou tradicí, značně přesahující svým rozsahem berounský region.

Úžasně dovedl řídit kolektiv zahrádkářů a vést jej ke stanovenému cíli. Kdo měl možnost 
s ním spolupracovat, věděl, jak citově byl vázán na Hořovice a nestyděl se přiznat, že má rád 
své město a svoji vlast.

Pracoval velmi aktivně i na celostátní úrovni, a to jako člen Ústředního výboru Českého 
zahrádkářského svazu, člen představenstva Republikové rady Českého zahrádkářského svazu, 
předseda specializovaných základních organizací ČZS a člen komise květinářské a výstavní. 
Nesmíme zapomenout, že jako dlouholetý pedagog Střední zemědělské školy se podílel na vzdě-
lávání mladé generace pro naše zemědělství. Odtud určitě pramenil i jeho mladistvý elán a chuť 
do všeho hezkého a nového.

Ing. Kerhart pro své město Hořovice udělal mnoho, a proto se právem stal Významnou osob-
ností města Hořovice. Členové ZOČSZ Hořovice svému bývalému předsedovi děkují za všechno, 
co pro organizaci a město udělal. Děkují svému milému Františkovi za to, že tu byl s námi.

Výbor Českého zahrádkářského svazu Hořovice
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Dne 28. března 2020 se měla konat akce 
Vítání jara v Hořovicích. Tradiční tvořivé veli-
konoční dílničky spolku Sedmikráska ve vesti-
bulu Městského úřadu měl nově doplnit bohatý 
program a trhy na Palackého náměstí u kostela. 
O zajištění venkovního programu se staraly 
členky spolku Horovize, hlavní organizátorkou 
byla paní Marcela Flídrová. Akce měla podpo-
ru pana Landy z MKC Hořovice a také Odboru 
sociálních věcí, zdravotnictví a školství MěÚ 
Hořovice. Bohužel, 14 dní před uskutečněním 
se akce zrušila, z důvodů, které netřeba vysvět-
lovat.

Co se podařilo dotáhnout do konce, je vý-
zdoba města Hořovice. Jsem na to opravdu pyš-
ná! Do výzdoby se chtěl také zapojit Domov na 
Výsluní a Městská mateřská škola. Děkuji jim za 

ochotu a vstřícnost, příště to určitě vyjde! O vý-
zdobu se zdarma postarali manželé Naďa Ko-
lenská a Milan Pindroch. Ukázali nám, že ne-
třeba velkých peněz a město může být krásné. 
Jsem ráda, že se nenaplnily naše obavy a výzdo-
ba nebyla rozkradena. Za podpory paní Věry 
Veverkové ze spolku Horovize se jejich dílka, 
nejen ze dřeva, dostala na veřejnost a udělala 
radost. Hodně lidí se u výzdoby zastavilo, ně-
kteří si ji vyfotili a s úsměvem odcházeli.

I když se akce neuskutečnila, její příprava 
mi ukázala, že jsou v našem městě i lidé, kteří si 
pořád jen nestěžují a chtějí to, co členky našeho 
spolku. Věřím, že společně naše smutné měs-
tečko pomalu ožije, budeme v něm rádi žít, se-
tkávat se a poznávat jeho krásná místa. Přidejte 
se i vy a nečekejte na zázrak od města! Rádi vás 

podpoříme! Co třeba začít chystat májovou vý-
zdobu???

Vzhledem k situaci plánujeme další akci až 
v září – zveme vás na Hořovické toulání. V dru-
hé polovině roku nás kromě tradičních akcí 
čeká také jedna nová, která nahradí dříve velmi 
oblíbené Dýňování. Jednorázové kurzy, před-
nášky a cvičení se řeší individuálně.

Co nám v této době zůstalo a je třeba využít, 
je čas strávený s rodinou. Nezapomeňte na to, 
až bude po všem! Většinu z nás čeká dovolená 
v naší krásné zemi! Věřte, že nemusíte daleko. 
I z domova můžete každý den podniknout za-
jímavý výlet. Krásné léto všem a brzy nejen na 
společné akci na viděnou!

Renata Babelová, předsedkyně sdružení
www.sedmikraska-horovice.cz

Velikonoční výzdoba zkrášlila město
n O velikonoční výzdobu Hořovic se postarali manželé Naďa Kolenská a Milan Pindroch. Výzdoba se stala součástí výzvy Domečku Hořovice s názvem 
Zajíců není nikdy dost. Foto: Radka Vaculíková

Jiří Zizler: Soutěžící se 
do Hořovic rádi vracejí
Předsedou šestičlenné poroty literár-
ní soutěže Hořovice Václava Hraběte  
je Jiří Zizler. V rozhovoru nám soutěž 
přiblížil z pohledu porotce, který se jí 
účastní od samého začátku.

n Jak zmiňujete ve sborníku, do kterého 
budou zařazené nejlepší práce, letošní bi-
enále literární soutěže Hořovice Václava 
Hraběte je věnované památce Mirka Ko-
váříka a památce Ivana Slavíka. Soutěž 
je tak spojená se třemi významnými osob-
nostmi. Myslíte, že je kromě hořovické sou-
těže spojuje i něco dalšího?
Jistěže, všechny tři spojovala láska k poezii; 
poezií žili a určovala zásadním způsobem 
jejich osudy. V neposlední řadě vykazovali 
podobné charisma a sugestivitu veřejného 

vystupování. Pamětníků všech tří už ovšem 
ubývá.
n Počet autorů, kteří odeslali své práce 
v rámci XIV. bienále soutěže (84 autorů), 
se oproti XIII. bienále (87 autorů) lehce 
zvýšil. Zvyšuje se i kvalita prací?
V devadesátých letech se soutěže zúčastňo-
valy dvě stovky autorů, ale nelze říci, že by 
kvalita byla řádově vyšší. V posledním dese-
tiletí úroveň kolísá, ale v próze i poezii obdr-
žíme vždy tak dvě desítky příspěvků, z nichž 
lze vycítit alespoň jistý talent autorů, větší či 
menší. Co se s ním pak stane, už je jiný pří-
běh.
n Letošní bienále má tu zvláštnost, že byly 
oceněné práce tří autorek, které získaly 
ocenění i v předchozím bienále. Porotci 
přitom hodnotí texty pod čísly, nikoliv pod 
jmény. Čím jsou podle Vás tito autoři vý-
jimeční?
Není to nic nového, stávalo se to i v před-

cházejících ročnících. Vypovídá to o tom, že 
pro soutěžící jsou HVH důležitá soutěž a do 
Hořovic se chtějí rádi vracet. Ocenění autoři 
jsou vůči ostatním výjimeční větší vyzrálos-
tí a schopností jemněji pracovat s jazykem 
a obrazností.
n Stává se, že Vás soutěžící něčím překva-
pí?
Soutěžící vždy překvapují samozřejmě nejvíc 
svou jedinečností a svébytností. Ale někdy 
zaujme třeba i jejich záliba inspirovat se dří-
vějšími věky a napodobovat díla už našemu 
času vzdálená, což vypovídá o tom, že mladí 
autoři opravdu hledají všude, i v dávnější 
minulosti. Chápou, že svět nevznikl dnes. To 
je mi sympatické a je to dobře. (var)

Jména oceněných autorů a více po-
drobností ke XIV. bienále soutěže 
Hořovice Václava Hraběte najdete na 
webových stránkách mkc-horovice.cz

Doprovodný program literární soutěže se uskuteční v září
Přibližně osm desítek autorů ve věku od 14 do 25 let, jejichž díla v oborech poezie a próza hodnotí šestičlenná porota. To je podoba několika 

posledních bienále literární soutěže Hořovice Václava Hraběte. Letošní bienále se ale přeci jenom od těch předchozí liší. Konalo se v době nou-
zového stavu, a i když vyhlášení výsledků soutěže proběhlo ve stanoveném termínu, uskutečnilo se pouze elektronickou formou a prostřednic-
tvím médií. Oceněným soutěžícím byly ceny zaslány poštou a finanční odměny na účet. „Doprovodný program k soutěži proběhne v náhrad-
ním termínu na podzim letošního roku, a to 4. a 5. září. Včas budeme zvát všechny soutěžící i přátele a podporovatele naší soutěže. Děkujeme za 
pochopení a přejeme všem pevné zdraví v této nelehké době,“ poznamenal ke XIV. bienále literární soutěže Přemysl Landa, ředitel Městského 
kulturního centra Hořovice, které společně s místním Gymnáziem Václava Hraběte a městem Hořovice akci pravidelně pořádá. (var)



Hořovičtí reagovali na výzvu 
participativního rozpočtu Středo-
českého kraje pro rok 2020 a po-
dali projekt na obnovu schodiště 
v areálu Starého zámku. Jak uve-
dl místostarosta města Hořovice 
Ondřej Vaculík, projekt obsahuje 
rekonstrukci chátrajícího beto-
nového schodiště z dob minulé-
ho režimu. Pokud projekt uspěje 
a Středočeský kraj na něj finanční 
prostředky uvolní, schodiště k pů-
vodní tvrzi Starého zámku bu-
dou tvořit pískovcové desky, a to 
v souladu s historickou podobou 
památkového objektu. Součástí 
projektu bude i úprava parkánové 
plochy (zeleně) před vstupem do 
tvrze.

Nádvoří Starého zámku v Ho-
řovicích je z dob, kdy v areálu 
sídlily Vojenské lesy a statky. Po-
vrchem nádvoří je povětšinou 
zvětralý beton. V současné době 
probíhá postupná rekonstrukce 

celého areálu - v původní tvrzi je 
již otevřena Galerie Starý zámek 
i Muzeum Hořovicka jako poboč-
ky Muzea Českého krasu, příspěv-
kové organizace Beroun. Renomé 
obou kulturních zařízení stoupá, 
a to nejen pro Hořovice či Hořo-
vicko, ale i pro návštěvníky z Pra-
hy či Plzně, často z celé republiky.

Současný neutěšený stav ná-
dvoří mnohé návštěvníky odra-
zuje, přívětivější vstupní prostory 
budou více odpovídat kulturnímu 
a společenskému poslání celého 
Starého zámku. Na jeho nádvoří 
Městské kulturní centrum pořádá 
například Hořovické kulturní léto, 
v areálu působí Informační cent-
rum a Knihovna Ivana Slavíka.

Projekt obnovy schodiště hořo-
vického Starého zámku může pod-
pořit každý, a to svým hlasem na 
webových stránkách www.mujkraj.
kr-stredocesky.cz v sekci Galerie 
projektů. (red)
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Jaro je období, kdy obnošené 
oděvy a to, z čeho už děti vyrostly, 
uvolňuje místo novým přírůstkům. 
Přitom vše, co je dále nositelné, čisté 
a bez nutnosti oprav, 
najde díky spolupráci 
s městem své místo 
v zelenočervených 
kontejnerech s velkým 
logem klokana. Najde-
te je například u Coop v Masarykově 
ulici, na Husově náměstí, v ulicích 
Palachova, Vísecká a U Remízku.

