
Na začátku roku bývá zvykem si 
přát hodně zdraví. Možná jsme ani 
netušili, jak silný význam toto přá-
ní bude mít právě v roce letošním. 
Koronavirus neustupuje a dokonce 
se zdá, že spíše sílí. Sílí nejen u nás, 
ale i v celé Evropě a ani zbytek světa 
na tom není o moc lépe.

Konkrétně město Hořovice se 
pohybuje se stavem okolo stovky 
aktivně nemocných, aktuálně čtyři 
případy jsou hospitalizovány a osm 
s covidem dosud zemřelo. Vývoj, 
který v našem regionu odborníci 
predikují, není o „šťastných zítřcích“, 
i když situace v druhé polovině led-
na se jeví jako o něco málo lepší.

Bohužel vážná situace trvá v ce-
lém Středočeském kraji. K datu 
7. ledna bylo v kraji 17 140 nakaže-
ných a za den přibývá okolo 2 600 
nových případů. Většina nakaže-
ných patří do věkové kategorie nad 
61 let. Nejhorší je ovšem problém 
obsazenosti lůžek ve středočeských 
nemocnicích. Středočeské nemoc-
nice disponují zhruba 268 volnými 
lůžky pro covidové případy a tato 
kapacita při vývoji pandemie odpo-
vídajícímu stavu na počátku roku 
byla by zcela vyčerpána k 20. lednu. 
Středočeši mají výhodu blízkosti 
Prahy, tedy ta jediná v tuto chvíli 
může pomoci. K výše uvedenému 
datu ve Středočeském kraji nemoci 
podlehlo 1 257 nemocných. Díky 
stoupajícímu počtu úmrtí přestá-
vají zvládat své aktivity také středo-
česká krematoria, a tak kraj a stát 
nakupuje chladící boxy.

V celé řadě sociálních zařízení 
a nemocnic pomáhá Armáda Čes-
ké republiky, bez které by zdravot-
nický systém už možná kolaboval. 
Ve středních Čechách armáda 
pomáhá na Kladně, v Příbrami, 
Benešově nebo Čáslavi. Hořovice 
zatím tuto možnost nevyužily, ať 
již se bavíme o Domově Na Výsluní 
i o hořovické nemocnici.

Vzhledem k tomu, že prakticky 
veškerá nařízení vlády selhávají, 
a to především díky neukázněnos-
ti nás všech, jedinou cestou jak se 

bránit nákaze je očkování. Jak zná-
mo, registrační systém umožnil 
registraci starších osmdesáti let od 
15. ledna. Všichni ostatní pak bu-
dou mít možnost se zaregistrovat 
od 1. února. S registrací je seni-
orům připraven pomoci i odbor 
sociálních věci hořovického měst-
ského úřadu.

Středočeský kraj zřizuje dvě 
očkovací centra na okrese Beroun, 
jedno v hořovické nemocnici a dru-

hé v nemocnici v Berouně. Navíc 
od 1. dubna v Berouně vznikne 
ještě jedno velkokapacitní očkova-
cí centrum, jeho umístění se zatím 
řeší. Kraj bude mít k dispozici asi 
153 000 vakcín do konce měsíce 
března. Samozřejmě, že s očková-
ním se počítá i v dalších měsících, 
přesná čísla o počtu vakcín však za-
tím nejsou k dispozici.

Na počátku roku si také lidé dá-
vají různá předsevzetí. Možná by 

stálo za úvahu, kromě obvyklého 
zhubnutí nebo konce s kouřením, 
dát si předsevzetí, že tento rok ve 
zdraví přežijeme. Ještě by se mož-
ná toto předsevzetí dalo doplnit 
o ochotu udělat vše pro zdraví na-
šeho okolí.

I když s celou řadou rozpaků, 
nechám se očkovat.

S úctou
Dr. Ing. Jiří Peřina

starosta města Hořovice

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.

Hořovice(leden2012).indd   1 20.12.11   8:33
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n NEJLEPŠÍM SOUTĚŽNÍM PĚVCEM Základní umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice se již popáté 
stal MARTIN JIRÁK. V uplynulém roce z devatenácti soutěžních startů v sólovém i komorním zpěvu pro-
měnil v ocenění úžasných sedmnáct, přičemž devětkrát zvítězil. Více na str.10. Foto: Libor Knížek

Koronavirus rozhodně neustupuje

Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství MěÚ Hořovice nabízí se-
niorům pomoc při registraci na očkování proti COVID – 19. Tuto pomoc 
mohou využít i lidé, kteří se nemohou sami přes internet zaregistrovat.

O pomoc s registrací mohou zájemci požádat v kancelářích odboru ve 
3. patře budovy Městského úřadu Hořovice, Palackého nám. 640. Lidé se 
mohou objednat na telefonním čísle 311 545 341, nebo mohou přijít osob-
ně v úředních hodinách.!

POMOC SENIORŮM PŘI REGISTRACI
NA OČKOVÁNÍ PROTI COVID – 19
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Jaký měl být a jaký nakonec byl rok 2020 
v hořovické knihovně? „Měl být bohatý na akce, 
v březnu se ale začaly rušit,“ konstatovala vedou-
cí Knihovny Ivana Slavíka Martina Stelšovská. 
Vedle zrušených akcí ale nakonec připomíná 
i ty, které se podařilo uskutečnit. V lednu 2020 
to bylo šest akcí pro děti z místní Městské ma-
teřské školy, vzpomínkový večer na hořovického 
básníka, spisovatele a překladatele Ivana Slaví-
ka a v neposlední řadě setkání účastníků hry 
Lovci perel. „Další akcí, která se konala přímo 
v knihovně, byla až zářijová beseda s názvem Ki-
neziologie s Miloslavou Rutovou,“ poznamenala 
Martina Stelšovská.

Ale ani v době nařízených omezení akce 
knihovny zcela neskončily. Konaly se online. 
Řadí se k nim například online soutěž s příhod-
ným názvem Knihy pod rouškou tajemství, Ad-
ventní soutěž pro dospělé nebo online soutěž se 
Čtyřlístkem pro děti.

Adventní soutěž patří mezi tradiční akce 
knihovny, jejími tématy jsou vždy Vánoce a ad-
vent. To, co se mění, jsou ukázky. S Adventní 
soutěží roku 2020 byly spojené čtyři současné 
české autorky, zmínit můžeme Janu Bryndovou 
nebo Kateřinu Dubskou. Zajímavostí také je, že 
tato soutěž přilákala nejen čtenáře z Hořovic, ale 
například i čtenářku z Kroměříže.

Čekání na Ježíška
A děti? Ty se bavily také. Hořovická knihovna 

pro ně letos připravila opravdovou lahůdku – če-
kání na Ježíška si chlapci a děvčata mohli krátit 
se známými postavičkami Čtyřlístku. „Děkujeme 
redakci časopisu Čtyřlístek za možnost použití 
známých postaviček, soutěž děti velmi bavila,“ 
prohlásila vedoucí hořovické knihovny Martina 
Stelšovská s tím, že odměnou pro dva vylosova-
né účastníky byla kniha Čtyřlístek, ostatní získali 
časopis Čtyřlístek. Pokud si někdo ještě cenu ne-
vyzvedl, může tak učinit kdykoliv v době otevře-
ní knihovny.

Do seznamu aktivit hořovické knihovny patří 

ještě fotosoutěž s názvem Čtu, čteš, čteme. Začala 
loni v létě a je prodloužená až do konce letošní-
ho února. Zatímco v letních měsících účastníci 
fotografie pořizovali, od října byly fotografie 
v prostorách knihovny vystavené, dále i na webu 
knihovny. Od října jim také lidé mohli přidělo-
vat hlasy. A to mohou všichni udělat ještě i nyní. 
Fotografie jsou zveřejněné nejen na webu 
Městského kulturního centra Hořovice mkc-
-horovice.cz v záložce Knihovna – Fotogalerie 
knihovna, ale i na webu rajce.idnes.cz, do vy-
hledávače zadejte: fotosoutěž 2020 kategorie a, 
fotosoutěž 2020 kategorie b.

Přesunuté akce
Cestovatel, spisovatel a fotograf Petr Nazarov 

do knihovny přijet nemohl, stejně tak i spisovatel 

Milan Zacha Kučera. Oba autoři by se ale měli do 
Hořovic přeci jenom vypravit. Přednáška s Mi-
lanem Zachou Kučerou s názvem Záhady jan-
tarové komnaty je přesunuta na čtvrtek 13. října 
a beseda s Petrem Nazarovem na čtvrtek 1. listo-
padu 2021.

Na konec ledna bylo naplánované ocenění 
účastníků hry Lovci perel. Vzhledem k situaci 
se uskutečnilo online. Podrobnosti přineseme 
v březnovém vydání Hořovického Měšťana a na 
webu MKC Hořovice.

Konání doprovodných akcí v letošním roce 
bude vždy přizpůsobeno aktuální situaci. Zá-
stupci hořovické knihovny věří, že se jich řada 
opravdu uskuteční.

Stejně tak doufají, že knihovna bude otevřena 
čtenářům. V loňském roce se po celý rok střídal 
standardní provoz s variantami výdejní okénko, 
nebo zcela zavřeno. Přestože byla v loňském roce 
Knihovna Ivana Slavíka řadu týdnů uzavřena, na 
počtu výpůjček se to neprojevilo. V roce 2019 jich 
bylo celkem 42 165, v roce 2020 celkem 42 960.

Už v květnu byl nainstalovaný bibliobox, 
o který měli čtenáři od počátku velký zájem, 
a vracení knih fungovalo bez problémů. Bib-
liobox mohou čtenáři využívat i nadále, nejen 
při případném uzavření knihovny, umístěný je 
na nádvoří Starého zámku - naproti vchodu do 
knihovny.

I v hořovické knihovně byl rok 2020 nepřed-
vídatelný, režim se zde musel přizpůsobit všem 
vládním nařízením, ale třeba i rekonstrukci zá-
zemí. Při uzavření se šily roušky, pracovalo se na 
údržbě knihovnického fondu, na opravách knih, 
na jejich přebalování. Vedle nákupu nových knih 
a jejich zpracování se připravovaly zmíněné 
a další doprovodné akce. Můžeme uvést i jed-
nu novinku. V rámci úspor energie byly mezi 
vstupní prostor a půjčovnu nainstalované nové 
skleněné dveře.

Knihovnice Martina Stelšovská, Marcela Lab-
ská a Eva Kocourková se těší na všechny čtenáře.

(var)

Rok 2020 v hořovické knihovně

n Miloslava Rutová. 2x foto: (ek)

Hořovická Knihovna Ivana Slavíka byla v loňském roce s ohledem na vládní nařízení několik týdnů uzavřena, na výpůjčkách 
se to ale neprojevilo. V roce 2019 jich bylo celkem 42 165, v roce 2020 dokonce o několik set více – 42 960.

n Jednou z akcí, která se mohla v loňském roce v hořovické knihovně uskutečnit, byla beseda s názvem Kineziologie s Miloslavou Rutovou.
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Jarní Almanach gymnázia
Letos v květnu oslaví Gymná-

zium Václava Hraběte Hořovice 
s tímto názvem své 20. narozeniny. 
Při té příležitosti se připravuje další 
vydání Jarního Almanachu. Letošní 
ročník je specifický. Od tří předcho-
zích, které vyšly v letech 2002, 2004 
a 2006 se bude lišit tím, že v něm 
budou uvedené literární a výtvarné 
příspěvky od současných i minulých 

studentů i od současných a minu-
lých vyučujících. Ředitel Gymnázia 
Václava Hraběte Hořovice Jiří Vlček 
doplnil, že letošní Jarní Almanach 
má vyjít v dubnu. Příspěvky se při-
jímají do poloviny dubna.

Kromě toho se v hořovickém 
gymnáziu již připravuji maturitní 
zkoušky. Jejich podoba se přizpůso-
bí vládním nařízením. (var)

n Technické služby města Hořovice po celý leden odvážely vánoční stromky, 
které občané mohli odkládat na sběrná místa k odpadovým nádobám. Den-
ně šlo o desítky stromů, které pracovníci technických služeb odvezli za areál 
místního akvaparku. Poté budou stromky zlikvidovány. Dříve se odvážely 
do zoologických zahrad. Vzhledem k tomu, že na nich lidé nechávají ozdoby, 
to již není možné. Foto: archiv TS města

n Tři otázky pro zastupitele

Co Vás ve městě těší?
Mám radost z toho, co všechno se měs-

tu v posledních letech podařilo realizovat. 
Starý zámek, oprava Společenského domu, 
radnice, nová sportovní hala, sběrný dvůr, 
buduje se fotbalové hřiště s umělým po-
vrchem a brzy se snad dočkáme napojení 
cyklostezky. V Dražovce máme krásné místo pro odpočinek v přírodě, 
ve městě spoustu dětských hřišť. Občanská vybavenost je na město 
naší velikosti opravdu velmi nadstandartní. To s sebou ale samozřej-
mě nese i vysoké nároky a náklady na údržbu.

