
Hořovičtí profesionální hasiči 
navazují na úspěchy z loňského 
roku, ve kterém oslavili 30. výro-
čí od svého vzniku. V roce 2019 
jubileum oslavili nejen slavnost-
ním setkáním, ale i prvenstvím 
v Krajské soutěži HZS Středo-
českého kraje ve vyprošťování 
zraněných osob z havarovaných 
vozidel – Velká cena Hořovice. 
K tomu si mohli připočítat i další 
úspěchy, kdy první příčku obsadi-
li v Soutěži složek Integrovaného 
záchranného systému ve vyproš-
ťování v Rokycanech a v Memo-
riálu JUDr. Františka Kohouta ve 
vyprošťování osob z havarova-
ných vozidel v Praze.

V Memoriálu JUDr. Františka 
Kohouta hořovičtí profesionální 
hasiči bodovali i letos. „Třináct 
týmů z celé republiky soutěžilo 
s časem i o přízeň rozhodčích. 
Reálné scénáře jim připravili 
zkušení rozhodčí. Letošní ročník 
vyhrál tým z HZS Středočeského 
kraje, stanice Hořovice, na dru-
hém místě se umístilo družstvo 
HZS Pardubického kraje ze sta-
nice Svitavy a třetí příčku obsa-
dili hasiči z HZS Jihočeského 
kraje ze stanice Český Krumlov. 
Nejlepšího zdravotníka i velitele 
měli hořovičtí hasiči,“ konsta-
toval tiskový mluvčí HZS Praha 
Martin Kavka s tím, že akce se 

uskutečnila na pražském výsta-
višti v sobotu 12. září v rámci 

víkendového programu pro ve-
řejnost. (var)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ondřej Vaculík, starosta
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Měšťan

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

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

-gvh-

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

Setkání skautů, old skautů
a přátel Junáka Hořovice

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

Na setkání se těší Abbé, Linka a Anča.

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

Senioři tradičně zakončili rok v sále radnice

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

dokončení na 2. straně

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

Domov Na Výsluní Hořovice

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

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

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

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

Hořovický fotbal oslavil sté narozeniny
Doslova vyšňořený hořovický Městský sta-

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

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

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

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

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

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

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

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

-jb-

Dostavba kanalizační sítě
V roce 2010 byl zahájen projekt Dostav-

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

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

V novém roce 

2012
vám přejeme
co nejvíce 
pozitivního 
světla, 
zdraví a úspěchů

Zahájení výběrového 
dotačního řízení

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

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

Žádosti o dotaci budou předloženy na for-
mulářích, které jsou uveřejněny na webových 
stránkách města, případně je možno si je vy-
zvednout na odboru finančním a školství MěÚ 
Hořovice. Podmínkou zařazení do výběrového 
řízení je předložení žádosti do 31. ledna 2012, 
včetně vyúčtování dotace z předchozího roku.
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n XXVI. ročník Memoriálu JUDr. Františka Kohouta ve vyprošťování 
vyhráli hořovičtí profesionální hasiči. Navazují tak na úspěchy loňského 
roku.

Aktuální informace o provozu Městského úřadu Hořovice 
najdete na straně 5. Rovněž jsou zde podrobnosti k fungová-
ní odběrových míst na COVID - 19 v Hořovicích a Berouně.
Důležité zprávy budou pravidelně zveřejňovány na webu 
města Hořovice.

n Informace

Nejlepšího zdravotníka i velitele měli 
v prestižní soutěži hořovičtí hasiči

n Hořovičtí opět uspěli v Memoriálu JUDr. Františka Kohouta, patří jim 
první místo. 2x foto: Jan Kostík/MV-GŘ HZS ČR.

Pamětní deska
Ferdinanda Habětína

Dne 8. října byla na budově SOŠ Hořovice odhalena pamětní des-
ka učitele a člena sokolské Rokycanovy župy, Ferdinanda Habětína, 
umučeného nacisty v dubnu 1942 v Osvětimi. Foto: Yvetta Hájková
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zprávy

Studenti si v Galerii Starý zámek prohlédli 
kresby, sochy a obrazy Jiřího Vydry

n V polovině října začala školákům opět distanční výuka. Než se tak stalo, 
studenti Gymnázia Václava Hraběte stačili navštívit výstavu výtvarníka Ji-
řího Vydry v Galerii Starý zámek. 2x foto: Radka Vaculíková

Výtvarník Jiří Vydra ze Svaté vystavuje od 10. září v Galerii 
Starý zámek Hořovice kresby, sochy i obrazy. Expozici s ná-
zvem S hudbou v srdci stačili před zářijovým uzavřením 
škol v doprovodu pedagogů navštívit i žáci 2. základní školy 
a Gymnázia Václava Hraběte.

Učitelé Jana Fialová a Josef Zedník přivedli do Galerie v průběhu ně-
kolika dní v rámci výtvarné výchovy několik desítek žáků. Díla Jiřího 
Vydry si společně prohlédli, nechybělo vyprávění o různých výtvarných 
technikách a výstava byla dětem inspirací i při dalších vyučovacích ho-
dinách. Pořadatelem výstavy v Galerii Starý zámek je Městské kulturní 
centrum Hořovice. Jak sdělil jeho ředitel Přemysl Landa, výstava bude 
po případném uvolnění prodloužená do konce listopadu. (var)

Co napsaly děti

Dne 9. 10. jsme se školou šli do galerie v Hořovicích. Cestou jsme se 
stavěli v Panské zahradě. V galerii byla výstava maleb, kreseb a soch 
Jiřího Vydry. Každý řekl, který obraz se mu líbil nejvíce. Podepsali jsme 
se do pamětní knihy. V galerii jsme se s autorem setkali a vyfotili jsme 
se s ním. Nejvíc se mi líbily kresby koní. Byl to pro mne velký zážitek.

Vítek Plecitý a Emma Hokerová, 4. B, 2. základní škola Hořovice

n Na snímku učitel Gymnázia Václava Hraběte Hořovice se svými studenty 
při hodině výtvarné výchovy v Galerii Starý zámek. Společně si prohlédli 
dílo výtvarníka Jiřího Vydry ze Svaté.

n Galerii Starý zámek navštívili žáci 4. B 2. základní školy Hořovice.
Foto: archiv školy

n Informace ředitele společnosti Vodovody a kanalizace Beroun

Vážení obyvatelé Hořovic,
vážení zákazníci.

V uplynulých letech jste čas od 
času mohli zaslechnout nebo si pře-
číst smyšlené zvěsti, které rozesílá na 
různé strany pan Otto Srp. Některé 
tyto informace se týkaly i provozu 
vodovodů a kanalizací. Minulý měsíc 
opět rozeslal do světa zprávu, ve které 
šíří poplašné zprávy o kvalitě pitné 
vody, nevyhovujícím stavu vodovod-
ních potrubí a podobné nesmysly.

Protože se jedná prokazatelně 
o nepravdy, rozhodli jsme se už to-
muto počínání učinit přítrž a na pana 
Srpa jsme podali trestní oznámení pro 
pomluvu a šíření poplašné zprávy.

Pan Srp je majitelem cca 120 
m vodovodu a zhruba stejné dél-
ky kanalizace v ulici Na Lukách, 11 
m vodovodu v ulici Na Kopečku 
a Hvozdecká a spolumajitelem 145 

m kanalizace v ulici Hvozdecká. Tyto 
sítě vlastní od roku 2004 a 2006 (roky 
kolaudace) a naše společnost je od té 
doby provozuje. Bohužel krátce po 
kolaudaci pan Srp přestal s námi zce-
la komunikovat a přebírat poštu, tak-
že se nám nepodařilo s ním uzavřít 
písemnou smlouvu o provozování.

V roce 2015 se pan Srp začal do-
máhat toho, abychom jeho majetek 
přestali provozovat. Nutno říci, že 
již v té době na vodovod i kanaliza-
ci bylo napojeno několik bytových 
domů a další vodovody a kanaliza-
ce. Nebylo tedy reálně možné pře-
stat tento majetek provozovat, tedy 
ponechat domácnosti bez dodávek 
pitné vody.

Provozování vodovodů a kanali-
zací je vysoce odborná činnost. Proto 
je také upravena speciálním zákonem 
o vodovodech a kanalizacích pro ve-

řejnou potřebu. Provozovatel musí 
splňovat podmínky na kvalifikaci 
a praxi stanovené zákonem a získat 
povolení k provozování u krajského 
úřadu. Zjednodušeně, vodovod není 
věc, kterou vlastníte a děláte si s ní, co 
se vám zlíbí. Je určena k poskytování 
služby těm, kdo jsou na vodovod na-
pojeni. A tato služba musí být bezpeč-
ná a nepřetržitá. Jelikož pan Srp sám 
nedisponuje potřebným povolením 
k provozu, opakovaně jsme mu sdě-
lili, že majetek mu do provozování 
předáme až poté, co jej od nás přebere 
někdo, kdo bude splňovat podmínky 
pro provozování podle zákona.

Protože ani na opakované výzvy 
pan Srp nereagoval a pouze dál ro-
zesílal lživé zprávy, byla Městským 
úřadem Hořovice uložena naší spo-
lečnosti tzv. veřejná služba, na zákla-
dě které majetek pana Srpa provozu-

jeme - dodáváme vodu a odvádíme 
odpadní vodu obyvatelům připoje-
ným na tyto sítě. Pana Srpa zároveň 
žalujeme o uložení povinnosti uza-
vřít s námi smlouvu mezi vlastníky 
majetku (což je další povinnost ze 
zákona dopadající jak na naši spo-
lečnost, tak na pana Srpa).

Rádi bychom vás touto cestou 
uklidnili, protože právní řád naší 
republiky si umí s takovou situací 
poradit. Pro nás je to sice značná ne-
příjemnost, ale vás jako odběratelů 
se to nikterak nedotýká.

Kdybyste měli jakékoliv pochyb-
nosti nebo se vám do schránek do-
stal další dopis pana Otty Srpa, kon-
taktujte nás nebo se obraťte na město 
Hořovice, se kterým jsme v úzkém 
kontaktu.

Jiří Paul, ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.



Na podiu hořovického Labe se sešli básnířka Jitka N. Srbová, básník 
a spisovatel Petr Borkovec a literární historik a kurátor Petr Adámek. 
Dílo Ivana Slavíka bylo tak připomenuto ze tří zcela odlišných úhlů 
pohledu. Například hořovická básnířka Jitka N. Srbová, která večerem 
provázela, přečetla úryvek z knihy Hory roků (výbor z deníků Ivana 
Slavíka). Zároveň uvedla, že autorův pohled na hořovická místa, která 
zmiňuje, je jí velice blízký.

O díle Ivana Sla-
víka hovořil i básník 
Petr Borkovec. Četl 
z jeho sbírek De-
ník Arnošta Jenče, 
Osten a z výboru 
Paul-Jean Touleta 
s názvem Kam od-
cházíš, kráso? Kro-
mě toho vzpomínal 
na nezapomenutelná 
setkání s Ivanem Sla-
víkem, která se usku-
tečnila před mnoha 
lety v jeho bydlišti 
v hořovické ulici Ko-
menského.

Naopak literární 
historik Petr Adá-
mek byl Ivanem Sla-
víkem okouzlen ve 
chvíli, kdy ho už ne-
mohl poznat osobně. 
„Jsou autoři, které 
máme rádi. Jsou ale 
i autoři, kteří k nám 
promlouvají tako-
vým způsobem, jako 
bychom je slyšeli, 
jako bychom vníma-
li jejich fyzickou pří-
tomnost. Tuto zkuše-
nost jsem zažil, když 
jsem četl Slavíkovy 
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Letos v lednu uplynulo sto let od narození hořovického básníka, spisovatele, překladatele a editora Ivana Slavíka. První vzpo-
mínkové setkání se uskutečnilo v lednu v hořovické knihovně. Dílo a osobnost Ivana Slavíka si Hořovičtí připomněli i posled-
ní zářijovou středu, kdy se v hořovickém klubu Labe uskutečnilo další setkání, a to v rámci cyklu Poezie ve středu.

Zkulturňování dezkulturněných 
možných kulturních budov

V polovině září jsme si z Gym-
názia Václava Hraběte Hořovice 
z výuky odskočili do kavárny Za-
hrádka. V příjemném prostředí 
jsme popíjeli osvěžující nápoje 
(nealkoholické!) a pojídali bravur-
ně vytvořené dortíky. Poté jsme 
se v přilehlém parčíku rozhodli 
zažehnout naše pomalu dohoří-
vající plamínky dětských úmyslů 
a v nostalgii naskočili na houpač-
ky. A po několika minutách létání 
ze strany na stranu, nahoru a dolů 
jsme upřeli zraky na malý dětský 
domek. Vešli jsme do něj, usadili 
svá unavená těla a náhle jsme zřeli 
děs bijící do očí jakéhokoli studen-
ta a jakékoli studentky gymnázia. 
V interiéru zdánlivě nevinného 
domku se na nás šklebily velmi 
vulgární výrazy a naše domněnky 
o slušnosti VŠECH obyvatel Hořo-
vic a okolí byly roztrýzněny do ne-
konečně mnoho malých, ale přesto 
důležitých úryvků naší důvěry.

A tak jsme sevřeli své ladné 
chlapecké dlaně v mužné pěsti 
a společnými silami jsme se v epic-

kém záběru rozběhli koupit lihový 
fix, abychom bránu Adu lyricky 
uzavřeli andělskými verši básníka, 
na jehož počest je pojmenováno 
naše gymnázium. A tak se stalo. 
Václav (Sušanka) se vtělením Vác-
lava (Hraběte) chytl pera a s váš-
ní mladého studenta psal a Psal 
a PSAL!