Nejen oblečení, textil, ale také 
spárované boty a dokonce kabelky 
znamenají v projektu KloKtex.cz 
kromě recyklace i finanční podpo-
ru, konkrétně Fondu ohrožených 
dětí. V patnácti zařízeních Klokánek 
s 322 místy je díky němu postaráno 
o děti až do 18 let, které se dosta-
ly do úzkých a ústavní alternativa 
není dostatečná. Z každého pou-
žitelného kilogramu z kontejnerů 
putuje 1,– Kč na účet FOD, to nej-
lepší z odevzdaných věcí přímo dě-
tem, vzhledem k věkovému rozpětí 
i v dospělých velikostech.

Díky logu Fondu ohrožených 

dětí víte, komu konkrétně přispí-
váte. Za rok 2019 se díky podpoře 
veřejnosti stal projekt KlokTex.cz 
největším sponzorem FOD a díky 

ekologické osvětě 
i přesnému charita-
tivnímu zacílení po-
kračuje dál, celková 
částka už je k začátku 
dubna 1.262.061,– Kč. 

Letos bude nyní největší nevládní 
nezisková organizace na podporu 
dětí slavit už 30 let od založení.

Kontejnery na recyklaci textilu 
jsou opatřeny mechanizmem proti 
neoprávněnému vniknutí, třikrát 
týdně probíhá svoz a úklid kolem 
nich. Je málo známým faktem, že 
díky efektivnímu třídění míří na 
skládku pouhá 2% nevyužitelného 
materiálu, zbylých 98% dostane tak 
díky zodpovědnému přístupu no-
vou šanci v charitativním projektu 
i v průmyslu.

Protože místa ve skříni nepřibý-
vá, a jednou za čas je třeba se s částí 
oblečení rozloučit, proč to neudělat 
způsobem, který je užitečný a pro-
spěje dobré věci.

Kontejnery pro sběr textilu podporují Fond ohrožených dětí

Projekt obnovy schodiště Starého zámku
v Hořovicích může podpořit každý

n Pokud projekt uspěje, schodiště k původní tvrzi Starého zámku budou 
tvořit pískovcové desky, a to v souladu s historickou podobou památkové-
ho objektu. Foto: var

Každý odevzdaný kilogram znamená jednu 
korunu pro zařízení Klokánek Fondu 

ohrožených dětí. Díky podpoře veřejnosti 
jde už téměř o 1 300 000,- Kč a s vaší 

pomocí bude částka dále stoupat. 

Nepoškozené oblečení, textil, 
spárované boty, kabelky i batohy 

nebo hračky už do odpadu nepatří, 
pomozte nám je prosím využít 
v charitativním projektu, který 

pomáhá konkrétně a cíleně.  
Do zelenočervených kontejnerů 
dávejte prosím materiál čistý, i v 

dospělé velikosti, vždy v igelitovém 
obalu. 

KlokTex.CZ a vy 

projekt recyklace a pomoci www.KlokTex.cz   kloktex@kloktex.cz   tel. 777 149 250 

Každý využitelný kilogram znamená 
další korunu finanční podpory pro 

Fond ohrožených dětí, který má letos 
už 30 let od založení. 

KlokTex.CZ v Hořovicích 

Hořovičtí se snaží získat finanční podporu na úpravu schodiště na nádvoří Starého zámku. Projekt můžete podpořit svým 
hlasem na webových stránkách www.mujkraj.kr-stredocesky.cz v sekci Galerie projektů.
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Smyslem našeho projektu, mimochodem 
v České republice zcela unikátního, je spojit roli 
kavárny a podpůrného centra pro občany, které 
postihla Alzheimerova nemoc či některé druhy 
demence, a rovněž pro ty, kdo o ně pečují v domá-
cích podmínkách.

Toto centrum ovšem funguje na principu ko-
munitní sdílené péče skupiny pečujících, kteří se 
o své nemocné blízké starají v domácím prostředí. 
Tito pečovatelé často vykonávají svou náročnou 
práci takřka neustále, v podstatě bez přestávek, 
bývají zcela vyčerpáni a chybí jim čas na jakékoli 
vlastní aktivity. Proto jsme vytvořili bezpečný pro-
stor, kde mohou občané s demencí přes den po-
bývat a jejich domácí pečovatelé se střídají v roli 
„hostitele.“ Ti, kteří zrovna v kavárně nepomáhají, 
tak získají volný čas, který mohou využít podle 
svých potřeb. Tuto službu mohou domácí pečující 
využívat pravidelně a naplánovat si tak strukturu 
týdne i s volnými dny na delší dobu dopředu.

MÍSTO ODPOČINKU
Část prostor, fungující jako kavárna, pak na-

bídne i smysluplné zaměstnání občanům v první 
fázi nemoci. Přítomen bude profesionální pracov-
ník, který pečujícím poskytne potřebnou pod-
poru či příležitost k rozhovoru. Větší část agendy 
si však zajistí pečující svépomocí a i díky tomu 
mohou být sociální služby v Kavárně Včera po-

skytovány zdarma. Pro běžné návštěvníky však 
bude kavárna sloužit jako místo odpočinku, kde 
si budou moci vychutnat kvalitní voňavou kávu.

Další významnou formou podpory, kterou 
můžeme nabídnout, jsou vzdělávací programy 
a workshopy, v nichž se pečující i zájemci z řad ši-
roké veřejnosti mohou dozvědět víc o problema-
tice demence i domácí péče, naučit se například 
základy vlastní duševní hygieny a sdílet své zku-
šenosti s ostatními. Nebude chybět ani kulturní 
program, promítání tematických filmů, výstavy 
fotografií a podobně.

OPATŘENÍ CHRÁNÍ
Zcela respektujeme současná karanténní opat-

ření, která chrání nejzranitelnější část populace, 
k níž povětšině náleží právě naši klienti. Kavár-
na Včera byla proto po pouhých dvou týdnech 
provozu uzavřena veřejnosti. Čas karantény však 
rozhodně netrávíme nečinně. Klademe důraz na 
telefonickou a mailovou podporu, takže se na nás 
domácí pečující obrací, potřebují-li se poradit. 
Pracujeme i na zahájení provozu chatu, který by 
rozšířil možnosti kontaktu.

PODPŮRNÁ LINKA PRO SENIORY
Jsme si vědomi, že současné poměry před-

stavují zatěžkávací zkoušku nejen pro naše bližní 
s demencí, a pro ty, kdo o ně pečují v domácích 
podmínkách, ale i pro velkou část běžné popula-
ce. Proto jsme zahájili provoz podpůrné linky pro 
seniory a domácí pečující, kteří se na nás mohou 
obrátit nejen s dotazy ohledně domácí péče, ale 
i s otázkami, týkajícími se zařizování a vyřizování 
potřebných věcí v čase karantény. Senioři z regio-
nu nás kontaktují a my se snažíme podpořit je po-
dle svých nejlepších schopností. Pomáháme jim 
zařídit dovoz nákupu, sjednat návštěvu u lékaře, 
a podobně.

KOORDINACE DOBROVOLNÍKŮ
Jedním z projektů, kterým se věnujeme s vel-

kým nasazením, je koordinace skupiny dobrovol-
níků, zhotovujících roušky. Kontaktujeme dárce, 
kteří jsou ochotní přenechat nám materiál, ten 
svážíme a rozdělujeme mezi dobrovolníky v rám-
ci regionu, ale i jinde – naše nejvzdálenější při-
spěvatelka bydlí až v Pardubicích. Hotové roušky 
pak dovezeme tomu, kdo zrovna nejvíc potřebuje. 
Dodáváme jednotlivcům, kteří nám zatelefonují 
na linku podpory, i institucím, například nemoc-
nici v Hořovicích i berounskému Domovu senio-
rů TGM. Zatím jsme rozdali přes čtyři sta roušek 
a projekt utěšeně pokračuje. Jakmile bude mož-
né znovu bezpečně zahájit provoz, Kavárna Vče-
ra se opět otevře veřejnosti a její program naváže 
na původní plán. Zároveň však zůstanou v pro-
vozu i další „vymoženosti,“ které spatřily světlo 
světa v podmínkách karantény: linky telefonické 
a e-mailové podpory a chat.

Věříme, že společně překonáme tuto neleh-
kou dobu a co nejdříve se budeme moci opět 
setkávat i osobně. Všem přejeme mnoho sil 

a připomínáme – nejste v tom sami! V případě 
potřeby se na nás můžete obrátit na e-mailu ka-
varna.horovice@dementia.cz, nebo mi můžete 
zatelefonovat na číslo 724 076 964.

Petra Petříková, vedoucí Kavárny Včera

KAVÁRNA VČERA – KONTAKTY

web s chatem: www.dementia.cz
e-mail: kavarna.horovice@dementia.cz
tel.: 724 076 964

Kavárna Včera zůstává s klienty v kontaktu
Hořovická Kavárna Včera byla otevřená v únoru. Její vedoucí Petra Petříková nyní připomíná její význam. Také popisuje, jak 
její zástupci postupovali v době nouzové stavu.

V 1. základní škole
se starají o děti

hasičů i záchranářů
Tak jako všechny školy, i příspěvková 

organizace města Hořovice 1. základní 
škola byla nařízením vlády zavřena dne 
11. 3. 2020. V dubnu žáci nemají přístup 
do školy a učí se na dálku. Velká zátěž 
s učením je nyní nejenom na učitelích, ale 
i na rodičích a na samotných žácích. Pro 
všechny nastala nová situace a pro nikoho 
to není jednoduché.

Vedení školy pracuje částečně prezenč-
ně a částečně z domova. Vychovatelky 
školní družiny a asistenti pedagoga mají 
na starosti děti pracovníků integrovaného 
záchranného systému a vojáků. Naše škola 
byla určena jako škola zajišťující tuto služ-
bu. Správní zaměstnanci jsou v práci a dě-
lají generální úklid a údržbu. Ve škole se 
opravuje, renovuje, maluje, pracuje se na 
stavebních projektech a pomalu se připra-
vují plány na nový školní rok.

Všichni už se do školy plné žáků těší-
me, ale kdy ta „normální“ doba nastane, 
musí určit někdo jiný. Přejeme všem pev-
né nervy a hlavně hodně zdraví.