Co Vám ve městě vadí?
Nejvíce mě osobně trápí neutěšený stav některých komunikací 

a chodníků, náklady na rekonstrukce jsou ale velmi vysoké a nemů-
žeme si s městským rozpočtem v této oblasti příliš vyskakovat. Co ov-
šem každý občan nebo návštěvník města ovlivnit může, je pořádek ve 
veřejných prostorech. Nad tím, co dokáží někteří jedinci způsobit na 
ulici nebo okolo sběrných míst tříděného odpadu opravdu zůstává 
rozum stát. A za tuto situaci skutečně nemohou technické služby, ale 
my, občané. Sám nemám problém si před domem uklidit a zamést 
chodník, pokud je to potřeba. Běžnou věcí ale dnes bohužel je nepo-
řádek vyfotit a na sociálních sítích svalit vinu na kohokoli. Smutný 
obraz dnešní společnosti.

Jak můžete přispět ke zlepšení?
Jako radní pro sport se snažím navázat na mého předchůdce Mgr. 

Vavřičku. Chtěl bych se dále podílet na práci, kterou jsme v minulém 
volebním období v naší koalici započali. Líbí se mi, že i přes některé 
potíže se daří koalici pokračovat a výsledky jsou za námi určitě vi-
dět. Doufejme že brzy bude opravdu lépe, současnou nelehkou situaci 
překonáme a dočkáme se kompetentního vedení státu, s jehož pomocí 
budeme moci Hořovice dále zvelebovat.

Antonína Spala

Krajina bez alejí je jako obraz bez rámu
Alej v parku hořovického zámku obsadila v soutěži o nejhezčí alej 

první místo ve Středočeském kraji a v celorepublikovém hlasování 
skončila osmá. Jedna z nejkrásnějších českých zámeckých alejí byla za-
ložená na začátku 18. století a je zakončena krásnou Sluneční bránou.

„V počtu nominací letos padl další rekord. O desátý titul soutěžilo 
neuvěřitelných 132 alejí a stromořadí ze všech krajů České republiky, 
pro které hlasovalo bezmála 7 tisíc lidí. Pro nás to je důkaz, že si lidé 
nádherných alejí váží a jsou na ně patřičně hrdí. Celonárodním i regio-

nálním vítězkám gratulujeme 
a přejeme stovky let zdravého 
růstu,” říká Karolina Kostićová 
z pořádající organizace Arni-
ka. Kompletní výsledky anke-
ty najdete na www.alejroku.
cz/2020/vysledky-2020

Cílem ankety Alej roku 
je přitáhnout pozornost lidí 
k alejím, které patří ke zdra-
vé a fungující krajině. Nezá-
leží, zda jde o aleje známé, 
neznámé, vzrostlé, mladinké, 
ve městech, v krajině, kolem 
silnic nebo turistických tras. 
O vítězství může nakonec roz-
hodnout mimořádná krása, 
silný příběh, snaha o záchranu 
nebo úsilí místních patriotů 
uspět v konkurenci z celé re-
publiky. (rd)
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Kdy začalo docházet ke snižo-
vání stavu strážníků?

Už v minulém roce, kdy byl 
zastupitelstvem snížen rozpočet 
Městské policie Hořovice. Ve druhé 
polovině roku 2020 jsme snížili stav 
o jednoho na 11. Původní stav byl 
12 (11 strážníků a velitel).

Jak byl rozpočet na městskou 
policii upraven?

Dle tabulkového platu na 11 
strážníků.

Jaký další dopad mělo snížení 
rozpočtu?

Museli jsme přistoupit k úspor-
ným opatřením. Nemohly se naku-
povat výstrojní součástky městské 
policie, ani žádné další věci. Také 
jsme museli zrušit dohled na kame-
rový systém.

Jak jste řešili situaci, kdy se ne-
mohly nakupovat uniformy?

Strážníci chodili třeba ve starých 
ochozených botách. Zásadní je ale 
to, že strážníci odcházejí. Další dva 
podali výpověď.

Z jakého důvodu?
Především kvůli finanční nejis-

totě. Minulý rok nevěděli, jak dlou-
ho bude městská policie ve městě 
ještě fungovat. Také nevěděli, jestli 
jim nebude snížen příjem, což se 
také projednávalo. Kromě toho mi-
nulý rok nedostali žádné odměny, 
na konci roku obdrželi pouze zane-
dbatelnou částku.

Jak časté byly odměny v před-
chozím období?

Přidělovaly se za zachycení pa-
chatele trestného činu, nebo za nad-
standardní práci. Například za pre-
venci kriminality na školách, nebo 
další projekty.

V jakém nejnižším počtu strážní-
ků je možné zajistit čtyřiadvaceti-
hodinový provoz městské policie?

Stav městské policie by měl být 
minimálně 11 strážníků (10 + veli-
tel). Na pokrytí 24hodinové služby 
je třeba 8 strážníků. Každý má 25 
dnů dovolené, což je zhruba 1 mě-
síc. Za všechny je to 8 měsíců v roce, 
kdy je třeba, aby zde byl někdo další, 
kdo by byl ve službě za ně. Kromě 
dovolených je třeba zástup při ne-
moci nebo paragrafu. Dále si je třeba 

uvědomit, že každé pondělí a středu 
musíme být na služebně k dispozici 
veřejnosti při úředních hodinách. 
V těchto dnech lidé přicházejí řešit 
dopravní přestupky a další záleži-
tosti. Také jsou po nás požadovány 
kamerové záznamy, ať už správním 
orgánem, dopravní nebo státní po-
licií, která má samozřejmě příhled, 
ale pokud je třeba stáhnout záznam 
k přestupkovému jednání, nebo 
trestnému činu, tak to zajišťujeme 
my, což bývá časově náročné.

Z toho vyplývá, že k zajištění 
nepřetržitého provozu jsou kromě 
zmíněných osmi strážníků a jedno-
ho velitele potřeba další dva. Pokud 
se nám nepodaří získat náhradu za 
dva odcházející strážníky, bude nás 
pouze devět (8 strážníků + velitel).

Jaká je úloha velitele?
Zajišťuje veškerou administra-

tivu, ať se jedná o plánování služeb, 
výkon služeb, výslednost nebo roz-
pis pro ostatní obce. Pokud není 
k dispozici strážník, nastupuje do 
služby velitel.

Pokud se podaří dva potřebné 
strážníky přijmout, je v rozpočtu 
městské policie dostatek finanč-
ních prostředků na jejich platy?

Ano, rozpočet počítá s jedenácti 
zaměstnanci.

Jak je nakládáno s finančními 
prostředky, které plynou z veřej-
noprávních smluv nebo pokut?

Vše jde do rozpočtu města. Ať 
už jde o příjem z veřejnoprávních 
smluv, v rámci kterých využívají 
MP Hořovice i okolní obce, nebo 
o uhrazené pokuty.

Co by se stalo v případě zrušení 
městské policie v Hořovicích?

Vše by se mohlo vrátit do stavu, 
který byl před jejím zavedením, kdy 
byly například velmi časté případy 
vandalismu.

Můžete nastínit, co vše řeší 
městská policie v Hořovicích?

Obyvatelé Hořovic se na nás 
obracejí při zjištění dopravních 
přestupků, přestupků ve veřejném 
pořádku, majetku nebo při přestup-
cích v občanském soužití. Vzhledem 
k tomu, že PČR má málo policistů, 
operační důstojník PČR několikrát 
denně žádá o pomoc strážníků. 

Co odvádí strážníky z Hořovic
Proč z Městské policie Hořovice odcházejí strážníci? Jaké problémy přináší snižování jejich stavu a jaké by mohly nastat v pří-
padě úplného zrušení městské policie? Nejen k těmto otázkám se vyjádřila velitelka MP Hořovice Bc. Světla Dardová.

S registrací pomohou pracovnice sociálního odboru
Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství MěÚ Hořovice na-

bízí seniorům pomoc při registraci na očkování proti COVID – 19.
O pomoc s registrací mohou zájemci požádat v kancelářích 

odboru ve 3. patře budovy Městského úřadu Hořovice, Palackého 
nám. 640. Lidé se mohou objednat na telefonním čísle 311 545 341, 
nebo mohou přijít osobně v úředních hodinách. Do třetího patra se 
lidé dostanou i výtahem.

Službu mohou lidé využívat od 15. ledna. Jak uvedli zástupci so-
ciálního odboru, v prvních dnech je oslovilo jen několik lidí. Dále 
očekávají zájem větší. Od začátku února mohou pomoc využívat ne-
jen senioři, ale i ti, kteří nemají možnost se sami zaregistrovat.

V polovině ledna bylo možné zájemcům provést registraci do sys-
tému, nebylo ale možné provést přímo rezervaci na termín očkování. 
Aktuální informace lidé najdou na webových stránkách města. (var)

Také řešíme krádeže v nákupních 
střediscích. Zajištění prevence kri-
minality je také na městské policii. 
Kromě toho řešíme i lidi bez přístře-
ší v rámci své působnosti.

Nezpracováváme administra-
tivu vraků aut, ale pokud je někde 
vidíme, nafotíme je a dle zákona 
předáváme vlastníku komunikace 
k dalšímu opatření. Městská policie 
při výkonu služby sleduje i kvalitu 
sjízdnosti silnic, funkčnost veřejné-
ho osvětlení a o zjištěných nedostat-
cích informuje patřičná místa. To 
platí i v případech sražené vysoké, 
v případech černých skládek, chy-
bějících poklopů na kanálech nebo 
propadlinách na vozovkách. Spolu-
pracujeme nejen se státní policií, ale 

například i s profesionálními hasiči 
a se zdravotníky Rychlé záchranné 
služby, například při převozu agre-
sivního pacienta.

Můžete uvést nějaký případ 
z poslední doby?

Druhou lednovou neděli stráž-
níci pomáhali při požáru domu 
ve Valdecké ulici. Pomáhají i při 
dopravních nehodách. Například 
ve čtvrtek 3. prosince od 6:10 do 
10:00 hodin při hromadné doprav-
ní nehodě na Palackého náměstí na 
křižovatce ulic Pražská a 9. května 
usměrňovali provoz do doby, než 
dopravní policie vše prošetřila a za-
dokumentovala.

Radka Vaculíková
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MĚSTSKÁ POLICIE HOŘOVICE
Palackého náměstí 640/34, 268 01 Hořovice

VYHLAŠUJE NÁBOR STRÁŽNÍKŮ
Městská policie Hořovice přijme do svých řad nového strážníka. Nábor probíhá od 16. 12. 2020 a nového zájemce o tuto službu obča-
nům uvítáme. Předpoklady pro přijetí do pracovního poměru „strážník“ (§ 4 a násl., zákon č. 553/1991 Sb., zákon o obecní policii, ve 
znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o obecní policii):

Uchazeč o práci strážníka musí splňovat následující podmínky:
n občanství ČR n věk minimálně 21 let n ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou a vyšší n tělesná a zdravotní způsobilost n bezúhonnost (§ 4a 
zákona o obecní policii, prokazuje se výpisem z Rejstříku trestů, ne starším než 3 měsíce) n spolehlivost (§ 4b zákona o obecní policii, prokazuje se čestným 
prohlášením, ne starším, než 3 měsíce) n řidičský průkaz skupiny B n tělesná a zdravotní způsobilost se prokazuje fyzickými testy a testy psychické způsobi-
losti, zdravotní způsobilost je posouzena taktéž lékařem.

Výhodou uchazeče o práci strážníka je:
n komunikativní osobnost, organizační schopnosti, schopnost zvládnout zátěžové situace, schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problé-
mů n dobrá znalost práce na PC n znalost cizího jazyka výhodou n zbrojní průkaz výhodou n zkušenosti z bezpečnostních služeb, popř. ve státní správě 
nebo samosprávě výhodou n platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii výhodou

Uchazeč o práci strážníka předloží:
n vyplněnou žádost o přijetí do pracovního poměru n vyplněný Osobní dotazník n ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání n výpis z rejs-
tříku trestů, ne starší tří měsíců n čestné prohlášení dle § 4b odst. 4 zákona o obecní policii, které nesmí být starší jak 3 měsíce, vlastnoručně podepsané dle 
požadavků ze zákona o obecní policii. Odkaz níže n bezúhonnost n spolehlivost

Přijímací řízení
Výběrové řízení na místo strážníka Městské policie v Hořovicích obsahuje:
1. personální část – vyplnění a zaslání žádosti o přijetí do pracovního poměru a osobního dotazníku
2. pohovor – po vyhodnocení dotazníků jsou vybraní uchazeči kontaktováni a je s nimi sjednána schůzka na pohovor (v opačném případě výběrové řízení pro 
uchazeče končí), uchazeč zároveň doloží ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů, ne starší tří měsíců, čestné prohlášení dle 
§ 4b odst. 4 zákona o obecní policii, které nesmí být starší jak 3 měsíce, vlastnoručně podepsané dle požadavků ze zákona o obecní policii (bezúhonnost, spolehlivost)
3. zdravotní část (psychologické vyšetření – hradí uchazeč, lékařská prohlídka), fyzické prověření uchazeče

Uchazeč, splňující všechny uvedené podmínky, nejprve podstoupí ústní pohovor, následně v užším výběru absolvuje fyzické testy, psychologické testy a podrobí se 
kompletnímu lékařskému vyšetření, které si hradí uchazeč sám a v případě přijetí do pracovního poměru, budou zaměstnavatelem tyto náklady uhrazeny.
Fyzické testy – cílem prověřování fyzické způsobilosti je posoudit úroveň rozvoje pohybových schopností
a dovedností uchazeče, která je nezbytná pro výkon služby. Toto prověřování je organizováno formou testů tělesné zdatnosti, která se hodnotí v kategoriích 
„splnil“ nebo „nesplnil“ podmínky fyzické způsobilosti k přijetí.
Testy zahrnují: n Člunkový běh 4x10 m n Klik vzpor ležmo (opakovaně) n Běh na 1000 m n Celomotorický test, CMT test (opakovaně), 2 min.