Dílo bylo dokonáno, jedna ze 
slok „Variace na renesanční téma“ 
ulehla na stěně domku. Mise 
„Zkulturňování dezkulturněných 
možných kulturních budov“ byla 
úspěšně dokončena a srdce mlá-
denců naplněna euforií z dobrého 
činu!

Čtenáře a čtenářky, mamin-
ky a tatínky a především všechny 
děti zdraví Emil Kindl, Václav Su-
šanka, Jan Loněk (3.C), Jan Vlček 
(4.C) a v neposlední řadě Václav 
Hrabě…

Emil Kindl, 3.C
GVH Hořovice

Pozn. redakce: Všechny herní 
prvky na hřištích jsou určeny 
pro děti do 15 let.

Hořovičtí vzpomínali na Ivana Slavíka

n Večerem provázela hořovická básnířka Jitka N. Srbová. 4xfoto: Radka 
Vaculíková

eseje, později i deníky Hory roků,“ přiznal Petr Adámek. V hořovickém 
Labi také zaznělo, že dílo Ivana Slavíka tvoří trvalou hodnotu v literární 
historii. Vzpomínkové setkání navštívily desítky diváků, nechyběli stu-
denti a pedagogové Gymnázia Václava Hraběte Hořovice.

Po literární části večera zazpívala a na klávesy, akordeon a ukulele 
zahrála Terezie Palková. Pořadatelem akce bylo Městské kulturní cent-
rum Hořovice. (var)

n Zářijový pořad Poezie ve středu patřil vzpomínce na narození hořovické-
ho básníka, spisovatele, překladatele a editora Ivana Slavíka.

n Básník a spisovatel Petr Borkovec.

n Literární historik a kurátor Petr Adámek.



www.mesto-horovice.cz4

zprávy

Letos se Cibulový jarmark ne-
mohl uskutečnit, přesto jste 
upletli 350 cibulových copů. 
Měli o ně lidé zájem?

Jana Štěrbová (J. Š.): Snažili 
jsme se Cibulový jarmark nějak 
připomenout, upletli jsme cibulo-
vé copy pro naše občany i pro lidi 
z okolí. Prodaly se do jednoho. My-
slím, že bychom jich prodali i víc.

Jaká byla kvalita cibule?
J. Š.: Cibule byla letos kvalitní, 

a to nejen tvarem, ale byla i dobře 
vysušená. Ani jsme nemuseli žád-
nou vracet. To se někdy stává, na-
příklad kvůli tomu, že je nahnilá, 
a to letos nebyla.

Cibule jste objednali méně než 
v loňském roce?

J. Š.: Na copy jsme objednali 
stejně. Na uskladnění jsme ale brali 
objednávky.

Musí se objednávat s předsti-
hem?

Eva Grossová (E. G.): Ano. Je to 
cibule, která se ručně sklízí. Suší se 
asi jako ostatní cibule, ale na pletení 
copů nám ji musí dávat s delší natí. 
Děvčata si ji očistí a ustřihnou zbý-
vající nať tak, aby se jim cop dob-
ře pletl. Tuto cibuli objednáváme 
v dubnu až květnu. Objednáváme 
zvláště na copy, protože ji musí tak-
to připravit a potom objednáváme 
na uskladnění. I ta se všechna vy-
dala.

Kdy jste se rozhodli, že letošní 
jarmark neuspořádáte?

J. Š.: Špatně to vypadalo už od 
března. Počet lidí se omezoval stá-
le víc a víc, cibulový jarmark jsme 
museli nakonec zrušit. Přitom pří-
prava začíná už v prosinci, kdy za-
čínají přicházet přihlášky. A v úno-
ru už musí být připravené složenky, 
seznamy a plánky s rozmístěním 
stánků. V květnu až červnu začíná-
me rozesílat umístěnky. Vše musí 
být připraveno tak, aby v době ko-
nání jarmarku nedocházelo k ně-
jakým komplikacím. Naštěstí jsme 
se letos do těchto příprav vůbec 
nedali. Znamenalo by to pro nás 

velké náklady na poštovné, na pás-
ky apod.

E. G.: Kdybychom vše při-
pravili a jarmark nakonec nebyl, 
dostali bychom se do velké ztráty. 
Už v únoru jsme si říkali, že akci 
pořádat nebudeme. Sledovali jsme 
rozvolňování, ale rozvolněno bylo 
maximálně na pět tisíc účastníků. 
My potřebujeme minimálně deset. 
V předchozích letech jsme měli až 
osm tisíc platících. K tomu se musí 
připočítat další – trhovci, policie, 
ochranka a spousta dalších lidí. Pro 
nás pět tisíc bylo málo.

Způsobilo vám zrušení akce 
nějaké problémy?

E. G.: Protože jsme věděli, že 
nebudeme mít žádný zisk z cibu-
lového jarmarku a věděli jsme, že 
budeme muset platit energie, požá-
dali jsme město o pomoc. Původně 
jsme žádali o půjčku, kterou by-
chom vrátili z příštího Cibulového 
jarmarku. Rada ale rozhodla, že 
nám bude poskytnuta dotace 30 
tisíc korun, protože jsme jedním 
z největších spolků. Je to pro nás 
velká pomoc, velké řešení. Energie 
zaplatit musíme.

Pro vás je po letech říjen zcela 
jiný. Při pořádání jarmarku za-
žíváte i téměř bezesné noci. Jak 
jste využili získaný čas?

J. Š.: Měla jsem na starosti cibu-
lové copy, kvůli kterým jsem také 
pár dní nespala. Copy jsme upletli 
v pohodě, ale první týden, i když 
jsme měli poutače, lidé pro ně moc 
nechodili. Ke změně došlo, když 
se blížila doba jarmarku. A jak už 
jsem zmínila, nakonec bychom jich 
prodali víc, než jsme upletli.

Každoročně pořádáte předvá-
noční výstavu betlémů. Myslí-
te, že by se mohla uskutečnit?

E. G.: Spíše ne. Budeme ale sle-
dovat, jak se bude vše vyvíjet.

V letošním roce jsme obnovili 
moštování? Mají lidé zájem?

J. Š.: Minulý týden v pátek naši 
chlapci vymoštovali 750 kg jablek. 
Což měli opravdu co dělat.

Kolik má hořovická organiza-
ce Českého svazu zahrádkářů 
členů?

E. G.: Před lety bylo i 300 členů, 
nyní jich přibližně 70.

J. Š.: Přivítali bychom mladé 
lidi, nejmladšímu je 37 let.

Věříte, že se další Cibulový jar-
mark uskuteční?

J. Š.: Věřím, jsem věčný opti-
mista.

E. G.: Byli bychom velmi rádi, 
kdyby se uskutečnil. Jednak je to 
tradice a Cibulový jarmark je nej-
větší akcí, která se ve městě koná. 
Letošní rok je atypický. Nejenže 
se nekonal Cibulový jarmark, ale 
nepořádali jsme ani zájezdy, které 
připravujeme každoročně, a to ne-
jen pro členy, ale i veřejnost. Ročně 
jsme dělali dva až tři a většinou byly 
obsazené. Věříme, že příští rok se 
vše vrátí do normálních kolejí. (var)

Cibulový jarmark se letos nekonal,
o copy byl ale velký zájem

n Na snímku (zprava) Eva Grossová a Jana Štěrbová u moštovacího lisu 
v domě hořovických zahrádkářů. O obnovené moštování byl velký zájem.

32. ročník Cibulového jarmarku se měl uskutečnit v sobotu 10. října, kvůli epidemiologickým opatřením se tak stát ale ne-
mohlo. Hořovičtí zahrádkáři přesto upletli několik stovek cibulových copů. Měli o ně lidé zájem? A jaká byla letos kvalita ci-
bule? Na otázky společně odpovídaly Eva Grossová a Jana Štěrbová. Prvně jmenovaná je předsedkyní, druhá místopředsedkyní 
ZO Českého svazu zahrádkářů Hořovice.

n Stánek s cibulovými copy našli lidé i na zářijovém nedělním odpoledni 
s Mikroregionem. 2x foto: (var)
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n Tři otázky pro zastupitele

Co Vás ve městě těší?
Hořovice jsou úžasné z mnoha důvodů, jejich strategická poloha 

na tepně mezi Prahou a Plzní, nádherná příroda brdských lesů v těsné 
blízkosti a velmi dobré sportovní i kulturní vyžití. Máme vlastní ne-
mocnici, domov důchodců, několik škol a také prestižní gymnázium. 
V blízkosti je letiště, plavecký bazén s aquaparkem, postavila se nová 
sportovní hala a takto bych mohl pokračovat ještě dlouho. To jsou pro 
obyvatele Hořovic samozřejmě příjemné věci, bohužel náklady na je-
jich provoz a údržbu jsou mnohdy natolik velké, že nezbývá na finan-
cování oprav komunikací a údržbu města. Mně osobně však přinášejí 
největší radost mladí rybáři a rybářky, které vedu v dětském rybářském 
kroužku pod hlavičkou MO ČRS Hořovice. Velmi mne také těší úbytek 
černých skládek. Každoročně v rámci akce Ukliďme Česko pořádáme 
úklid Hořovic a situace se opravdu hodně zlepšila.

Co Vám ve městě vadí?
Každé volební období poslouchám, jak by se do komunální politiky 

neměla tahat stranická příslušnost a osobní empatie a že nejdůležitější 
je pracovat hlavně pro město. Jenže okamžitě po vyhlášení volebních 
výsledků to začne. „ My v žádném případě nepůjdeme do koalice s tě-
mihle. Nám tihle nevadí, ale rozhodně bez toho a toho. “ Možná by bylo 
dobré, kdyby tyto skutečnosti uvedla každá strana či hnutí již ve své 
volební kampani, aby měl volič jasno, co bude po volbách následovat. 
Také není správné, když kandidát na zastupitele po svém zvolení zjistí, 
že to vlastně nikdy dělat nechtěl a takzvaně přepustí své místo dalšímu 
v pořadí. Jedna věc mne ale rmoutí velice. Je to současný stav klubovny 
Mohykánu. Jako kluk jsem navštěvoval Paprsek a kamarádům z Mo-
hykánu jsme doslova záviděli. Skvělé vedoucí, jméno, které zavazuje 
a především jejich klubovnu umístěnou v přírodě. Její současný stav je 
bohužel naprosto tristní a ostudný. Již před mnoha lety jsem vyzýval 
vedoucí tohoto oddílu, aby se spojili s oddílem Skautů a Klubem turistů 
a využívali prostory společně, lépe by se pak financovaly opravy a pro-
voz celého areálu. S mým návrhem se však nikdo neztotožnil a klubov-
na se dostala tam, kam se dostala. Je to smutné.

Jak můžete přispět ke zlepšení?
Velmi rád bych přispěl ke zlepšení dopravní situace v Hořovicích. 

Jako předseda dopravní komise jsem absolvoval již řadu jednání na 
Krajském úřadu Středočeského kraje a realizace obchvatu je pro mne 
nesmírně důležitá. Bohužel se věc stále nevyvíjí tak rychle, jak bych si 
představoval. Další věc, na které bych se rád podílel je zlepšení atmosfé-
ry na jednáních zastupitelstva. Je pochopitelné, že na některé věci mů-
žeme mít odlišné názory, nicméně je potřeba si uvědomovat, že i kole-
ga, se kterým nesouhlasíme, zastupuje určitou část občanů Hořovic a je 
potřeba to respektovat. Já osobně si vážím každého, kdo obětuje svůj 
volný čas pro veřejný zájem. Věci by určitě pomohlo projednání spor-
ných otázek ještě před jednáním zastupitelstva, předešlo by se tak ně-
kterým konfliktním situacím a zastupitel by získal více informací před 
samotným hlasováním. Podobný model funguje například v Králově 
Dvoře. Na druhou stranu je naprosto nezbytné, aby si každý zastupitel 
plně uvědomoval svoji trestně-právní odpovědnost a neschovával se za 
pojem kolektivní odpovědnosti. Některá špatná rozhodnutí mají totiž 
pro město devastující následky.

Jana Rogose

Aktuální fungování
Městského úřadu Hořovice
Vážení občané,

rád bych vás s ohledem na vývoj situace s nákazou Covid-19 
POŽÁDAL, abyste v rámci zachování zdraví úředníků MěÚ 
Hořovice, a tím plné funkčnosti tohoto úřadu, zvážili nutnost 
osobní návštěvy úřadu a MAXIMÁLNĚ využívali elektronické 
pošty, datové schránky, telefonických konzultací a objednávání 
se přes web úřadu a tím snížili koncentraci lidí na jednom místě 
((https://v3.kadlecelektro.cz/obj/index.php?id=108).

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze 
dne 8. října 2020 č. 994 o přijetí krizového opatření s účin-
ností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hodin do dne 25. říj-
na 2020 do 23:59 hodin ukládá orgánům veřejné moci 
a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci svých 
pracovišť zavedly opatření spočívající v:
omezení rozsahu úředních hodin orgánů na dva dny v týdnu 
v rozsahu pěti hodin v daném dni, a to v čase dostupném pro 
veřejnost; o změně úředních hodin orgány vhodným způso-
bem informují a zveřejní je na svých úředních deskách;
PONDĚLÍ: 08:00 – 13:00, STŘEDA 12:00 – 17:00.

Na zamčených vstupech budou k dispozici telefonní kontak-
ty na zaměstnance úřadu. Dále využívejte https://www.mesto-
-horovice.eu/mestsky-urad/kontakty/katalog-kontaktu-1/

Do odvolání NEVYŘIZUJEME úřední záležitosti občanů 
obcí mimo správní obvod ORP HOŘOVICE.