Mgr. Radek Šumera
ředitel 1. základní školy Hořovice

Rouškovník
Stojan s rouškami, takzvaný Rouškov-

ník, nejprve stál před budovou Městského 
úřadu Hořovice. Roušky zde byly k dispo-
zici už v prvních dnech vládního nařízení 
roušky nosit. Vzít se je zde mohl každý, 
kdo je potřeboval. Každý je zde mohl také 
doplňovat. Docházelo ale k odběrům vět-
ších množství. Proto byl později přesunu-
tý k prodejně galanterie, kde je vystavený 
v dopoledních hodinách. Foto: var

Svaz tělesně postižených

Organizace Svazu tělesně postižených 
zahájila provoz od 27. 4. 2020. Sklady, 
kanceláře a ostatní prostory byly vyde-
zinfikovány generátorem ozonu, na 300 
pomůcek proběhlo dezinfekcí ANTI-
-COVID včetně polohovacích lůžek, ke 
kterým jsme nakoupili nové matrace. Při 
zapůjčování kompenzačních pomůcek 
budou dodržována přísná hygienická 
pravidla, jak ze strany pracovníků, tak ze 
strany klientů. Více: www.stp.mypage.cz

Jarmila Gruntová
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Co můžete říci, když se vaše 
dítě, vnuk, brácha nebo ségra, 
žák, sousedova Anička zeptá:

1.
Co jsou to viry a co dělají?

Viry jsou malilinká stvoření či čás-
tice a jsou všude na světě. Je jich 
obrovitánské množství, asi jako číslo 
s 30 nulami. Jsou tak malincí, že mají 
„nanorozměry“. Projdou skoro úpl-
ně vším. Samy o sobě ale neumějí 
viry přežít ani se rozmnožit, potře-
bují se nastěhovat do nějaké buňky. 
Mají v sobě program, který to zaři-
zuje. Může to být něco jako taková 
nezvaná a zlobivá návštěva. Aby se 
viry mohly rozmnožit a žít, potře-
bují zkrátka cizí buňku. Například 
buňky v těle zvířat nebo člověka. 
Když se dostanou mimo tělo svého 
hostitele, zavřou se v malé kapsulce 
zvané „virion“ a nějaký krátký čas 
v ní existují. Například se přenesou 
mezi jedním člověkem a druhým 
člověkem vzduchem. Často se vy-
skytují na neumytých rukách. Když 
se ale dostanou do těla, znovu se na-
stěhují do jeho buněk. Mnoho virů 
je pro člověka neškodných, ale ně-
které způsobují nemoci. Třeba právě 
„korona virus“. Ten se tak jmenuje 
podle toho, že vypadá, jako by měl 
korunku.

2.
A proč je Korona virus takový?

Má vlastnosti, jak jsme si už povída-
li. A také některé svoje vlastní. Ko-
rona virus způsobuje nemoc, která 
je podobná chřipce. Děti a mnoho 
lidí, kterým se korona virus dostal 
do těla, se často necítí nemocní a ani 
nemají teplotu. Ale někteří lidé mů-
žou mít vysokou teplotu, cítit se slabí 
a mít kašel. Pak se musí léčit, někdy 
doma a někdy v nemocnici.
Jedna věc je na „korona viru“ ta-
ková zatrachtilá. Jak jsme si říkali, 
viry se mohou dostat snadno z jed-
noho organismu od druhého, třeba 
s kýchnutím přeletět vzduchem. 
Když způsobují nemoc, tak se druhý 
člověk snadno nakazí. Viry se rychle 

nastěhují do buněk druhého člověka 
a ten třeba zakašle, viry zase přeletí 
a nastěhují se do dalšího člověka. 
A ten pak může onemocnět. A tak 
pořád dál a dál. Jeden člověk může 
nevědomky nakazit desítky i stovky 
lidí. Když se některé viry moc rozšíří 
a rozmnoží, třeba i po celém světě, 
říká se tomu epidemie nebo pan-
demie. Právě „koronavirus“ se kvůli 
svým vlastnostem šíří rychle, proto 
se musíme pečlivě bránit.

3.
A jak se můžeme bránit?

Když si představíš, že se korona vi-
rus rychle a rád stěhuje do buněk 
lidí, bude nejlepší, když se k lidem 
pokud možno vůbec nedostane. 
Znamená to, že se chráníme toho, 
abychom vdechli nebo olízli, či si 
přinesli do očí, neviditelné „kapičky“, 
které jiný člověk třeba vyprskl, když 
na nás mluvil, kýchl nebo zakašlal, 
sahal na něco neumytýma rukama. 
V kapičkách může být mnoho virů. 
Problém je, že tyto „kapičky“, neboli 
„kapénky“, jsou pro běžné oči úpl-
ně neviditelné. Bylo by to mnohem 
jednodušší, kdyby byly třeba zelené, 
a my jsme je hned viděli. Ale nejsou. 
Musíme se tedy chovat, jako by to 
byly takové malé neviditelné nepřá-
telské potvory. A bránit se tak, jako 
by byly všude kolem nás. I když je 
nevidíme. Takže:
• Myjeme si často a velmi pořádně 
ruce mýdlem. Tak viry prostě umy-
jeme z našich rukou nebo jiných 
částí těla a jsou pryč. Už se nikam 
nedostanou. Mýdlo je skvělý po-
mocník!
• Někdy nejsme právě poblíž umy-
vadla a mýdla, pak si potřeme ruce 
dezinfekčním gelem. Ten je také pro 
„korona viry“ smrtící.
• Když kašleme nebo kýchneme, 
vždy předtím zaboříme obličej do 
rukávu. Viry tam pak uschnou a už 
nikomu neublíží.
• Někdy nosíme přes nos a pusu 
roušku nebo masku. To pomáhá, 
aby se malé kapičky, které vydechu-
jeme a které mohou obsahovat viry, 
nedostaly k nikomu jinému, a také 

aby se tak snadno nedostaly od ně-
koho jiného k nám. Chytré, že ano?
• Taky moc pomáhá být od ostat-
ních lidí daleko, asi 2 metry. Tak 
daleko už se korona viry vzduchem 
nepřenesou.
• A někdy je nejlepší vůbec nebýt 
nablízku kolem ostatních lidí. Proto 
nechodíme ven jako jindy.
• Pak „korona virus“ už nemá skoro 
žádnou šanci stěhovat se jako vetře-
lec do dalších organismů.
• Proto je někdy zakázáno chodit 
ven a být s ostatními lidmi. Říká se 
tomu „karanténa“.
• Je opravdu moc důležité toto 
všechno správně dělat. Dělají to stej-
ně malí a velcí.

4.
Já se bojím, může se nám

něco stát?
Nemusíš se bát. Mnoho lidí se ko-
rona virem nenakazí. Tomu může-
me pomoci dodržováním pravidel. 
Velká většina lidí může být chvíli 
nemocná a zase se uzdraví. Někdy je 
to těžší pro starší lidi, třeba babičku 
a dědu. Pak potřebují být v posteli 
docela dlouho a někdy také v ne-
mocnici. Proto platí, že úplně nejlep-
ší je „korona virus“ vůbec „nechytit“. 
Teď už rozumíš, proč a jak na to mů-
žeme vyzrát. Prostě mu nedovolíme, 
aby se stěhoval, kam ho napadne. 
Budeme mu v tom bránit. My a další 
dospělí se o všechno staráme. Také 
očekáváme, že budeš dělat všechno 
tak, jak je potřeba. Společně nám to 
půjde dobře.

5.
Proč teď nechodíme do školky 

ani do školy?
Právě proto! Když děti nejsou spo-
lu, nehrají si, nechytají se za ruce, 
korona virus nemá moc šanci se 
stěhovat dál a dál, od jednoho ka-
maráda k druhému. Podobně je to 
také s dospělými. Ani velcí studenti 
nyní nechodí do školy. Dospělí, jako 
máma a táta, chodí do práce a naku-
povat, ale jinak se musí také vyhýbat 
ostatním lidem. A také si myjí ruce, 
zakrývají nos a pusu.

6.
Proč nemůžeme jít do bazénu 

nebo do cukrárny?
Možná už bys to teď věděl sám? 
Ano, správně. V bazénu a ve sprše 
se virům může hodně líbit. A my se 
tam pohybujeme společně s mnoha 
a mnoha lidmi. Takže viry můžou 
mít spoustu příležitostí dostat se nám 
do těla. Podobně ve frontě na zmrz-
linu. Tak proto je nyní takové pra-
vidlo, že na místa, kde je hodně lidí, 
vůbec nechodíme. Většina obchodů 
je kvůli tomu úplně zavřená. Je to tak 
nyní nejlepší. Teď už tomu rozumíš. 
Společně se můžeme „korona viru“ 
bránit moc dobře. Všichni musíme 
poslouchat a následovat pravidla.

7.
Kdo se o všechno stará?

Každá země má vládu. To je několik 
dospělých a chytrých lidí, v Česku vět-
šinou tak patnáct, kterým se říká mini-
stři. Lidé si je zvolili, aby po čtyři roky 
řídili naši zemi. Pak jsou tu ještě další 
lidé, poslanci a senátoři, kteří stanovují 
zákony, pravidla pro nás všechny, aby se 
nám dobře a bezpečně žilo. Naše vláda 
a další dospělí se nyní radí s lékaři a od-
borníky a pak stanovují zvláštní pravi-
dla pro dobu, kdy se všichni bráníme 
„korona viru“, podle kterých se musí-
me všichni řídit. Jsou to pravidla, která 
nám pomáhají všechno zvládnout. Je 
proto důležité, abychom všichni rozu-
měli tomu, co se děje, a proč se musíme 
chovat jinak než jindy. Pojď, řekneme si, 
co děláme, a co ne. Budeme dělat vše 
podle pravidel.

8.
Jak to bude dál?

Většinou trvá taková situace několik 
měsíců. Takže budeme dávat na sebe 
a ostatní pozor ještě nějaký čas. Asi 
tak do letních prázdnin, říkají lékaři. 
Chceš se ještě na něco zeptat? Můžeš 
kdykoliv. Když nebudu vědět, zjistí-
me to. Pojď, ukážu ti, jak si správně 
umýt ruce. To trvá jen asi 30 vteřin.

PhDr. Petra Winnette, PhD
Poradce, dětský a rodinný

psychoterapeut, pedagog, vědec
Natama Institut

Malý návod pro rodiče, prarodiče, starší sourozence
Jak pomoci našim dětem rozumět tomu, co se děje s COVID-19
Děti mají obrovskou schopnost učit se. Celý svět je pro ně nový. Mozek se rychle rozvíjí a staví podle vrozeného programu 
a podle toho, jaké zkušenosti dítě zažívá. Během dětství si děti zaznamenávají nesmírné množství zážitků a informací, které 
jsou základem jejich fungování během celého života. Současná náročná situace s novým onemocněním a šířením nového viru 
COVID-19 je složitá pro nás všechny. Záleží ale na nás, jak tímto obdobím projdou naše děti a děti kolem nás. Jak to zvládnou 
bez dlouhého škodlivého stresu, strachu, zmatku. Jak se naučí následovat pokyny, omezit se, když je potřeba. Je to náš úkol 
pomoci jim rozumět tomu, co se e děje, jak můžeme všichni pomáhat, a proč je nyní užitečné pro nás i ostatní dávat pozor, 
řídit se pravidly, ochraňovat sebe a ostatní. A právě teď může porozumění a spolupráce pomoci nám všem! Povídejte si s dětmi 
přímo, pravdivě, bez vytáček, ale podle věku a jejich rozumových schopností. Mluvte jazykem, kterým rozumí. Mnoho štěstí!



S uzavřením mateřské školy jsme váhali, 
neboť bylo jasné, že toto opatření značně zatíží 
pracující rodiče. Obavy o zdraví dětí nakonec 
rozhodly a školka rozhodnutím Krizového štábu 
ORP Hořovice od 17. 3. 2020 přerušila provoz.

V tu chvíli bylo nutné naplánovat, jak efek-
tivně využít čas, jak minimalizovat ztráty a snížit 
manka a škody - například na úseku stravování 
a také, jak pomoci rodičům. Bylo též důležité 
sledovat nepřetržitě informace, protože denně se 
objevovaly nové zprávy a výzvy.