Lékařské vyšetření obsahuje celkové posouzení zdravotního stavu v souladu s Vyhláškou č.444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, 
čekatele a strážníka obecní policie, ve znění pozdějších předpisů, provedené u lékaře poskytujícího pracovně lékařské služby pro Městskou policii Hořovice.
Rekvalifikační kurz - Po přijetí do pracovního poměru strážník čekatel, na základě splnění všech testů a lékařských vyšetření, následuje 10týdenní rekva-
lifikační kurz zakončený zkouškou na MV ČR za účelem získání osvědčení. Náplní kurzu je osvojení si potřebných právních předpisů a prvků sebeobrany. 
Uchazeč též získá zbrojní průkaz. Vlastní teoretická příprava je zakončena závěrečnou zkouškou před zkušební komisí MV ČR (aktuální zkušební otázky jsou 
zveřejněny na webových stránkách www.mvcr.cz). Po úspěšném složení zkoušky strážník obdrží osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů, 
jenž je povinným kvalifikačním předpokladem k výkonu práce strážníka.

Účast v přijímacím řízení není pro uchazeče o zaměstnání u městské policie důvodem k rozvázání pracovního poměru s jejich dosavadním zaměst-
navatelem
n Přijímací řízení Městské policie v Hořovicích je řízením výběrovým a na přijetí na místo strážníka městské policie nemá žádný občan právní nárok,
n uchazeč, ale i Městská policie v Hořovicích mohou v kterémkoliv stádiu přijímacího řízení od tohoto řízení odstoupit a dále v něm nepokračovat,
n konkrétní důvody ukončení přijímacího řízení, eventuálně nepřijetí do pracovního poměru, se nesdělují,
n veškeré náklady spojené s výběrovým řízením si hradí uchazeč, pokud bude uchazeč přijat na post strážníka, tyto náklady mu budou proplaceny v plné výši.

Pracovní poměr:
Pracovní poměr je sjednáván na pracovní pozici strážník – čekatel, s 3měsíční zkušební dobou, s následnou možností (po splnění všech podmínek) uzavření 
pracovního poměru na pozici strážník.

Platové podmínky:
Výše platu je dána zařazením do platové třídy podle Nařízení vlády č. 399/2017Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších před-
pisů a dále dle Nařízení vlády č. 300/2019 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Ve výši platu je, kromě stanoveného základního platu, zohledňována započitatelná praxe a rovněž některé příplatky (rizikovost, směnnost, osobní příplatek, 
so + ne, svátky, noční směny, přesčasy).
Dále nabízíme stravenky v hodnotě 120,– Kč, zvýhodněné platové podmínky, 4 dny zdravotního a sociálního volna („sick day“), možnost příspěvku na pen-
zijní připojištění, odchodné po splnění podmínek dle par. 8a zákona o obecní policii.

V případě Vašeho vážného zájmu vyplňte a doručte formulář žádosti o přijetí do pracovního poměru a osobního dotazníku, na adresu Městské policie 
Hořovice, Palackého nám. 640/34, 268 01 Hořovice, nebo na e-mail: velitel.mp@mesto-horovice.cz.
Další případné dotazy můžete směřovat na: velitelka městské policie:
Bc. Světla Dardová, tel.: 311 545 382, e-mail: velitel.mp@mesto-horovice.cz
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V prosinci 2020 předali zástupci 
vedení firmy Saint-Gobain Sekurit 
Hořovice hořovické organizace Di-
gitus Mise, z.ú. výtěžek předvánoční 
charitativní sbírky „Daruj své srdce“ 
v částce 88.550 korun.

Sbírka probíhala v prosinci tak, 
že za každé zaměstnancem zakou-
pené, symbolicky papírové srdce 
v hodnotě 10 Kč, přidal jejich za-
městnavatel Sekurit 100 Kč.

Jednotlivá srdíčka s podpisy 
a vzkazy zaměstnanců byla nale-
pena na plakáty a předána spolu 
s výtěžkem sbírky. Vybrané peníze 
za srdíčka pak Digitus Mise použije 
zejména na nezbytné výdaje provo-
zu sociálních služeb potřebným ob-
čanům, tolik užívané právě v době 
pandemie covidu-19.

Vážení představitelé, zástupci 
vedení firmy Saint-Gobain Sekurit 
Hořovice, dovolte, abych vám vřele 

poděkoval za předanou finanční 
částku naší společnosti, jako posky-
tovateli služeb sociální péče. Je dob-
ré vědět, že i v Hořovicích je někdo, 
kdo nemusí, ale sám od sebe dokáže 
pomoci druhému, tomu, kdo sice 
nic nevyrábí, ale přesto je ve společ-
nosti nezbytně potřebný.

Vážení zaměstnanci firmy, vám 
všem vyjadřuji jménem svým, ale 
i všech našich zaměstnanců úcty 
hodné DÍKY! Také vy jste nemuseli, 
a přesto jste dali. Věnovali jste to, co 
druhým sice nepřineslo zbohatnutí 
finanční, ale pomohli jste, a to srd-
cem. A to především gestem, třeba 
jako uznání našim pečovatelkám 
v jejich nelehké činnosti – sociální 
péči v domácnostech občanů! Pro-
to: sídlíme v Hořovicích naproti 
poště a kdokoli z vás třeba na voňa-
vou kávu přijde, najde zde své srdce.
Jan Křížek, ředitel Digitus Mise, z.ú.

Srdce pro Digitus

n V prosinci 2020 předali zástupci vedení firmy Saint-Gobain Sekurit 
Hořovice: pan Cholewa, gen. ředitel a paní Hasmanová, centrála SGS 
Francie, panu Křížkovi, řediteli hořovické organizace Digitus Mise, z.ú., 
jako významnému poskytovateli terénních sociálních služeb v regionu, 
výtěžek předvánoční charitativní sbírky, od zaměstnanců a firmy Sekurit, 
„Daruj své srdce“ v částce 88.550 korun.

Naše organizace poskytuje 
sociální služby na rozlehlém 
území dvou regionů, Berounska 
a Hořovicka.

Pracovnice dojíždí celkem do 
35 obcí k více jak 200 klientům. 
Z tohoto hlediska se v součas-
né době Covidu 19 potřeby lidí 
v průměru moc neliší. Zdůraz-
ňuji v této době, kdy pandemie 
se snad začíná mít na ústupu. 
Mnohem horší situace byla 
v prosinci, neboť covid tehdy čile 
zářil a řádil. Byly dny, kdy jsme 
nevěděli, kam dříve zajet, komu 
co splnit. A i když se jedná o po-
skytnutí péče pouze nezbytné, 
přesto významně narůstaly vý-
daje jak na pohonné hmoty aut, 
tak i např. na hygienické potře-
by, rukavice, gely… Navíc tehdy 
byly i situace, kdy, v malé míře, 
se zajímali o výpomoc i obča-
né – neklienti. I těm bylo zapo-
třebí pomoci.

Dnes, kdy dávám dohroma-
dy různá vyúčtování, dokumen-
ty, zápisy, mohu potvrdit, že v té 
době byly určité rozdíly, určité 
těžkosti v potřebách občanů, ale 

na druhou stranu, zcela jistě ke 
zvládnutí všeho, vedle nutných 
organizačních úprav činností, 
přispěla zejména obětavá práce 
všech zaměstnanců. Zde si do-
volím trochu smutněji podotk-
nout, že bych čekal od představi-
telů některých měst a obcí větší 
zájem a třeba i finanční pomoc. 
Tak snad příště.

Počet klientů se zásadně ne-
mění. Je to také z důvodu naší 
pracovní kapacity, počtem za-
městnanců, a tím i pracovního 
vytížení. Naopak lze podotk-
nout, že lehce, a to spíše nárazo-
vě, přibývá počet zájemců, obča-
nů nejen pro sociální pomoc, ale 
i těch, které něco zajímá, nebo 
jen pro informaci.

Doufáme a těšíme se, že až 
pomine tato zvláštní covido-
vádoba, na opětovné setkávání 
na „KáČe“, na oblíbené besedy 
s hostem při kávě. Občanům 
mohu prozradit, že uvedené po-
řady budou poněkud jiné, snad 
lepší, v novém hávu.

Jan Křížek
ředitel Digitus Mise, z.ú.

Obětavá práce zaměstnanců

Z Podpůrného centra Včera 
zdravíme všechny rodinné pečující 
i zájemce o problematiku Alzhei-
merovy nemoci či různých druhů 
demence. Naše organizace Demen-
tia stále přichází s novými způsoby, 
jak podpořit domácí pečující, kteří 
se starají o své blízké, trpící poru-
chami paměti. Vzhledem k po-
kračující karanténě klademe nyní 
důraz na elektronické poradenství; 
můžete si s námi popovídat na te-
lefonu 724 076 964 a zastihnete nás 
i na mailu horovice@dementia.cz, 
nebo na chatu https://dementia.
cz/chat/. I nadále se však věnujeme 
individuálnímu poradenství pro 
pečující a práci s lidmi s demencí: 
s odborným poradcem se v Pod-
půrném centru Včera můžete setkat 
i osobně, jde totiž o konzultaci pou-
ze ve dvou účastnících, za dodržení 
všech ochranných opatření.

Kavárna Včera také nepřeruši-
la provoz a nabízí všem občanům 
Hořovic i okolí dobré a zdravé jíd-
lo, které si můžete z našeho okénka 
odnést s sebou. Kromě kávy, čo-
kolády a dalších nápojů nabízíme 
různé domácí dezerty a výborné 
vafle v mnoha variantách, sladkých 

i slaných. Můžete si tak zajít pro 
plnohodnotný oběd, nebo sladkou 
tečku ke kávě. Všem, kteří si k nám 
již našli cestu, velice děkujeme, 
tržba kavárny pomáhá financovat 
podpůrné centrum, které provozu-
jeme ve stejné budově.

V berounském okrese funguje 
nově také odborné sociální pora-
denství. Poradnu pro pečující a se-
niory najdete hned vedle Husova 
náměstí, v Hornohradební ulici. Se 
sociálním pracovníkem se můžete 
setkat osobně nebo jej kontaktovat 
telefonicky či emailem (725 923 181, 
beroun@dementia.cz). K dispozici 
jsou vám odborníci v oblasti sociál-
ní práce, práva, neurologie, psychia-
trie, výživy i duchovní péče.

Velice děkujeme za pomoc Ho-
řovickému Měšťanu, který naše in-
formace zveřejňuje. Díky této spo-
lupráci si k nám našla cestu už celá 
řada zájemců, kterým naše podpo-
ra usnadnila život.

Pokud potřebujete pomoc, nebo 
vás tato problematika zajímá, ne-
bojte se ozvat. Veškeré naše služby 
jsou zdarma.

Těší se na vás
tým Podpůrného centra

Dementia podporuje domácí péči

CO NABÍZÍME?
4 pomoc a podpora pečujícím rodinám, jejichž život ovlivnila
Alzheimerova nemoc či jiné formy poruchy paměti
4 prostor pro setkávání a sdílení zkušeností
4 příležitost účastnit se denního programu v kavárně, aby pečující
měli možnost věnovat čas práci či odpočinku
4 smysluplné a aktivní trávení volného času pro osoby s počínající
poruchou paměti
4 kvalifikované poradenství
4 v nouzovém stavu po individuální dohodě na tel. čísle 724 076 964

