
V pondělí 8. února jsme vyšli 
do mrazivého a zasněženého měs-
ta. Chůze po zasněžených chod-
nících byla obtížná. Technické 
služby Městské správy bytového 
a nebytového fondu (MSBNF) na-
štěstí z dobré vůle projely frézou 
aspoň chodníky v Pražské ulici, 
a dále – postupně - chodníky před 
školami, na autobusovém nádraží 
a další.

Zimní údržbu v našem městě 
ale provádí AVE CZ, odpadové 
hospodářství, s.r.o. A to podle 
„Smlouvy o díle na provádění 
zimní údržby komunikací v Hořo-
vicích“. Tedy údržbu komunikací, 
tj. nejen chodníků, ale také vozo-
vek. Toho dne (pondělí 8. února) 
se AVE soustředilo pouze na vo-
zovky, které vskutku až na výjimky 
některých místních komunikací 
byly sjízdné. Na odklízení sněhu 
a čištění chodníků nemělo sil, tedy 
kapacitu. S tím začalo až v úte-
rý, tedy na druhý den. To jsme se 
ovšem dozvěděli až v pondělí od-
poledne, kdy jsme u AVE urgovali 
čištění chodníků. V následujících 
dnech už AVE chodníkům věno-
valo pozornost – dočistilo ulici 
9. května vč. chodníků na mostu 
Na Valdeku atd.

Smlouva s AVE člení naše ko-
munikace podle důležitosti do 
čtyři etap. V té první jsou ty nej-
důležitější a součástí je i ustanove-
ní o čase čištění: „V I. etapě bude 
na následujících komunikacích 
a chodnících zahájen úklid sněhu 
do dvou hodin od začátku spadu 
sněhu a posyp nejpozději do tří 
hodin od ukončení spadu sně-
hu.“ Týká se to chodníků v ulicích 
9. května., Pražská, Vrbnovská 
a dalších, tedy v centru města. 
Tuto podmínku AVE ale nesplni-
lo. Proč?

Smlouva s AVE na zimní údrž-
bu byla koncipována v době, kdy se 
ještě předpokládaly tradiční zimy 
s obvyklým množstvím sněhu, 
který se během prosince až břez-
na udržel i více dní, popř. týdnů. 
K tomu ovšem v následujících le-
tech nedocházelo. Zpravidla do tří 
dnů sníh roztál.

Například v minulém roce 
jsme měli v rozpočtu na zimní 
údržbu milion a šest set tisíc. Za 
zimní údržbu jsme zaplatili toliko 
467.831,– Kč díky tomu, že zima 
byla opět mírná.

To na druhé straně je pro fir-
my, které provádějí zimní údržbu, 
nelukrativní. Nezaplatí jim to pro 
zimní údržbu nutnou techniku, ani 
pracovníky v pohotovosti. A proto 
nyní ani ty kapacity v případě „la-
dovské“ zimy nemají.

Vím, že občany Hořovic tyto 
důvody nezajímají. Chtějí mít 
chodníky schůdné. Proto jsme roz-
hodli, že nejdůležitější chodníky 
budou čistit naše Technické služby 
MSBNF, a s tím začnou okamžitě 
po nasněžení. Konkrétně se jed-
ná o Palackého náměstí, Pražskou 
ulici (až po ulici Lipovou), náměstí 
Boženy Němcové (vč. nástupišť 
autobusového nádraží), ulici Val-
deckou (mezi náměstími Palacké-
ho a Boženy Němcové), chodníky 
na komunikacích u škol (vč. ulice 
K Labi), 9. května a ulici Strmou. 
Ostatní zůstanou v péči AVE. 
V tomto smyslu také dodatkem 
upravíme Smlouvu s AVE.

Otázka je, proč AVE raději ne-
přimějeme k tomu, aby jednalo 
podle platné Smlouvy. Proč je ne-
penalizujeme atd. Protože bychom 
pravděpodobně dosáhli jenom 
toho, že by nám AVE Smlouvu vy-
povědělo. (Což už se stalo v případě 
čištění města nebo vyvážení od-

padků z košů.) Pak bychom museli 
vypsat veřejnou obchodní soutěž na 
zajištění této služby. S největší prav-
děpodobností – a tu zkušenost už 
také máme – by se do ní přihlásilo 
toliko AVE s cenou za zimní údržbu 
podstatně vyšší. Tedy cenou vyladě-
nou tak, aby i na méně sněhu mělo 
patřičné peníze na příslušnou tech-
niku atd., kterou musí mít, i když 
náhodou nenapadne sníh žádný.

Mimochodem AVE nám vypo-
vědělo Smlouvu na čištění komu-
nikací města, v soutěži pak nabídlo 
podstatně vyšší cenu – a lepší na-
bídky nebylo, proto od minulého 
roku hořovické komunikace čistí 
naše Technické služby. Podobně 
od letošního roku Technické služby 
vyvážejí odpadkové koše a uklízí 
kolem nich. To ovšem vyžaduje, 
abychom na to měli i náležitou 
techniku: V roce 2019 jsme pořídili 
komunální elektrovůz – nyní hlav-
ně využívaný na vyvážení košů, 

v minulém roce zakoupili zameta-
cí stroj Bucher a letos pořizujeme 
zánovní komunální vozidlo Zebra 
(na bázi Multikáry) i s nástavbou 
pro zimní údržbu. A aktuálně také 
jednu sněhovou frézu.

Jde o obecný trend, kdy obce 
a města si tyto činnosti stále čas-
těji zajišťují samy, protože tak mají 
na výkon těchto služeb přímý vliv 
a mohou nésti za ně i odpověd-
nost, kterou občané předpokládají. 
A nemusí vykazovat zisk, takže je 
to i levnější.

Ondřej Vaculík
místostarosta Hořovic

za Hnutí nezávislých

Otevírací doba Sběrného 
dvora v březnu 2021:

úterý 8:00 – 16:00

čtvrtek 8:00 – 16:00

sobota 8:00 – 12:00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ondřej Vaculík, starosta
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Měšťan

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

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

-gvh-

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

Setkání skautů, old skautů
a přátel Junáka Hořovice

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

Na setkání se těší Abbé, Linka a Anča.