V době, kdy je mateřská škola uzavřena pro-
bíhá řada provozních prací: Výmalba celého pro-
vozu školní kuchyně, oprava poškozené dlažby 
v 1. pavilonu, oprava venkovního schodiště, které 
bylo v havarijním stavu, revizní kontroly, údržba 
venkovního náčiní a nářadí, důkladný úklid 
a dezinfekce všech hraček, pomůcek a prostor, 
inventury, účetní závěrky, školení bezpečnosti 
práce a požární ochrany, plánování a jednání 
s firmami, například ohledně výměny oken 4. 
pavilonu či instalace klimatizace do provozu 
školní kuchyně. Vedení školy každý týden rozesí-
lá všem zaměstnancům úkoly a informace. Řada 
z nich šije nepřetržitě roušky, které předáváme 
do domova seniorů i na Městský úřad, odkud 
jsou dále roušky posílány potřebným.

Pedagogové zahájili komunikaci s rodiči, ať už 
formou emailových zpráv, založením facebooko-
vých profilů či nabídkou činností na webových 

stránkách školky. Mají zadány úkoly v rámci sa-
mostudia. Studují doporučenou literaturu, dopl-
ňují si svá portfolia, vyrábí didaktické pomůcky, 
tvoří plány na jednotlivé oblasti Školního vzdělá-
vacího programu, uklízí kabinety a třídy.

V současné době vrcholí přípravy na zápis, 
který bude probíhat bez účasti dětí.

I když si přechod do normálního stavu všich-
ni moc přejeme, je jasné, že pro děti předškolní-
ho věku by bylo velmi složité např. nosit celý den 
roušky, dodržovat určité vzdálenosti a zároveň ctít 

všechny hygienické a bezpečnostní předpisy a na-
řízení. Všechny třídy mají naplněnou kapacitu 
a není tudíž reálné dělit počty na menší skupiny. 
Čekáme tak na pokyny Ministerstva zdravotnictví 
či školství. Paradoxně nás ale obohatila tato tíživá 
doba v oblasti vzájemné komunikace. Dostáváme 
od rodičů milá ocenění, pozitivní zpětnou vazbu 
i uznání. Vznikají tak řetězové reakce, uprostřed 
kterých je dobře dětem. Jak jednoduché…

Bc. Helena Nesnídalová
ředitelka MMŠ Hořovice

informace
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Jak nakládat s odpadem v době 
koronavirové pandemie 
s  Domácnosti s nenakaženými 

osobami bez nařízených 
karanténních opatření:

•  Nakládejte s komunálním odpadem jako obvykle.
•  Třiďte jako obvykle do barevných kontejnerů (pytlů). 
•  Směsný komunální odpad odkládejte do černých 

kontejnerů (na místa k tomu určená). 
•  Jednorázové ochranné pomůcky (roušky/respiráto-

ry/rukavice) můžete po použití odkládat do směsné-
ho komunálního odpadu. Vždy je ale předtím vložte 
do plastového obalu a následně ještě do dalšího 
plastového obalu, který pevně zavážete.

•  Nikdy nedávejte zavázané pytle mimo černé kontej-
nery. Chráníte tak zdraví „popelářů“.

•  Před a po manipulaci s odpady si pokaždé umyjte 
pečlivě ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte 
dezinfekční gel. 

•  Buďte ohleduplní.

s  Domácnosti s minimálně jeDnou 
osobou v povinné nařízené 
karanténě: 

• Odpady netřiďte. 
•  Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic 

a kapesníků) od osob v karanténě, u kterých není 
prokázáno onemocnění COVID-19, ukládejte do 
plastového pytle na odpady. 

•  Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 
0,2 mm. Po naplnění (nejpozději však do 24 hodin) 
pytel pevně zavažte a na povrchu ošetřete dezin-
fekčním prostředkem. 

•  Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je nutné 
takové obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte 
ještě do druhého pytle a zavažte. 

•  Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním pro-
středkem a zavázaný pytel až pak dejte do černého 
kontejneru na směsný komunální odpad. 

•  Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. 
Chráníte tak zdraví „popelářů”.

•  Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě 
umyjte ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte 
dezinfekční gel. 

•  Buďte ohleduplní.

Důležité upozornění:
Pokud jste vytřídili nepotřebný materiál určený na sběrný dvůr, s jeho odnosem či 

odvozem vyčkejte až do ukončení nouzového stavu a zákazu volného pohybu osob!

s   obce v karanténě: 
•   V územích nebo obcích, kde byla v důsledku výskytu onemocnění 

COVID-19 vyhlášena karanténa, je nutné přijmout opatření na základě 
zhodnocení rizik pro pracovníky svozových firem i obyvatel. 

•   Specifická opatření pro tyto případy by měl stanovit místně příslušný 
úřad po konzultaci s orgánem ochrany veřejného zdraví (OOVZ) 
a svozovými firmami. 

s  Domácnosti s potvrzenou nákazou 
nemocí coviD-19: 

• Odpady netřiďte.
•  Veškerý odpad (včetně roušek, respirátorů, rukavic a ka-

pesníků) od osob s prokázaným onemocněním  
COVID-19 ukládejte do plastového pytle na odpady. 

•  Plastové pytle by měly mít minimální tloušťku 0,2 mm. Po 
naplnění (nejpozději však do 24 hodin) pytel pevně zavažte 
a na povrchu ošetřete dezinfekčním prostředkem. 

•  Jsou-li použity pytle z tenčího materiálu, je třeba takové 
obaly zdvojit. Plastový pytel proto vložte ještě do druhého 
pytle a zavažte.

•  Povrch vnějšího pytle ošetřete dezinfekčním prostředkem 
a zavázaný pytel až pak dejte do černého kontejneru na 
směsný komunální odpad. 

•  Nikdy nenechávejte odpad mimo sběrnou nádobu. Chrání-
te tak zdraví „popelářů“. 

•  Buďte ohleduplní.
•  Před a po manipulaci s odpadky si pokaždé pečlivě umyjte 

ruce mýdlem a teplou vodou nebo použijte dezinfekční gel.
•  Ukládání odpadu do sběrné nádoby, svoz odpadu 

a jeho konečné odstranění by však mělo vycházet z lo-
kálních možností bezpečného odstraňování směsného 
komunálního odpadu a minimalizace rizika pro pracov-
níky, kteří nakládají s odpady, ale i rizika pro ostatní 
občany. 

Hořovická školka v nouzovém stavu
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usnesení RM

Z Rady města
Hořovice

ze dne 18. března 2020

n Rada města Hořovice schvaluje 
uzavření dohody o provedení prá-
ce s kronikářkou MUDr. Martín-
kovou, na základě které bude pro-
vádět zápis do kroniky za období 
2019-2020
n Rada města Hořovice prozatím 
neschvaluje navýšení peněžních 
prostředků poskytovaných z roz-
počtu zřizovatele pro příspěvkovou 
organizaci Městskému kulturní 
centrum Hořovice ve výši 100.000, 
- Kč, a to za účelem nákupu prodej-
ních stánků.
n Rada města Hořovice v sou-
časné době schvaluje poskytnutí 
individuální účelové dotace pro 
HC Cvočkaři Hořovice, z.s., ve výši 
45.000 Kč, a to za účelem pokrytí 
nákladů souvisejících s činností 
mládeže inline hokeje.
n Rada města Hořovice na zákla-
dě výběrového řízení „Dodávka 
HW s příslušenstvím – tablety pro 
žáky 1. ZŠ Hořovice“ projednala 
závěry hodnotící komise a rozhod-
la o výběru nejvhodnější nabídky 
uchazeče Luděk Stoličný, Smeta-
novy sady 340/10, 301 00 Plzeň, 
jehož tímto vybírá jako dodavatele 
a souhlasí s podpisem Rozhodnutí 
o výběru dodavatele, k němuž je 
pověřen starosta města. Nabídko-
vá cena za uvedenou veřejnou za-
kázku činí 350.270, - Kč bez DPH, 
tj. 423.826,70,– Kč vč. 21 % DPH. 
Rada následně pověřuje ředitele 
příspěvkové organizace 1. základní 
škola Hořovice Mgr. Radka Šume-
ru k dalším úkonům souvisejícím 
s realizací akce v souladu se zadá-
vacím řízením.
n Rada města Hořovice schvaluje 
pronájem veřejného prostranství 
v rozsahu cca 20 m2 žadatelům 
Davidu Štochlovi a Martine Fu-
línové, a to na Palackého náměstí 
za účelem provozu pojízdného 
občerstvení „Food truck“. Povolení 
se uděluje na dobu trvání vyhláše-
ného nouzového stavu, a to v pra-
covních dnech v době od 10:00 do 
15:00, kdy je tento prostor poskyto-
ván bezplatně.
n Rada souhlasí s bezplatným 
pronájmem sálu radnice Základní 
umělecké škole Josefa Slavíka Ho-
řovice za účelem pořádání koncer-
tů a jiných veřejných vystoupení 
v termínech 24. 3. 2020 od 14:00 
do 18:00 hodin, 27. 3. 2020 od 
15:00 do 20:00 hodin, 20. 5. 2020 
a 27. 5. 2020 od 15:00 do 19.00 ho-

din a 19. 6. 2020 od 16:00 do 20:00 
hodin. Rada souhlasí za předpokla-
du, že nebude porušeno aktuální 
nařízení vlády.
n Rada souhlasí s textem smlouvy 
o dílo, podle které zpracuje společ-
nost PROJEKT IV s.r.o., za cenu 
356.000 Kč bez DPH, tj. 430.760 
Kč vč. 21 % DPH, projektovou 
dokumentaci pro stavební řízení, 
týkající se výstavby technické in-
frastruktury (vodovod, kanalizace) 
v lokalitě Žižkov v Hořovicích.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s přidělením sociálního bytu č. 9 
(o vel. 67,9 m2) žadatelce dle přílo-
hy zápisu. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou, a to do 
31. 8. 2020.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Smlouvy o zřízení věc-
ného břemene-služebnosti č. IE-
12-6008910/1 Hořovice, Tyršova 
(B 1346) obnova NN, uzavírané se 
společností ČEZ Distribuce, a.s., 
jejímž obsahem je zřízení věcného 
břemene ve smyslu služebnosti, 
spočívající v právu na dobu ne-
určitou umístit a provozovat na 
pozemku města parcelní č. 1849 
v k.ú. Hořovice, stavbu zemního 
kabelového vedení NN v rozsahu 
dle předloženého geometrického 
plánu, za úplatu 1.000 Kč + DPH 
dle platných předpisů. Rada města 
Hořovice pověřuje starostu k pod-
pisu smlouvy.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Smlouvy o zřízení věc-
ného břemene-služebnosti č. IE-
12-6008933/VB/001 „Hořovice, 
Na Schůdkách, Úzká, obnova NN“, 
uzavírané se společností ČEZ Dis-
tribuce, a.s., jejímž obsahem je zří-
zení věcného břemene ve smyslu 
služebnosti, spočívající v právu na 
dobu neurčitou umístit a provozo-
vat na pozemcích města parcelní č. 
298/2, 299, 348, 374/1, 375/1, 376/1 
a 376/2 v k.ú. Hořovice stavbu za-
řízení distribuční soustavy v roz-
sahu dle předloženého geometric-
kého plánu, za úplatu 75.500 Kč + 
DPH dle platných předpisů. Rada 
města Hořovice pověřuje starostu 
k podpisu smlouvy.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene-služebnosti č. IV-12-
6022730/VB/1 Hořovice, Valdecká 
526/19, uzavírané se společností 
ČEZ Distribuce, a.s., jejímž obsa-
hem je zřízení věcného břemene 
ve smyslu služebnosti, spočívající 
v právu na dobu neurčitou umístit 
a provozovat na pozemku města 
parcelní č. 2320/1 v k.ú. Hořovice, 
stavbu zařízení distribuční sousta-
vy v rozsahu dle předloženého ge-