Děkuji za pochopení.
Bc. Michal Hasman, MPA, tajemník městského úřadu

Od 15. 10. je možné nechat se testovat na COVID-19 i v Berouně. 
Nemocnice Hořovice zde otevře další odběrové místo. V Hořovicích 
funguje odběrové místo již od konce září na parkovišti před nemocnicí.

Odběrové místo najdete v horní části parkoviště přímo pod Rehabili-
tační nemocnicí Beroun. Odběr je určen pouze pro pacienty s vystavenou 
žádankou od lékaře. Na odběr je nutné se objednat na tel. lince 14 500 
v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hod. Telefonní linka pro objednání bude 
spuštěna již od středy 14. 10. 2020. Samoplátci se mohou nadále objedná-
vat k odběru v Nemocnici Hořovice na tel. lince 311 555 666.

Odběrové místo bude otevřeno ve všední dny v časovém rozmezí 
mezi 8:00 – 16:00 hod. Parkování je zajištěno po dobu 1 hodiny zdarma.

Test COVID-19
S žádan-

kou
Bez

žádanky
Linka pro 
objednání

Otevírací doba

Rehabilitační
nemocnice Beroun

ano ne 14 500 8:00 - 16:00

Nemocnice
Hořovice

ano ano 14 500 8:00 - 16:00

Odběrová místa na COVID-19

Zahájení integrované dopravy se blíží
Ke konci roku 2020 dojde k rozšíření integrace veřejné dopravy do ob-

lasti Berounska a Hořovicka. Zavedeno bude 23 nových linek a 6 stávají-
cích bude změněno. Zrušeno bude 43 linek mimo systém PID. Jednotlivé 
linky budou mezi sebou provázány, dojde tak k plošnější a efektivnější ob-
sluze území. Provoz bude hlídán koordinačním dispečinkem. Na linkách 
bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních 
jízdenek i časových kuponů, a to v papírové i elektronické podobě, včetně 
možnosti nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo 
pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. Díky Tarifu PID ušetří cestující ze-
jména při pravidelném dojíždění. Více informací najdete na www.pid.cz.
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n Výmalba hořovické smuteční obřadní síně.

Město Hořovice má osm pří-
spěvkových organizací. Jednou 
z nich je Městská správa bytové-
ho a nebytového fondu, jejíž sou-
částí jsou Technické služby města 
Hořovice. Činnost MSBNF a TS 
města přiblížil ředitel MSBNF 
Jaroslav Pelán. Připomněl, co 
vše má Městská správa bytového 

a nebytového fondu na starost: 
„Kromě sběrného dvora a správy 
bytových a nebytových prostor, se 
jedná o malometrážní byty, soci-
ální byty, smuteční obřadní síň, 
kašnu nebo veřejné toalety.“

Údržbu těchto míst MSBNF 
zajišťuje prostřednictvím zmíně-
ných Technických služeb města, 

Technické služby města Hořovice v akci
které také zajišťují sekání všech 
zelených ploch kromě Palackého 
náměstí a náměstí Boženy Něm-
cové, opravu chodníků, výtluků 
na silnicích 
nebo pro-
řez stromů. 
„V podstatě 
děláme, co si 
lidé ve městě 
přejí a měs-
to schválí. Samozřejmě, pokud 
to umíme,“ říká Jaroslav Pelán 
a zároveň vyzývá občany, kte-
ří ve městě zaznamenají nějaký 
nepořádek, aby o tom informo-
vali na jeho telefonním čísle 
603 743 861.

Město Hořovice ve druhé 
polovině letošního roku poří-
dilo nový zametací stroj, jeho 
obsluhu také zajišťují Technické 
služby města. Od listopadu chtějí 
tuto činnost vylepšit. „Přijmeme 
pracovníka, který má s obslu-
hou těchto strojů patřičné zku-
šenosti. Navíc máme připravený 
harmonogram, podle kterého se 
budou ulice nejen čistit, ale na 
plánovaná místa se umístí cedu-
le s termínem čištění. Lidé tak 
budou informováni o tom, jaká 
místa mají pro bezproblémové 

čištění uvolnit,“ vysvětlil ředitel 
MSBNF Jaroslav Pelán.

Do správy MSBNF patří i zmí-
něný sběrný dvůr, který má nyní 

v době pan-
d e m i c k ý c h 
o p a t ř e n í 
u p r a v e n o u 
o t e v í r a c í 
dobu na tři 
dny v týd-

nu: v úterý a čtvrtek je otevřený 
8:00 – 10:30 a 11:30 – 16:00 ho-
din, v sobotu 8:00 - 12:00 hodin. 
Kontaktní osobou je Jaroslav Pe-
lán na výše uvedeném telefonním 
čísle.

Sídlo Městské správy bytové-
ho a nebytového fondu Hořovice 
je nyní v prostorách radnice. To 
by se mělo od během listopadu 
změnit. MSBNF se přestěhuje do 
areálu VaK v ulici Valdecká. (var)

Otevírací doba sběrný dvůr

úterý a čtvrtek
8:00 – 10:30
a 11:30 – 16:00 hodin

sobota 8:00 - 12:00 hodin

Více informací na
www.spravabytunebytu.cz

Požadujeme:
pracovitost, důvěryhodnost, slušnost, dobrou komu-
nikaci s lidmi, chování na úrovni, čistotnost, zodpo-
vědnost, flexibilitu a časovou dostupnost.

Náplň práce:
drobné údržbářské práce na ubytovacích zařízeních, 
odečty tepla, TUV a SV, elektřiny, drobné opravy 
zednické, truhlářské a vodoinstalací, úklid a příprava 
odvozu odpadků, péče o příjezdovou cestu, travnaté 
plochy, keře a vzrostlé stromy, hlídání objektu.

Nabídky zasílejte písemně
nebo předejte osobně do MSBNF Hořovice.
Ing. Jaroslav Pelán, ředitel MSBNF Hořovice,
Palackého nám. 2, 268 01 Hořovice

n Zpracování odpadu ve sběrném dvoře.

n Sekání trávy u garáží Západního sídliště.

Zaznamenali jste nepořádek
ve městě? Volejte ředitele 
MSBNF Jaroslava Pelána

na tel.: 603 743 861.

Ředitel MSBNF
vyhlašuje výběrové řízení

na pozici DOMOVNÍK
v objektu Podlužská 585 – „Špejchar“
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Hasiči Hořovice

Zásahy Hasičského záchran-
ného Sboru Středočeského 
kraje, územního odboru Be-
roun, požární stanice Hořo-
vice.
8 Od 15. 9. do 15. 10. 2020 
hasiči ze stanice Hořovice vy-
jížděli k 25 událostem, z toho 
k 4 požárům, 5 technickým 
událostem typu čerpání vody, 
padlý strom, k 8 dopravním 
nehodám, k 6 záchranám osob 
a zvířat. Ve dvou případech šlo 
o planý poplach, poruchu EPS 
či neohlášené pálení. Při udá-
lostech spolupracovali se zdra-
votnickou záchrannou službou, 
policií ČR a ostatními složkami 
IZS. Při událostech došlo ke 
zranění 7 osob, 2 osoby byly 
přímo zachráněny.
8 19. 9. v 20:44 byla jednot-
ka HZS Středočeského kraje 
ze stanice Hořovice a Beroun 
společně s jednotkou SDH 
obce Komárov a Žebrák vyslá-
na na požár obilného prachu 
ve filtračním sile a technologie 
silo ZZN Hořovice. Lokalizace 
požáru byla provedena pomo-
cí 2 vodních proudů v dýchací 
technice. Dále byla rozebrána 
technologie, kde docházelo ke 
žhnutí. Na celkovou likvidaci 

použita střední pěna přes zaří-
zení Propak. Na místě vše mo-
nitorováno termo kamerou.
8 26. 9. v dopoledních hodin 
byla jednotka HZS Středočes-
kého kraje ze stanice Hořovice 
vyslána na dopravní nehodu 
osobního vozidla převrácené-
ho na střechu mezi Hořovice-
mi a Felbabkou. Na místě se 
nacházely dvě zraněné osoby, 
kterým byla poskytnuta před-
lékařská pomoc. Na místě ne-
hody bylo provedeno protipo-
žární opatření, zamezení úniku 
provozních náplní a následné 
přetočení zpět na kola.
8 1. 10. v 19:42 byla jednot-
ka HZS Středočeského kraje 
ze stanice Hořovice společně 
s jednotkou SDH obce Komá-
rov a Žebrák vyslána na po-
žár rozvaděče elektroinstalace 
v rodinném domě Hořovice. 
Po příjezdu byl požár již loka-
lizován majitelem pomocí pře-
nosného hasícího přístroje. Ha-
siči odvětrali objekt, rozebrali 
konstrukci v dýchací technice 
z důvodu možného skrytého 
ohniska a provedli monitoring 
pomocí termo kamery.

HZS Středočeského kraje
ze stanice Hořovice

Městská policie Hořovice

8 11. 9. ve 14:45 si strážníci při 
hlídkové činnosti povšimli leží-
cího a zraněného muže v ulici 
Pražská, na místo byla přivo-
lána RZS, která muže ošetřila 
s tím, že bude převezen do ne-
mocnice. Muž začal být vulgár-
ní a agresivní. Z tohoto důvodu 
hlídka MP poskytla součinnost 
RZS při jeho převozu nejprve 
do nemocnice a poté do pro-
tialkoholní záchytné stanice 
Příbram.
8 16. 9. ve 14:50 telefonicky 
oznámila obyvatelka Hořovic 
z ul. Tyršova, že již dva dny 
neviděla svého souseda a má 
o něho obavu, protože u dve-
ří jeho domu je nevyzvednuté 
jídlo. Strážníci v součinnosti 
s PČR vyrozuměli sousedovu 
dceru, která měla klíče a dům 
jim otevřela. V domě zjistili, že 
muž zkolaboval, upadl na zem, 
kde po dva dny ležel a již nebyl 

schopen sám vstát. Na místo 
okamžitě byla přivolána RZS, 
která ho převezla do nemoc-
nice.
8 21. 9. v 19:45 při hlídkové 
činnosti v ulici 9. Května stráž-
níci zastavili vozidlo, které řídi-
la žena bez řidičského průkazu 
s platným zákazem řízení. Je-
likož se jednalo o trestný čin, 
byla na místo přivolána PČR, 
která si celou věc převzala.
8 25. 9. ve 22:00 zastavili 
strážníci při kontrolní činnos-
ti vozidlo v ulici Vrbnovská, 
řidiče vyzvali k prokázání to-
tožnosti a předložení dokladů 
potřebných k řízení a provozu 
vozidla. Muž řekl, že řidičský 
průkaz nevlastní. Lustrací dále 
bylo zjištěno, že muž nejenže 
nevlastní řidičský průkaz, ale 
má i platný zákaz řízení. Celá 
věc byla předána PČR.

Světla Dardová, velitelka MP

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166

Vlivem epidemiologické situ-
ace bylo nutno dočasně přerušit 
hromadné akce (skupinu pro pe-
čující, přednášky i akce kavárny), 
poradenství však rozhodně posky-
tujeme i nadále.

Staráte se o svého rodiče nebo 
partnera s demencí? Znáte ně-
koho s Alzheimerovou nemocí 
ve svém okolí? Tušíte, že budete 
o někoho blízkého pečovat a ne-
víte, co vás čeká? Potřebujete zjis-
tit, na co máte nárok? Chybí vám 
informace? Můžeme vám poradit 
a naše služby jsou zdarma. Víme, 
jak je péče o blízkého člověka ná-
ročná a proto pro vás máme náš 
poradenský tým: sociální pracov-
ník, psycholog, právník, neurolog, 
zdravotní sestra, výživový speci-
alista. Můžete se s námi spojit na 
telefonním čísle 724076964, přes 
e-mail horovice@dementia.cz, na 
chatu [https://dementia.cz/chat/] 
a rádi se Vám budeme věnovat 
i při osobní konzultaci za dodrže-
ní všech bezpečnostním pravidel.

Kavárna Včera rovněž „neza-
vřela krám“, ale funguje v běžných 
provozních hodinách jako dříve. 
Uvnitř sice na čas neposedíte, ale 
kávu i různé dobroty (například 
čokoládové, ovocné a slané kolá-

če, tousty s pomazánkou, vafle se 
šlehačkou a zmrzlinou, s džemem, 
čokoládou, i na slano) si můžete 
vyzvednout u vnitřního vchodu. 
Pokud nechcete čekat, předem 
nám napište na náš fb Kavárna 
Včera, nebo zavolejte na číslo 
604 539 425 a můžete si vše objed-
nat na požadovaný čas. Těšíme se 
na Vás a přejeme hodně energie 
v této náročné době!

Vaše Kavárna Včera
a Podpůrné centrum Včera

Jak funguje kavárna Včera a podpůrné 
centrum pro pečující v době karantény?

Sdělení VaK Beroun: ZC Hořovice
Zákaznická centra v Berouně a Velkých Přílepech jsou otevřena po-

dle běžné otevírací doby. Zákaznické centrum v Hořovicích jsme byli 
nuceni uzavřít. Dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod nejsou 
nikterak ohroženy.

I když stále máte možnost nás navštívit osobně v zákaznických cen-
trech, prosíme vás, abyste zvážili, zda je to opravdu nutné. Naši specia-
listé jsou připraveni s vámi téměř všechny záležitosti vyřešit po telefonu 
nebo e-mailu. Na těchto webových stránkách pak najdete jak většinu 
potřebných informací, tak i elektronických formulářů, které stačí po vy-
plnění poslat e-mailem nebo pomocí našeho webového rozhraní.