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

Senioři tradičně zakončili rok v sále radnice

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

dokončení na 2. straně

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

Domov Na Výsluní Hořovice

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

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

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

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

Hořovický fotbal oslavil sté narozeniny
Doslova vyšňořený hořovický Městský sta-

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

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

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

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

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

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

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

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

-jb-

Dostavba kanalizační sítě
V roce 2010 byl zahájen projekt Dostav-

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

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

V novém roce 

2012
vám přejeme
co nejvíce 
pozitivního 
světla, 
zdraví a úspěchů

Zahájení výběrového 
dotačního řízení

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

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

Žádosti o dotaci budou předloženy na for-
mulářích, které jsou uveřejněny na webových 
stránkách města, případně je možno si je vy-
zvednout na odboru finančním a školství MěÚ 
Hořovice. Podmínkou zařazení do výběrového 
řízení je předložení žádosti do 31. ledna 2012, 
včetně vyúčtování dotace z předchozího roku.
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n ODKLÍZENÍ SNĚHU z hořovických chodníků měla do začát-
ku února na starost společnost AVE. Dohodou z minulého měsí-
ce se údržba části chodníků převedla na Technické služby města 
Hořovice. Foto: Radka Vaculíková

Veřejné zastupitelstvo města Hořovice 
se uskuteční ve středu 31. března 2021 

od 17:00 hodin v sále radnice

Sníh v Hořovicích
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rozhovor

Jaký máte vztah k Hořovicím?
Silný. Hořovice jsou mé rod-

né město, prožil jsem zde většinu 
svého života. Fascinující pro mne 
je, že Hořovice jsou postavené na 
velmi strmém svahu Červeného 
potoka, jsou městem, které je celé 
postavené ve svahu. Celý život zde 
chodíme z kopce do kopce, nikde 
není rovina. Morfologie terénu je 
jedinečná. Ať už člověk do města 
přijíždí autem nebo vlakem, vždy 
město vidí jako celek. Má ho jako 
na dlani a vidí všechna důležitá 
místa pěkně pohromadě. Vidí zá-
mek, náměstí, kostely. Vidí, kam 
chodil do školy, kde bydlí jeho 
přátelé, jeho rodina. To vše dělá 
Hořovice jedinečnými. Myslím, 
že to trefně vystihl spisovatel Jan 
Neruda, který Hořovice nazval 
českým Betlémem. Myslím, že 
každé město, které stojí v kopci 
je jedinečné. Z těch zahraničních 
můžeme zmínit Toledo, Porto, 
Monako.

Které místo máte ve městě 
nejraději?

Není to tak, že bych měl nej-
raději jedno místo, město mám 
rád jako celek. Většinu života 
jsem prožil v centru, mám vztah 
k náměstí a k jeho nejbližšímu 
okolí. Na Hořovicích mám rád 
poměrně velkou rozmanitost zá-
stavby, že zde najdeme jak stavby 
historické, stavby modernistické, 
jako je budova městského úřadu, 
tak i stavby industriální. Hořovi-
ce leží v poměrně drsném kraji, 
v kraji výroby železa a zpraco-
vání dřeva. Industriální stopa je 
v Hořovicích stále patrná a spo-
luvytváří jedinečnou atmosféru 
našeho města.

Můžete stručně popsat poslá-
ní městského architekta?

Měl by být poradním hlasem 
vedení města v otázkách archi-
tektury a rozvoje města. Měl by 
se vyjadřovat ke všem zásadním 
otázkám rozvoje města. Měl by 
komunikovat se soukromými 
investory a koordinovat jejich 
záměry. Měl by vedení města po-

Městský architekt Kryštof Kreisinger:
Hořovice trefně popsal Jan Neruda

n S městským architektem Kryštofem Kreisingerem jsme si na začátku února povídali na Palackého náměstí.
2x foto: Radka Vaculíková

Co mají Hořovice společného s městy jako je Porto, Toledo nebo Monako? To nám v rozhovoru prozradil architekt města Hořo-
vice Kryštof Kreisinger. První únorový den jsme si s ním povídali na Palackého náměstí. Hořovický rodák mluvil o tom, co ho 
na městě fascinuje a zmínil i místa, která by zasloužila zlepšení. Jako architekt města má jasnou představu o tom, jaké úpravy 
by městu prospěly, jaké naopak.

n Podle městského architekta Kryštofa Keisingera je třeba na náměstí nahlížet jako na jakoukoliv stavbu. Ilust-
rační foto Palackého náměstí je z loňského srpna z akce Porcinkule.

Kryštof Kreisinger se narodil v Hořovicích a stu-
doval na místním gymnáziu. Absolvoval Fakultu 
architektury na ČVUT. Studoval také na Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Během 
své profesní praxe působil v řadě ateliérů a získal 
významná ocenění jako národní Cena Petra Parléře 
nebo Grand Prix obce architektů. V roce 2016 s kole-
gou Ondřejem Duchanem založil vlastní ateliér Loca 
Plan. Posledním dokončeným projektem je Terminál 
hromadné dopravy v Nové Pace a přilehlé náměstí.
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máhat utvářet veřejný prostor tak, 
aby byl přívětivý pro obyvatele 
města.

Jaké úpravy by městu prospě-
ly?

Obraz každého města a jeho 
fungování se odvíjí od toho, jaké 
má centrum. To je alfou a ome-
gou každého města. Hořovické 
náměstí nepůsobí příliš utěše-
ným dojmem. Je třeba na tuto 
část nahlížet jako na jakoukoliv 
jinou veřejnou stavbu, jako jsou 
školy, divadla, sportoviště nebo 
silnice. Jde o stavbu, která slouží 
veřejnosti, náměstí má v obec-
né rovině vždy nejvíce uživatelů. 
Hořovice mají téměř sedm tisíc 
obyvatel, region Hořovicka třicet 
tisíc. Všem těmto lidem má ná-
městí sloužit, všichni jsou jeho 
uživatelé, z čehož plyne, že ná-
městí by mělo být pro ně atrak-
tivní, aby zde pobývali, aby se zde 
cítili bezpečně. Náměstí by mělo 
být také dostatečně reprezentativ-
ní vizitkou města.

Na čem nyní spolupracujete 
s městem?

Na konceptu případné úpravy 
resp. revitalizace náměstí. To je 
můj hlavní úkol ve funkci měst-
ského architekta, jak k revitalizaci 
a zlepšení stavu centra města při-
stoupit.

Jakým směrem by se měla re-
vitalizace náměstí ubírat?

To je široká otázka. Revitali-
zace by ale měla náměstí přiblížit 
obrazu, který vídáme například 
na historických pohlednicích. 
V té době bylo náměstí souvislou 
a přehlednou plochou, která ne-

byla nijak členěná, dělená a dalo 
se po ní volně pohybovat všemi 
směry. V této ploše se vyjímaly 
nejdůležitější budovy a pamě-
tihodnosti města (kostel Nejsv. 
Trojice, radnice a budova okres-
ního úřadu a kašna). V dnešní 
době je náměstí rozděleno množ-
stvím různých bariér, jako jsou 
opěrné zídky, trávníky apod. Ná-
městí je nepřehledné a řada míst 
na náměstí je nedostupná. Jedná 
se především o plochu před kos-
telem, která se sice nachází v sa-
motném jádru, ale člověk sem 
nepřijde, pokud zde nemá nějaký 
konkrétní cíl. Kam lidé nechodí, 
tam život nekvete.