ometrického plánu, za úplatu 2.000 
Kč + DPH dle platných předpisů. 
Rada města Hořovice pověřuje sta-
rostu k podpisu smlouvy.
n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním Smlouvy o zřízení 
věcného břemene - služebnosti č. 
IE-12-6006193-1, Hořovice – Sídl. 
Sklenářka rekonstrukce NN, uza-
vírané se společností ČEZ Distri-
buce, a.s., jejímž obsahem je zří-
zení věcného břemene ve smyslu 
služebnosti, spočívající v právu na 
dobu neurčitou umístit a provozo-
vat na pozemcích města parcelní 
č. 1710/1, 1710/7, 1710/8, 1715/1, 
1715/2, 1716/1, 1716/5 v k.ú. Ho-
řovice, stavbu zařízení distribuční 
soustavy v rozsahu dle předložené-
ho geometrického plánu, za úplatu 
360.000 Kč + DPH dle platných 
předpisů. Rada města Hořovice po-
věřuje starostu k podpisu smlouvy.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene - služebnosti č. IE-12-
6006193-18, Hořovice – Sídl. Skle-
nářka rekonstrukce NN, uzavírané 
sespolečností ČEZ Distribuce, a.s., 
jejímž obsahem je zřízení věcného 
břemene ve smyslu služebnosti, 
spočívající v právu na dobu neur-
čitou umístit a provozovat na části 
pozemku města parcelní č. 1721 
v k.ú. Hořovice, stavbu zařízení 
distribuční soustavy v rozsahu dle 
předloženého geometrického plá-
nu, za úplatu 500 Kč + DPH dle 
platných předpisů. Rada města Ho-
řovice pověřuje starostu k podpisu 
smlouvy.
n Rada města Hořovice zřizuje 
dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. 
f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozděj-
ších předpisů, odbor kanceláře 
tajemníka a dále v této souvis-
losti schvaluje nový organizační 
řád Městského úřadu Hořovice, 
a to s platností a účinností od 
1. 4. 2020.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s návrhem Smlouvy o výpůjčce 
a o zpracování osobních údajů 
v předloženém znění, spočívající 
v poskytnutí bezplatné výpůjčky 
techniky městského kamerového 
dohlížecího systému městem Ho-
řovice Krajskému ředitelství po-
licie Středočeského kraje. Účelem 
výpůjčky je zajištění plnění úkolů 
policie v oblasti prevence krimi-
nality a získání důkazních mate-
riálů pro zlepšení podmínek při 
odhalování pachatelů přestupků 
a trestných činů na území města 
Hořovice. Rada města Hořovice 
pověřuje starostu k podpisu jme-
nované smlouvy.

Z Rady města
Hořovice

ze dne 1. dubna 2020

n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh včetně Kupní 
smlouvy pro veřejnou zakázku 
zadávanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, na veřejnou zakázku s ná-
zvem „Zametací vůz pro MSBNF“. 
Zároveň souhlasí se složením ko-
mise pro otevírání obálek, komise 
pro posouzení kvalifikace a hod-
notící komise a jejich náhradníky 
v tomto složení: členové - Bc. Mi-
chal Hasman, MPA, Ing. Jaroslav 
Pelán, Ondřej Vaculík, náhradní-
ci – 1. náhradník: Bc. Aleš Trojan, 
MPA, 2. náhradník: Ing. Jiří Zýka, 3. 
náhradník: Ing. Milan Šnajdr.
n Rada města Hořovice schvaluje 
zábor veřejného prostranství pro 
Občanskou demokratickou stranu 
v rámci předvolební akce spojené 
s promítáním letního kina, a to na 
Palackého náměstí v Hořovicích 
dne 17. srpna 2020 od 16:00 do 
22:00 hodin. Předmětný prostor 
je pro účely tohoto shromáždění 
poskytován bezplatně, avšak pořa-
datel bude seznámen s konkrétní-
mi podmínkami, jejichž dodržení 
bude závazné.
n Rada města Hořovice schvaluje 
veřejnoprávní smlouvu o poskytnu-
tí individuální účelové dotace z roz-
počtu Města Hořovice v roce 2020 
pro HC Cvočkaři Hořovice, z.s., 
v částce 45.000 Kč, a to na financo-
vání činnosti mládeže inline hokeje.
n Rada souhlasí s uložením kultur-
ních vrstev půdy, ornice“, vzniklých 
ze stavební činnosti na pozemku p. 
č. 892/5 k. ú. Velká Víska, kdy, orni-
ce“ bude uložena na pozemky p. č. 
912/12 a 912/18 k. ú. Velká Víska. 
Podmínkou je uzavření smlouvy 
o spolupráci včetně stanovení kom-
penzačních opatření pro město Ho-
řovice.
n Rada souhlasí s textem do-
datku č. 14 k pojistné smlouvě č. 
7720500921, podle kterého pojistí, 
za cenu 789 Kč ročně, pojišťovna 
Kooperativa Sběrný dvůr v Hořo-
vicích. Celkové pojistné za sjed-
naná pojištění majetku města za 
jeden pojistný rok bude nově činit 
284.948 Kč.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s návrhem Odboru sociálních věcí, 
zdravotnictví a školství a schvaluje 
poskytnutí individuálních účelo-
vých dotací pro tyto organizace: 
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Městský úřad Hořovice do-
stal už před časem k dispozici 
tiskovinu nazvanou „Hořovický 
Vřešťan“, ve kterém byl mimo jiné 
popsán způsob realizace sběrné-
ho dvora a alternativy, jak měl být 
sběrný dvůr řešen jinak. Zejména 
je uvedeno, že město si samot-
ný sběrný dvůr mělo postavit na 
svém pozemku, tj. na pozemku 
„Pod Nemocnicí“, který město 
prodalo za cca 30 mil. Kč.

Z hlediska státní správy bych 
rád uvedl reálné možnosti, za ja-
kých podmínek je možné sběrný 
dvůr realizovat.

Velice dobře si vybavuji pro-
jednávání nového územního 
plánu města Hořovice, ve kterém 
se mimo jiné řešilo, kam umís-
tit sběrný dvůr. Tato stavba je 
z hlediska zákonných ustanovení 

stavbou pro nakládání s odpady, 
a to včetně odpadů nebezpeč-
ných, což s sebou nese významné 
hygienické limity, nehledě na li-
mity hlukové ze samotného pro-
vozu sběrného dvora. Vhodným 
místem pro sběrný dvůr se také 
intenzivně zabývala komise ži-
votního prostředí a jako jedinou 
vhodnou variantou v té době bylo 
vyhodnoceno umožnit výstavbu 
sběrného dvora právě v areálu 
bývalého statku.

Úvaha, že si město mělo postavit 
sběrný dvůr na pozemku „Pod ne-
mocnicí“ byla v době schvalování 
nového územního plánu nereálná. 
Tento pozemek je v územním plá-
nu využit jako plocha pro bydlení 
a samotný sběrný dvůr je tak v této 
ploše stavbou zcela nepřípustnou. 
Pokud by město vší snahou chtělo 

pozemek změnit na využití pouze 
pro sběrný dvůr, zřejmě by proti 
této stavbě vystoupila nemocnice 
Hořovice, jelikož v blízkosti bu-
dov, kde probíhá léčba pacientů, by 
vznikal hluk z nakládání a vykládá-
ní kontejnerů, skládání suti a další 
omezení z provozu dvora. Dále si 
neumím představit situaci, že by 
nákladní auta odvážející ze sběr-
ného dvora odpad, projížděla po 
ulici kolem hlavního vstupu do ne-
mocnice, kde je celý den obrovská 
frekvence pohybu osob, a tato ulice 
K Nemocnici je nově opravená. 
Musel by se tedy najít jiný pozemek 
ve vlastnictví města a tam provést 
změnu územního plánu. Každá 
změna ÚP však představuje velmi 
zdlouhavý proces.

Ing. David Grunt
vedoucí odboru výstavby a ŽP

Sběrný dvůr být jinde nemohl

Linka bezpečí, z.s. ve výši 3.000,– 
Kč, Svaz tělesně postižených v Čes-
ké republice z.s., MO Hořovice, ve 
výši 10.000,– Kč a Svaz neslyšících 
a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., 
Základní organizace v Hořovicích 
ve výši 5.000,– Kč. Rada města 
Hořovice zároveň schvaluje zně-
ní příslušných veřejnoprávních 
smluv o poskytnutí těchto dotací 
a pověřuje starostu města k jejich 
podpisu. Rada města Hořovice ne-
schvaluje poskytnutí individuální 
účelové dotace pro organizaci Cen-
trum Na Verandě Beroun, z.ú.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním obecně závazné vyhlášky 
města Hořovice č. 1/2020, o míst-
ních poplatcích, kterou se mění 
stávající obecně závazná vyhláška 
města Hořovice o místních poplat-
cích č. 2/2019. Rada města Hořo-
vice s doporučujícím stanoviskem 
předkládá předložený návrh upra-
vené vyhlášky Zastupitelstvu města 
Hořovice k projednání, respektive 
k vydání této vyhlášky na zákla-
dě § 84 odst. 2, písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), v platném znění.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Dodatku č. 1 k veřejno-
právní smlouvě o výkonu činností 
Městské policie Hořovice pro obec 
Záluží, Dodatku č. 2 k veřejnoprávní 
smlouvě o výkonu činností Městské 
policie Hořovice pro obec Tlusti-
ci a Dodatku č. 2 k veřejnoprávní 
smlouvě o výkonu činností Měst-
ské policie Hořovice pro městys 
Komárov, spočívající ve změnách 
finančních nákladů spojených s ho-
dinovou mzdou strážníka a s provo-
zem služebního vozidla. Rada města 
Hořovice pověřuje starostu k pod-
pisu Dodatků k veřejnoprávním 
smlouvám.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene - služebnosti č. IE-12-
6006940/1, Hořovice, obnova NN 
z TS BE-3582, uzavírané se společ-
ností ČEZ Distribuce, a.s., jejímž 
obsahem je zřízení věcného břeme-
ne ve smyslu služebnosti, spočívající 
v právu na dobu neurčitou umístit 
a provozovat na pozemcích města 
v k.ú. Hořovice - lokalita Západní 
sídliště, stavbu zařízení distribuční 
soustavy – zemního kabelového 
vedení NN v rozsahu dle předlože-
ného geometrického plánu, za úpla-
tu 948.000 Kč + DPH dle platných 
předpisů. Rada města Hořovice po-
věřuje starostu k podpisu smlouvy.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene - služebnosti inženýr-
ských sítí, uzavírané se společností 