Prozatím jsme se rozhodli neomezovat poskytované externí služby, 
ale uplatňujeme při nich přísná bezpečnostní opatření, abychom ochrá-
nili naše zaměstnance. Naše základní služba - dodávka pitné vody a od-
vádění vody odpadní, funguje bez jakýchkoliv omezení a stejně, jako za 
běžných okolností.

Městská mateřská škola Hořovice
přijme

SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA
A ŠKOLNÍKA

Nástup od 1. 1. 2021 nebo dohodou.
Kontaktní telefon: 734 159 444



www.mesto-horovice.cz8

ze zastupitelstva a rady města

Ze zastupitelstva 
města Hořovice

ze dne 19. srpna 2020

Zastupitelstvo města Hořovice po 
projednání na základě zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), v platném znění
n Zastupitelstvo města Hořovice 
podle § 69 odst. 2 a 3 výše uvedené-
ho zákona bere na vědomí složení 
slibu členů zastupitelstva pana Jana 
Voříška a pana Petra Gebriana.
Výsledek hlasování: PRO: 19 PRO-
TI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
n Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje program zasedání zastu-
pitelstva města Hořovice doplněný 
o dva nové body programu.
Výsledek hlasování: PRO: 17 PRO-
TI: 0 ZDRŽEL SE: 3
Usnesení č. 2 bylo schváleno
n Zastupitelstvo města Hořovice 
po projednání na základě zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění podle § 84 
odst. 2, písm. b) bere na vědomí 
rozpočtové opatření č. 3 ke schvá-
lenému rozpočtu města Hořovice 
na rok 2020 ve znění rozpočtového 
opatření č. 2, a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 4 ke schválenému roz-
počtu města Hořovice na rok 2020 
ve znění rozpočtového opatření č. 3.
Výsledek hlasování: PRO: 13 PRO-
TI: 0 ZDRŽEL SE: 7
Usnesení č. 3 bylo schváleno
n Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje na základě § 84 odst. 2, 
písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, zřizovací listiny příspěvko-
vých organizací Městské sportovní 
centrum Hořovice, Městské kultur-
ní centrum Hořovice, Domov Na 
Výsluní Hořovice, 1. základní škola 
Hořovice, 2. Základní škola Hořovi-
ce, Městská mateřská škola Hořovi-
ce a Středisko volného času Dome-
ček Hořovice.
Výsledek hlasování: PRO: 19 PRO-
TI: 0 ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. 4 A) bylo schváleno 11
n Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje na základě § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, 
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o výstavbě 
bytů s Městskou akciovou společ-
ností Hořovice a.s., jehož podstatou 
je vypořádání dosud neuhrazených 
nákladů, a tím způsobené ztráty 
u výstavby bytů v lokalitě Na Okra-
ji ve výši 4.046.280 Kč a související 
převzetí stavby veřejného osvětlení, 
zeleně, komunikace a parkovacích 

ploch na pozemcích města. Úhrada 
bude provedena zápočtem proti po-
dílu města na zisku společnosti, a to 
bez finančního dopadu do výdajů 
rozpočtu města.
Výsledek hlasování: PRO: 12 ROTI: 
2 ZDRŽEL SE: 5 NEHLASOVAL: 1
Usnesení č. 4B) bylo schváleno
n Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje na základě § 85 písm. m) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, 
Smlouvu o zřízení práva stavby 
mezi městem Hořovice a SK Hořo-
vice na pozemku parc. č. 122/4 v k. 
ú. Hořovice, a to bezúplatně po dobu 
20 let. Tato smlouva umožní fotbalo-
vému klubu SK Hořovice realizovat 
na předmětném pozemku stavbu 
s názvem Stavební úpravy víceúče-
lového sportoviště v Hořovicích.
Výsledek hlasování: PRO: 13 PRO-
TI: 0 ZDRŽEL SE: 7
Usnesení č. 4 C) bylo schváleno
n Zastupitelstvo města Hořovi-
ce schvaluje na základě § 84, odst. 
2, písm. r) v souladu s § 28 odst. 1 
a 29 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění pojmenování nových ulic na 
„Východní“, „Trnková“, „V Uličce“, 
„Kynologická“ a „Tenisová“ a dále 
přejmenování již existující ulice Ka-
pitána Matouška na Kpt. Matouška 
na území města Hořovice.
Výsledek hlasování: PRO: 20 PRO-
TI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 4 D) bylo schváleno
n Zastupitelstvo města Hořovice 
neschvaluje v souladu s § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném zně-
ní, odprodej pozemků parcelní č. 
1112/35 a č. 1112/36, každý o výmě-
ře 20 m2, v k.ú. Hořovice.
Výsledek hlasování: PRO: 12 PRO-
TI: 0 ZDRŽEL SE: 8
Usnesení č. 4 E) bylo schváleno 12
n Zastupitelstvo města Hořovice 
neschvaluje v souladu s § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, 
směnu pozemku parc. č. 927/15 
v k.ú. Velká Víska, ve vlastnictví 
pana Stanislava Abrháma, za poze-
mek parc. č. 2331/99 nebo pozemek 
parc. č. 2331/17 v k.ú. Hořovice ve 
vlastnictví města.
Výsledek hlasování: PRO: 19 PRO-
TI: 0 ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. 4 F) bylo schváleno
n Projednávání USNESENÍ č. 4 G) 
BYLO STAŽENO z programu
n Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje prodej pozemků parcelní 
č. 70/1, 70/2, 71, 83/9 a 83/10 vše v k. 
ú. Chaloupky v Brdech společnos-
ti Vodovody a kanalizace Beroun, 
a.s., Mostníkovská 255/3, 266 01 

Beroun – Závodí za cenu ve výši 
10.000, - Kč. Zastupitelstvo zároveň 
schvaluje příslušnou kupní smlou-
vu, a to včetně podmínky, že kupu-
jící provede rekonstrukci a posílení 
tamního zdroje vody pro účely ka-
pacitního zvýšení dodávek vody 
a dále vybuduje vodovod pro veřej-
nou službu v lokalitě pod skládkou 
v délce 170 metrů. K podpisu této 
smlouvy je pověřen starosta města.
Výsledek hlasování: PRO: 17 PRO-
TI: 1 ZDRŽEL SE: 2
Usnesení č. 4 H) bylo schváleno
n Zastupitelstvo města Hořovice 
volí nového člena finančního výbo-
ru: Josefa Hasmana
Výsledek hlasování: PRO: 20 PRO-
TI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

Z Rady města
Hořovice

ze dne 16. září 2020

n Rada schvaluje program jednání 
uvedený na pozvánce.
n Informace o výnosu z parkova-
cích automatů - bez usnesení
n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním Smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti s panem Liborem 
Slavíkem, spočívající ve stavbě 
připojení kanalizační přípojky pro 
rodinný dům č.p. 294 na vodohos-
podářské sítě uložené v budoucím 
služebném pozemku parcelní č. 
286/3 v k. ú. Hořovice. Předpo-
kládaný rozsah věcného břemene 
bude cca 2 m za cenu 500 Kč/bm + 
DPH dle platných předpisů.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Smlouvy o zřízení věc-
ného břemene – služebnosti č. IE-
12-6006940/26, Hořovice, obnova 
NN z TS BE-3582, uzavírané se 
společností ČEZ Distribuce, a.s., 
spočívající v právu na dobu neur-
čitou umístit a provozovat zařízení 
distribuční soustavy – kabelové 
vedení NN, pojistkové skříně v ob-
vodovém plášti budovy bytového 
domu nacházejícím se na pozemku 
p.č. 1149 v k.ú. Hořovice v rozsahu 
dle předloženého geometrického 
plánu, a to za úplatu 200 Kč + DPH 
dle platných předpisů.
n Rada města Hořovice schvaluje 
Smlouvu o postoupení práv a po-
vinností z územního rozhodnutí, 
ve věci připravované realizace akce 
Prodloužení podchodu v želez-
niční stanici Hořovice, a to s tím, 
že práva a povinnosti vyplývající 
z vydaných územních rozhodnutí 
včetně projektové dokumentace 

přechází bezplatně z dispozic měs-
ta Hořovice na společnost Správa 
železnic, státní organizace, IČO: 
709 94 234, která bude předmětnou 
investiční akci za finanční spoluú-
časti města Hořovice realizovat.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Dohody o vypořádání 
vzájemného závazku spočívající 
v oboustranném prohlášení smluv-
ních stran v souvislosti s plněním 
při poskytování služby na použí-
vání aplikace „Mobilní rozhlas“ ke 
dni 30. 9. 2020 a zároveň souhlasí 
s uzavřením Objednávky pro po-
skytování licence na používání ap-
likace „Mobilní rozhlas“ s platností 
od 1. 10. 2020 na dobu dvou let ve 
výši 49.900 Kč bez DPH.
n Rada města Hořovice nesouhlasí 
s přijetím dotace na projekt „Zpra-
cování digitálního povodňového 
plánu a vybudování varovného in-
formačního systému ochrany před 
povodněmi ve městě Hořovice“, 
a to z důvodu nezajištění financo-
vání předmětné akce v průběhu její 
realizace i příslušné finanční spolu-
účasti. Pro: 5 Proti: 2 Zdržel se: 0
n Rada bere na vědomí informaci 
speciálního stavebního úřadu o sta-
vu ulic Na Kopečku a Na Lukách 
v k. ú. Hořovice.
n Rada nesouhlasí s návrhem 
technického a dopravního odbo-
ru, podle kterého bude z nabídky 
společnosti ARCH consulting s.r.o. 
objednáno za cenu 25.000 Kč bez 
DPH, tj. 30.250 Kč vč. 21 % DPH 
zpracování druhé části, komuni-
kační kampaně města vůči malým 
a středním podnikatelům vzhle-
dem k ukládání odpadu z jejich 
podnikatelské činnosti do veřejně 
přístupných kontejnerů na separo-
vaný odpad. Vyhodnocení dotaz-
níků prostřednictvím společnosti 
ARCH consulting s.r.o. poté cenově 
vychází na 250 Kč bez DPH.
n Rada města souhlasí s návrhem 
likvidační komise na likvidaci ne-
potřebného a neupotřebitelného 
majetku viz příloha.
n Rada města Hořovice schvaluje 
příspěvkové organizaci 1. Základní 
škola Hořovice navýšení kapacity 
školní družiny o 30 dětí. Kapacita 
bude navýšena od září 2021.

Z Rady města
Hořovice

ze dne 30. září 2020

n Rada schvaluje program jednání 
uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice pověřuje 
starostu města jednáním za město 
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s jednatelem Akvaterm, s.r.o. ohled-
ně dohody o změně smlouvy o vý-
konu hlasovacích práv
n Rada města Hořovice schvaluje 
Dodatek č. 1 k podnájemní smlou-
vě uzavřené dne 29. 6. 2018 se spo-
lečností MERKUR=K= s.r.o. ve věci 
podnájmu prostor sloužících jako 
parkoviště v Pražské ulici, jehož ob-
sahem je prodloužení trvání pod-
nájemní smlouvy do 31. 12 2021 
a cena za podnájem ve výši 25.000, 
- Kč bez DPH za jeden měsíc. Rada 
zároveň pověřuje starostu města 
k podpisu tohoto dodatku.
n Rada města Hořovice na zákla-
dě výběrového řízení „Cyklostezka 
Hořovice – Kotopeky“ projednala 
závěry hodnotící komise a rozhod-
la o výběru nejvýhodnější nabídky 
uchazeče WALCO CZ spol. s r.o., 
Dobronická 1256, Kunratice, 148 00 
Praha 4, IČ: 256 40 623, jehož tímto 
vybírá jako dodavatele a souhlasí 
s podpisem Rozhodnutí o výběru 
dodavatele. Společnost WALCO 
CZ spol. s r.o., požaduje za provede-
ní díla částku ve výši 4.999.183,35,– 
Kč bez DPH, tj. 6.049.011,85,– Kč 
vč. 21 % DPH. Rada města Hořo-
vice pověřuje pana starostu pod-
pisem souvisejících rozhodnutí 
týkajících se předmětné veřejné 
zakázky a dále podpisem příslušné 
Smlouvy o dílo.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s bezplatným využitím Panské za-
hrady dne 10. 9. 2020 od 10 do 17 
hodin, a to pro Dětskou skupinu 
Elánek, která zde bude pořádat akci 
určenou pro děti s názvem „Dýňo-
hraní“.
n Rada města Hořovice schvaluje 
zábor veřejného prostranství v roz-
sahu cca 20 m2 žadatelům Davidu 
Štochlovi a Martině Fulínové, a to 
na Palackého náměstí za účelem 
provozu pojízdného občerstve-
ní „Food truck“. Povolení záboru 
se uděluje na dny středa a čtvr-
tek v době od 10:00 do 16:00, a to 
v měsíci říjnu a v listopadu, kdy zá-
bor bude zpoplatněn dle příslušné 
vyhlášky města.
n Rada souhlasí s textem dodatku č. 
5 k Rámcové smlouvě o prodeji zbo-
ží a poskytování služeb Vodafone 
OneNet, kterým se prodlužuje délka 
trvání smlouvy do 30. 9. 2022 a s díl-
čími smlouvami k této Rámcové 
smlouvě, řešícími zřízení nové DSL 
linky a tarify na dobu trvání Rámco-
vé smlouvy. Rada pověřuje starostu 
podpisem všech čtyř dokumentů.
n Rada souhlasí s návrhem více-
prací, které společnost BM Con-
struction, spol. s r.o., na stavební 
zakázce nazvané „Oprava nosné 
konstrukce u bazénu – oprava oce-