Cílem návrhu je pokusit se 
náměstí navrátit k historickému 
obrazu, plochu náměstí zcelit, 
vytvořit větší souvislou plochu, 
která je více přístupná lidem, ve 
které znovu vyniknou dominant-
ní budovy, a to s přihlédnutím 

k dnešním technickým požadav-
kům a parametrům.

Návrh je již připravený, co by 
na něj mělo navázat?

Projektová dokumentace. Je 
to poměrně velký záměr, v rámci 
kterého je třeba připravit běžné 
projektové stupně. Je zde otázka 
dopravy, kdy náměstím prochází 
velká komunikace, silnice II. tří-
dy, kterou bude nutno reflektovat. 
Doba realizace je samozřejmě 
věcí města. Z mého pohledu by 
tento záměr měl být jednoznač-
nou prioritou, na kterou je třeba 
najít finanční prostředky.

Které úpravy by městu na-
opak neprospěly?

Myslím, že město by se nemělo 
živelně rozšiřovat do okolní kra-
jiny. Rozvoj by se měl odehrávat 
především uvnitř města. Měly by 
se rekonstruovat budovy, hledat 

území uvnitř města, která se dají 
zastavět apod.

Kromě návrhu na úpravu cen-
tra jste na žádost zástupců 
města připravil i koncept láv-
ky. Můžete jej přiblížit?

Jde o obnovu lávky v blízkosti 
mlýna. Je to věc svým rozsahem 
malá, nicméně každé takové spo-
jení je důležité. Červený potok, 
jak jsem již zmínil, je zásadní fe-
nomén v Hořovicích. Spojení přes 
tento tok je ale málo, každé další 
bude prospěšné. Lávka v místě už 
byla, určitě najde využití, když se 
obnoví. V současné době máme 
vizi, jak by lávka měla vypadat. 
Další věcí bude realizace.

Co byste lidem ve městě popřál?
Lidem bych přál, aby se jim 

v Hořovicích dobře žilo a aby 
mohli být s naším městem spoko-
jeni a měli ho rádi. (var)

n Vizualizace lávky na Červeném potoce. Autor: Kryštof Kreisinger

Virtuální univerzita třetího 
věku v SVČ Domeček Hořovice 

pokračuje distančně
Zimní semestr úspěšně zakončilo 25 zájemců o studium z řad 

seniorů z Hořovicka ve věku od 64 do 84 let a již mají v rukou své 
pamětní listy a osvědčení. Výuka probíhala z velké části pouze dis-
tančně online, což pro nikoho ze studujících nebylo překážkou. Právě 
začal letní semestr 2020/2021, tentokrát pouze pro pokračující poslu-
chače. Otevřeny jsou už tradičně dva kurzy, které mohou senioři stu-
dovat zatím také pouze distanční formou - Život a dílo Michelangela 
Buonarroti a Hudební nástroje. Přes to, že se možná v těchto jarních 
kurzech nebudeme moci potkat v Domečku tak, jak jsme zvyklí a jak 
nás to všechny těší, se přihlásilo celkem 16 seniorů, pokračujících po-
sluchačů, a někteří si vybrali ke studiu oba kurzy zároveň.

Přejeme všem mnoho studijních úspěchů a radost z nově získa-
ných poznatků a těšíme se na shledání.

Lenka Radová, tutorka VU3V

n Na snímku posluchači Virtuální univerzity třetího věku Střediska 
volného času Domeček Hořovice z roku 2019.

Foto: archiv SVČ Domeček Hořovice
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Očkovací centrum Nemoc-
nice Hořovice je umístěno v bu-
dově bývalého Zdravotnického 
ústavu uvnitř areálu nemocnice, 
vchod je naproti lékárně. Součástí 
centra jsou dvě ordinace, čtyři če-
kárny a nechybí ani bezbariérový 
přístup. Začátkem února si celé 
centrum prohlédli starosta měs-
ta Hořovice Jiří Peřina a koordi-

nátorka krizového řízení Lenka 
Redrová. Očkovacím centrem je 
v pátek 5. února provedli ředi-
tel Nemocnice Hořovice Michal 
Průša a hlavní sestra Jiří Pichlík.

Zástupci nemocnice a měs-
ta se v očkovacím centru sešli 
v době, kdy bylo k dispozici ur-
čité množství vakcín a rezervovat 
se mohli lidé starší osmdesáti let. 

Vchod do očkovacího centra
Nemocnice Hořovice je naproti lékárně
Při dostatečném množství vakcín se může v hořovickém centru naočkovat až 500 lidí denně

„Průchodnost centra je limitová-
na jednak věkem pacientů a také 
tím, že máme málo vakcín,“ po-
psal situaci na začátku února ře-
ditel Nemocnice Hořovice Michal 
Průša.

Zdravotníci Nemocnice Ho-
řovice zajišťují očkování i mimo 
zmíněné centrum. Očkovali se-
niory v místním Domově Na Vý-

sluní a v dalších domovech dů-
chodců, za což jim starosta města 
Hořovice Jiří Peřina na místě po-
děkoval.

Přímo v hořovickém centru 
byli naočkovaní zdravotníci, a to 
byl i moment, kdy bylo možné 
ověřit kapacitu centra. V jedné 
ordinaci bylo možné za jednu 
hodinu naočkovat až 30 lidí. Ve 

n Začátkem února si očkovací centrum Nemocnice Hořovice prohlédli 
zástupci města Hořovice. Na snímku (zleva) hlavní sestra NH Jiří Pich-
lík, ředitel NH Michal Průša, starosta Hořovic Jiří Peřina a koordinátorka 
krizového řízení Lenka Redrová. 2x foto: Radka Vaculíková

n Zástupci nemocnice a města se v očkovacím centru sešli v době, kdy 
bylo k dispozici určité množství vakcín, a rezervovat se mohli lidé star-
ší osmdesáti let. V den návštěvy bylo očkovací centrum otevřené od 12 
hodin.
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dvou ordinacích by to mohl být 
dvojnásobek. „Pokud bychom šli 
kapacitou až 500 lidí denně, tak 
jsme schopni týdně naočkovat 
dva tisíce až dva a půl tisíce lidí,“ 
konstatoval ředitel Michal Průša. 
Zároveň poznamenal, že tako-
vého počtu je možné dosáhnout 
při bezproblémových dodávkách 
vakcín.