Vodovody a kanalizace Beroun, 
a.s., jejímž obsahem je zřízení věc-
ného břemene ve smyslu služeb-
nosti inženýrské sítě, spočívající 
v právu na dobu neurčitou umístit 
a provozovat na pozemcích města 
p.č. 1755, 1756/3, 1777/1, 1856/3, 
1856/7, 1898/2, 1898/3, 2053/1, 
2109/1, 2112/4, 2112/5, 2112/6, 
2112/13 a 2113 v k.ú. Hořovice - lo-
kalita Sklenářka, stavbu Hořovice – 
odkanalizování lokality Sklenářka 
v rozsahu dle předložených geome-
trických plánů, za úplatu 10.000 Kč 
+ DPH dle platných předpisů. Rada 
města Hořovice pověřuje starostu 
k podpisu smlouvy.
n Rada města Hořovice souhla-
sí s uzavřením darovací smlouvy 
mezi smluvními stranami SE-
KYRKA s.r.o., IČ: 282 21 265, jako 
dárcem, a Městem Hořovice IČ: 
00233242, jako obdarovaným, je-
jímž předmětem je darování 1000 
ks chirurgických jednorázových 
roušek pro občany města Hořovi-
ce. Rada města pověřuje starostu 
k podpisu smlouvy.
n Rada města souhlasí s realizací 
projektu Úprava vstupu v nádvoří 
Starého zámku (v rámci partici-
pativního rozpočtu Středočeské-
ho kraje) a zároveň prohlašuje, že 
město Hořovice bude nejméně po 
další 3 roky realizované dílo užívat 
i udržovat.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením veřejnoprávní smlou-
vy na výkon sociální práce pro 
městský úřad Beroun z důvodu 
uvalení karantény na jejich sociální 
odbor.

Hořovický sběrný dvůr
je znovu otevřen od úterý 14. 4. 2020, opět v rámci 

zkušebního provozu, v úterý a čtvrtek
(do 8 do 17 hodin) a v sobotu (od 8 do 15 hodin)

Jídlo sebou / rozvoz (po dobu uzavření restaurací)

RESTAURACE RANCH HOŘOVICE

MENU OKÉNKO / ROZVOZ
- OBJEDNÁVKY 601 531 831 (Více na FB)
- PROVOZNÍ DOBA - PO - NE 10:30 – 18:00

PLANB DONER KEBAB

Rozvoz po Hořovicích, objednávat můžete na tel. Čísle: 725 800 963

ZELENÝ STROM

Jídla vydáváme pouze s sebou.
Objednávat můžete každý den od 10:00 na tel.: 776 006 012 nebo 
605 043 708.
Aktuální nabídka bude na FB zveřejněna každý den do 10:00.

RESTAURACE U ČERMÁKŮ

Výdej obědů přes okno popřípadě dveře v krabičkách
Objednávky na FB nebo na tel. 607 560 458

PIZZA MERANE

Vaříme pro vás i v těchto těžkých chvílích. Fungujeme! Můžete si te-
lefonicky objednat, jak jste zvyklí. Pizzu i objednané jídlo dovezeme 
nebo vydáme přímo v pizzerii. Nebojte se. Dezinfekcí i rouškami jsme 
se stihli vybavit včas - dbáme na hygienu i ochranu nás i vás. Držte se!
Telefon: 311 510 038

Splatnost poplatků - odpad
V době nouzového stavu lze poplatky za odpad platit pouze 
převodem. Platby pro rok 2020 jsou přijímány do 31. 10. 2020.
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Jak přibližují fotografie, pracovníci 
Technických služeb Hořovice v těchto 
týdnech prováděli úpravu stání pro 
kontejnery i rekonstrukci jednoho ze 
vchodů místního hřbitova.

Kontejnerů na tříděný odpad neustále přibý-
vá, a s tím bohužel také nepořádek kolem nich. 
Proto „radnice“ jedná o jejich častějším vyvážení 
na úkor zvyšování počtu kontejnerů. Hořovické 
technické služby upravily stání pro kontejnery 
u restaurace Kréta, kde bohužel vzhledem k čet-

ným inženýrským sítím nelze zřídit kontejnery 
podzemní, což byl původní záměr. O stavební 
řešení, ztížené blízkostí el. kabelů, se zasloužil 
pracovník Městské správy bytového a nebyto-
vého fondu Josef Kašpar. Největším problémem 
v celých Hořovicích je zvýšené množství a ob-
jem starého papíru, zejména různých kartonů 
a krabic. Prosíme, v zájmu zachování pořádku ve 
městě, neodkládejte krabice a rozměrnější papí-
rové obaly vedle kontejnerů, ale využijte k tomu 
hořovického sběrného dvora.

Do původního stavu Technické služby 
rekonstruují jeden ze vchodů na hořovický 
hřbitov. Fotografie vpravo zachycuje Milosla-
va Šinknera a Jiřího Dolanského při vyzdívá-
ní sloupků, na něž bude uložen původní pře-
klad – masivní žulové kladí – s nápisem „Po 
práci odpočinek“. O toto architektonické po-
jetí se zasloužil Ferdinand Habětín (koncem 
20. let minulého století), významný hořovic-
ký zastupitel, čelný činovník Sokola a stoupe-
nec Společnosti přátel žehu. Nápis „Po práci 
odpočinek“ souzní s duchem té doby. (ov)

Nouzový stav se projevil i v rámci Tech-
nických služeb města Hořovice, které 

působí pod příspěvkovou organizací Měst-
ská správa bytového a nebytového fondu. 
Jak uvedl její ředitel Jaroslav Pelán, práce, 
které tyto technické služby zajišťují, se fi-
nancují z příjmu z parkovacích automatů. 
„Musíme počítat s propadem. Co jsme vy-
brali za týden, nyní vybereme za měsíc,“ 
konstatoval Jaroslav Pelán, který se zároveň 
domnívá, že se příjmy brzy vrátí do normá-
lu. (var)

Informace Technických služeb Hořovice

Již více než měsíc zajišťuje VAK 
Beroun plynulý provoz vodovodů 
a  kanalizací v  mimořádném reži-
mu. Omezení se nikterak nedotkla 
základních služeb  – veškeré kon-
troly, údržby a  zásahy, které jsou 

nezbytné pro zajištění kvality vody, 
probíhají nepřetržitě. I v této situ-
aci se mohou zákazníci na kvalitu 
vody a bezpečné odvádění a čiště-
ní odpadních vod spolehnout.

Není ale například možné na-

Voda: v nouzovém režimu, přesto spolehlivě!

V Králově Dvoře skupina 
dobrovolníků spustila projekt 
3D tiskem proti viru. Denně 
na 3D tiskárnách vyrobí až 200 
speciálních masek pro opako-
vané použití, které jsou určeny 
převážně záchranářům, zdra-

votníkům a hasičům. Design 
masky se průběžně vylepšuje, 
královodvorští spolupracují 
s autory původního návrhu 
z Technické fakulty ČZÚ.

Proč se do projektu zapo-
jil VAK Beroun? „Sami složitě 
sháníme ochranné pomůcky 

zejména pro zaměstnance pra-
cující s odpadní vodou. Když 
jsme se dozvěděli o tomto pro-
jektu, hned jsme se na ně obrá-
tili“, říká Jiří Paul, ředitel spo-
lečnosti, a dodává: Okamžitě 
jsme se dohodli na zakoupení 
20 kg materiálu a 3 tiskáren, 
které jsme do projektu zapůj-
čili“. Do Velikonoc by tak měli 
vodohospodáři mít první do-
dávku masek pro nejohrože-
nější skupinu zaměstnanců.

Poptávka po maskách stále 
převyšuje možnosti výroby, na-
víc veškerý materiál je nakupo-
ván z vlastních zdrojů. Je vítaná 
proto jakákoliv pomoc, nejlépe 
finanční příspěvek na speciální 
účet č. 911121102/5500. Více se 
můžete dozvědět na stránkách 
VAK Beroun nebo 3dtiskem-
protiviru.cz.

Jiří Paul, ředitel společnosti
VaK Beroun, a.s.

VAK Beroun v projektu 3D tiskem proti viru

vštívit zákaznické centrum. Spo-
lečnost zaznamenala nárůst pří-
stupů na webové stránky a zvýšil 
se i počet telefonátů. Velká většina 
záležitostí se dá vyřešit i  takto 
na dálku. Jak je to ale s platbami 
v  hotovosti? „Platit v  hotovosti 
teď není možné. Proto seniorům 
a  nemocným osobám nabízíme 
domluvit se telefonicky na odlo-
žení platby“, říká Jiří Paul, ředitel 
společnosti. Stačí také nahlásit 
spojovací číslo SIPO a vše potřeb-
né již zařídí pracovníci zákaznic-
kého centra.

Domácnost také v  tomto ob-
dobí nenavštíví odečítač. Zákaz-
ník najde ve schránce žádost, aby 
stav vodoměru nahlásil telefonic-
ky, e-mailem nebo přes webové 
stránky vakberoun.cz. Není mož-
né objednat dovoz vody do bazé-
nu, ale společnost na stránkách 
popisuje, jak bezpečně bazén 
napustit z vodovodu, aniž by do-
šlo k ovlivnění kvality vody nebo 
provozu vodovodu. Rovněž tech-
nické konzultace je v  tuto dobu 
nutno zvládnout elektronicky; 
i na to jsou webové stránky uzpů-
sobeny.

„Všechna tato opatření jsme 
přijali proto, abychom naše za-
městnance v  co největší míře 
ochránili před nákazou. Rozdělili 

jsme provozy na pracovní skupi-
ny, které se vzájemně nepotkávají, 
abychom tak snížili riziko karan-
tén nebo onemocnění většího 
počtu zaměstnanců“, přibližuje 
mimořádný režim Paul a  do-
dává: „Samozřejmě nám situa-
ci komplikuje fakt, že nemáme 
dostatečné ochranné pomůcky 
v  takové míře a  v  takové kvalitě, 
jak bychom potřebovali. Naštěstí 
máme úžasné kolegyně, které pro 
naše zaměstnance ušily přes 250 
bavlněných roušek“. Také město 
Beroun poskytlo vodohospodá-
řům 50 speciálních roušek a přes 
oborové sdružení SOVAK byly 
dodány speciální masky. Skupina 
dobrovolníků z  Příbrami, která 
na 3D tiskárně vyrábí štíty pro 
zdravotníky, udělala 10 štítů i pro 
VAK Beroun. V  jednání je do-
dávka respirátorů od krizového 
štábu Středočeského kraje. Podle 
Paula jsou pomůcky velmi důleži-
té zejména pro zajištění provozu 
kanalizací a  čistíren, protože se 
zvyšujícím se počtem nakažených 
stoupá i riziko nákazy z odpadní 
vody. Provoz kanalizací a  čištění 
odpadní vody musí probíhat bez 
závad, čistírna je účinnou barié-
rou pro další šíření viru.