lových sloupů“ v pavilonu 6 1. ZŠ 
Hořovice, vyčíslila v celkové výši 
308.435,62 Kč vč. 21 % DPH. Ví-
cepráce se z rozhodující části týkají 
sanace dalších čtyř ocelových slou-
pů v pavilonu 6, tj. sloupů č. 7 až 10. 
Rada ukládá technickému a do-
pravnímu odboru předložit návrh 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na 
její další zasedání.
n Rada nemá žádných námitek 
ke stavebním úpravám, které hod-
lá majitel domu č. p. 185 v ulici 
9. května, provádět ve dvoře svého 
domu. Rada pověřuje pana mís-
tostarostu podpisem na koordinač-
ní situaci stavby.
n Rada souhlasí s návrhem ví-
ceprací, které společnost GEMI 
Group, s. r.o., na stavební zakázce 
nazvané „Oprava hygienického zá-
zemí a baru Společenského domu 
v Hořovicích – 1 etapa“, vyčíslila 
po odečtení méněprací v celko-
vé výši 224.395 Kč bez DPH, tj. 
271.518 Kč vč. 21 % DPH. Rada 
ukládá technickému a dopravnímu 
odboru předložit návrh dodatku 
č. 1 ke smlouvě o dílo na její další 
zasedání.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s výjimkou z vnitřního předpisu 
3/2016 – Zásady pro zadávání ve-
řejných zakázek malého rozsahu, 
a tedy s nabídkou společnosti AVE 
CZ odpadové hospodářství s.r.o., 
Viničná 910, 266 70 Beroun, podle 
které budou zrekonstruovány dvě 
uliční vpusti a provizorně oprave-
na část poškozené komunikace po 
velkém dešti v ulici Nádražní za 
částku 243.130,80 Kč bez DPH, tj. 
294.188,27 Kč vč. 21 % DPH, tak 
aby byla alespoň částečně schůdná 
ještě než udeří zima. Objednat pro-
vedení prací. Zdržel se: 1
n Rada souhlasí s textem servisní 
smlouvy o technické podpoře SW 
aplikace KOMPAS 5, podle které 
bude, za cenu 45.980 Kč vč. DPH 
provádět společnost ML Consult, 
v.o.s. technickou podporu a kaž-
doroční aktualizaci modulů Po-
zemková mapa“, „Pasport místních 
komunikací“ a „Pasport veřejného 
osvětlení“.

Z Rady města
Hořovice

ze dne 14. října 2020

n Rada schvaluje program jednání 
uvedený na pozvánce.
n Rada města souhlasí s převo-
dem finačních prostředků v částce 
200.000 Kč z rezervního fondu pří-
spěvkové organizace Domov Na 

Výsluní do investičního fondu za 
účelem financování zateplení stro-
pu Domova nad částmi budovy „B“ 
a „C“.
n Rada města Hořovice bere na vě-
domí žádost Společenství vlastníků 
bytových jednotek domu čp. 1230 
Hořovice o odkup pozemku v soula-
du s uzavřenou Smlouvou o budou-
cí kupní smlouvě na pozemek parc. 
č. 942/46 v k. ú. Velká Víska o výměře 
21 m2, a doporučuje Zastupitelstvu 
města schválit prodej tohoto pozem-
ku za částku ve výši 8.050, - Kč dle 
znaleckého posudku.
n Rada města Hořovice souhlasí se 
zněním Smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti uzavírané se 
společností KOVOVÝROBA VAL-
CVERK, spol. s r.o., jejímž obsahem 
je zřízení věcného břemene ve smys-
lu služebnosti, spočívající v právu na 
dobu neurčitou umístit a provozovat 
na pozemku města parcelní č. 863/2 
v k.ú. Kotopeky, stavbu plynovodní 
přípojky k tamnímu objektu.
n Rada města Hořovice schvaluje 
darovací smlouvu a tím přijetí daru 
od Tělocvičné jednoty Sokol Ho-
řovice, IČ: 4799502 ve výši 10.000 
Kč, a to pro účely spolufinancování 
pořízení pamětní desky Ferdinanda 
Habětína umístěné na Střední od-
borné škole v Hořovicích.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumentace 
a veškerých příloh včetně Smlouvy 
o dílo pro veřejnou zakázku zadáva-
nou dle vnitřního předpisu č. 3/2016, 
zásad pro zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu pro veřejného 
zadavatele, v platném znění, na ve-
řejnou zakázku s názvem „Domov 
Na Výsluní, Hořovice – dodávka 
a montáž evakuačního výtahu“. Zá-
roveň souhlasí se složením komise 
pro otevírání obálek, komise pro 
posouzení kvalifikace a hodnotící 
komise a jejich náhradníky v tomto 
složení: členové – Bc. Aleš Trojan, 
MPA, PhDr. Drahomíra Boubínová, 
Ing. Milan Šnajdr, náhradníci – 1. 
náhradník Ing. David Grunt, 2. ná-
hradník Ing. Petra Špičková, 3. ná-
hradník Ondřej Vaculík.
n Rada města pověřuje starostu 
a místostarostu podpisem souhlas-
ného stanoviska za město Hořovice 
v případě obecných souhlasů coby 
sousedního vlastníka pro potřeby 
správního řízení před stavebním 
úřadem.
n Rada města bere na vědomí podá-
ní MSBNF a rozhodla o příspěvku 
ve výši 195.000,– Kč na pokrytí ná-
kladů na provoz sběrného dvora.
n Rada města souhlasí se zřízením 
vyhrazeného parkovacího místa pro 
zdravotně a tělesně postižené osoby 

na parkovišti v ulici Jabloňová před 
č.p.899 (DPS). Po schválení Policií 
České republiky, Dopravním in-
spektorátem Beroun objednat zho-
tovení dopravního značení.
n Rada města souhlasí se závěreč-
ným vyúčtováním podle kterého 
společnost BM Construction, spol. 
s r.o., na stavební zakázce nazvané 
„Oprava nosné konstrukce u bazé-
nu – oprava ocelových sloupů“ v pa-
vilonu 6 1. ZŠ Hořovice, provedla ví-
cepráce v celkové výši 308.435,62 Kč 
vč. 21 % DPH, a pověřuje starostu 
města podpisem tohoto vyúčtování.
n Rada města souhlasí s návrhem 
odpovědi zastupiteli města, vysvětlu-
jící vyúčtování víceprací a méněprací 
na stavební akci „Oprava hygienické-
ho zázemí Společenského domu“.
n Rada města souhlasí s nabídkou, 
podle které bude pan Radek Pavlis 
(firma ReGARDENS) udržovat 
v roce 2021, za cenu 58.779 Kč vč. 
21 % DPH, květnaté louky na sídlišti 
Višňovka. Údržba bude spočívat ve 
dvou ročních sečích a ročním jed-
norázovém odplevelení. Objednat 
provedení prací. Zdržel se: 1 Dr. Ing. 
Jiří Peřina
n Rada města souhlasí se závěreč-
ným vyúčtováním ke smlouvě o dílo 
na akci „Oprava hygienického záze-
mí Společenského domu v Hořovi-
cích“ se společností GEMI GROUP, 
spol. s r.o., a pověřuje starostu města 
podpisem tohoto vyúčtování.
n Rada města nemá žádných ná-
mitek k provádění terénních úprav, 
jež majitel pozemku p. č. 1558 v k. ú. 
Hořovice na svém pozemku, který je 
sousedním pozemkem k pozemku 
p. č. 1556 v k. ú. Hořovice v majetku 
města Hořovice, provádí.
n Rada města souhlasí s návrhem 
likvidační komise na likvidaci nepo-
třebného a neupotřebitelného ma-
jetku viz příloha.
n Rada města souhlasí s přijetím 
účelově určeného finančního daru 
pro 1. a 2. základní školu Hořovice 
od společnosti WOMEN FOR WO-
MEN, o.p.s., v rámci projektu „Obě-
dy pro děti“.
n Rada města schvaluje přidělení 
bytu pro dvojice v Domě s pečova-
telskou službou Hořovice.
n Rada města schvaluje doplnění 
pevného pořadníku pro přidělení 
bytu pro jednotlivce v Domě s pečo-
vatelskou službou Hořovice a souhla-
sí s přednostním přidělením bytu.
n Rada města jmenuje podle § 167 
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., pana 
Karla Pelikána členem školské rady 
příspěvkové organizace 1. základní 
školy Hořovice, Komenského 1245, 
268 01 Hořovice s účinností od 
1. 11. 2020.
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příspěvky

Stavební zakázka na hořovický způsob
Letos město udělalo velice potřebnou rekon-

strukci záchodů ve Společenském domě. Již od 
prvopočátku zakázka přitahovala pozornost ve-
řejnosti a to zejména nezvykle vysokou částkou 
5.894 825 Kč. V článku starosty města publikova-
ném v Podbrdských Novinách se můžeme dočíst, 
že při zakázce rekonstrukce sociální zařízení ve 
Společenském domě došlo k “administrativní chy-
bě”, ale “nevznikla žádná škoda”. Já to vidím trochu 
jinak a nebojím se toto výběrové řízení nazvat 
zmanipulovanou zakázkou, při které škoda vznik-
la, nebo přinejmenším se v zakázce objevila nevy-
světlitelně vysoká a podezřelá položka. V průběhu 
stavby totiž vyšlo najevo, že část rozpočtu je ab-
normálně vysoká. Jednalo se o montáž radiátorů, 
konkrétně práce spojené s montáží 9 ks radiátorů. 
V rozpočtu byla tato práce naceněna na 370 tisíc 
Kč. Požádal jsem o podrobné zdůvodnění takto vy-
soké částky projektanta, který projekt a tedy i roz-
počet pro město vypracoval. Projektant následně 
přiznal chybu a rozpočet v položce montáže radiá-
torů opravil z 370 na 57 tisíc Kč a o tuto částku také 

snížil celkovou projektovanou cenu stavby. Tento 
nepochopitelný cenový rozdíl by bylo možné ješ-
tě nazvat “administrativní chybou”, ve fázi přípra-
vy realizace stavby, pokud by však již v této době 
nebylo ukončeno výběrové řízení a firma, která 
vyhrála výběrové řízení, neměla ve svém rozpočtu 
stejnou “administrativní chybu” a to již navýšenou 
na 411 tisíc Kč.

Podstatné je zde poznamenat, že v rámci vý-
běrového řízení by soutěžící firmy neměly vidět 
projektované rozpočty, ale pouze “slepý” položkový 
rozpočet bez konkrétních cen, pouze s výkazem 
výměr a nabízet tedy vlastní ceny. To je podstata 
čistého soutěžení ceny na realizaci stavby. Kdyby 
tomu tak opravdu bylo, tak k této shodě nemohlo 
přece logicky nikdy dojít. Tento stav si nedokážu 
jinak vysvětlit, než že vítězná firma znala předem 
“chybný” projektovaný rozpočet a to buď od pro-
jektanta, nebo od zástupců úřadu. Což dokazuje 
i fakt, že jednatel firmy nedokázal věrohodně tuto 
dle starosty “administrativní chybu” vysvětlit. Stej-
ně tak i radní Pelikán, který stavbu z pozice TDI 
kontroloval.

V již zmíněném článku starosta obce Peřina 
zakázku obhajuje s tím že “nevznikla žádná škoda”. 
Jsem opačného názoru, škoda rozhodně vznikla, 
neboť město nedokázalo, nebo asi ani nechtělo 
uplatnit méněpráce v plném rozsahu, což u zmi-
ňované montáže devíti radiátorů činí 300 000 Kč. Je 
patrné, že od zadání až po ukončení této zakázky se 
zástupci obce nechovali jako řádní hospodáři a svo-
jí činností, nebo nedbalostí způsobili její předražení 
minimálně o 300 000 Kč. Ve vyjádření, schváleném 
radou města je mj. toto vysvětlení tohoto problému: 
“Protože o odpočtu vyšší částky nechtěl dodavatel 
stavby, s odkazem na uzavřenou smlouvu o dílo, 
slyšet”. Což de facto znamená, že rada města částku 
300 tisíc Kč za montáž devíti radiátorů schvaluje.

Jsem přesvědčen, že tento článek bude doplněn 
vyjádřením, které jako obvykle vše vysvětlí jako 
křišťálově čisté, že to ani nemůže být čistější, nic-
méně prostřednictvím zastupitelstva a kontrolního 
výboru budu požadovat přezkum celé zakázky 
a zajištění nápravy, protože „Skutečnou chybou je 
chybu nenapravit.“

Ing. Petr Karban

n Příspěvek zastupitele

n Vyjádření k článku Ing. Petra Karbana

Společenský dům – oprava WC – méněprá-
ce a vícepráce – vyjádření k e-mailu ze dne 
5. 10. 2020 odeslaného z účtu karban.petr@
gmail.com

Vážený pane inženýre,
při vzájemném zápočtu víceprací a měněpra-

cí, vzniklých v rámci stavební zakázky nazvané 
„Oprava hygienického zázemí Společenského 
domu v Hořovicích“ a jejichž výsledek Vám byl 
v podobě upraveného rozpočtu zaslán, byla u po-
ložky C-735662213-0 montáž otopných těles 
odečtena částka 51.450 Kč bez DPH. Proč zrovna 
51.450 Kč? Protože o odpočtu vyšší částky nechtěl 
dodavatel stavby, s odkazem na uzavřenou smlou-
vu o dílo, slyšet. Jiná cesta, jak dodavatele stavby 
donutit k pro něho nevýhodné změně smlouvy, 
kromě podání žaloby k soudu, dle našeho mínění 
neexistuje.