Zdravotníci očekávají, že se 
postupem času zlepší nejen dis-
tribuce vakcín, ale že se zjed-
noduší i administrativa. Ta byla 
komplikovaná zvláště s ohledem 
na starší lidi, kteří nemají e-mail, 
ani mobilní telefon. Zástupci ne-
mocnice také sdělili, že začátkem 
února nezaznamenali žádnou 
vážnou reakci na očkování.

Zástupci města Hořovice byli 
připraveni poskytnout na očko-

vací centrum prostory, a to Spole-
čenský dům, nebo Sportovní halu. 
„Očkovací centrum v areálu ne-
mocnice je vhodnější. A to s ohle-
dem na výbavu i bezpečnosti, kdy 
například při anafylaktické reakci 
je třeba zakročit ihned,“ vysvět-
lili zástupci Nemocnice Hořovi-
ce. Starosta Hořovic Jiří Peřina 
a koordinátorka krizového řízení 
Lenka Redrová v závěru setkání 
slíbili pomoc města.

Poznámka redakce: Údaje 
v textu představují situaci prv-
ního únorového týdne. Aktuál-
ní informace zájemci získají na 
webových stránkách Nemocnice 
Hořovice www.nemocnice-horo-
vice.cz nebo na webových strán-
kách Středočeského kraje - ocko-
vani.kr-stredocesky.cz.

Radka Vaculíková

n Očkovací centrum Nemocnice Hořovice se nachází naproti lékárně. 
Foto: Radka Vaculíková

n Seniory Domova Na Výsluní očkovali zdravotníci Nemocnice Hořovice. 
Foto: archiv Domova Na Výsluní Hořovice
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Obyvatelé Hořovic i návštěv-
níci města mohli v posledních 
týdnech zaznamenat stavební 
činnost v korytě Červeného po-
toka, a to v místech mezi Spo-
lečenským domem a Sportovní 
halou. Podrobnosti nám sdělil 
ředitel pražské pobočky Českého 
hydrometeorologického ústavu 
Daniel Kurka: „V rámci projektu 
Operačního programu Životního 

prostředí zde provádíme rekon-
strukci stanice povrchových vod, 
která je v našem majetku. Důvo-
dem jsou dlouhodobé problémy. 
Průtoky jsou zde ovlivněné čas-
tým zanášením místa kolem sta-
nice, měření pak není přesné.“

Ředitel Daniel Kurka také 
zmínil, že k vytipování problema-
tických stanic, které je třeba pro 
správné měření stavebně upravit, 
došlo v předchozích letech. „Na 
Červeném potoku nyní budu-
jeme betonový práh. Částečně 
bude rovný, částečně skloněný ke 
stanici. Stanice tak bude minima 
měřit s větší přesností,“ konstato-
val Daniel Kurka.

Údaje z vodoměrných stanic 
jsou běžné přístupné na webo-
vých stránkách ČHMÚ. Nyní je 
zde uvedeno, že stanice na Čer-
veném potoku je v rekonstrukci, 
stavy nemusí odpovídat skuteč-
nosti. Měřící zařízení stanice je 
nyní umístěné v jímce, do které 
voda nepřitéká. Při případné po-
vodni by ale hrázky jímky přetek-
ly a ČHMÚ by mohl získávat po-
třebná data pro sledování situace.

Zástupci ČHMÚ předpo-
kládají, pokud počasí dovolí, že 
práce na hořovické stanici budou 
trvat přibližně do března, kdy by 
se mohlo obnovit měření. Další 
měsíc si vyžádá úprava okolí.

Redakce Hořovického Měšťa-
na bude stavební práce spojené 
s hořovickou stanicí nadále sle-
dovat. (var)

Vodoměrná stanice 
na Červeném potoku 

je v rekonstrukci

n Český hydrometeorologický ústav provádí na Červeném potoku rekon-
strukci stanice povrchových vod. Foto: Radka Vaculíková

n Tři otázky pro zastupitele

Co Vás ve městě těší?
Určitě mě těší, že město se neustále 

vylepšuje. Není to sice tak dynamicky, 
jak by si mnozí představovali, ale vzhle-
dem k finančním možnostem města je to 
chvályhodné. Pravdou je, že to vnímají 
především ne starousedlíci, ale návštěvní-
ci města. Určitě každého potěší, když občané ocení úsilí a vydařenou 
práci. Když si vzpomenu na původní vzhled budov I. ZŠ, II. ZŠ, auto-
busového nádraží, sportovního areálu, společenského domu atd., tak 
si říkám, že akce k jejich obnově se opravdu vydařily. A to rozhodně 
nejsou jediné akce, které byly ve městě zrealizovány ku prospěchu 
města a občanů.

Co Vám ve městě vadí?
Vadí mi neustálá nespokojenost některých občanů města. Ano, ně-

kdy je kritika občanů oprávněná. A pak je to takovým hnacím moto-
rem se nad tím zamyslet a hlavně, v případě, že to bude ku prospěchu 
města a v jeho finančních možnostech, jít do realizace. V opačném 
případě, když kritika je neustálá, neadekvátní, pak se to stává kontra-
produktivní. Spousta těchto vydařených akcí stála velké úsilí a nervů 
těch, kteří se na nich podíleli a ti místo poděkování slyší spílání. Jako 
mnohým mi v první řadě vadí neutěšený stav některých komunika-
cí a chodníků. Ve druhé řadě je to neustálý nepořádek, se kterým se 
město musí každodenně vypořádávat. Prostě nejsem schopna po-
chopit člověka, který sic má odpadkový koš na dosah, odhodí odpad 
kamkoliv, ale jen ne do zmíněného koše.

Jak můžete přispět ke zlepšení?
Kdysi jsem zmínila, že práce pro město není jen práce jednotlivce, 

ale celé řady jednotlivců. A já pochopitelně jako jednotlivec chci spo-
lupracovat a podílet se na rozvoji a zlepšení vzhledu našeho města. 
A na této úrovni je ještě hodně práce před námi. Věřím, že i v této 
složité době se nám to bude dařit, i kdyby to mělo jít pomaleji. Zá-
roveň věřím, že animozita a nevraživost některých jednotlivců půjde 
stranou, spojíme síly a možnosti dohromady a budeme konečně spo-
lupracovat na tom, aby se nám v městě žilo hezky a klidně. Kéž by.