Jiří Paul, ředitel společnosti
VaK Beroun, a.s.

n Úprava stání pro kontejnery u restaurace 
Kréta.

n Úprava jednoho ze vchodů na hořovický 
hřbitov. Foto: var
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Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské ško-
le pro školní rok 2020/2021. (zkráceno, plné znění na webu MMŠ, mes-
to-horovice.cz). Od 1. 9. 2017 je podle par. 34 odst. 1 školského zákona 
předškolní vzdělání povinné pro děti, které dosáhnou k 31. 8. 2020 věk 5 
let. Nárok na přijetí mají dle par. 34 odst. 3 školského zákona děti, které 
dosáhnou k 31. 8. 2 020 věk nejméně 3 roky. V obou případech se jedná 
o děti ze školského obvodu Hořovice (Rpety, Felbabka, Hvozdec, Otmíče). 
Tyto děti budou přijaty přednostně. Školský obvod se nestanovuje škole 
s par. 16 odst. 9 podle par. 17.odst 17 školského zákona – speciální třída.

Při přijímání dětí dětí mladších 3 let a z jiných školských obvodů do 
mateřské školy vychází ředitelka z kritérií uvedených v následující tabulce, 
a to v posloupnosti A – D. V případě shodnosti splněných kritérií u dvou 
a více dětí ve skupině to bude rozhodnuto losem.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy.

Skupina Kritérium věk dítěte Školský obvod

A K 31. 8. 2020 dovrší 2 roky
(nar. 1. 9. 2017 – 31. 12. 2017)

Hořovice

B K 31. 8. 2020 dovrší 3-6 let
(nar. 1. 9. 2013 – 31. 8. 2017)

jiný

C K 31. 8. 2020 dovrší 2 roky
(nar. 1. 1. 2018 – 31. 8. 2018)

Hořovice

D K 31. 8. 2020 dovrší 2 roky
(nar. 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018)

jiný

Přijímání dětí po ukončení přijímacího řízení:
Při uvolnění místa v MŠ po ukončení přijímacího řízení bude místo 

přednostně nabídnuto dítěti ze školského obvodu Hořovice, které dovršilo 
věk 3 roky. V případě více žadatelů bude přijato dítě starší.

Trvalý pobyt dítěte musí být doložen u zápisu potvrzením z evidence 
obyvatel. Týká se též občanů EU či občanů třetích zemí, kteří doloží povo-
lení k pobytu na území ČR. O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí přijaté 
žádosti.

Bc. Helena Nesnídalová, ředitelka MMŠ Hořovice

Městská mateřská škola Hořovice:
Kritéria pro přijímání dětí Městská mateřská škola Hořovice vyhlašuje

Zápis pro školní rok
2020/2021

Poštovní adresa: Větrná 869, Hořovice
e-mail: mms.reditelna@email.cz
tel.: 734 159 444
Datová schránka: kpjxku3
Web: www.mmshorovice.cz

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK:
od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole

DALŠÍ DOKUMENTY:
1) Potvrzení o trvalém bydlišti – pro děti s trvalým bydlištěm v Ho-
řovicích a spádových obcí nebude vyžadováno potvrzení o trvalém 
pobytu od každého jednotlivce. Potvrzení doloží ředitelce MŠ sou-
hrnně příslušný Městský/ Obecní úřad. Uchazeči mimo spádovou 
oblast si zajistí potvrzení sami.
2) Cizinci – doloží potvrzení o povolení k pobytu na území ČR. 
Toto potvrzení vydává Odbor azylové a migrační politiky Příbram.
3) Očkování - Prohlášení zákonného zástupce + příloha – ad tis-
kopis
4) Rozhodnutí o odkladu školní docházky – potvrzení vám vydá 
základní škola, kde jste byli u zápisu, a to na základě doporučení 
Pedagogicko psychologické poradny. Rozhodnutí o odkladu školní 
docházky doručte do MŠ co nejdříve, nejpozději však do 15. 6. 2020
5) Přihláška ke stravování – podají pouze přijatí, termín od 15. 
do 30. 6. 2020, osobně nebo emailem: účetní Jana Andělová, tel. 
775 887 560, email: ucetni.mms@seznam.cz

TISKOPISY - Přihláška, Očkování/ prohlášení a Přihláška ke 
stravování:
Jsou:
a) k dispozici na webu školy www.mmshorovice.cz v sekci Zápis.
b) Pokud nevlastníte tiskárnu lze si vyzvednout tiskopisy u dveří do 
vestibulu školy na Větrné 869, Hořovice.
Toto místo bude přístupné každé pondělí (4. a 11. 5. 2020) od 9:00 
hod. do 12:00 hod. a každou středu (6. a 13. 5. 2020) od 14:00 hod. 
do 16:00 hod.

ZPŮSOBY DORUČENÍ dokumentů do MŠ:
1) Datovou schránkou školy
2) Emailem: mms.reditelna@email.cz s uznávaným elektronickým 
podpisem! Nelze poslat jen prostý e-mail!
3) Poštou - na adresu Městská mateřská škola Hořovice, Větrná 
869, 268 01 Hořovice
4) Výjimečně lze realizovat osobní podání - předem je však nutné 
dohodnout telefonicky s ředitelkou školy na č. 734 159 444

POTVRZENÍ DORUČENÍ
Na základě doručené přihlášky vám bude do 2 pracovních dnů 
prostřednictvím e-mailu či sms zprávy sděleno potvrzení o přijetí 
přihlášky a zároveň vám bude zasláno registrační číslo. Registrační 
číslo si pečlivě uložte. Pokud potvrzení o přijetí přihlášky neobdrží-
te, ověřte si podání přihlášky telefonicky bezodkladně.

VÝSLEDKY ZÁPISU
Po uplynutí termínu podání přihlášek, budou do 30 dnů pod vaši-
mi registračními čísly zveřejněny výsledky přijímacího řízení, a to 
na webových stránkách školy a ve vývěsce.
Kritéria pro přijímání dětí: Věk, bydliště
Společné setkání: Po ukončení mimořádných opatření uspořádá-
me s přijatými dětmi a jejich rodiči setkání k seznámení s prostře-
dím školy.

Jak pracuje Odbor sociálních věcí, zdravotnictví 
a školství v době nouzového stavu?

Stejně tak, jako většina jiných odborů Městského úřadu v Hořovicích, 
jsme se rozdělily na dvě skupiny, abychom byly schopné zajistit fungování 
odboru v případě, že by se u některé z nás potvrdila pozitivita na COVID-19 
a část zaměstnanců by musela jít do karantény.

Na počátku vyhlášení nouzového stavu jsme velmi uvítaly nabídku orga-
nizace Dementia I.O.V., která zajistila dovoz doma šitých roušek pro potřeby 
našeho odboru a našich klientů. Další velké množství roušek zajistil přímo 
městský úřad. Z našich kanceláří se stalo výdejní místo pro lidi, kteří si nebyli 
roušku schopni zajistit sami. Roušky jsme zájemcům podávaly oknem pro-
střednictví speciálně vyrobené tyče, která umožňovala bezkontaktní předání.

Na facebookovém profilu OSPOD Hořovice jsme rodiče informovali 
o výzvě Unie rodinných advokátů k tomu, jak by se měli v době nouzového 
stavu chovat v případě, že se střídají o výchovu svých dětí. Stále probíhá také 
telefonické poradenství v rámci sociálně-právní ochrany dětí i sociální práce. 
Sociální šetření se realizují jen v krajních případech. V rámci odboru jsou za-
jišťovány pouze nezbytné úkony.

Na výše zmíněném profilu a také na profilu města Hořovice se mohli ob-
čané dočíst, na které organizace se mají obrátit v případě, že potřebují dovézt 
oběd, nákup, či pomoci s dalšími činnostmi, které si nemohou sami zabez-
pečit. Lze tu najít i nabídku organizace Klubíčko na pomoc při péči o děti se 
zdravotním postižením. Pravidelně zjišťujeme informace týkající se školní 
docházky dětí a také možnosti hlídání dětí pro osoby zaměstnané v IZS.

Ve spolupráci s městem a krizovým řízením se snažíme zajistit podmínky 
pro případnou nutnou izolaci nebo karanténu osob bez přístřeší, které se na-
cházejí na našem území.
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police - hasiči

Městská policie po vyhlášení 
nouzového stavu musela přijmout 
řadu opatření. Z důvodu šíření ko-
ronaviru byla pro veřejnost uzavře-
na služebna MP a veškerá oznáme-
ní přijímají strážníci přes telefonní 
linku 800 156 166. Museli jsme eli-
minovat i styk mezi strážníky. Což 
znamená, že strážníci (neboli smě-
ny) se navzájem nepotkávají.

ZVÝŠENÝ POČET VÝJEZDŮ
Určitě máme mnohem více vý-

jezdů, kdy nás lidé upozorňují na 
nedodržování nařízení vlády, a  to 
na nenošení roušek, nedodržování 
karantény, nedodržování uzavření 
restaurací. Dále jsme museli něko-
likrát řešit agresivitu pacientů v ne-
mocnici, kdy tito pacienti nechtěli 
dodržovat nařízení vlády. Mohu 
uvést např. jeden případ, kdy stráž-
níci přijali telefonické oznámení 
z  nemocnice, že zde mají agresiv-
ního a  zjevně podnapilého muže, 
který chce navštívit svoji ženu, která 
je zde hospitalizována. Při příjezdu 
na místo muž reagoval na strážní-
ky vulgárními urážkami. Strážníci 
muže vyzvali k prokázání totožnos-
ti a  k  respektování nařízení vlády, 
které zakazuje návštěvy v  nemoc-
nicích. Následně muž fyzicky zaú-
točil na jednoho strážníka, přičemž 
mu strhl roušku i  brýle z  obličeje. 
Strážníci za použití donucovacích 
prostředků muže zpacifikovali 
a předali kolegům z PČR.

OCHRANNÉ POMŮCKY, 
DEZINFEKCE

Také jsme kontaktovali všechny 
místní lidi bez přístřeší a  předali 
jim ochranné roušky.

Bylo potřeba předělat plán 
služeb tak, aby se strážníci ne-
měnili, ale sloužily spolu vždy 
stejné dvojice. Dále bylo potřeba 
zajistit ochranné pomůcky, jako 
jsou respirátory, roušky, rukavi-
ce, štíty a  dezinfekce. V  zásobě 
jsme měli jen rukavice a dezin-
fekci. V dubnu jsme měli vše po-
třebné, vše je ale třeba postup-
ně doplňovat. To se nám zatím 
i s pomocí ochotných lidí dařilo. 
K povinnostem patří i dezinfek-
ce vozidel a  služebny Městské 
policie Hořovice.

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bych chtěla po-

děkovat všem, kteří pomohli se 
zajištěním všech potřebných věcí 
pro MP. Za ušití roušek děkujeme 
MKC Hořovice, městysu Komárov, 
Tvořivému ráji, svazu zdravotně 
postižených a  Koloběhu života 
ze Zbirohu. Jiřímu Hasmanovi 
děkujeme za dezinfekci služeb-
ních vozidel ozonem a  poskyt-
nutí ochranných štítů. Starostovi 
Králova Dvora Petru Vychodilovi 
a  Pavlovi Havlíčkovi děkujeme za 
respirátory.