Více na: www.kavarnavcera.cz

KAVÁRNA VČERA
9. května 244, Hořovice. Otevřeno: pondělí až pátek 9:00 – 19:00
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Ze zastupitelstva 
města Hořovice

ze dne 9. prosince 2020

n USNESENÍ č. 1
Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje program zasedání zastupi-
telstva města Hořovice.
Výsledek hlasování:
PRO: 15 PROTI: 2 ZDRŽEL SE: 3
Usnesení č. 1 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 2
Zastupitelstvo města Hořovice po 
projednání na základě zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), v platném znění podle § 84 
odst. 2, písm. b) schvaluje rozpočto-
vé opatření č. 5 ke schválenému roz-
počtu města Hořovice na rok 2020 
ve znění rozpočtového opatření č. 4.
Výsledek hlasování:
PRO: 17 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 3
Usnesení č. 2 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 3
Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje podle § 85, písm. j) záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpi-
sů, podání žádosti o kontokorentní 
úvěr k běžnému účtu vedeného 
u České spořitelny, a.s., a to ve výši 5 
mil. Kč pro aktuální potřeby finan-
cování nezbytných výdajů v roce 
2021. Zároveň pak zastupitelstvo 
pověřuje starostu města k podpisu 
příslušné smlouvy o tomto konto-
korentním úvěru.
Výsledek hlasování:
PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 4
Zastupitelstvo města Hořovice po 
projednání na základě zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů, 
schvaluje podle § 84 odst. 2, písm. 
b) střednědobý výhled rozpočtu 
města Hořovice na roky 2022 až 
2024.
Výsledek hlasování:
PRO: 15 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 5
Usnesení č. 4 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 5
Zastupitelstvo města Hořovice po 
projednání na základě zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů, 
schvaluje podle § 84 odst. 2, písm. 
b) rozpočet města Hořovice na rok 
2021. Jedná se o rozpočet tříděný 
dle nejvyšších jednotek druhového 
třídění rozpočtové skladby, který je 
v oblasti výdajů specifikován dalším 
tříděním podle jednotlivých dru-
hů a typů výdajů. Tento rozpočet je 
schodkový, kdy schodek bude hra-
zen finančními prostředky v podo-

bě kladného zůstatku rozpočtového 
hospodaření roku 2020 a zároveň 
tento přebytek hospodaření bude 
určen ke krytí úvěrů města Hořo-
vice.
Výsledek hlasování:
PRO: 12 PROTI: 7 ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. 5 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 6
Zastupitelstvo města Hořovice po 
projednání na základě zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), v platném znění podle § 85, 
písm. c) v souladu s § 10a zákona č. 
250/2000 Sb. o rozpočtových pravi-
dlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, schvaluje „Pro-
gram pro poskytování dotací z roz-
počtu města Hořovice v roce 2021“, 
a to včetně příloh a vzoru veřejno-
právní smlouvy pro poskytování 
takovýchto dotací.
Výsledek hlasování:
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2
Usnesení č. 6 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 7
Zastupitelstvo města Hořovice po 
projednání na základě zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), v platném znění podle § 85, 
písm. c) v souladu s § 10a zákona 
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtu, 
ve znění pozdějších předpisů, 
schvaluje úpravu podmínek pro 
čerpání dotací poskytovaných 
z rozpočtu města Hořovice v roce 
2020 prostřednictvím „Programu 
pro poskytování dotací z rozpočtu 
města Hořovice v roce 2020“, a to 
zejména z důvodů koronavirové 
situace, kdy nově lze dotaci urče-
nou na činnost příjemců dotací 
použít v období do 30. 6. 2021 
s následným předložením závě-
rečné zprávy a vyúčtování dotace 
do 31. 7. 2021. Tyto podmínky se 
považují za stanovené bez ohledu 
na jejich znění v příslušných veřej-
noprávních smlouvách o poskyt-
nutí dotací.
Výsledek hlasování:
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2
Usnesení č. 7 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 8
Zastupitelstvo města Hořovice po 
projednání na základě zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů, 
schvaluje podání žádosti o poskyt-
nutí dotace v rámci Výzvy k podá-
vání žádostí o poskytnutí dotace 
v roce 2021 z podprogramu Pod-
pora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli, 
číslo výzvy 1/2021/117D8220, na 
realizaci akce rekonstrukce ulice 
Kamenná, kdy poskytovatelem této 
dotace je Ministerstvo pro místní 
rozvoj České republiky.

Výsledek hlasování:
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. 8 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 9
Zastupitelstvo města Hořovice vy-
dává podle ustanovení § 84 odst. 
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění, Obecně závaznou vyhlášku 
města Hořovice č. 3/2020 o místním 
poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů, a to s účinností 
1. 1. 2021.
Výsledek hlasování:
PRO: 12 PROTI: 7 ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. 9 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 10
Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje dle ustanovení § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, prodej pozem-
ku parcelní č. 1878, zahrada, o vý-
měře dle listu vlastnictví č. 10001 
pro k.ú. a obec Hořovice 802 m2 
nabyvateli TTJ, s.r.o., za kupní cenu 
ve výši 300.000, - Kč, a to včetně 
kupní smlouvy, na jejímž základě je 
stanoveno využití tohoto pozemku 
pro účely zahrady a nezcizitelnost 
pozemku, a pověřuje starostu města 
k podpisu této smlouvy.
Výsledek hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 12
Usnesení č. 10 nebylo schváleno
n USNESENÍ č. 11
Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje dle ustanovení § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, bezúplatný 
převod pozemku parcelní č. 1856/2, 
ostatní plocha, o výměře dle listu 
vlastnictví č. 10002 pro k.ú. a obec 
Hořovice 704 m2 z majetku Čes-
ké republiky zastupované Státním 
pozemkovým úřadem do majetku 
města Hořovice, a to z důvodu jeho 
využití pro tamní stavbu chodníku 
s návazností na přechod pro chodce. 
K podpisu této smlouvy je pověřen 
starosta města.
Výsledek hlasování:
PRO: 19 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. 11 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 12
Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje dle ustanovení § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon 
o obcích (obecní zřízení), ve zně-
ní pozdějších předpisů, Smlouvu 
o převodu dokončených stavebních 
objektů, podle které Středočeský 
kraj bezplatně převede, a to v přípa-
dě úspěšného dokončení „Východ-
ního obchvatu“ Hořovic, na město 
Hořovice majetek v celkové odha-

dované hodnotě 28.529.817 Kč vč. 
21 % DPH. K podpisu této smlouvy 
je pověřen starosta města.
Výsledek hlasování:
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2
Usnesení č. 12 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 13
Zastupitelstvo města Hořovice ne-
schvaluje v souladu s § 85 písm. a) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, 
odprodej pozemku parc č. 88/7 
v k.ú. Velká Víska v k.ú. Hořovice, 
a to manželům Vystydovým na zá-
kladě její žádosti.
Výsledek hlasování:
PRO: 13 PROTI: 1 ZDRŽEL SE: 6
Usnesení č. 13 bylo schváleno
n USNESENÍ č. 14
Zastupitelstvo města Hořovice 
schvaluje dle ustanovení § 85 písm. 
a) zákona č. 128/2000 Sb. zákon 
o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, prodej po-
zemku parc. č. 942/46 v k. ú. Velká 
Víska o výměře 21 m2, a to v sou-
ladu s uzavřenou Smlouvou o bu-
doucí kupní smlouvě s nabyvatelem 
Společenství vlastníků bytových 
jednotek domu čp. 1230 Hořovice. 
Prodejní cena je stanovena dle zna-
leckého posudku na ve výši 8.050, 
- Kč. K podpisu této smlouvy je po-
věřen starosta města.
Výsledek hlasování:
PRO: 18 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 2
Usnesení č. 14 bylo schváleno

Z Rady města
Hořovice

ze dne 16. prosince 2020

n Rada města schvaluje program 
jednání uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice jmenuje 
ve smyslu ustanovení § 102 odst. 
2 písm. g), zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení) v ak-
tuálním znění paní Ing. Markétu 
Vrbovou vedoucí odboru orga-
nizačního a obecní živnostenský 
úřad Městského úřadu Hořovice 
v souladu se zákonem č. 312/2002 
Sb., o úřednících územních samo-
správných celků v aktuálním zně-
ní. Rada pověřuje tajemníka MěÚ 
provedením úkonů souvisejících 
s tímto jmenováním s účinností 
od 1. 1. 2021.
n „Rada souhlasí s textem dodat-
ku č. 3 ke smlouvě o dílo, podle 
kterého budou proplaceny více-
práce č. 2 na stavební akci nazvané 
„Stavební úpravy Starého zámku 
v Hořovicích“ dle změnových listů 
č. 8 až 11 v celkové výši 264.716,44 
Kč vč. 21 % DPH. Rada pověřuje 
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starostu města podpisem přísluš-
ného dodatku č. 3 ke smlouvě 
o dílo.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Smlouvy o zřízení slu-
žebnosti uzavírané se společností 
CETIN a.s., spočívající v umístění 
a provozování komunikačního 
vedení a zařízení na pozemku ve 
vlastnictví města parc. č. 72/2 k.ú. 
Velká Víska v rozsahu dle geome-
trického plánu a za úplatu ve výši 
16 000 Kč + DPH dle platných 
předpisů.
n Rada města Hořovice schvalu-
je Smlouvu o úpravě vzájemných 
práva a povinností vlastníků pro-
vozně souvisejících vodovodů 
a kanalizací se společností Vodo-
vody a kanalizace Beroun, a.s., 
IČO 46356975, a to ve věci aktua-
lizace práv a povinností spojených 
s dodávkami pitné vody a pro-
vozem kanalizace v rámci území 
města Hořovice.
n Rada města Hořovice schvaluje 
na rok 2021 rozpočty u všech pří-
spěvkových organizací, jejichž je 
město Hořovice zřizovatelem. Tě-
mito příspěvkovými organizacemi 
jsou 1. základní škola Hořovice, 2. 
základní škola Hořovice, Domov 
Na Výsluní Hořovice, Městská 
mateřská škola Hořovice, Měst-
ská správa bytového a nebytového 
fondu Hořovice, Městské kulturní 
centrum Hořovice, Městské spor-
tovní centrum Hořovice a Stře-
disko volného času Domeček 
Hořovice. Rozpočty uvedených 
příspěvkových organizací jsou 
schvalovány jako rozpočty vyrov-
nané.
n Rada města Hořovice schvaluje 
na období let 2022 až 2024 střed-
nědobé výhledy rozpočtů u všech 
příspěvkových organizací, jejichž 
je město Hořovice zřizovatelem. 
Těmito příspěvkovými organiza-
cemi jsou 1. základní škola Hořo-
vice, 2. základní škola Hořovice, 
Domov Na Výsluní Hořovice, 
Městská mateřská škola Hořovice, 
Městská správa bytového a neby-
tového fondu Hořovice, Městské 
kulturní centrum Hořovice, Měst-
ské sportovní centrum Hořovice 
a Středisko volného času Dome-
ček Hořovice.
n Rada města Hořovice schvaluje 
rozpočtové opatření č. 6 ke schvá-
lenému rozpočtu města Hořovice 
na rok 2020 ve znění rozpočto-
vého opatření č. 5, a to v plném 
rozsahu s tím, že toto schválené 
rozpočtové opatření předloží pro 
informaci na následujícím jednání 
Zastupitelstva města Hořovice.
n Rada města Hořovice schvalu-

je Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
s názvem Zvýšení retenční schop-
nosti území města Hořovice – 
zpracování projektové dokumen-
tace, a to se společností Inženýrské 
a stavební práce s.r.o., kdy před-
mětem dodatku je pouze změna 
v termínu zhotovení jednotlivých 
dílčích projektů. K podpisu tohoto 
dodatku je pověřen starosta města.

Z Rady města
Hořovice

ze dne 6. ledna 2021

n Rada města schvaluje program 
jednání uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice schvaluje 
Smlouvu o zajištění veterinárních 
služeb s MVDr. Alešem Stlouka-
lem, jejímž obsahem je zejména 
poskytování služeb v podobě po-
hotovostní ošetření zraněných psů 
nalezených na území města Hořo-
vice. Cena za poskytování služeb je 
stanovena na základě aktuálního 
ceníku veterinární ordinace v jed-
notlivých případech. K podpisu 
smlouvy je pak pověřen starosta 
města.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním zadávací dokumen-
tace a kvalifikační dokumentace 
včetně veškerých souvisejících 
příloh spolu s návrhem Smlouvy 
o poskytování SW, a to u veřejné 
zakázky zadávané v užším říze-
ní dle ustanovení § 58 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřej-
ných zakázek, v nadlimitním reži-
mu, s názvem „Implementace SW 
pro „Agendu správy dopravních 
přestupků při úsekovém měření 
rychlosti ve městě Hořovice“.
Zároveň souhlasí se složením ko-
mise pro otevírání obálek, komise 
pro posouzení kvalifikace a hod-
notící komise a jejich náhradní-
ky v tomto složení: členové – Ján 
Rogos, Ing. Milan Šnajdr a Mgr. 
Radek Smrž, náhradníci – 1. ná-
hradník: Ing. Petr Karban, 2. ná-
hradník: Ing. Jaroslav Vyhnal a 3. 
náhradník: Bc. Pavel Nový.
n Rada souhlasí s textem smlouvy 
o dílo, podle které bude Ing. Josef 
Hlavnička za cenu cca 39.000 Kč 
ročně v případě hlavních prohlí-
dek a cca 26.000 Kč ročně v pří-
padě běžných prohlídek provádět 
každoroční prohlídky mostních 
konstrukcí, které jsou v majetku 
města Hořovice.
n Rada města souhlasí s návrhem 
likvidační komise na likvidaci ne-
potřebného a neupotřebitelného 
majetku viz příloha.

Proč budeme platit 700 za popelnici?
Koaliční zastupitelé na návrh rady města schválili navýšení poplat-

ků za vyvážení popelnic na 700 Kč za osobu a rok. Proč, když máme 
vlastní skládku, na které je možné ukládat komunální odpad bezplatně? 
Je zřejmé, že starostovi, radním a ostatním členům koalice je lhostejné, 
kolik se bude platit, přičemž umožnili nekontrolované navážení odpadů 
z celé republiky, skládka každým rokem násobila svoji velikost. Život-
nost skládky se tak za poslední roky rychle zkrátila, že nyní musíme vo-
zit odpad do Stašova, což se výrazně prodraží. Jen za poslední rok na ho-
řovickou skládku AVE navezlo tolik cizích odpadků, kolik by občanům 
Hořovic trvalo asi 50 let. Dva tisíce podpisů v petici za zachování sklád-
ky výhradně pro místní občany bylo starostou dehonestováno a koalice 
tak způsobila, že v Hořovicích stojí předčasně plná skládka a odpady se 
dnes draze vozí do Stašova. Musím připomenout, že skládka nepřetrži-
tě hoří a zatěžuje svojí přítomností stejně tak, jako by byla v provozu, 
možná i více. Uhašení se opakovaně nedaří. Skládka se stále nerekulti-
vuje. S ohledem na legislativní úpravu a zvyšování poplatku za ukládání 
lze očekávat zvýšení poplatků za popelnice postupně i v dalších letech, 
kdy je národním cílem do konce roku 2030 snížit množství směsného 
komunálního odpadu na minimum, a to zjevně právě prostřednictvím 
zvyšování souvisejících cen a poplatků. S navyšováním ceny nesouhla-
sím a nehlasoval jsem pro její zvýšení. Svoz komunálního odpadu v Ho-
řovicích navrhuji pro občany Hořovic udělat bezplatným, nebo v co nej-
nižší možné míře. Chápu to jako veřejnou službu obyvatelům hrazenou 
z městského rozpočtu, právě jako kompenzaci přítomnosti skládky. Ke 
vzniku skládky těchto rozměrů v Hořovicích nemělo nikdy dojít.