Janu Šrámkovou

V galerii uvidíte 
obrazy i fotografie

Začátek sezony hořovické Ga-
lerie Starý zámek byl naplánovaný 
na březen, kdy zde měla být zahá-
jená výstava koláží herce Miroslava 
Horníčka (1918-2003). Kvůli nejis-
té aktuální situaci byla tato výstava 
ale přesunuta na první polovinu 
příštího roku. 

První letošní výstava by se 
tak měla uskutečnit od května do 
června, kdy by v Galerii Starý zá-
mek měly být vystavené Ilustrace 
a malby malíře, grafika a ilustrátora 
Václava Karla (1902-1969). V létě 
výstavní prostory zaplní obrazy 
Jiřího Matouše Trnky a Marie 
Trnkové z Řevnic a v září a říjnu 
se můžeme těšit na koláže a obrazy 
spisovatelky, malířky a výtvarnice 
Heleny Christen z Berouna. 

Výstavu díla k životnímu výročí 
fotografa Aloise Crka se uskuteční 
v závěru letošního roku. (var)

n V Galerii Starý zámek v loňském roce vystavoval Zbyněk Novotný. 
Na snímku se zpěvačkou Šárkou Pexovou, která vystoupila na vernisáži. 
Foto: var
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Děti se na společném chatu – rozhovoru 
prostřednictvím komunikační sítě – dozvě-
děly nejen to, kolik se jim v loňském roce 
podařilo nasbírat perel, ale užily si i spoustu 
zábavy. Knihovnice jim totiž připravily dvě 
hry, které probíhaly prostřednictvím prezen-
tací. Součástí byla i tajenka, ve které vyšel 
citát: „Dokážu velmi dobře přežívat o samotě 
- když mám něco dobrého ke čtení.“ - Sarah 
J. Maas (1986)

A jak děti získávají perly? To nám prozra-
dila vedoucí Knihovny Ivana Slavíka Hořovice 

Martina Stelšovská: „V průběhu roku děti čtou 
knihy, které jsou označené jako Perlorodka 
a odpovídají na otázky, které jsou vložené 
v knize. Ke každé knize se váže jeden soubor 
otázek, pokud čtenář správně odpoví, získává 
jednu perlu.“ Ve standardním režimu se od-
povědi odevzdávají napsané na papíru, v nou-
zovém stavu je účastníci hry mohli a mohou 
i letos odesílat na email : knihovna1@mkc-ho-
rovice.cz.

Chlapci a děvčata odpovídají i na nepo-
vinné otázky, za které získávají takzvané mo-
riony. Za ně si pak v předchozích ročnících 
mohli zakoupit spoustu zajímavých drobností 
v krámku. Tato součást hry se nyní ale usku-
tečnit nemohla.

Celé hry Lovci perel 2020 se zúčastnilo 45 
dětí, a to i přesto, že více než ¾ roku byla půj-
čovna kvůli nouzovému stavu a rekonstrukci 
zázemí uzavřena. A kdo v loňském roce nasbí-
ral nejvíce perel? Nejvíce Mariana Matějková 
(54), dále Mirko Vlach (47) a Robert Matějka 
(45). První tři čtenáři získali dárkový poukaz 
na roční členství v knihovně, ostatní drob-
né dárky. Pro každého je připravený pamětní 
list, ceny se budou předávat v době otevření 
knihovny.

Jak uvedla vedoucí knihovny Martina Stel-

šovská, pochvalu si zaslouží všichni. Distanční 
výuka posunula děti dopředu, v on-line vysílá-
ní byly skvělé. (var)

První živé online setkání knihovny
Hořovická knihovna má za sebou první online setkání. Společná akce knihovnic a dětí se uskutečnila v pátek 29. ledna v dopo-
ledních hodinách. Byla určená dětem, které se v roce 2020 zúčastnily hry Lovci perel.

n Na společném chatu se hořovické knihovnice 
s dětmi sešly v pátek 29. ledna.

n On-line setkání s knihovnou si děti užily 
z domova od svých počítačů. 

2x foto: Eva Kocourková

Obchvat Hořovic povolen
Občané Hořovic dostali v tomto měsíci skvě-

lou zprávu, stavební úřad vydal v lednu povolení 
na stavbu tzv.,Východního obchvatu města“.

Dle mých poznatků jsou takovéto stavby 
obchvatů v celém našem kraji velmi žádané 
a potřebuje je mnoho měst, včetně těch větších, 
než jsou Hořovice. Proto jsem velmi rád, že po 
mnoha schůzkách na Středočeském kraji se tato 
investice dotáhla do zdárného konce povolení 
a Středočeský kraj investici v minulém období 
podpořil. Doufám, že v tak rozjetém projektu 
bude stávající vláda pokračovat.

Byl jsem přítomen na několika jednáních 
ohledně této stavby na Středočeském kraji za 
účasti představitelů Krajské správy a údržby sil-
nic, Krajského úřadu Středočeského kraje a sta-
rostou města Hořovice Jiřím Peřinou, kterému 
musím poděkovat za zajištění a koordinaci těch-
to schůzek. Myslím, že bez těchto jednáních, 
které jsme společně vyvolali, by tato věc tak 
rychle nepostoupila.

David Grunt, který povolení vydal k tomu 
dodává:,Samotný proces byl velmi náročný, 
co se týče vypořádání všech námitek vlastníků 
pozemků a hlavně požadavků vlastníků sítí na 
provedení přeložek v rámci stavby. Pokud si 
dokument, který má 40 stran přečtete, uděláte si 
obrázek o tom, jak je v naší zemi náročné povo-
lit stavbu tohoto rozsahu a o jak administrativ-
ně náročný proces se jedná. Vlastníci pozemků 

měli většinou požadavek, aby se odkoupil celý 
jejich pozemek, byť samotná stavba z něho za-
bírala jen desítky metrů. Tento postup je ze stra-
ny investora nemožný a vykupuje se jen ta část, 
která je pod stavbou, zbytek zůstává vlastníkům. 
Nastává tak patová situace, vlastník má požada-
vek, který je pro investora nemožný. Většinou 
to dopadne tak, že se proces zastaví. V našem 
případě pomohla společnost REALI, která od 
vlastníků koupila pozemky celé, a to i bez zá-
ruky, že to od nich investor někdy odkoupí. 
Obchvat odlehčí městu nejen od nákladní, ale 
i osobní dopravy. Jako cestu domů a do práce 
ho pohodlně budou využívat obyvatelé sídliště 
Višňovka, ulice Na Okraji, nově vznikající ulice 
Pod Nemocnicí a celá východní část města. Ob-
chvat se napojí kruhovým objezdem před stat-
kem na Lochovice“.