Nyní Vám zkusíme ve zkratce vysvětlit, jakým 
způsobem jsou prováděny soutěže o veřejnou za-
kázku na zakázky malého rozsahu a jak pracuje 
hodnotící komise.

Jelikož administraci zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu zákon č. 134/2016 Sb. o za-
dávání veřejných zakázek přímo neřeší (kromě 
§ 6 Zásady zadávní veřejných zakázek a § 27 Ve-
řejná zakázka malého rozsahu), řídí se zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu zadavatelem, 
městem Hořovice, vnitřním předpisem města č. 
3/2016 - Zásady zadávání veřejných zakázek ma-
lého rozsahu pro veřejného zadavatele a to pro za 
a) město Hořovice a za b) příspěvkové organizace 
města Hořovice. Výše uvedený vnitřní předpis vy-
chází z principů tzv. zjednodušeného podlimitní-
ho řízení (zjednodušeného režimu), samozřejmě 
s upravenými lhůtami, počty oslovení minimální-
ho počtu účastníků zadávacího řízení apod.

Dle výše uvedeného vniutřního předpisu tedy 
zadavatel (tj. město Hořovice) zpracuje zadávací 
dokumentaci. V zadávací dokumentaci si může 
stanovit různé podmínky, které si přeje, aby ucha-

zeči splnili. Podmínky však nesmí být v rozporu 
s principy uvedenými v § 6 zák. č. 134/2016 Sb. 
U stavebních akcí, u nichž je k dispozici stavební 
dokumentace ve stupni dokumentace pro pro-
vádění stavby, je jednou ze součástí zadávací do-
kumentace tato dokumentace, dále obvykle slepý 
výkaz výměr zpracovaný dle prováděcí dokumen-
tace a součástí může být i závazný návrh smlouvy 
o dílo. Tak tomu bylo i v případě soutěže stavební 
zakázky na „Opravu hygienického zázemí Spole-
čenského domu v Hořovicích“. Základním a vlast-
ně jediným kritériem v zadávací dokumentaci 
k předmětné zakázce byla tzv. celková ekonomic-
ká výhodnost, konkrétně v předmětné zakázce to 
byla celková nabídková cena bez DPH. Hodnotící 
komise tedy nehodnotí výběr dodavatele dle ně-
jaké jednotlivě vybrané položky, ale opravdu dle 
celkové nabídkové ceny.

V případě předmětné veřejné zakázky byly dle 
archivované zadávací dokumentace osloveny ná-
sledující stavební společnosti: AZ STYLL CZ s.r.o., 
GEMI GROUP s.r.o., HMS, spol. s r.o., Konstruktis 
Alfa s.r.o., OSK Praha s.r.o., Stavitelství Vlček s.r.o. 
a Zelenka-stavby s.r.o. Nabídku doručily společ-
nosti GEMI GROUP, Zelenka-stavby a Konstruk-
tis Alfa. Všechny doručené nabídky hodnotící 
komise po otevření obálek hodnotila a následně 
stanovila pořadí dle ekonomické výhodnosti. Nej-
nižší nabídkovou cenu nabídla společnost GEMI 
Group s.r.o. (4.871.756 Kč bez DPH), druhou 
nejnižší společnost ZELENKA-STAVBY s.r.o. 
(4.978.276 Kč bez DPH) a nejvyšší cenu nabídla 
společnost Konstruktis Alfa s.r.o. (5.199.084 Kč 
bez DPH). Všechny společnosti zároveň ve svých 
nabídkách doručily podepsané smlouvy o dílo 
s výše uvedenou nabídkovou cenou, tedy cenou 
pro uchazeče závaznou a v případě podpisu ze 
strany města cenou závaznou i pro zadavatele. 
Ostatní společnosti se buď omluvily, nebo vůbec 
na výzvu nereagovaly.

Hodnotící komise tedy neměla žádný mandát 
a tedy ani důvod studovat jednotlivé položky v na-

bídce jednotlivých uchazečů a z nich vyvozovat ja-
kékoliv závěry. Hodnotící komise víceméně konsta-
tovala, že nabídky nepřesahují žádným závratným 
způsobem rozpočet dle projektanta. Vítězná nabíd-
ka byla oproti rozpočtu navýšena o cca 7,5 %, což je 
v dnešní době stále ještě výborný výsledek.

Rada města dále konstatovala, že zakázka 
je v rozpočtu města zahrnuta v dostatečné výši 
a nic nebrání podpisu smlouvy o dílo. Tak se také 
k 22. 5. 2020 stalo. Možným dovysvětlením by 
mohlo být konstatování, že zadavatel nemá žád-
nou možnost o nabídce dále jednat (pokud se drží 
zásad vnitřního předpisu, popř. zásad uvedených 
v zákoně o zadávání veřejných zakázek). Pokud 
by tak učinil, porušuje již několikrát zmíněný § 6 
zákona.

Nakonec ke konkrétnímu problému: Zjedno-
dušeně řečeno, vícepráce a méněpráce lze přičítat 
a odčítat na základě jednotkové ceny. Pokud tedy 
projekt říká, že bude osazeno X radiátorů v jednot-
kové ceně Y, lze snadno spočítat, o kolik se zvýší 
cena, pokud bude osazeno X+1 radiátor. Položka, 
kterou jste si vybral Vy, je však položka za kom-
plet, tedy vlastně jednotková cena a její pokrácení 
lze opravdu dosáhnout pouze dohodou s druhou 
stranou. Určitě to nejde na základě vyjádření pro-
jektanta (který navíc nakonec soupis více a méně 
prací odsouhlasil). Předpokládáme, že případný 
soud by vyžadoval důkazní břemeno od nás, tj. od 
města Hořovice, pokud by se vůbec chtěl problé-
mem zabývat a pokud by rovnou nekonstatoval, 
že máme splnit ustanovení podepsané smlouvy 
o dílo.

Pokud máte na věc jiný názor, žádáme Vás 
o sdělení, jaké paragrafy zákona o zadávání veřej-
ných zakázek město Hořovice dle Vás porušuje, 
popř. z jakých jiných zákonů tento Váš názor vy-
plývá.

S pozdravem
Ing. Milan Šnajdr

Vedoucí odboru technického a dopravního
MěÚ Hořovice
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník MěÚ Hořovice tímto oznamuje v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samo-
správných celků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o úřednících), vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa:
 

referent/ka odboru organizačního
a obecní živnostenský úřad

Pracovní náplň: Zajišťování provozu podatelny, převzetí a odesílání zásilek a písemností pro MěÚ na příslušné provozovně držitele 
poštovní licence, zaevidování písemností a roztřídění na jednotlivé odbory, vedení evidence objednávek na propůjčení zasedací míst-
nosti, přísálí a sálu, vedení evidence ztrát a nálezů, zajišťování úkolů dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a vedení pokladny 
městského úřadu.
 
Místo výkonu práce: Městský úřad Hořovice.
 
Platové zařazení: 6. platová třída, dle NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů.
 
Pracovní poměr: na dobu neurčitou, zkušební doba 3 měsíce.
 
Předpokládaný den nástupu: 1. ledna 2021, nebo dle dohody
 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ve znění pozdějších předpisů:
n fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, plně svéprávná n státní občan České republiky, popřípadě cizí státní občan s povoleným 
trvalým pobytem na území České republiky, ovládající jednací jazyk n bezúhonnost
 
Jiné požadavky stanovené územním samosprávným celkem pro vznik pracovního poměru:
n středoškolské vzdělání s maturitou (vysokoškolské vzdělání výhodou) n znalost práce na PC (Windows, MS Office) n řidičské opráv-
nění skupiny „B“ n praxe při výkonu veřejné správy výhodou
 
Uchazeč podá k územnímu samosprávnému celku PÍSEMNOU PŘIHLÁŠKU, která musí obsahovat tyto náležitosti:
n jméno, příjmení, titul n datum a místo narození n státní příslušnost n místo trvalého pobytu n číslo občanského průkazu nebo 
dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana n kontaktní spojení GSM a e-mailová adresa n datum a podpis uchazeče
 
Doklady, které zájemce připojí k přihlášce:
n životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
n výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
n ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 
Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 12.00 hod. dne 13. listopadu 2020
 
Místo a způsob podání přihlášky: budova Městského úřadu Hořovice, Palackého náměstí 2, podatelna umístěná v přízemí.
 
Přihláška bude podána v zalepené obálce, označené v levém horním rohu textem:
„NEOTEVÍRAT Výběrové řízení – referent/ka odboru organizačního a obecní živnostenský úřad“
 
Adresa, na kterou lze přihlášku ve výše uvedené lhůtě odeslat: Městský úřad Hořovice, Palackého nám. 2/2 268 01 Hořovice
 
Poučení uchazeče v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
 
Osobní údaje poskytnuté uchazečem v přihlášce a jejích přílohách městu Hořovice jako správci jsou povinně poskytovanými údaji pro 
účely výběrového řízení v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zá-
konů. Neposkytnutí požadovaných osobních údajů má za následek vyřazení uchazeče. Po posouzení přihlášek výběrovou komisí budou 
uchazeči informováni o výsledku výběrového řízení na adresu uvedenou v přihlášce. Nebudou žádní další příjemci osobních údajů 
uchazeče.
 
Po ukončení výběrového řízení je možné si osobně vyzvednout předložené doklady do 16. 12. 2020 u personalistky městského úřadu na 
adrese Palackého nám. 640, v kanceláři č. 109. Po uplynutí této lhůty budou doklady skartovány.
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení i bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu zrušit, nebo nejmenovat žádného 
z uchazečů, kteří doručili přihlášku do funkce referent/ka odboru organizačního a obecní živnostenský úřad.
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kultura

V roce 1915 se narodili 
hned dva muzikanti, kteří pů-
sobili v Hořovicích jako di-
rigenti, pedagogové i ředitelé 
hudební školy. Výjimečný Vik-
tor Kristián spatřil světlo světa 
28. června 1915 v Opavě v ro-
dině správce Zemské nemocni-
ce. V září 1926 začal studovat 
opavské gymnázium, které však 
nedokončil a odmaturoval až 
v roce 1935 na opavské vyšší 
hospodářské škole. Již za studií 
však publikoval své skladby ve 
Studentském časopise, svou Sui-
tu, fantazii pro orchestr, nastudo-
val se studentským orchestrem 
pro školní akademii, v roce 1933 
skladatelsky přispěl do recesis-
tické hry Kaolin a Majolika své-
ho bratra Rudolfa a jeho přítele 
Josefa Hellera (pozdějšího spiso-
vatele a překladatele Zdeňka Jer-
mana). Není bez zajímavosti, že 
oba Kristiány na opavském gym-
náziu vyučoval hořovický rodák, 
historik PhDr. Václav Čepelák 
(1899-1982). Po maturitě Viktor 
Kristián krátce působil jako účet-
ní na velkostatku v Konárovicích 
u Kolína, kde v kostele Povýšení 
svatého Kříže vedl chrámový 
sbor. V září 1937 začal studovat 
teologii, kterou pro uzavření vy-
sokých škol nemohl dokončit. 
V lednu 1938 podlehl tuberkuló-
ze jeho starší bratr Rudolf (1911-
1938), už významný výtvarník, 
karikaturista a novinář. V červ-
nu 1945 se už ženatý třicetiletý 
Viktor Kristián stal sbormistrem 
Velké opery 5. května v Praze, 
kde se podílel na inscenacích 
oper Kunálovy oči, Piková dáma, 
Madam Butterfly, Faust a Marké-
tka a legendární Kašlíkově Car-

men, v níž titulní roli vytvořila 
mladičká bezdědická rodačka, 
posléze významná mezzosopra-
nistka brněnské opery, Jarmila 
Palivcová (1925-2010). Mladý 
hudebník ale u divadla nezůstal. 
V září 1947 byl jmenován prv-
ním ředitelem veřejné Hudební 
školy v Sezimově Ústí.

Vyučoval klavír a housle, vedl 
dětský a mužský sbor, inicioval 
vznik populární Dělnické filhar-
monie pracujících SVIT. O tři 
roky později se stal druhým ře-
ditelem Městského hudebního 
ústavu Josefa Slavíka v Hořovi-
cích. Jeho působení začalo sta-
rostmi o adaptaci budovy zru-
šeného františkánského kláštera 

Hořovičtí hudební jubilanti - dokončení

(1684 - duben 1950), do které 
Místní národní výbor školu pře-
místil, pro potřeby hudební vý-
uky. Bylo třeba odstěhovat kláš-
terní knihovnu (1 650 svazků), 
pořídit inventář a hudební ná-
stroje, a především budovu opra-
vit. Kristián ale nezahálel. Kromě 
řídící a pedagogické práce v hu-
dební škole vyučoval hudební 
výchovu na hořovickém gym-
náziu, vedl gymnaziální sbor, 
dirigoval orchestrální spolek 
Slavík. V roce 1953 se podílel na 
inscenaci Tylova Strakonického 
dudáka s hudbou Václava Dobi-
áše, kterou uvádělo Městské ob-
lastní divadlo Hořovice. V letech 
1956-1962 stál v čele Základní 
hudební školy v Litvínově, kde 
otevřel i výtvarný a dramatický 
obor, založil celostátně úspěšný 
dětský sbor Vlaštovičky a de-
chový orchestr. V témže období 
v Litvínově působil v Hořovicích 
dobře známý propagátor díla 
Václava Hraběte Mirek Kovářík 
(1934-2020), jehož hudební a di-
vadelní aktivity probíhaly právě 
v sále Kristiánovy hudební ško-
ly. Po roce 1962 Viktor Kristián 
působil na hudebních školách 
v Mostě a Horním Jiřetíně, diri-
goval úspěšný dechový orchestr 
při Závodním klubu Chemic-
kých závodů v Záluží u Mostu 
a působil i ve vedení Klubu seve-
ročeských skladatelů. Jeho talen-

tovaný syn Petr (1950-2001) hrál 
od počátku 70. let ve skupině 1. 
houslí České filharmonie.