Ing. Petr Karban

Příspěvek zastupitele

Virtuální veletrh středních škol
Středočeského kraje

Zveme k návštěvě Virtuálního veletrhu středních škol Středo-
českého kraje, který připravila Krajská hospodářská komora Střed-
ní Čechy ve spolupráci se středními školami v regionu. Portál je 
k dispozici žákům ZŠ a jejich rodičům, ÚP v regionu a všem, které 
zajímají středočeské školy.

Webová stránka obsahuje přehled 
středních škol Středočeského kraje, 
které měly zájem se na veletrhu pre-
zentovat. Školy se na portále předsta-
vují prostřednictvím videa nebo pre-
zentace, k dispozici jsou také náborové 
materiály a také termíny on-line dní 
otevřených škol. Více jak 60 středních škol Středočeského kraje chce 
touto formou oslovit žáky 8. a 9.ročníků ZŠ s nabídkou ke studiu právě 
na jejich škole. Na portále lze najít také nabídky některých firem, které 
mají studijní programy pro studenty SŠ. Pro letní měsíce jsou připra-
vovány nabídky firem na brigády a praxe.

Odkaz na Virtuální veletrh středních škol Středočeského kraje: 
www.khkstrednicechy.cz/virtualniveletrh/

Další informace: Vladislava Šizlingová, sizlingova@komora.cz, 
tel.: 702 020 489
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Navždy odešla Alena Skopečková

Dne 12. 1. 2021 nás ve věku 
65 let předčasně navždy opustila 
naše dlouholetá kolegyně, ka-
marádka a přítel-
kyně paní ALENA 
SKOPEČKOVÁ. 
Neustála boj se zá-
keřnou nemocí, se 
kterou se statečně 
potýkala do po-
slední chvíle.

Všichni cítí-
me v srdci bolest, 
neboť jsme ztratili 
hodnou a trpěli-
vou Paní učitelku (opravdu s vel-
kým P…), která milovala nejen 
svoji práci, ale především „své“ 
děti ve školních lavicích. Z žáků 
dokázala vychovat celou řadu 
osobností, které na ni dodnes 
vzpomínají jako na svoji druhou 
mámu, ty z poslední doby jako 
na láskyplnou babičku.

NAŠE Alča nebyla jen vý-
bornou učitelkou, ale pro nás, 
kolegy, byla zejména bezvadnou 
a nenahraditelnou kamarádkou 

s neobyčejným smyslem pro 
humor, s vrozenou empatií a ko-
legialitou. Na nikoho se nedoká-

zala mračit a niko-
ho ani nedokázala 
urazit. Každému 
byla vždy ochot-
ná pomoci nejen 
svou zkušenou ra-
dou. Byla velkou 
oporou nejen nám 
a žákům, ale ze-
jména své milova-
né rodině.

Alenka byla 
vždy usměvavá, veselá, optimi-
stická a měla i jednu vzácnou 
vlastnost - dokázala se zasmát 
sama sobě. Proto všichni, kdo 
tiše truchlíte s námi, na ni vzpo-
mínejte jen v dobrém, s úsmě-
vem na tváři, s láskou v duši 
a laskavou vzpomínkou na 
rtech. Tak by si to Alenka určitě 
přála…

Děkujeme.
Kolektiv zaměstnanců

2. ZŠ Hořovice

Rozhovor s koordinátor-
kami pomoci Centra pro ko-
munitní práci střední Čechy 
Petrou Štěpovou a Věrou Ku-
táčovou.

Centrum pro komunitní 
práci střední Čechy nabízí 
na Hořovicku od ledna 2020 
pomoc rodinám, které doma 
pečují o blízkého člena rodiny. 
Jak se pečujících rodin dotýká 
současná situace?

PŠ: Pro pečující rodiny je ny-
nější situace výjimečně náročná. 
Rodiče, kteří se starají o dítě či 
dospělého se zdravotním posti-
žením, se na nás častěji obracejí 
s tím, že se zhoršil psychický stav 
jejich dítěte nebo blízkého dospě-
lého. Rodiny, kterým někdo bě-
hem posledních týdnů zemřel, se 
zase jen těžko vyrovnávají s tím, 
že se nemohly rozloučit se svý-
mi příbuznými, protože návštěvy 
v nemocnicích i jiných zařízeních 
byly zakázané.

VK: Volají nám například lidé, 
jejichž příbuzný žije v domově pro 
seniory a kvůli covidu byl převe-

zen do nemocnice. Mají obavy, že 
se s ním už neuvidí, nemohou ho 
podpořit svojí přítomností a cítí 
se bezmocní. I když některou situ-
aci nemůžeme vyřešit, pečujícím 
pomáhá, že si mohou promluvit 
i sdílet své úzkosti.

Můžete ve ztížených pod-
mínkách rodinám účinně po-
máhat?

PŠ: Osobní setkání jsme ome-
zili na minimum, protože ti, o kte-
ré se pečující starají, patří většinou 
mezi rizikové skupiny. Konzultace 
poskytujeme obvykle po telefonu 
nebo po e-mailu. Pečující rodiny 
se mohou obrátit na mne nebo na 
kolegyni Věru, ale také na další od-
borníky, s nimiž spolupracujeme. 
Pečujícím můžeme zprostředko-
vat například konzultaci s lékařem 
nebo psychologem.

Pokud konzultace probíhá při 
osobním setkání, musíme dodržet 
veškerá ochranná opatření. Roz-
hovor s pečujícím, kterému napří-
klad umírá v nemocnici tatínek, 
přes bariéru roušky nebo respirá-
toru, je složitější pro obě strany. 
Když mám na obličeji respirátor, 
jen těžko můžu dát pečujícímu na-
jevo své emoce, vyjádřit například 
soucit tím, jak se tvářím.

VK: Souhlasím s tím, co říká 
Petra. I pro mne je těžké mluvit 
s člověkem, který se přijde pora-
dit nebo vypovídat, a má při tom 
na obličeji roušku. Nevidím, jak se 
tváří a on zase nevidí, jak se tvářím 

Pomáhat pečujícím je v době nouzového stavu složitější
já, nemohu mu ani podat ruku. 
Konzultace nabízím e-mailem 
i po telefonu, ale osobní setkání 
je nenahraditelné. Někdy to řeším 
i tak, že se s pečujícími domluvím 
a konzultace proběhne venku.

S jakým problémy se na Vás 
teď pečující obracejí? Liší se to 
ve srovnání s „normálním“ ob-
dobím?

VK: Rozhodně se na nás dnes 
obracejí lidé, kteří řeší nějaký 
problém v souvislosti s covidem. 
Například pečující, kteří se sami 
nakazili a žijí ve společné domác-
nosti se seniorem, který je na je-
jich péči závislý. Nemají v takové 
situaci komu péči předat, zároveň 
mají obavu o to, aby svého blíz-
kého nenakazili. Před onemocně-
ním k nim docházela pečovatelská 
služba, ta ale nemůže docházet do 
domácnosti, kde je někdo pozitiv-
ní. Pro pečující tak vzniká napros-
to neřešitelná situace. To se týká 
nejen těch, kdo pečují doma o se-
niory, ale i rodičů, kteří se starají 
o dítě se zdravotním postižením.

Zmínily jste online konzul-
tace. Využíváte online prostře-
dí i pro jiné Vaše aktivity?

PŠ: Ano, podařilo se nám zor-
ganizovat dva semináře s panem 
doktorem Jůnem, psychologem, 
který se věnuje dětem a dospělým 
s poruchami autistického spekt-
ra. O seminář, který se uskutečnil 
formou videokonference, byl mezi 
rodiči velký zájem. Díky tomu, že 
probíhal online v podvečerních 
hodinách, mohli se ho v některých 
rodinách zúčastnit oba rodiče. Ne-
museli nikam cestovat a organi-
zovat hlídání dětí, což je obrovská 
výhoda. Objevili jsme tak novou 
možnost podpory rodin, kterou 
budeme využívat i poté, co nouzo-
vý stav skončí.

Děkuji za rozhovor.
Petra Klvačová

Pečující se mohou obracet
na koordinátorky pomoci:

• Věra Kutáčová, tel. 607 099 719, 
e-mail:
pecujici.horovicko@cpkp.cz
• Petra Štěpová, tel. 773 661 130, 
e-mail: petra.stepova@cpkp.cz

Po domluvě nás najdete
na adrese:
Městský úřad Hořovice, 3. pat-
ro, Palackého nám. 640, 268 01 
Hořovice.

n Petra Štěpová n Věra Kutáčová

 

 
 
 

Dne 12. 1. 2021 nás ve věku 65 let předčasně navždy opustila naše dlouholetá 
kolegyně, kamarádka a přítelkyně paní ALENA SKOPEČKOVÁ. Neustála boj se zákeřnou 
nemocí, se kterou se statečně potýkala do poslední chvíle.  

Všichni cítíme v srdci bolest, neboť jsme ztratili hodnou a trpělivou Paní učitelku 
(opravdu s velkým P...), která milovala nejen svoji práci, ale především "své" děti ve školních 
lavicích. Z žáků dokázala vychovat celou řadu osobností, které na ni dodnes vzpomínají jako 
na svoji druhou mámu, ty z poslední doby jako na láskyplnou babičku. 

NAŠE Alča nebyla jen výbornou učitelkou, ale pro nás, kolegy, byla zejména 
bezvadnou a nenahraditelnou kamarádkou s neobyčejným smyslem pro humor, s vrozenou 
empatií a kolegialitou. Na nikoho se nedokázala mračit a nikoho ani nedokázala urazit. 
Každému byla vždy ochotná pomoci nejen svou zkušenou radou. Byla velkou oporou nejen 
nám a žákům, ale zejména své milované rodině. 

Alenka byla vždy usměvavá, veselá, optimistická a měla i jednu vzácnou vlastnost - 
dokázala se zasmát sama sobě. Proto všichni, kdo tiše truchlíte s námi, na ni vzpomínejte 
jen v dobrém, s úsměvem na tváři, s láskou v duši a laskavou vzpomínkou na rtech. Tak by 
si to Alenka určitě přála... 
            Děkujeme.  

Kolektiv zaměstnanců 2. ZŠ Hořovice 
	

Napsali jste nám…

Přijde jaro přijde.
Ano, přijde, a to už za několik týdnů.

A já opět podlehnu neodolatelné touze to jaro přivítat kytičkami, který-
mi ozdobím náš dům. Opět nakoupím, vysázím a budu o ně pečovat. Do-
kud nepřijde den D, kdy nepochopitelně zmizí beze stopy. Jen trochu vysypa-
né hlíny zbude po mé radosti a kráse. Stejný scénář se opakuje již několik let.

Znovu se budu prát, proč? Proč v našem městečku se stále najdou lidé, 
kterým snad vadí ta trocha zeleně a květů, a tak si ji odnesou a zničí. Na 
jaře, v létě i na podzim. A to se týká i poničené, nebo ukradené vánoční 
výzdoby. Proč v jiných městech a vesnicích se pyšní krásnou květinovou 
a parkovou výzdobou a u nás to nejde.

Naše město je velmi chudé na květinovou a parkovou úpravu. Není 
chuť, peníze nebo lidé, kteří by o toto pečovali? A když obyčejný občan se 
snaží svou troškou přispět ke zlepšení vzhledu města, dočká se jen lítosti 
a znechucení.

Mrzí mě, že musím žít mezi lidmi, kterým hezké životní prostředí je 
lhostejné a kterým snad působí radost, že mohou druhé zarmoutit a zničit 
i tu malou radost, kterou z těch květů mají.

A tak se zase letos budu sama sebe ptát - mám, či nemám sázet?
Milí hořovičtí občané, poraďte, co byste dělali vy?

Hezké jaro vám přeje Vaše spoluobčanka (Redakce totožnost pisatelky 
zná a její jméno na základě jejího přání nezveřejňuje.)
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Adventní zpívání
Chlapecké pěvecké duo MAFI 

ze ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice, 
mnohonásobní vítězové umělec-
kých soutěží Allegro, Talent Awards, 
Králodvorská koruna, Brdský kos 
či Svitavské komoření, natočilo 
v závěru letošního adventu novou 
kolekci českých adventních a vá-
nočních písní. Pánové Martin Jirák 
a Filip Strejc věnovali letos svou 
pozornost staročeským rorátním 
zpěvům.