Osobně jsem rád, že se stavbou nakonec sou-
hlasili i Hořovičtí patrioti, jakým je určitě Ing. 
Nový, který hospodaří na svých pozemcích tak, 
jako jeho předci. Nepoužívá žádnou chemii ani 
těžkou mechanizaci a jako řešení přijal směnu 
pozemků nedaleko od těch, které mu z části za-
bere stavba obchvatu.

Nyní by mělo začít výběrové řízení na doda-
vatele stavby, dokončení majetkových převodů 
a zahájení archeologických prací.

Ján Rogos
Předseda hnutí ANO Hořovice

Základní škola VIA BEROUN 
rozšíří regionální nabídku

Základní škola VIA Beroun je nově vznika-
jící škola v Berouně, která bude nabízet kvalitní 
česko-anglické vzdělávání. Anglický jazyk bude 
vyučován rodilými mluvčími ve výrazně vyšší 
hodinové dotaci již od první třídy. Śkola se bude 
zaměřovat na hodnotové vzdělávání, rozvoj do-
vedností po-
třebných pro 
život a aktivní 
schopnost ap-
likace nauče-
ných znalostí. 
„Každý má své 
silné stránky, 
proto budeme především rozvíjet individuální 
potenciál každého žáka. Chceme, aby škola naše 
žáky bavila, proto budou didaktické nástroje pe-
dagogů pestré, vyučovaná témata dětem blízká 
a přistupovat k nim budeme přátelsky, s respek-
tem,” prozrazuje ředitel školy Jiří Luka.

Nadace Tipsport jako zřizovatel školy chystá 
pro působení plně organizované základní školy 
a mateřské školy v areálu bývalé Tiby výstavbu 
nového, moderního areálu. Do doby jejího ote-
vření bude škola působit v pronajatých prostorách 
SOŠ a SOU Hlinky. Škola se tak bude rozjíždět 
postupně, v příštím školním roce se plánuje ote-
vření dvou tříd a každý další rok přibude jedna 
první třída.

Ředitel školy Jiří Luka se aktivní práci s dětmi 
věnuje již od roku 1990, v roce 2004 mu bylo jako 
nejoblíbenějšímu učiteli České republiky uděleno 
prestižní profesní ocenění Zlatý Ámos. Před dva-
nácti lety stál u vzniku koncepce základní školy 
Open Gate manželů Kellnerových a v letech 2010 
až 2019 zastával pozici ředitele této prestižní zá-
kladní školy. Více na www.viaberoun.cz.
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kultura

Že mají lidé o půjčování knih vel-
ký zájem i letos, svědčí měsíc únor, 
kdy čtenáři hojně využívali možnos-
ti bezkontaktního půjčování. Tuto 
variantu knihovnice zvolily nejprve 
kvůli studentům, kteří žádali tituly 
povinné četby. „Nyní se blíží matu-
ritní zkoušky, každý student musí 
mít přečtenou povinnou četbu k ma-
turitě. Vysoké školy sice fungují na 
dálku, ale to neznamená, že studenti 
nemusí zpracovávat seminární práce, 
že nepotřebují materiály pro studi-
um. Knihy ke svému studiu potře-
bují žáci ze základních škol, studenti 
středních a vysokých škol a půjčují si 
je i posluchači univerzit třetího věku. 
Ne vše seženou na internetu, ne vše 

dokážou najít, proto jsme se rozhodli 
pro bezkontaktní půjčování knih,“ 
uvedla knihovnice Marcela Labská. 
„Díky studentům jsme si ověřili, že 
bezkontaktní půjčování funguje, že 
ho můžeme poskytovat všem,“ dopl-
nila Marcela Labská.

Od knihovnic jsme se také do-
zvěděli, jaký je rozdíl mezi běžným 
a bezkontaktním půjčováním. Při 
standardním půjčování přijde čtenář 
do knihovny, v půjčovně si vybere do 
10 kusů knih, v některých případech 
požádá knihovnice o radu, následně 
vybrané knihy přinese k pultu. Zde je 
knihovnice čtečkou načtou a čtenář 
odchází spokojeně domů.

Při bezkontaktním půjčování si 
čtenář telefonicky objedná knihy, 
o které má zájem. Někdy se stává, že 
výběr ponechá na knihovnici, aby 
mu je vybrala podle předchozích vý-
půjček. Knihovnice pak pátrá, kteří 
autoři dotyčného čtenáře v minulosti 
oslovili, jaká témata si vybíral. Když 
jsou knihy na hromádce, knihovnice 
je načte, zabalí do tašky a se čtenářem 
domluví vhodný termín pro předání. 
To musí být, jak jinak, bezkontaktní. 
„Mezi vchodovými a dalšími skle-
něnými dveřmi máme umístěný 
stoleček. Ve chvíli, kdy je čtenář za 
dveřmi, zatelefonuje, my odemkne-
me vchodové dveře a vzdálíme se. 
Tím zajistíme bezkontaktní předání. 
Čtenář si ze stolku vezme knihy, které 
jsme mu připravili a ty, které přinesl, 
může na stolek položit. Může je také 
vložit do biblioboxu, který se nachází 

Zájem studentů o povinnou četbu
odstartoval bezkontaktní půjčování
Z únorového vydání Hořovického Měšťana se čtenáři mohli dozvědět, že i přes všechna opatření se v loňském pandemickém roce 
v Knihovně Ivana Slavíka Hořovice zvýšil počet výpůjček. V roce 2019 jich bylo 42 165, v roce 2020 se jejich počet zvýšil na 42 960.

n Vedoucí Knihovny Ivana Slavíka Hořovice Martina Stelšovská připra-
vuje knihy pro bezkontaktní předání. 2x foto: var

venku, naproti vchodovým dveřím,“ 
popsala v únoru knihovnice Marcela 
Labská s tím, že do biblioboxu mo-
hou lidé vkládat kdykoliv.

Bezkontaktní půjčování je urče-
né i dětem. „Knihy si mohou vybrat 
v katalogu, kde vidí i obálky knih. 
Předpokládáme, že je třeba součin-
nost rodičů, ne každé dítě umí s ka-
talogem pracovat,“ sdělila vedoucí 
knihovny Martina Stelšovská.

Kromě bezkontaktního půjčová-
ní lidé průběžně využívají i donáš-
kovou službu. „I tato varianta půj-
čování v únoru probíhá za přísných 
podmínek. Se zájemcem o donášku 
se telefonicky domlouváme, jak bez-
kontaktní předání zajistíme,“ zmínila 
knihovnice Eva Kocourková. Jak dále 
uvedla, donášková služba je bezplat-
ná a je určena všem čtenářům, kteří 
mají zaplacen registrační poplatek 
a jimž zdravotní stav či handicap 
nedovoluje navštívit knihovnu osob-

ně. Knihy, časopisy a audioknihy si 
mohou zájemci objednat telefonic-
ky na čísle 603 199 304 nebo emai-
lem knihovna2@mkc-horovice.cz. 
„Nejprve ověříme dostupnost titulů 
a posléze čtenáře kontaktujeme a do-
mluvíme se na nejbližším termínu 
doručení. Dokumenty, které má již 
přečtené, vyzvedneme a vrátíme,“ 
vysvětlila knihovnice Eva Kocour-
ková.