Světla Dardová
velitelka Městské policie Hořovice

Městská policie přijímá oznámení 
na telefonní lince 800 156 166

Hasiči Hořovice

Zásahy Hasičského záchranného 
Sboru Středočeského kraje, územ-
ního odboru Beroun, požární stani-
ce Hořovice.
8 Od 15. 3. do 15. 4. 2020 hasiči ze 
stanice Hořovice vyjížděli ke 40 udá-
lostem, z toho k 11 požárům, k 4 tech-
nickým událostem typu čerpání vody, 
padlý strom, ke 14 dopravním neho-
dám, 2x k události záchrana osob 
a zvířat, k 1 událost únik nebezpečné 
látky. V osmi případech šlo o planý 
poplach, porucha EPS. Při událostech 
spolupracovali se zdravotnickou zá-
chrannou službou, policií ČR a ostat-
ními složkami IZS. Při událostech 
došlo ke zranění 13 osob, 2 osoby byly 
přímo zachráněny.
8 23. 3. v 17:00 byla jednotka HZS 
ze stanice Hořovice vyslána k požáru 
komínového tělesa do obce Lochovi-
ce. Na místě bylo provedeno sražení 
plamenného hoření suchým hasivem 
a dále pomocí kominického nářadí 
částečné zprůchodnění komínové-
ho tělesa. Zásah probíhal v dýchací 
technice. Majiteli byl vydán zákaz po-
užívání komínového tělesa do revize 
kominíkem.
8 5. 4. v 19:37 hodin byla jednotka 
HZS Středočeského kraje ze stanice 
Hořovice vyslána na dopravní neho-
du jednoho osobního automobilu 
na silnici Hořovice směr Lochovice. 
Na místě se nacházely dvě zraněné 
osoby, z toho jedna osoba zůstala za-
klíněna ve vozidle. Pomocí hydrau-
lického vyprošťovacího zařízení byla 
vyproštěna a předána do péče lékaře 
ZZS s následným transportem do 

vrtulníku. Na místě bylo provede-
no protipožární opatření a zajištění 
místa nehody.
8 9. 4. v nočních hodinách byla jed-
notka HZS Středočeského kraje ze 
stanice Hořovice a Beroun vyslána 
k dopravní nehodě dvou kamionů na 
dálnici D 5 28,5 km. Na místě nehody 
došlo ke zranění jedné osoby a dále 
k většímu úniku nafty na vozovku 
a do půdy. Na místo byl povolán or-
gán životního prostředí a specializo-
vaná firma Dekonta, která provedla 
další likvidaci.
8 12. 4. ve večerních hodinách byla 
jednotka HZS Středočeského kraje 
ze stanice Hořovice společně s jed-
notkou SDH obce Komárov, Žebrák 
a Lochovice vyslána na požár kůlny 
do obce Hořovice. Lokalizace požáru 
provedena pomocí vysokotlakého 
a dvou D vodních proudů v dýchací 
technice. Konstrukce byla rozebrána 
až do úplného zlikvidování požáru.
8 V souvislosti s výskytem koronavi-
ru SARS CoV-2 byla jednotka HZS 
Středočeského kraje ze stanice Hořo-
vice a Beroun vyslána několikrát do 
centrálního skladu v obci Benešov za 
účelem dovozu dezinfekce a dalšího 
materiálu pro ORP Hořovice a Be-
roun.
8 Dále patří poděkování občanům 
a firmám, kteří v době výskytu ko-
ronaviru nabízejí jakoukoliv osobní 
či věcnou pomoc pro zdolávání této 
situace v době vyhlášení krizového 
stavu na území České republiky.

HZS Středočeského kraje
ze stanice Hořovice

Městská policie Hořovice

8 3. 3. ve 22:35 telefonicky oznámila 
obsluha MKDS muže, který rozbíjel 
skleněné lahve na Palackého náměs-
tí. Hlídka MP se okamžitě dostavila 
na místo, kde se nacházel dotyčný 
muž, a tohoto vyzvala k uklizení skla, 
což učinil i s omluvou.
8 15. 3. v 10:10 bylo přijato tel. 
oznámení, že u potoka v ulici Hyn-
ka Šlosara někdo rozdělal oheň. Při 
příjezdu k místu byl vidět hustý 
dým a cítit silný zápach. Hlídka 
MP našla místo ve stráni, odkud 
kouř vycházel, a u toho dva muže, 
kteří začali z místa utíkat, když 
strážníky spatřili. Po krátké honič-
ce se muži strážníkům vzdali. Jed-
nalo se o zdejší lidi bez domova, 
kteří vypalovali nasbírané kabely 
a následně je chtěli prodat. Celá věc 
byla předána k dořešení na odbor 
životního prostředí.

8 20. 3. ve 22:20 volala vrátná ze 
společnosti Tranksam, že do areálu 
firmy vnikl jejich zjevně podnapi-
lý zaměstnanec, slovně ji napadá 
a odmítá odejít. Hlídka MP na 
místě muže ztotožnila a z areálu 
firmy vyprovodila.
8 22. 3. ve 22:40 požádala o součin-
nost hlídka PČR při pátrání po řidi-
či, který měl utéci od dopravní ne-
hody v ulici 9.  května. Hlídka MP 
provedla kontrolu blízkého okolí. 
V ulici Zámecká si všimla dvou 
mužů, z nichž jeden odpovídal po-
pisu dle oznámení. Muže vyzvala 
k prokázání totožnosti – jednalo 
se o cizího státního příslušníka. Na 
dotaz, zda způsobil dopravní ne-
hodu, od které utekl, se strážníkům 
přiznal. Řidič byl následně předám 
PČR k dalším úkonům.

Světla Dardová, velitelka MP

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166

n Hlídka Městské policie Hořovice na nádvoří Starého zámku, kde se na-
chází služebna Policie ČR, se kterou strážníci spolupracují na řadě případů. 
Foto: var
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Hořovická Sportovní hala 
a plavecký bazén jsou jedny 
z nejvyužívanějších budov 
ve městě. Nyní je to smutný 
pohled, objekty zejí prázd-
notou.

Samozřejmě, asi jako pro 
všechny organizace, je to otázka 
financí. Na jedné straně nejsou 
příjmy z nájmů a vstupného. Na 
straně druhé se něco uspoří na 
energiích a provozu. Jde spíše 
o nevyužívání objektů, které jsou 
určeny pro sportovní a pohybové 
aktivity veřejnosti a sportovců.

Co se týče provozu, tak přede-
vším řešíme, jaký režim nastavit 
v plaveckém bazénu. Komuniku-
jeme s ostatními provozovateli 
a snažíme se najít ideální řešení.

Pokládáme si řadu otázek. Co 
s aquaparkem? Připravit provoz? 
Vyčkat? Budou aquaparky ote-
vřené? Zprovoznění aquaparku 
stojí jak finance, tak nemalé úsilí 
zaměstnanců.

Chtěl bych touto cestou po-
žádat občany, pokud vláda roz-
hodne o zprovoznění aquaparků, 
buďte trpěliví a ohleduplní. Je tře-
ba si uvědomit, že nelze zprovoz-
nit aquapark ze dne na den.

Přeji všem zdraví, veselou mysl 
a brzký návrat do sportovního ži-
vota.

Jaroslav Sedlák, ředitel
Městského sportovního centra 

Hořovice
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Zprovoznění aquaparku si
vyžádá několik dní příprav

n V hořovickém plaveckém bazé-
nu a aquaparku probíhají úklidové 
práce. Foto: Jaroslav Sedlák

Práce na údržbě a opravách
fotbalového stadionu pokračují

I přes předčasné ukončení fotbalové sezóny ruch v areálu hřiště v Hořo-
vicích úplně neustal. Opravy se dočkala fasáda tribuny, včetně nových nátěrů 
dveří. Natřeno bylo i zábradlí okolo hrací plochy a další zařízení. V plánu je pak 
využití času bez fotbalu, k dalšímu zvelebování areálu fotbalového stadionu.

Václav Königsmark

Aktuální termíny odložených představení
KLUB LABE:
n 15. 9. 2020 od 19:30  Na Stojáka
n 19. 10. 2020 od 20:00 Pokáč
SPOLEČENSKÝ DŮM:
n 10. 9. 2020 od 19:30  Dva Nahatý chlapi
n 13. 9. 2020 od 16:00  Čert a Káča
n 13. 10. 2020 od 19:00 4TET
n 14. 11. 2020 od 11:00 Zámecká zabijačka
n 4. 12. 2020 od 19:30  Mig 21

Předprodeje jsou zatím z důvodu uzavření Infocentra Hořo-
vice pozastaveny, prodané vstupenky zůstávají v platnosti.

n Zámek Hořovice

Zámek Hořovice je až do odvolání uzavřen. Zámecký park prozatím 
funguje bez omezení v rámci své otevírací doby. Aktuální informace 
budou uvedeny na našem webu www.zamek-horovice.cz.

Vzhledem k současné epide-
miologické situaci a opatřením 
Vlády ČR bylo stanoveno pravdě-
podobné otevření muzeí a galerií 
k termínu od 25. května. Muzeum 
Hořovicka bude tedy v letošní sezó-
ně možné poprvé navštívit přibližně 
od 2. června, víkend 30. - 31. května 
bude ještě upřesněn. Plánovaná vý-
stava pojednávající o mapě Pavla 
Aretina, avizovaná v předchozím 
čísle Měšťana, se přesouvá na ná-
hradní podzimní termín, zájemci 
o její prohlídku tímto nepřijdou. 
Příznivci renesance musejí ale ože-
let Muzejní noc, která se v termínu 
12. června neuskuteční. Tato hro-
madná akce byla zrušena centrálně 
prostřednictvím Asociace muzeí 
a galerií. Připravený program lze 
však realizovat v následujícím roce.

Na návštěvníky čeká nejen 
stálá expozice o místním regionu 
Hořovicka, ale rovněž komorní 
výstava zbraní vojáků třicetileté 
války. Tu připravili zástupci šer-
mířské a divadelní společnosti 
Harcíři z Rokycan a otevřena 
bude až do konce sezóny, tedy 
31. října.

Prosíme zájemce o prohlídku 
Muzea Hořovicka, aby dodržovali 
bezpečnostní nařízení a řídili se 
pokyny průvodců. Rádi uvítáme 
turisty, avšak aktuální otvírací 
dobu je lépe před návštěvou ješ-
tě ověřit na webových stránkách 
www.muzeum-beroun.cz nebo 
telefonicky. Předpokládáme, že 
v souvislosti s velkým časovým 
odstupem dojde ještě ke změnám. 
Děkujeme za pochopení.

Muzejní sezóna aktuálně

Smutná zpráva z FK Hořovicko
 

Výkonný výbor FK Hořovicko s hlubokým zármutkem ozna-
muje velmi smutnou zprávu. V sobotu 18. dubna nás náhle 
opustil dlouholetý funkcionář a kamarád pan Luboš Bureš. Od 
roku 2008 vykonával funkci předsedy klubu a svou každodenní 
prací se významně podílel na rozvoji kopané v Hořovicích. Za 
jeho působení se mužstvo dospělých v roce 2016 probojovalo až 
do České fotbalové ligy a mnoho úspěchů zaznamenaly i mlá-
dežnické kategorie. Bude nám všem na zeleném trávníku i mimo 
něj moc chybět.

Tomáš Mach