Jejich původ sahá až do doby 
vlády Karla IV., který spolu s ar-
cibiskupem Arnoštem z Pardubic 
založil tradici celoročního sloužení 
ranních votivních mší k Panně Ma-
rii. K těmto mším se připojila tra-
dice liturgického zpěvu, jež svého 
vrcholu dosáhla v 16. století, kdy ro-
rátní zpěv v jednotlivých chrámech 
provozovala především literátská 
bratrstva. V té době v Čechách a na 
Moravě existovalo více než dvě stě 
těchto sdružení chrámových zpě-
váků, měšťanů a řemeslníků. Český 
chorál, protkaný tropy a českými 
mensurálními písněmi, určený pro 
ranní mše doby adventní se nazývá 
roráty (rorámina) - Veselí a radost-
né zpěvy adventní o vtělení Pána 
a Spasitele našeho Ježíše Krista 
v přečistý život Panny Marie. Rorá-
ty jsou zachovány buď v rorátních 
knihách nebo jako součást graduá-
lů. Rušení bratrstev za josefínských 
reforem roku 1783 znamená také 
úpadek rorátů jako takových. Tra-
dice však dál pokračovala, zpěv 
literátských bratrstev byl nahrazen 
zpěvem lidu, věřící však neměli ta-
kové hudební vzdělání jako členové 
bratrstev. Nevlastnili zpěvníky, slo-
va si jen psali a melodie pamato-
vali. Přesto tradice rorátních zpěvů 

I v těžkém roce 2020 absolvovali žáci Základní 
umělecké školy Josefa Slavíka Hořovice z klavírní 
a pěvecké třídy Květuše Ernestové některé nezrušené 
pěvecké či talentové soutěže v různých kategoriích 
a disciplínách od regionálních až k mezinárodním 
úrovním. Celkový počet třídních akcí však klesl o dvě 
třetiny. Nejlepším soutěžním pěvcem roku 2020 se stal 
již popáté MARTIN JIRÁK, který z devatenácti sou-
těžních startů v sólovém i komorním zpěvu proměnil 
v ocenění úžasných sedmnáct, přičemž devětkrát zví-
tězil. Posledním jeho významným úspěchem je celko-
vé vítězství, Cena diváků a Cena poroty ve 20. ročníku 
pěvecké soutěže Brdský kos 2020. Dalšími úspěšnými 
hořovickými pěvci jsou absolutní vítěz Talent Awards 
2020 FILIP STREJC (14 startů, 6 cen), a vítěz soutěží 
Allegro 2020, Live Art! 2020, Králodvorská koruna 
2020 a Brdský kos 2020 TOBIAS ROSENBAUM (6 
startů, 5 cen). Úspěchy přinesla také studiová prá-
ce. Nejvíce skladeb, deset, nazpíval Filip Strejc. Sedm 
z nich bylo převedeno ve videoklipy. Nejčerstvějším 
je interpretace slavného hitu Joshe Grobana You raise 

me up s českým textem Eduarda Krečmara, která se 
natáčela mimo jiné ve středočeských Klecanech, jež 
jsou v Hořovicích známy jako úmrtní místo Tassila 
(1901- 1932), prince z Hanau, hraběte ze Schaumbur-
gu, druhorozeného syna majitele hořovického panství. 
Gratulujeme. Květuše Ernestová

Pěvec roku 2020

nezanikla, lišila se podle místa a lo-
kální tradice. Časně ráno pořáda-
né rorátní mše svaté doprovázené 
nádhernými liturgickými zpěvy se 
u nás před koncilní obnovou kona-
ly denně v průběhu celého adventu 
prakticky ve všech farních kostelích. 
Tyto typické české liturgické zpěvy, 
které doprovázejí mši v adventu, 
nemají v evropské kultuře obdoby 
a žádná jiná národní kultura nic 
podobného nevytvořila.

Duo MAFI nazpívalo v Hudeb-
ním studiu Mníšek Milana Herma-
na Z hvězdy vyšlo slunce s nápěvem 
známé dvorské písně Jižť mi pan 
Zdeněk z Konopiště jede z druhé 
poloviny 15. století, Poslán jest od 
Boha Anděls nápěvem písně Dum 
iubar astrisz Franusova kancionálu 
(1505), modlitby Vládce světa, Bože 
náš a známou Rodičko Boží vzneše-
ná s nápěvem raně barokního skla-
datele, básníka a varhaníka Adama 
Michny z Otradovic z jeho České 
mariánské muziky (1647), vánoční 
píseň V půlnoční hodinu, a další. 
Skvělé doprovody nahráli George 
Rain, Petr Kroutil, hudební skladatel 
David Rotter s houslistou Antoní-
nem Bukovským a Květuše Ernes-
tová. Některé písně byly převedeny 
ve videoklipy v půvabném kostele 
Narození Panny Marie v Mrtníku. 
Nahrávky Martina Jiráka a Filipa 
Strejce uspěly díky velkému počtu 
diváckých hlasů v online pěvecké 
soutěži Zpíváme Ježíškovi, kterou 
uspořádal Děpold hrabě Czernin 

a Spolek pro tradiční Vánoce Náš 
Ježíšek. Hlavní patronkou soutěže 
je operní pěvkyně Dagmar Pecko-
vá. Patronem moravský hudebník 
a skladatel Jiří Pavlica & Hradišťan, 
režisér Jiří Strach, hudebník Michal 
Hrůza a jazzoví hudebníci z New 
Yorku Camilla a Georg Mraz. Mar-

tina Jiráka a Filipa Strejce uvidíte 
a uslyšíte na live Galakoncertě vítě-
zů a patronů soutěže v TV NOE na 
začátku Adventu 2021. Děkujeme 
všem, kteří se podíleli na vzniku 
nahrávek, a také všem divákům za 
preferenční hlasy.

Květuše Ernestová

Základní umělecká škola Hořovice online
Absenci veřejného vystupování pociťují nejen profesionální muzi-

kanti a umělci, ale také ti mladší, třeba žáci ZUŠ v Hořovicích. Nepří-
zeň pravidel, která musela vejít od března 2020 v platnost, nedovolila 
až na pár týdnů ve školním roce ukázat veřejnosti, co se hudebníci, ta-
nečníci a malíři v ZUŠ naučili. Veškeré dění se tak přesunulo alespoň 
do online prostoru, ve kterém se vysílá, když to situace umožňuje, a to 
z učeben a školních prostor nebo přímo z domácností.

V období adventu, kdy bylo často vidět a slyšet děti veřejně vystu-
povat, se žáci účastnili online adventních koncertů, které měly od 22. 
do 28. prosince svoji premiéru a byly vysílány na kanále www.youtu-
be.com. Bylo to alespoň něco málo. Práce byla také jiná a trochu jinak 
náročná než obvykle. Vždyť zpracovat 75 jednotlivých vystoupení ne-
bylo pro učitele jednoduché. Vše se však podařilo zvládnout a online 
koncerty jsou veřejnosti k dispozici na kanále youtube ZUŠ Hořovice 
i nadále.

BcA. Jakub Albrecht, ředitel ZUŠ Josefa Slavíka Hořovice

n Fotografie je screenshot z online koncertu 22. 12. 2020. Na fotografii 
Houslový soubor TENTET pí uč. Elišky Chaloupkové

Zleva Filip Strejc,
Martin Jirák
a Tobias Rosenbaum
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POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚ-
RU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ 
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ:

Poplatek platí:
a) fyzická osoba přihlášená v obci
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální 
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fy-
zická osoba

Poplatek se platí obci, na jejímž území je fyzická osoba přihlášená, a na 
jejímž území se nachází stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo 
rodinný dům.

POZOR ZMĚNA!!!
Sazba poplatku:
a) Kč 700,– /kalendářní rok, fyzická osoba přihlášená v obci-mladší 
70let věku/
b) Kč 600,– /kalendářní rok, fyzická osoba přihlášená v obci, která v da-
ném kalendářním roce dosáhl věku alespoň 70let věku/
c) Kč 700, /kalendářní rok, fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu 
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není 
přihlášená žádná fyzická osoba/

Splatnost poplatku: jednorázově nejpozději do 31. 5. 2021

Způsob úhrady:
- v hotovosti nebo platební kartou přímo na odboru finančním MěÚ 
Hořovice
- bezhotovostně na číslo účtu 19-363886349/0800
nebo 43-3821520277/0100.
Každá fyzická osoba přihlášená v obci má přidělený svůj variabilní sym-
bol, který zůstává pořád stejný, jež si může vyžádat na e-mailové adrese: 
plat@mesto-horovice.cz, tel. 311 545 312 nebo lze uvádět variabilní sym-
boly tímto způsobem:
 
Fyzické osoby přihlášeny v bytové jednotce použijí variabilní symbol:
1340 + datum narození (ve tvaru DDMMRR-poslední dvojčíslí roku) 
a specifický symbol: číslo popisné (přihlášení k pobytu).
 
Fyzické osoby přihlášeny v rodinném domě, pokud hradí poplatek za 
všechny přihlášené osoby v daném rodinném domě, použijí variabilní 
symbol: 1340 + číslo popisné.
 
Fyzickým osobám, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individu-
ální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená k poby-
tu žádná fyzická osoba, bude n základě ohlašovací povinnosti přidělen 
variabilní symbol.
 
Osvobození od poplatku:
1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je,
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zaří-
zení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zaříze-
ní pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo 
smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na zá-
kladě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově 
pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení
2) Od poplatku se osvobozují:

a) držitelé průkazu ZTP/P (na základě jeho předložení)
b) osoby pobývající v cizině alespoň jeden celý kalendářní rok (na zá-
kladě písemného oznámení)

POPLATEK ZE PSŮ:
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je osoba, která je přihlášená 
nebo má sídlo na území města Hořovice.
Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) Kč 200,– za prvního psa chovaného v rodinném domě
Kč 300,– za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
v rodinné domě
b) Kč 800,– za psa chovaného v bytovém domě nebo jinde
Kč 1 200,– za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
chovaného v bytovém domě nebo jinde
c) Kč 200,– za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
Kč 300,– za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
staršího 65 let
d) Kč 1 500,– za psa chovaného právnickými osobami
za každého psa
 
Splatnost poplatku:
a) Nečiní-li poplatek více než 200,– Kč ročně - nejpozději do 31. 5. 2021
b) Činí-li poplatek více než 200,– Kč ročně - ve dvou stejných splátkách 
nejpozději do 31. 5. 2021 a 30. 9. 2021.

Způsob úhrady:
Psi, kteří jsou přihlášeni na základě ohlašovací povinnosti lze platit po-
platky:
- v hotovosti nebo platební kartou přímo na odboru finančním MěÚ 
Hořovice
- bezhotovostně na číslo účtu: 19-363886349/0800
nebo 43-3821520277/0100, každý držitel přihlášeného psa na základě 
ohlašovací povinnosti má přidělený variabilní symbol, jež si může vyžá-
dat na e-mailové adrese: plat@mesto-horovice.cz, tel. 311 545 312
nebo uvést variabilní symbol: 1341+datum narození držitele psa
(ve tvaru DDMMRR-poslední dvojčíslí roku)
specifický symbol: číslo popisné (přihlášený pobyt držitele psa)

Osvobození od poplatku:
1) Držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za 
závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího soci-
ální služby, osoba, která je držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba 
provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba pro-
vozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení 
a používání psa zvláštní právní předpis.
2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) Město Hořovice
b) držitel psa pocházejícího z útulku po dobu tří let ode dne pořízení 
psa

NAVÝŠENÍ POPLATKŮ

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, 
vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromad-
ným předpisným seznamem.
Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce po-
platku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku 
sledujícím jeho osud.

MěÚ Hořovice, odbor finanční

Informace o místních poplatcích na rok 2021
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a Poplatek ze psů



www.mesto-horovice.cz12

hasiči - policie - informace

Hasiči Hořovice

Zásahy Hasičského záchran-
ného Sboru Středočeského 
kraje, územního odboru Be-
roun, požární stanice Hořo-
vice.
8Od 15. 12. 2020 do 15. 1. 2021 
hasiči ze stanice Hořovice vyjíž-
děli k 36 událostem, z toho k 16 
požárům, k 5 technickým udá-
lostem typu čerpání vody, padlý 
strom, k 7 dopravním nehodám, 
4x k záchraně osob a zvířat a k 1 
úniku nebezpečných látek. Ve 
třech případech šlo o planý 
poplach, poruchu EPS či neo-
hlášené pálení. Při událostech 
spolupracovali se zdravotnic-
kou záchrannou službou, policií 
ČR a ostatními složkami IZS. 
Při událostech došlo ke zraně-
ní 18 osob, 3 osoby byly přímo 
zachráněny a ve dvou případech 
se jednalo o zranění neslučitel-
ná se životem.
820. 12. 2020 v 1:01 byla jed-
notka HZS Středočeského kraje 
ze stanice Hořovice a Příbram 
společně s jednotkou SDH obce 
Jince a Ohrazenice vyslána k po-
žáru rodinného domu v Ohra-
zenici. Na místě požáru byly 3 
osoby se zraněním (popáleniny 
a řezné rány). Uvnitř objektu se 
nacházela další osoba, která byla 
vynesena po nastavovacím žeb-
říku a předána lékaři ZZS. Ten 
však přes veškeré úsilí vyvinuté 
k záchraně musel konstatovat 
exitus. Ostatní zranění byli též 
předáni do péče ZZS. Vzhledem 
k rozsáhlému požáru byl vyhlá-
šen II. stupeň požární poplachu 
a byly povolány další hasičské 
jednotky. Požár byl lokalizován 
pomocí 3 vodních proudů v dý-
chací technice, následně bylo 
provedeno rozebrání střešní 
konstrukce a odvětrání objektu.
821. 12. 2020 v nočních ho-
dinách byla jednotka HZS 
Středočeského kraje ze stanice 
Hořovice a Beroun společně 
s jednotkou SDH obce Komá-
rov, Žebrák a Lochovice vyslá-
na k požáru pece pekárny Ho-
řovice. Po příjezdu byl zjištěn 
požár elektrorozvaděče pece se 