Text ohledně bezkontaktního půj-
čování vznikal v první polovině úno-
ra, v době 5 stupně PES. V pondělí 
15. února byla zavedena varianta vý-
dejního okénka, které bylo v knihov-
ně a informačním centru otevřené 
každé úterý a čtvrtek. Jak se situace 
vyvíjela a vyvíjí v dalších týdnech, se 
čtenáři dozvěděli a dozvídají z webo-
vých stránek Městské kulturního cen-
tra Hořovice. Knihovnice rádi odpoví 
na všechny dotazy prostřednictvím 
emailu a telefonu. (var)

n V únoru hořovická knihovna 
přistoupila k bezkontaktnímu půj-
čování knih. Ve druhé polovině 
měsíce byla zavedená varianta vý-
dejního okénka.

Z rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje byla 
2. základní škola Hořovice vybrána, aby za nouzového 
stavu pečovala o děti rodičů vykonávající profese souvi-
sející s chodem státu.

Děti navštěvovaly od 14. 10. 2020 2. základní školu 
Hořovice na Víseckém náměstí, kde sídlí první stupeň 
a školní družina. Dětem byla zajištěna distanční výuka 
on-line připojením a vypracovávání úkolů tak, aby si po 
příchodu domů mohli jejich rodiče odpočinout. V od-
poledních hodinách byly pro děti organizovány různé 
zájmové činnosti, každý den i procházka do přírody.

Od 14. 10. do 30. 11. 2020 navštěvovalo dětskou sku-
pinu dvacet dětí. Od 4. 1. 2021 chodilo dětí méně, neboť 
školu mohly navštěvovat první a druhé třídy.

Pedagogové 2. Základní školy Hořovice

Ve 2. základní škole pečovali o děti hasičů a zdravotníků

n Od poloviny října do konce listopadu navštěvovalo dětskou skupinu dvacet dětí. 
V lednu se jejich počet snížil, neboť školu mohli navštěvovat žáci prvních a druhých 
tříd. Foto: archiv školy



zprávy

9www.mesto-horovice.cz

V lednu t.r. nás navždy opustili 
dva muzikanti, dobří kamarádi, na 
které si jistě mnozí, zejména star-
ší příznivci místních amatérských 
hudebních souborů, pamatují.

Vlastimil Ehl, klarinetista 
a saxofonista z Oseka. První zku-
šenosti ze souborové hry získal 
v žákovském orchestru pana Jo-

sefa Peksy, na saxofon pak hrál 
s tanečním orchestrem Favorit, 
na klarinet ve Velkém dech. or-
chestru Společenského klubu, 
také s dechovým orchestrem 
Litavanka a v poslední době byl 
členem malé dechovky Hořovic-
ká osma. Vlastík vždy ochotně 
vypomohl např. Hořovické muzi-
ce, když bylo třeba.

Druhý byl také klarinetista 
a saxofonista, Václav Kadeřábek 
z Tlustice. Jeho muzikantské za-
čátky neznám, když jsem přišel 
do Hořovic byl kapelníkem a sa-
xofonistou tanečního orchestru 
Universal, kromě toho také kla-
rinetistou Velkého dechového 
orchestru Společenského klubu 
a jeho organizačním vedoucím 
v době uměleckého vedení Bo-
humilem Lepičem. Vychoval ně-
které současné muzikanty jako 
kapelník dechového orchestru 
mladých při Společenském klu-

Začátkem roku navždy odešli Vlastimil Ehl a Václav Kadeřábek
bu, v době, kdy už to bylo možné, 
zorganizoval řadu akcí s malou 
zájezdovou kapelou v Německu. 
Také jsme si spolu zahráli v Ho-
řovické dvanáctce, kterou nějaký 
čas vedl a pak krátce i v Hořo-
vické muzice. Po odchodu z Ho-
řovické muziky hrál delší čas 
v Hořovické osmě Fr. Fejtka, pak 
se vrátil k saxofonu a donedávna 
hrál v malém uskupení „2+1“ na 
saxofon na různých společen-
ských akcích.

Kdo je znal, věnujte jim vzpo-
mínku. Ondřej Andrle

n Vlastimil Ehl

n Václav Kadeřábek

Distanční výuka
FEJETON

V poslední době slyším z Českého 
rozhlasu, který si pouští můj přítel při 
práci, samé nedobré zprávy. Epidemie 
nejen neustupuje, ale vlastně se ještě 
zhoršuje. Přicházejí komplikace v po-
době mutací viru, zdravotníci už ne-
mají kde brát síly, očkování je pomalé, 
podnikatelé krachují, zpívat se nesmí, 
politici se hádají, lidé se hádají…

To já si při práci pouštím na obra-
zovce děti. Ne, nemyslím ty roztomilé 
obrázky novorozenců v oblečcích tyg-
říků, kočiček či masožravých květin. 
Myslím žáky 2. stupně ZŠ – svoje žáky. 
Ono venku sněží, mrzne, trakaře tam 
padají, ale když si v 8:05 otevřu meet, 
oni tam sedí a  čekají na mě. Ono se 
mi nechce vstávat, ploužím se po bytě 
absolutně bez energie, půl hodiny pře-
mýšlím nad snídaní a  říkám si - to 
zase bude den. Je 8:05. Zapnu počítač. 
A oni tam zase sedí. A víte co? Usmíva-
jí se na mě. Ano, ptají se, kdy už půjde-
me do školy. Dokonce se tam prý těší. 
Vzpomínají na ty časy, kdy mohli ještě 
chodit s kamarády v partě ven. Svěřují 
se se svými problémy s nespavostí (Vě-
děli jste, že když hrajete do 2:00 do 3:00 
hodin ráno počítačové hry a pak si leh-
nete, stejně nemůžete usnout?), s  nu-
dou (Co budete, paní učitelko, dneska 
dělat? Já nevím, co mám dělat. Jsem 
pořád zavřená doma v pokojíčku. Už 
ani ty filmy mě nebaví.), se sourozenci 
(Vona mi ségra furt strká do počítače 
a teď mě škrtí a já nevím, co děláme.). 
Při hodinách odbíhají platit PPL, vařit 
oběd, přinést ukázat morče, papouška, 

kocoura, štěně či malého sourozence. 
Nemůžou psát výpisky, protože odme-
tali sníh a bolí je ručičky, protože jim 
volají rodiče, poněvadž si potřebují 
teď zrovna změřit tlak, zavřela se jim 
učebnice. Sama. Nějak. Nebo se vlast-
ně úplně náhodou zrovna teď ta učeb-
nice ztratila? Někteří nemohou psát, 
jelikož právě omdlévají, slepily se jim 
ručičky a  je potřeba si je odběhnout 
umýt, neboť právě čtou knihu – a ta je 
kupodivu zajímavější než nová látka. 
Někteří přijdou pozdě, jelikož obědvali 
a zapomněli, že už je hodina, protože 
čekali na meetu z matiky a ona je zrov-
na čeština… Ale! Nakonec tam jsou 
a většina jich je fajn.