Čtvrtým letošním hudebním 
jubilantem je rodák z malé ves-
ničky Svatá u Berouna, housli-
sta, dudák, pedagog a skladatel, 
Vojtěch Hrubý (1915-2006). Ten 
byl v roce 1930 přijat na Praž-
skou konzervatoř do houslové 
třídy Ševčíkova žáka Jindřicha 
Baštaře (1879-1937), ale z fi-
nančních důvodů přestoupil na 
obchodní školu a hudbu (hous-
le, violoncello a flétnu) a studo-
val soukromě. Posléze pracoval 
jako kancelářský praktikant, 
v roce 1945 se mu podařilo složit 
státní zkoušku z hudby, odmítl 
místo v Armádním uměleckém 
souboru a přestěhoval se do Ka-
daně (1946), kde v Žatecké ulici 
otevřel první soukromou ka-
daňskou hudební školu. Založil 
zde Kadaňské smyčcové kvarte-
to (1947), z jehož iniciativy byly 
pořádány tzv. Kadaňské hudební 
středy pod patronací Josefa Pá-
leníčka (1914-1991), klavírního 
virtuosa, sólisty České filhar-
monie a člena Českého tria. Na 
podzim roku 1950 se Vojtěch 
Hrubý stal zakládajícím ředitel 
Městského hudebního ústavu 
v Kadani. Přes nabídku z Karlo-
varského orchestru na místo di-
rigenta zůstal věrný pedagogické 

Zleva PetrKristián a Rudolf Novosad v roce 1981
v Carnegie Hall.

Viktor Kristián v Litvínově - sbor Laštovičky.
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Zámecká nokturna
Filip Strejc hostem pořadu 

Hvězdy jako hvězdy
Srdečně zveme všechny 

příznivce ke sledování živého 
vysílání FÉNIX RÁDIA v so-
botu 14. listopadu od 15 do18 
hodin. V pořadu HVĚZDY 
JAKO HVĚZDY bude vyprá-
vět a zpívat student Základní 
umělecké školy Josefa Slavíka 
Hořovice ve třídě Květuše Er-
nestové Filip Strejc. Po celou 
dobu vysílání mu mohou po-
sluchači zasílat pozdravy, vzka-
zy a otázky prostřednictvím 
sms a také skype. Informace na 
sociálních sítích FÉNIX RÁ-
DIA a www.fenixradio.net

práci a 1. září 1954 byl jmenován 
třetím ředitelem tehdy Základní 
hudební školy Josefa Slavíka Ho-
řovice. V jeho ředitelském obdo-
bí proběhly velkolepé oslavy 150. 
výročí narození houslového vir-
tuosa Josefa Slavíka (1806-1833). 
Státní nakladatelství krásné li-
teratury, hudby a umění vydalo 
dílo Stanislava V. Klímy Josef 
Slavík s podtitulem Život a dílo 
velkého českého houslisty a mu-

zejní odbor Závodního klubu 
Obchodních tiskáren Hořovice 
práci zmíněného PhDr. Václava 
Čepeláka a PhDr. Bořivoje Mi-
kody Josef Slavík.

V březnu 1956 se v Hořo-
vicích konala přednáška PhDr. 
Bohumíra Petra o životě a díle 
Josefa Slavíka, po níž houslový 
virtuos Václav Rábl zahrál ně-
které Slavíkovy skladby, které 
všechny souborně provedl již 

v roce120. výročí Slavíkovy smr-
ti. V průběhu oslav byl instalo-
ván pomník se Slavíkovou bus-
tou od akademického sochaře 
Antonína Lhotáka (1897-1975) 
v parku před nynější Základní 
uměleckou školou Josefa Slaví-
ka Hořovice. Hned v následu-
jícím roce došlo zásluhou ře-
ditele školy Vojtěcha Hrubého 
k rozmachu kulturně hudebního 
života v Hořovicích. Bylo založe-
no Slavíkovo smyčcové kvarteto 
(1956-1961) a rozsáhlý koncert-
ní cyklus Slavíkovo hudební léto 
(později Slavíkovy Hořovice), 
který byl zrušen až v padesá-
tém roce svého trvání (2007). 
Během svého působení v Hořo-
vicích Vojtěch Hrubý dirigoval 
Symfonický orchestr Podbrd-
ska, Symfonický orchestr a sbor 
Hořovice, byl členem orchestru 
Závodního klubu Králodvor-
ských železáren a Komorního 
orchestru Beroun. V oblasti scé-
nické hudby spolupracoval s ho-
řovickým Městským oblastním 
divadlem. Z Hořovic vedla cesta 
Vojtěch Hrubého do hudebních 
škol v Berouně, do Zruče nad 
Sázavou, až se v roce 1969 stal 
ředitelem Lidové školy umění ve 
Strakonicích, na které vyučoval 
ještě v roce 1993.

Zde zavedl hru na dudy, pro 
své žáky vytvořil instruktivní 
Školu na dudy a Etudy na dudy, 
působil v Prácheňském souboru, 
založil Strakonickou dudáckou 
muziku, podílel se na organizaci 
Strakonického dudáckého fes-
tivalu. Zemřel jednadevadesáti-
letý v roce 2006 a je pochován 
v rodné Svaté. Synové z druhé-

ho manželství, Vojtěch a Tomáš 
Spurní, jsou úspěšní profesio-
nální hudebníci. V roce 100. vý-
ročí jeho narození (2015) vydala 
Pošumavská dudácká muzika 
publikaci jeho skladeb pro dudy 
a dudáckou muziku Zadudej, 
dudáčku, jak umíš… a Město 
Strakonice mu udělilo čestné ob-
čanství in memoriam.

Květuše Ernestová
ZUŠ Hořovice

Antonín Lhoták při odhalení pomníku Josefa Slavíka
v Hořovicích.

V pozadí vlevo ZUŠ v Hořovicích v roce 1965.

Vojtěch Hrubý
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Pečujete o nemocného člena rodiny?
Využijte možnost konzultací
s lékařkou Evou Kašparovou

Centrum pro komunitní práci střední Čechy (CPKP) posky-
tuje na Hořovickuporadenské a další služby rodinám, které 
dlouhodobě pečují o své nemocné blízké nebo o děti se zdravot-
ním postižením. Nově nabízí možnost telefonicky či e-mailem 
konzultovat zdravotní stav nemocného člena rodiny s praktic-
kou lékařkou a internistkou MUDr. Evou Kašparovou.

n Paní doktorko, s čím se na 
Vás mohou lidé obrátit?

Mohou se na mne obrátit rodi-
ny, které se v domácím prostředí 
starají o někoho blízkého, kdo je 
například po náročné operaci nebo 
se jeho zdravotní stav dlouhodobě 
nelepší či zhoršuje. Klientem může 
být třeba rodina, která se rozhoduje 
o tom, zda se zvládne postarat o dě-
dečka, který je po mozkové mrtvici. 
Nemají dostatek informací o dia-
gnóze a netuší, jak se jeho zdravot-
ní stav může do budoucna vyvíjet. 
Nebo naopak mají informací mno-
ho a potřebují si je utřídit.

n Jak může konzultace s Vámi 
rodinám pomoci?

Nejprve musím říci, že moje 
role je poradenská, konzultační. 
Nezastupuji ošetřujícího prak-
tického nebo odborného lékaře, 
ale působím jako taková spojka 
mezi odbornou, medicínskou péčí 
a laickou péčí rodiny. Mohu peču-
jícím například vysvětlit, co se píše 
v lékařské zprávě tak, aby tomu 
rozuměli. V každodenní práci lé-
kařů, a to znám sama ze své praxe, 
zbývá na rozhovor s pacienty a je-
jich rodinnými příslušníky jen vel-
mi málo času. Tady se jim mohu 
věnovat dostatečně dlouho tak, 
aby si byli jisti, že jsme na všech-
ny jejich důležité otázky společně 
odpověděli.

n Lidé někdy lékařům nedů-
věřují a mají dojem, že by toho 
pro ně mohli udělat více, nebo 
si myslí, že by měli zvolit jiný 
postup.

Ano, s tím se v praxi také často 
setkávám. Navíc pečující rodina 
bude vždycky přemýšlet o tom, 
jestli nelze například pro uzdrave-
ní nemocného otce vyzkoušet ješ-
tě další možnosti. K tomu je dobré 
znát nejen zdravotní stav člověka, 
o kterého rodina pečuje, ale také 
celkovou situaci rodiny. Nemohu 
předpisovat jiné léky nebo vy-
šetření, to přísluší ošetřujícímu 
lékaři, ale mohu rodině – je-li to 
vhodné – navrhnout ještě další 

možnosti jak postupovat. Je pak na 
nich, jestli je využijí či je prodisku-
tují s ošetřujícím lékařem. Mohu 
také pečující podpořit v tom, aby 
se nebáli se lékařů zeptat na to, co 
potřebují vědět.

n Mají si lidé na konzultaci 
s Vámi něco připravit, třeba 
lékařské zprávy?

Přesně tak, lékařská zpráva mi 
velmi usnadní porozumět a po-
soudit konkrétní situaci nemoc-
ného i jeho rodiny. Dozvím se 
z ní, jak se nemoc vyvíjí, jaké léky 
pacient užívá, jaké léčebné postu-
py zabraly a které naopak nefun-
gují. Pacient i jeho rodina někdy 
potřebují slyšet druhý názor nebo 
se ujistit v tom, že zvolený postup 
lékařů je ten správný.

n Jakým způsobem konzul-
tace s Vámi probíhají? Jak se 
mohou lidé na konzultace ob-
jednat?

Pro obyvatele Hořovic a okol-
ních obcí nabízím telefonické 
a e-mailové konzultace. Také je 
možnost využít osobní konzulta-
ce, které probíhají vždy v pondělí 
v kontaktním místě na Dobříši. Ve 
výjimečných případech je možné 
domluvit konzultaci v domácím 
prostředí. Poradenství je zdarma. 
Konzultaci je vždy nutné předem 
domluvit s koordinátorkami po-
moci:
Věra Kutáčová tel: 607 099 719,
e-mail: pecujici.horovicko@cpkp.cz
Petra Štěpová, tel: 773 661 130,
e-mail: petra.stepova@cpkp.cz

Poradenství je hrazené z projek-
tu „Pečovat a žít doma je normální 
2 – podpora neformálních pečo-
vatelů na Berounsku, Dobříšsku 
a Hořovicku“, č. CZ.03. 2. 60/0.0/0.
0/18_088/0010755, který je finan-
cován z ESF prostřednictvím Ope-
račního programu Zaměstnanost. 
Projekt realizuje od ledna 2020 do 
června 2022 Centrum pro komu-
nitní práci střední Čechy (CPKP).

Za CPKP rozhovor vedla
Petra Klvačová

Pečující na Hořovicku 
mohou zdarma využít 

tuto nabídku:
Odborné poradenství se speciální
pedagožkou Mgr. Jitkou Hatinovou

Byla Vašemu dítěti stanovena závažná diagnóza? Pečujete dlou-
hodobě o dítě či dospělého s postižením a potřebujete poradit? 
Nemusíte na to být sami. Nabízíme možnost konzultací se zkuše-
nou speciální pedagožkou: poradenství v oblasti celkového rozvoje 
dítěte – psychomotoriky, smyslového vnímání, komunikace apod., 
pomoc s výběrem vhodné školky nebo školy, zprostředkování kon-
taktů na odborníky z oblasti školství, zdravotnictví, sociální práce, 
logopedie apod., poradenství týkající se bezbariérových úprav bytu 
či kompenzačních pomůcek.

Konzultace s lékařkou
MUDr. Evou Kašparovou

Pečujete o dlouhodobě nemocného člena rodiny? Vrací se Váš 
blízký z nemocnice domů a nevíte, zda péči v domácích podmín-
kách zvládnete? Nerozumíte lékařským zprávám a potřebujete 
je vysvětlit? Chybí Vám informace o diagnóze nebo o tom, jak se 
bude nemoc vyvíjet? Nebo máte naopak informací mnoho a po-
třebujete si je utřídit? Pomohl by Vám názor druhého lékaře a kon-
zultace s ním?

Odborné poradenství s psycholožkou
Mgr. Bohumilou Vokáčovou

Máte pocit, že péče o Vaše dítě, rodiče nebo jiného blízkého je 
někdy nad Vaše síly? Nemáte čas na odpočinek? Čas pro sebe? Cí-
títe se vyčerpáni? Nevíte, jak dál? Nemáte na koho se obrátit? Po-
třebujete se poradit?

Fyzioterapie a rehabilitační cvičení
s Mgr. Mikulášem Hegerem

Trápí Vás bolesti zad či pohybového aparátu? Pokud hledáte 
cestu k úlevě od bolesti, využijte nabídku ošetření a rehabilitačního 
cvičení s fyzioterapeutem.

Masáže s Pavlou Klimentovou
Masáží zad, šíje a nohou lze zklidnit psychiku, navodit pocit po-

hody a potřebné relaxace, přispět k zotavení bolavého a unaveného 
svalstva či dokonce odstranění bolesti. Masáž je osvědčená techni-
ka a prevence onemocnění pohybového aparátu.

Sebepéče a regenerace pleti
s Martinou Nepivodovou

Pečujte o sebe a využijte nabídku kosmetického ošetření pleti 
od zkušené terapeutky.