silným zakouřením haly. Hasiči 
v dýchací technice požár zlikvi-
dovali hasivem CO2 a prostor 
odvětrali.
824. 12. 2020 v 2:07 hodin byla 
jednotka HZS Středočeského 
kraje ze stanice Hořovice spo-
lečně s jednotkou SDH obce 
Komárov vyslána k požáru 
dřevěné boudy do obce Komá-
rov. Na místě byl zjištěn požár 
v plném rozsahu bez přítom-
nosti osob. Pomocí 1 x vodního 
proudu byla provedena ochrana 
okolí a bouda ponechána ke 
kontrolovanému dohoření.
810. 1. 2021 v 15:30 hodin byla 
jednotka HZS Středočeského 
kraje ze stanice Hořovice a Be-
roun společně s jednotkou SDH 
obce Komárov a Žebrák vyslá-
na na požár rodinného domu 
do obce Hořovice. Po příjezdu 
byl zjištěn požár ložnice RD 
v plném rozsahu, který se dále 
rozšiřoval. Majitelka domu se 
nacházela uvnitř, byla průzkum-
nou skupinou v dýchací techni-
ce vytažena mimo objekt a byla 
jí poskytnuta první pomoc 
s následným předáním ZZS. Na 
místě byla ještě další zraněná 
osoba, taktéž předána do péče 
ZZS. Za pomoci 1 x vodního 
proudu provedena lokalizace 
požáru. Nadále byl objekt moni-
torován termokamerou a skrytá 
ohniska ve stropní konstrukci 
lokalizována speciálními vod-
ními hřeby z půdního prostoru.
812. 1. 2021 v 5:22 hodin byla 
jednotka HZS Středočeského 
kraje ze stanice Hořovice a Be-
roun vyslána na dopravní neho-
du dvou automobilů na dálnici 
D 5 24 km směr Praha. Na místě 
se nacházela 1 zraněná osoba 
v péči ZZS a 1 osoba zaklíněná 
ve vozidle. Pomocí speciálního 
hydraulického zařízení byla zra-
něná osoba vyproštěna a předá-
na do vrtulníku ZZS. Místo DN 
zajištěno proti požáru a prove-
den posyp sorbentem uniklých 
provozních náplní.

HZS Středočeského kraje
ze stanice Hořovice

Městská policie Hořovice

8 1. 12. v 17:05 přijali strážníci 
oznámení o požáru v budově 
pošty v ul. Pražská. Okamžitě 
vyrazili na místo, kde společně 
s hasiči plnili pokyny uložené ve-
litelem zásahu HZS do doby úpl-
ného uhašení ohně.
8 3. 12. 2020 od 06:10 do 10:00 
usměrňovali strážníci MP dopra-
vu v křižovatce Palackého náměs-
tí x Pražská a v ulici 9. května, a to 
z důvodu hromadné nehody sed-
mi vozidel na Palackého náměstí.
8 8. 12. ve 12:23 oznámil stráž-
níkům MP občan Hořovic, že na 
parkovišti na Palackého náměstí 
640 v dopoledních hodinách mu 
někdo poškodil jeho zaparkované 
vozidlo. Strážníci pomocí zázna-
mu z MKDS zjistili registrační 
značku vozidla, které pravděpo-
dobně zaparkované vozidlo po-
škodilo, a toto předali PČR k dal-
šímu řešení.
8 12. 12. v 19:24 bylo přijato 
oznámení o rvačce několika osob 
v jednom z domů v ulici Anýžo-
va. Strážníci MP v součinnosti 
s hlídkou PČR na místě zklidnili 
situaci a doporučili zúčastněným 
osobám, aby se zde nezdržovaly. 
Někteří uposlechli a místo opus-
tili, a poté se vzdálily i hlídky MP 
a PČR. Ve 21:32 bylo přijato další 

oznámení od obyvatelky domu 
v Anýžově ulici, že na ulici pod je-
jími okny nějaký muž křičí a kope 
do vchodových dveří. Na místě 
byl zjištěn muž, který byl již u pr-
votní rvačky a znovu se domáhal 
vstupu do domu. Celou věc si pře-
vzala PČR k dořešení.
8 18. 12. v 16:30 přijali strážníci 
telefonické oznámení o poško-
zeném kanálu na silniční ko-
munikaci v ulici K Nemocnici. 
Strážníci na místě pořídili foto-
dokumentaci a závadu nahlásili 
na pohotovost VAK Beroun. Ná-
sledně pomocí záznamu MKDS 
zjistili vozidlo, které víko kanálu 
poškodilo, a celou věc předali 
správnímu orgánu k dořešení.
8 30. 12. 2020 ve 12:40 požádal 
operační důstojník PČR o pomoc 
při zajištění agresivních cestují-
cích jedoucích vlakem z Berouna 
do Hořovic. Po příjezdu vlaku na 
nádraží Hořovice se hlídka MP 
spojila s průvodčím, který uvedl, 
že cestující mu odmítli předložit 
platnou jízdenku a slovně ho na-
padli. Hlídka MP osoby vyzvala 
k opuštění vlaku, aby vlak mohl 
pokračovat v jízdě. Následně tyto 
osoby předaly policistům, k další-
mu opatření.

Městská policie Hořovice

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166

ZAPOJTE		SE		VÝZVY:	

o ŠLÁPNI			NA			TO!!!		
o 	Rozložením	nebo	roztrháním	krabic,	sešlápnutím	plastových	lahví	a	plechovek	lze	v	

barevných	kontejnerech	ušetřit	spoustu	místa	pro	další	tříděný	odpad!	Zároveň	se	předejde	
vzniku	škaredého	nepořádku	v	okolí	nádob	na	tříděný	odpad!		

 
	

	

ZAPOJTE SE DO VÝZVY:

ŠLÁPNI NA TO!!!

Rozložením nebo roztrháním krabic, sešlápnutím 
plastových lahví a plechovek lze v barevných

kontejnerech ušetřit spoustu místa pro další tříděný 
odpad! Zároveň se předejde vzniku škaredého

nepořádku v okolí nádob na tříděný odpad!

n Zubní pohotovost (8:00 - 11:00)

n 6. a 7. 2. MUDr. Jarmila Hol-
manová, Hořovice, Komenského 
49, tel.: 311 516 660
n 13. a 14. 2. MUDr. Jan Joukl, 
Králův Dvůr, Průmyslová 614, 
tel.: 728 349 403

n 20. a 21. 2. MUDr. Veronika 
Kalinová, Beroun, Holandská 
123, tel.: 728 961 496
n 27. a 28. 2. MUDr. Helena Bro-
tánková, Hořovice, Komenského 
1245, tel.: 311 513 453
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AKCE:
n 1.–2. 7.
ZAČÁTEK PRÁZDNIN S DOMEČKEM
Cena děti ZŠ: 600 Kč
Kde: Odloučené pracoviště RC Kaleidoskop
Vedoucí: Hrdličková Romana, Tel.: 602 664 650
Dvoudenní zábavné aktivity v rámci zahájení prázd-
nin pro děti 1.stupně ZŠ v RC Kaleidoskop. Hry, 
soutěže, tvoření, výlet a mnoho dalšího. Oběd a pitný 
režim zajištěn.
n 30. 8.–31. 8.
KONEC PRÁZDNIN S DOMEČKEM
Cena děti ZŠ: 600 Kč
Kde: Odloučené pracoviště RC Kaleidoskop
Vedoucí: Hrdličková Romana, Tel.: 602 664 650
Dvoudenní zábavné aktivity v rámci zakončení 
prázdnin pro děti 1. stupně ZŠ v RC Kaleidoskop. 
Hry, soutěže, tvoření, výlet a mnoho dalšího. Oběd 
a pitný režim zajištěn.

POBYTOVÉ TÁBORY:
TÁBOROVÁ ZÁKLADNA HLINCE
n 10. 7.–24. 7.
I. BĚH LT HLINCE
BANG! - KOVBOJOVÉ DIVOKÉHO ZÁPADU
Pro koho: Letní tábor určen dětem po 1. třídě ZŠ
Cena: 3600 Kč
Vedoucí: Maťátková Anna, Tel.: 721 738 681
Vydejte se s námi do víru divokých přestřelek, kov-
bojských honiček a staňte se ochráncem zákona, 
obávaným zločincem, nebo vypočítavým desperá-
dem. Za pomoci neodmyslitelného popíjení ohnivé 
vody vybudujte nová města na Divokém západě.
Kontakt: 
lthlince@seznam.cz, stránky na FB LT Hlince
n 24. 7.–31. 7.
II. BĚH LT HLINCE
LETNÍ STÁŽ U SCOTLAND YARDU
Pro koho: Letní tábor určen dětem po 1. třídě ZŠ
Cena: 1900 Kč
Vedoucí: Holovská Brigita, Tel.: 722 610 058
Velitelství Metropolitní policie Scotland Yard vypisu-
je letní stáž pro nadějné, odvážné, kreativní a vynalé-
zavé mladé detektivy.
n 31. 7.–14. 8.
III. BĚH LT HLINCE
ZKÁZA KAPITÁNA ČERNOVOUSE
Pro koho: Letní tábor určen dětem po 1. třídě ZŠ
Cena: 4000 Kč
Vedoucí: Spurný Petr, Tel.: 603 585 408
Ahoy! Tak co ty suchozemská kryso, seš připravenej 
projít se po prkně na škuneru kapitána Černovou-
se? Dokaž, že nejseš vobyčejnej smeták, ale správnej 
mořskej vlk! Joho, pirátskej život mám rád!
Kontakt: 
info@LTplantaznici.cz, www.LTplantaznici.cz
TÁBOROVÁ ZÁKLADNA VRANOVICE
n 4. 7.–16. 7.
I. BĚH LT VRANOVICE - PEVNOST BOYARD
Pro koho: Letní tábor určen dětem po 1. třídě ZŠ
Cena: 3800 Kč
Vedoucí: Pazderová Petra, Tel.: 605 903 456
Máš v sobě pořádný kus odvahy? Tak se k nám 
o prázdninách přidej, splň všechny úkoly a překážky 
a získej klíče k pokladu pevnosti BOYARD.
RZ OLŠINA, ŠUMAVA
n 3. 7.–11. 7.
I. BĚH LT OLŠINA - OLYMPIJSKÉ HRY 2021
Pro koho: Letní tábor určen dětem od 1. do 5. třídy 
ZŠ
Cena: 3450 Kč

Vedoucí: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518
Olympiáda se blíží a pozornost k Olšině upírá celý 
svět. Přidejte se k naší výpravě a zabojujte s námi 
o medaile.
CHATA SLOVANKA, HRABĚTICE
n 1. 7.–9. 7.
I.BĚH LT HRABĚTICE - MÁME RÁDI HORY
Pro koho: Letní tábor určen dětem po 1. třídě ZŠ
Cena: 5 050 Kč
Vedoucí: Knopová Eva, Tel.: 725 482 037
Horský turistický tábor pro děti ZŠ. Putování CHKO 
Jizerské hory, návštěva rozhleden a významných 
míst. Zvládneme jízdu na horské koloběžce a bobové 
dráze?

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
V RÁMCI PROJEKTU ESF
OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST
Tábory jsou dotovány z projektu Evropského so-
ciálního fondu, operační program Zaměstnanost. 
Příměstské tábory mají vlastní přihlášky operačního 
programu, proto kontaktujte hlavního vedoucího 
a nevyužívejte přihlašovací systém na webu Domeč-
ku Hořovice.
Prázdninové programy pro předškoláky a žáky 1. 
stupně ZŠ, aktivní program plný her, soutěží, pozná-
vání okolí a tvoření. Oběd a pitný režim zajištěn.
Celková cena tábora je kalkulována na 1470 Kč. Po 
odečtení dotace je konečná cena tábora 450 Kč-ope-
račním programem nejsou dotovány náklady na vstu-
py a stravné. Pro využití konečné ceny je nutné doložit 
potvrzení o zaměstnání rodičů. Konečnou cenu může 
využít dítě jednou za dobu trvání projektu.

RODINNÉ CENTRUM KALEIDOSKOP
n 12.–16. 7.
I. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR KALEIDOSKOP
Pro koho: děti 1.-5. třídy ZŠ
Cena: 1470 Kč
Vedoucí: Hrdličková Romana, Tel.: 602 664 650
n 26.–30. 7.
II. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR KALEIDOSKOP
Pro koho: pro předškoláky a žáky 1. tříd ZŠ
Cena: 1470 Kč
Vedoucí: Hrdličková Romana, Tel.: 602 664 650
n 9.–13. 8.
III. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
KALEIDOSKOP- SPORTOVNĚ TURISTICKÝ
Pro koho: pro děti po 3. třídě ZŠ
Cena: 1470 Kč
Vedoucí: Hrdličková Romana, Tel.: 602 664 650
n 16. 8.–20. 8.
IV. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR KALEIDOSKOP
Pro koho: pro děti 1.-3. třídy ZŠ
Cena: 1470 Kč
Vedoucí: Zajícová Kateřina, Tel.: 739 633 518

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ KOMÁROV
n 12.–16. 7.
I. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR KOMÁROV
Pro koho: pro děti 1.-5. třídy ZŠ, cena: 1470 Kč
Vedoucí: Šmídová Hana, Tel.: 725 443 690
n 19.–23. 7.
II. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR KOMÁROV
Pro koho: pro děti 1.-5. třídy ZŠ, cena: 1470 Kč
Vedoucí: Šmídová Hana, Tel.: 725 443 690
n 9.–13. 8.
III. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR KOMÁROV
Pro koho: pro děti 1.-5. třídy ZŠ, cena: 1470 Kč
Vedoucí: Šmídová Hana, Tel.: 725 443 690

n 16.–20. 8.
IV. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR KOMÁROV
Pro koho: pro děti 1.-5. třídy ZŠ, cena: 1470 Kč
Vedoucí: Šmídová Hana, Tel.: 725 443 690

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ KARLŠTEJN
n 9.–13. 8.
I. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR KARLŠTEJN
-KREATIVNÍ SVĚT
Pro koho: pro děti 1.stupně ZŠ, cena: 2000 Kč
Vedoucí: Jíchová Kamila, Tel.: 721 274 439
Celková cena tábora je kalkulována na 2000 Kč. Po 
odečtení dotace je konečná cena tábora 1000 Kč.
 