Individuální podpora je poskytována výhradně pečujícím, 
kteří podepsali souhlas se zapojením do projektu. Odborníky lze 
kontaktovat až na základě uzavření dohody o účasti s koordiná-
torkou pomoci, která Vám předá poukaz pro čerpání nabízené 
podpory nebo domluví termín konzultace.
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n Galerie Starý zámek

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

n do 30. 11. 2020
JIŘÍ VYDRA - „S HUDBOU V SRDCI“
Kresby, sochy, obrazy… Výstava bude opět 
přístupná po uvolnění opatření - prodlou-
ženo do 30. 11. 2020. Otevřeno: Pá, So, Ne od 
10:00 do 18:00.

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

n HODINY PRO VEŘEJNOST
PONDĚLÍ       12:00 – 17:00
ÚTERÝ  8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
STŘEDA        12:00 – 17:00
ČTVRTEK 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
PÁTEK  Zavřeno
SOBOTA  8:00 – 11:00 (sudé týdny)
Sobota pro veřejnost:14. a 28. 11. otevřeno 
od 8:00 do 11:00!

n 24. 11. 2020 od 17:30
JANTAROVÁ KOMNATA
– MILAN ZACHA KUČERA
Beseda s promítáním. Rezervace nutná na tel. č. 
604 199 304

Vrbnovská 30 / 1 (areál Starého zámku)
www.mkc-horovice.cz
tel. 732 512 821, 321 338 230
email: ic@mkc-horovice.cz

n HODINY PRO VEŘEJNOST
Po – Pá: 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
So: 9:00 – 11:00, 12:00 – 15:00
Ne: zavřeno

n Společenský dům

Nádražní 606, Hořovice
tel.: 732 512 821

SPOLEČENSKÝ DŮM
n 4. 11. 2020 od 19:00
VE DVOU TOUR - ZRUŠENO!
n 17. 11. 2020 od 15:00
MICHALOVI MAZLÍČCI

TANEČNÍ PODZIM 2020 (16. sezóna)
Mládež a dospělí, pátky od 11. 9. 2020
Mládež – začátečníci H7; 18:30–20:30
Dospělí - středně a více pokročilí H4; 20:40–22:15
Dospělí, pondělky od 5. 10. 2020
Dospělí – středně pokročilí H3; 18:00–19:30 
Dospělí – mírně pokročilí H2; 19:30–21:00
Dospělí – začátečníci H1; 21:05 - 22:35

PŘIPRAVUJEME:
n 15. 12. 2020 od 19:00
4TET
n 27. 3. 2021 od 19:30
MIG 21
n 20. 4. 2021 od 19:00
OLYMPIC
n 12. 5. 2021 od 19:00
VLADIMÍR MIŠÍK
n Listopad 2021
OSM EUR NA HODINU

n Klub Labe

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

n 13. 11. pátek od 20:00
MATEŘSKÁ.COM
n 25. 11. středa od 19:00
POEZIE VE STŘEDU
n 27. 11. pátek od 19:00
CASANOVA NA DUCHCOVSKÉM 
ZÁMKU - Divadlo na Vísce
Hořovická premiéra. Překlad: Josef Balvín, 
úprava a režie: Slávka Hozová, audio a výběr 
hudby: Carlo Hasman, hrají: Giacomo Casano-
va - Ivo Kubečka j.h., Žofie - Katka Hasmanová. 
Vstupné dobrovolné.

PŘIPRAVUJEME:
n 9. 12. středa od 19:00
MOST PŘES ŘEKU KWAI:
KNIHA, FILM A REALITA
Přednáška Ing. Petra Ježka. Známý román 
Pierra Boulle a v roce 1957 režisérem Davidem 
Leanem natočený film mají jen málo společné-
ho s tvrdou skutečností a nelidskými podmín-
kami, ve kterých byli přinuceni spojenečtí vo-
jáci, zajatí Japonci, budovat železnici. Stopy po 
ní můžete v pohraničních horách jihovýchodní 
Asie nalézt ještě dnes a samotný most se stal vy-
hledávanou turistickou atrakcí.
n 12. 12. sobota od 20:00
GARAGE A TONY DUCHÁČEK
n 18. 12. pátek od 19:00
CASANOVA NA DUCHCOVSKÉM
ZÁMKU - repríza

n Informační centrum

n Knihovna Ivana Slavíka

Na základě Nařízení vlády ČR jsou knihovna i informační centrum do 3. 11. 2020 uzavřeny.
Avizované akce se uskuteční pouze v případě uvolnění epidemiologických opatření,

pro aktuální informace sledujte weby: mkc-horovice.cz, mesto-horovice.cz a FB.! !
n AKTUÁLNÍ PŘEDPRODEJ:
Zakoupené vstupenky na jakékoliv jarní 
neuskutečněné představení zůstávají v plat-
nosti i v novém termínu.
4 VE DVOU TOUR Lenka Nová a Petr Ma-
lásek. Koncert zrušen bez náhrady. V Infor. centru 
vracíme peníze proti zakoupeným vstupenkám!
4 MANUÁL ZRALÉ ŽENY HALINA PAW-
LOWSKÁ, Představení zrušeno. V Infor. centru 
vracíme peníze proti zakoupeným vstupenkám!
4 MICHALOVI MAZLÍČCI, 17. 11. od 15:00, 
SD Hořovice. Cena místenky je 200 Kč, 185 Kč
4 4TET, 15. 12. 2020 od 19:00, SD Hořovice. 
Cena místenek 590 Kč.
4 MIG 21, 27. 3. 2021, od 19:30, SD Hořovice. 
Cena vstupenky 395 Kč.
4 OLYMPIC, 20. 4. 2021, od 19:00, SD. Cena 
místenek: 690 Kč, 650 a 590 Kč.
4 VLADIMÍR MIŠÍK, 12. 5. 2021 od 19:00, 
SD, Cena místenek: 300 Kč, 350 Kč a 390 Kč.
4 OSM EUR NA HODINU, SD Hořovice, 
nový termín: listopad 2021
n V IC získáte bezplatně informační měsíčník 
Hořovický Měšťan a Náš region.

n Evangelický kostel

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

4 Po dobu nouzového stavu nabízíme online 
bohoslužby. Bližší informace a aktuality ohledně 
platnosti akcí vzhledem k opatřením proti ko-

Římskokatolická farnost Hořovice
zve na

SLAVNOSTNÍ KONCERT
u příležitosti dokončení

rekonstrukce varhan
v kostele sv. Jiljí na Vísce.

Neděle 8. listopadu v 16:00

Vystoupí přední čeští umělci: Irena Chřib-
ková, titulární varhanice Baziliky sv. Ja-
kuba v Praze, Jan Verner, koncertní mistr 
Hudby Hradní Stráže.
Program: J. S. Bach, J. Clarke, M. Charpen-
tier a další mistři

ROZSVĚCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

MKC Hořovice po dohodě s ve-
dením města nebude v letošním roce 
pořádat akci Rozsvěcení vánočního 
stromu s programem a trhem. Strom 
se rozsvítí první adventní neděli 29. 11. 
v 17 hodin bez programu a proslovu. 
Toto rozhodnutí je na základě vládních 
opatření a nařízení v ČR a nelepšícího 
se stavu.
Děkujeme za pochopení.
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Spolek Sedmikráska 
informuje

Z DŮVODU ZÁKAZU VLÁDY ČR 
BYLA POZASTAVENA I VEŠKERÁ ČIN-
NOST SPOLKU SEDMIKRÁSKA. TAK 
TEDY VYČKÁVÁME A SLEDUJEME 
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ.

Přesto jsme se rozhodli věnovat čas přípra-
vě akcí, které se možná ani neuskuteční. Proto 
připravujeme tradiční Svatomartinský prů-
vod (15. 11.), Vánoční dílničky spojené s trhy 
a rozsvícením stromku (29. 11.) a nakonec 
Mikulášské čtení (5. 12.). Třeba se najdou sku-
linky a sejdeme se.

Děkuji všem za podporu a pomoc s pří-
pravou. Nutností pro všechny je sledovat naše 
webové stránky a řídit se nařízením vlády. 
O každé akci se rozhodne na poslední chvíli.

Hodně síly všem, pohodové a zdravé dny!
Bližší informace o připravovaných akcích
Renata Babelová, tel.: 792 31 950
e-mail: sedmikraska-os@seznam.cz
web: www.sedmikraska-horovice.cz

Hořovický tenis slaví nevídaný úspěch. 
V pondělí 28. září se odehrálo finále mistrovství 
České republiky družstev v nejmladší věkové 
kategorii do sedmi let. Oddíl TK Hořovice měl 
na kurtech pražské Sparty, kde se vyvrcholení 
celosezonní klubové soutěže konalo, dvojí za-
stoupení. Kmenový hráč Hořovic Andreas Zýka 
byl v letošním ročníku na hostování právě ve 
Spartě a reprezentoval tak na mistrovství výběr 
Prahy. Vilém Plecitý dovedl Hořovice do finále 
krajské soutěže a svými výkony si řekl o nomi-
naci do výběru Středočeského kraje.

Kvůli deštivému počasí a hygienickým 
opatřením se celý finálový turnaj, který svedl 
dohromady osm nejlepších krajských výběrů 
z celé republiky, uskutečnil v komorní atmo-
sféře uzavřené haly bez diváků. Ti tak přišli 
o velké tenisové bitvy. Andreas se společně 
s celým výběrem Prahy zapotil již v prvním 
kole. Los proti celku z hlavního města posta-
vil jihomoravský tým složený především ze 
zástupců Prostějova. I díky jedné výhře ho-
řovického reprezentanta slavili Pražané těsný 
postup do semifinále.

Středočeši si v prvním kole poradili s vý-
běrem Severomoravského tenisového svazu 
a v semifinále narazili právě na favority z Pra-
hy. Tým složený především ze Sparťanů proká-
zal kvality a nezaváhal ani v semifinále ani ve 
finále proti výběru ze severních Čech. Vilém 
si po prohraném semifinále musel bronzovou 
medaili za třetí místo společně s ostatními 
hráči středočeského výběru vybojovat.

Proti celku východních Čech to byla velká 
bitva. Tu definitivně rozhodl až v posledním 
zápase celého dne právě zástupce TK Hořovi-
ce, ten nakonec dvěma výhrami pomohl k cel-
kovému vítězství 5:3 a k nečekanému zisku 
trofeje Středočechů. „Jsme na vás strašně pyš-
ní! Makáte hodiny a hodiny na kurtu a dnes 
vám to krásně cinklo,“ přispěchal s gratulací 
za TK Hořovice klubový trenér Jan Zýka. Však 
také bylo k čemu gratulovat. Kluci si domů do 
Hořovic vezli poháry za první a třetí místo na 
mistrovství republiky. (pl)
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n Na snímku Andreas Zýka s Vilémem Pleci-
tým areálu Sparty bezprostředně po zápasech 
s poháry. Foto: Archiv Vilém Plecitý

4 21. 11. 2020 od 9:20
Pěší komentovaná vycházka s průvodcem do 
Brd. Vydáme se pěšky k jednomu z posledních 
pralesů v Brdech. Sraz v 9:20 u autobusové za-
stávky na návsi v Křešíně. Náročnost středně 
těžká, vhodné pro děti starší 10 ti let. Délka cca 
11 km. Návrat mezi 13:00 až 14:00.
4 24. 11. 2020 v 17:00
Přednáška na podporu zdraví esenciálními 
oleji s ochutnávkou. Téma je „Hormonální 
systém žen“. Esenciální oleje vám pomohou 
při problémech s otěhotněním, menopauzou, 
návaly horka, cystami i myomy. Přednáška se 
koná na adrese Cvočkařská 286/1, Hořovice.
Na obě akce je potřeba rezervace. Přihlášky 
a informace na tel.: 603 964 553 Marcela Gan-
na Flídrová. Více na www.syringa-czech.cz.

n Syringa

ZÁMEK ZBIROH
4 Zámecká expozice otevřena denně 10-17 hod. 
Tel.: 371 784 598; e-mail: info@zbiroh.com
4 Sobota 14. listopadu od 11:00
Svatomartinské posvícení
U příležitosti oslav svátku sv. Martina se na nádvoří 
uskuteční tradiční setkání předních českých 
a moravských vinařů s bohatým doprovodným 
programem. Prezentace a ochutnávka vín od dvou 
desítek vinařství, cimbálová muzika, stylový jar-
mark či příjezd sv. Martina s družinou. Dále mohou 
na pečené husy a posvícenské koláče v zámecké 
krčmě nebo komentované prohlídky zámku.

n Zbiroh

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

4 5. 11. od 18:00 Hvězdárna dětem, od 19:30 
Pohádky z hvězd - O měsíčním mužíčkovi 
od 20:00 Večer pod hvězdami - pozorování 
noční oblohy
4 13. 11. od 18:00 - Lampionový průvod

n Žebrák

Tenisové zlato a bronz do Hořovicronaviru najdete na webových stránkách www.
horovice.evangnet.cz
4 29. 11. 2020 - Koncert a výstava
Během vánočních tvořivých dílniček a trhů na 
Palackého náměstí zavítejte i do evangelického 
kostela. Dopoledne máte možnostshlédnout 
fotografickou výstavu. Na večer připravujeme 
hudební program!
8:30 Bohoslužby otevřené všem
10:00 - 12:00 Fotografická výstava
“Židovské památky ze země a z výšky”
17:30 Koncert - podrobnosti na webu
V době nouzového stavu prohlídky výstavy a kos-
tela na požádání (tel.: 606 891 369). Vstup zdarma.