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ LITEŇ
n 23.–27. 8.
I. LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR LITEŇ
- CESTOU NECESTOU
Pro koho: pro děti 1. stupně ZŠ, cena: 2000 Kč
Vedoucí: Štolzová Kristýna, Tel.: 728 179 189
Celková cena tábora je kalkulována na 2000 Kč. Po 
odečtení dotace je konečná cena tábora 1000 Kč.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ KRÁLŮV DVŮR
n 12.–16. 7.
I. LETNÍ PŘÍM. TÁBOR KRÁLŮV DVŮR
- KREATIVNÍ SVĚT
Pro koho: pro děti 1.stupně ZŠ, cena: 2000 Kč
Vedoucí: Jíchová Kamila, Tel.: 721 274 439
Celková cena tábora je kalkulována na 2000 Kč. Po 
odečtení dotace je konečná cena tábora 1000 Kč.
n 2.–6. 8.
II. LETNÍ PŘÍM. TÁBOR KRÁLŮV DVŮR
- PUTOVÁNÍ S DOMEČKEM
Pro koho: pro děti 1.stupně ZŠ, cena: 2000 Kč
Vedoucí: Štolzová Kristýna, Tel.: 728 179 189
Celková cena tábora je kalkulována na 2000 Kč. Po 
odečtení dotace je konečná cena tábora 1000 Kč.

ODBORNĚ ZAMĚŘENÉ WORKSHOPY:
SVČ-DOMEČEK HOŘOVICE, VĚTRNÁ 869
n 12.–16. 7.
KERAMICKÝ WORKSHOP
Pro koho: pro žáky 4.-9. tříd ZŠ, cena: 1000 Kč
Vedoucí: Kalátová Jaroslava, Tel.: 739 633 517
Workshop se bude scházet denně od 8,00-14,00 
hodin v keramické dílně na Větrné ulici. Pracovní 
postupy při práci s hlínou, modelování z ruky, lití 
do sádrových forem, glazování, výroba keramického 
šperku a další tvořivé aktivity. Oběd a pitný režim 
zajištěn.
 
SVČ-DOMEČEK HOŘOVICE, VRBNOVSKÁ
n 19.–23. 7.
VÝTVARNÝ WORKSHOP
Pro koho: pro žáky 1.-5. třídy ZŠ, cena: 1000 Kč
Vedoucí: Klokočník Tomáš, Tel.: 739 633 519
Workshop se bude scházet denně od 8,00-14,00 ho-
din v Domečku Vrbnovská ulice.
Výtvarné tvoření pro děti mladšího školního věku-
-základy kresby, malby a dalších technik. Jednoden-
ní výlet s výtvarným tvořením a vařením v přírodě. 
Oběd a pitný režim zajištěn.
n 9.–13. 8.
HUDEBNÍ WORKSHOP
Pro koho: pro žáky 4.-9. tříd ZŠ, cena: 1000 Kč
Vedoucí: Vladimíra Šlosarová, Tel.: 739 633 520
Workshop se bude scházet denně od 8,00-14,00 ho-
din v Domečku Vrbnovská ulice. Hra na hudební ná-
stroj, aranžování písní, návštěva nahrávacího studia, 
rytmizace. Oběd a pitný režim zajištěn.

LÉTO S DOMEČKEM 2021
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4 23. 2. 2021 v 17:00
Přednáška o podpoře zdraví esenciálními 
oleji s ochutnávkou
Téma je „Působení esenciálních olejů na ataky 
virů (koronavirů)“. Současná doba nás učí zod-
povědnosti za své zdraví. Podporu a ochranu 
zdraví můžeme hledat v přírodních prostředích, 
které mají sílu nás ochránit i před viry. Přednáš-
ka se koná na adrese Cvočkařská 286/1, Hořo-
vice
4 27. 2. 2021 v 9:20
Pěší komentovaná vycházka do Brd
Vycházka přes horu písku tam, kde zmize-
la středověká vesnice. Sraz v 9:20 v Čenkově 
u Obecního úřadu. Náročnost středně těžká, 
vhodné pro děti starší 10 ti let. Délka cca 9,5 
km. Návrat mezi 13:00 až 14:00 hodin.
Na obě akce je nutná rezervace. Přihlášky na 
všechny akce přijímá a informace poskytuje 
Marcela Ganna Flídrová, 603 964 553. Více 
na www.syringa-czech.cz.

n Syringa

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

Vážení čtenáři, v době přípravy únorového 
čísla Měšťana je Knihovna Hořovice ještě 
stále uzavřena z důvodu vyhlášení 5. stupně 
protiepidemického systému. Nastanou-li 
jakékoliv změny, zveřejníme je okamžitě na 
webu www.mkc-horovice.cz nebo FB.
Vracení knih je stále možné prostřednictvím 
biblioboxu (šedá skříňka naproti dveřím kni-
hovny). Neobávejte se knihy vhodit :-)!

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

V době přípravy únorového čísla Měšťana 
je Informační centrum Hořovice ještě stále 
uzavřeno z důvodu vyhlášení 5. stupně pro-
tiepidemického systému.
Nastanou-li jakékoliv změny, zveřejníme je 
okamžitě na webu www.mkc-horovice.cz 
nebo FB. Předprodej je pozastaven, peníze za 
neuskutečněná představení budeme vracet, 
jakmile to epidemiologická opatření dovolí.

n Společenský dům

Nádražní 606, Hořovice
tel.: 732 512 821

n 8. 2. 2021 od 19:00
KRASAVCI NA CHMELU
Představení je přesunuto na 3. 5. 2021 od 19:00! 
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
n 24. 2. 2021 od 19:00
4TET
Koncert přesunut na středu 29. 9. 2021 od 19:00! 
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.

PŘIPRAVUJEME:
n 22. 3. 2021 od 20:00
PARTIČKA
n 24. 3. 2021 od 19:30
TŘI V HÁJI

n Klub Labe

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

PŘIPRAVUJEME:
n 13. 3. 2021 od 19:00
TOMÁŠ KOČKO A ORCHESTR
n 20. 3. 2021 od 18:00
REGION FESTIVAL
n 17. 4. 2021 od 20:00
GARAGE A TONY DUCHÁČEK

n Knihovna Ivana Slavíka

Avizované akce se uskuteční pouze v případě uvolnění
epidemiologických opatření, pro aktuální informace sledujte weby:

mkc-horovice.cz, mesto-horovice.cz a FB.! !

n Informační centrum

n Galerie Starý zámek

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

n Březen 2020
MIROSLAV HORNÍČEK - KOLÁŽE
Koláže herce Miroslava Horníčka, první výsta-
va roku 2021, je naplánovaná na březen 2021.

MĚSTSKÉ MUZEUM ZBIROH
Budou-li uvolněna epidemiologická opatření, 
bude možno shlédnout již nainstalované 
výstavy, “Zbiroh a Zbirožáci aneb co se do kni-
hy nevešlo” a “30 let svobodného zbirožského 
skautingu”.

n Zbiroh

n 16. 4. 2021 od 20:00
TRAUTENBERK

n 20. 4. 2021 od 19:00
OLYMPIC
n 21. 4. 2021 od 19:00
KAFE U OSMANYHO
n 3. 5. 2021 od 19:00
KRASAVCI NA CHMELU
n 12. 5. 2021 od 19:00
VLADIMÍR MIŠÍK A ETC
n 23. 5. 2021 od 19:00
PŮJDEŠ MI ZA SVĚDKA?
n 23. 10. 2021 OD 19:30
MIG 21
TANEČNÍ PODZIM 2020 (16. sezóna)
Taneční mládež - pátky
18:30 - 20:30 začátečníci H7
20:40 - 22:15 pokročilí H8
Taneční dospělí - pondělky
18:00 - 19:30 středně pokročílí H3
19:30 - 21:00 mírně pokročilí H2
21:05 - 22:35 začátečníci H1

VSTUPENKY ZŮSTÁVAJÍ V PLATNOSTI

SPOLEČENSKÝ DŮM
HOŘOVICE
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Tento rok byl plný nečeka-
ných událostí, které nás zastihly. 
Na jaře nás přepadla coronaviro-
vá opatření, kterým jsme se mu-
seli přizpůsobit. Tréninky, které 
byly venku, nikomu nevadily, 
alespoň jsme byli na čerstvém 
vzduchu. Horší byla následná 
opatření - zákaz stýkání osob, 
to pro nás znamenalo i konec 
tréninků. My jsme se ale nevzda-
li a začali jsme s video lekcemi 
a on-line tréninky. Náš mistr 
Martin Zámečník udělal přes 
100 výukových videí a nespočet 
on-line tréninků. Probíhaly také 
soukromé lekce pro naše členy.

Naši nejlepší členové se při-
pravovali na Mistrovství Evropy, 
které mělo proběhnout v květnu 
2020 v Praze. Našich 16 nomino-
vaných studentů mělo speciální 
cvičební plán, který museli do-
držovat. Nebylo to jenom o tré-

nincích, ale také o pilné domácí 
přípravě. Všichni byli perfektně 
připraveni, ale bohužel kvů-
li špatné situaci se Mistrovství 
Evropy přesunulo na léto, a poté 
bylo i zrušeno. Naši nominovaní 
členové dlouho nesmutnili a za-
čali na sobě pracovat mnohem 
více, aby svoji výkonnost proká-
zali na dalších závodech.

Tento rok jsme se také chys-
tali obhájit titul nejúspěšnějšího 
střediska talentové mládeže a též 
obhájit titul nejúspěšnější školy 
na Mistrovství České republiky. 
I když byly obě soutěže zruše-
ny/odloženy, my nepřestáváme 
cvičit. V novém školním roce 
jsme měli velmi slabé nábory, 
protože epidemiologická situace 
neumožnila tradiční exhibiční 
ukázky na školách. Na podzim 
naši učitelé kvůli opatřením za-
čali vysílat opět tréninky on-line 
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Největší školu bojových umění Covid nezastaví
n Sportovci se snaží zvládat tréninky i v této náročné době.n Vzpomínka na soustředění.

Tenisový oddíl Spartaku Hořovice

hledá
provozovatele občerstvení
v prostoru klubovny tenisového areálu

(v ulici Ke Stadionu, Hořovice)
na období duben – září 2021

Kontakt pro bližší informace:
drulak@mesto-horovice.cz

Co se odehraje v roce 2021 na obloze…
Hezký den poprvé v roce 2021. Čím bude zajímavý na obloze? 

Především konečně po 6 letech uvidíme zatmění Slunce. Sice bude 
jen částečné, i tak to bude stát za to. Do kalendáře si zapište 10. června 
a čas okolo poledne. Kdybyste zatmění chtěli vidět v jeho plné fázi, 
bude mj. prstencové, 
museli byste vyrazit 
do Kanady, Grónska 
nebo polárních oblastí. 
Příště uvidíme částečné 
zatmění v roce 2022, na 
úplné si budeme muset 
počkat až do roku 2135.

Měsíc se představí 
v tzv. superúplňcích, 
na své dráze bude 
nejblíže Zemi v dubnu 
a květnu. Z planet budete moci nadále v první polovině roku večer 
sledovat Mars. Jupiter a Saturn budou k vidění zase od července 
a Venuše jako večernice bude k vidění od října poblíž právě planet 
Jupiter a Saturn.

A k tomu vás budeme upozorňovat na zajímavá seskupení 
objektů na nebi, okolo 12. srpna si zase lehneme do trávy u nás na 
hvězdárně a budeme pozorovat Perseidy a snad bude mnohem více 
možností, kdy se budeme moci vidět.                      Vladislav Slezák

n Hvězdárna Žebrák

a účast na nich byla opravdu ob-
rovská.

Také je třeba zmínit, že pokra-
čuje stavba našeho tréninkového 
centra v Beztahově u Votic. Nyní 
je na řadě z brusu nová prostor-
ná hala, která bude na jaře do-
končena. Všichni se již těší, až si 
v nové hale naplno zacvičí. Velký 
dík patří hlavně našim členům, 
kteří nás celou dobu podporovali 
a byli s námi.

Staňte se členy největší školy 
bojových umění v ČR, posilujte 
cvičením obranyschopnost svoji 
i svého organismu a naplňte tře-
ba svůj dávný sen nebo novoroč-
ní předsevzetí! Stačí na www.tkd.
cz nalézt Vám nejvíce vyhovující 
trénink a přijít si cvičení v lednu 
zkusit zdarma. Nebo se účastnit 
našich on-line lekcí.

Nikol Křížová
Ge-Baek Hosin Sool