Posuďte sami. Nedávno jsem při 
hodině se šesťáky chválila jednoho 
žáka za jeho neúnavnou aktivitu. Ať 
jsem se zeptala v  hodině na cokoli, 
vždy se hlásil mezi prvními a odpoví-
dal s neuvěřitelným nadšením. Dělává 
to tak vždycky, ale tentokrát byl snad 
ještě úžasnější než obvykle. Pak jsem si 
všimla, že něco chroupá. Ptám se tedy, 
co to je. A on, že piškoty. V noci a ráno 
totiž několikrát zvracel. To je frajer! 
Myslím si. Takové nadšení pro výuku. 
Špatně mu je, a přesto svítí a srší dob-
rou náladou. Jindy jsem zase chválila 
osmáky, že toho tolik vědí při opako-
vání a oni jako by to snad ani nebylo 
„otravné“ opakování baroka a každo-
dennosti 17. století odpověděli: „Když 
s váma se dobře povídá.“ A to už ani 
nepočítám věty typu: Paní učitelko, mě 
ten Egypt hrozně baví a nevíte, kde by 
bylo muzeum o Mezopotámii? Já bych 
to chtěl vidět. Nebo při literatuře  – 
a  můžeme zase dopsat k  té pohádce 

svůj vlastní konec? A vyfotíte nám tu 
dnešní četbu? Já bych to pak přečetl 
doma rodičům, až se vrátí. Při mluv-
nici – proč jsou ty diktáty tak krátké? 
Mohla bych dostat delší? Po takových 
hodinách máte pocit, že si létáte na ob-
láčku, jak je vám blaze.

Jenže, trvá to dlouho. Distanční 
vzdělávání přes veškerou snahu ne-
dovede nahradit normální hodinu ve 
škole a o mezilidském kontaktu ani ne-
mluvím. Někteří žáci, ale i učitelé jsou 
už unavení. Zvláště ti, kteří se musí 
potýkat s různými opakujícími se tech-
nickými potížemi. Ale i ti, kdo by chtěli 
být při výuce hravější. Ať se snaží, jak 
se snaží – hry s dětmi hrají, dny s Har-
ry Potterem pořádají, někteří žáci se 
jim ztrácejí. Přihlásí se sice na meet, 
ale za celou hodinu z nich slovo ani he-
verem nevypáčíte, kameru nezapnou 
a  vy ani nevíte, jestli třeba náhodou 
v tom lepším případě nespí, v tom hor-
ším případě neskáčou z okna. Někteří 
se přihlašují a odhlašují několikrát za 
hodinu, seká se jim zvuk, nejde jim mi-
krofon, nevědí si rady s úkolem a stydí 
se to říct. A tak se ptám. Nebylo by fér, 
kdybychom jim také trochu pomohli? 
Když oni dokáží rozdávat radost a po-
zitivní emoce, dokážeme to přece i my 
dospělí.

Zastavme se trochu a udělejme si 
na ně chvilku. Mluvme s nimi i doma 
o tom, jak využít čas a zahnat nudu. 
Vezměme je ven na procházku, ať nám 
v  hodinách neomdlévají. Povzbuďme 
je, aby se na meety těšili a úkoly brali 
jako příležitost rozvinout se, ne jako 
otravnou povinnost. Vysvětleme jim, 
že v  tom nejsou sami. Děti potřebují 

rodiče i učitele. Učitelé potřebují rodi-
če a rodiče zase učitele. Když se budou 
snažit jen učitelé, nebo jen rodiče, ne-
bude to stačit. Pojďme je tedy povzbu-
dit společně, ať se nám neztratí v ko-
vidovém bezčasí a  nepřestanou nám 
svítit a dělat radost.

Veronika Slavíková
učitelka na 2. ZŠ Hořovice

n 16. a 7. 3. MUDr. Jitka Kar-
mazínová, Hořovice, Komen-
ského 49, tel.: 311 516 660
n 13. a 14. 3. MUDr. Anna Ko-
vaříková, Beroun, Tř. Pol. Věz-
ňů 40, tel.: 311 746 418

n 20. a 21. 3. MUDr. Irena Koz-
lerová, Beroun, Plzeňská 1880, 
tel.: 737 171 408
n 27. a 28. 3. MUDr. Václav 
Krůta, Beroun, Havlíčkova 113, 
tel.: 311 625 901

n Zubní pohotovost (8:00 - 11:00)

Světový den ledvin
se po roce vrací

I přes pandemickou situaci 
ve světě se i letos bude konat Svě-
tový den ledvin, a to ve čtvrtek 
11. března. Vzhledem k epide-
mické situaci budou omezena 
screeningová vyšetření, která byla 
v minulých letech prováděna 
na nefrologických pracovištích. 
Letošní ročník je zaměřen na pa-
cienty, u kterých již onemocnění 
ledvin probíhá. Cílem je pro ten-
to rok zvýšit kvalitu života těmto 
pacientům a jejich rodinám. Kli-
enti s onemocněním ledvin a ze-
jména Ti v dialyzačním progra-
mu patří mezi rizikové skupiny 
pro onemocnění Covid-19.

K akci Světový den ledvin 
tradičně připojují Dialýza Be-
roun a Centrum domácí péče, 
sídlící v poliklinice Medicent-
rum Beroun, která působí na Be-
rounsku a Hořovicku. V dnech, 
kdy se koná Světový den ledvin, 
se zvyšuje zájem o konzultace na 
specializovaných nefrologických 
pracovištích. (ac)



www.mesto-horovice.cz10

z usnesení rady města

Z Rady města
Hořovice

ze dne 20. ledna 2021

n Rada města schvaluje program 
jednání uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice bere na 
vědomí Nařízení vlády č. 603/2020 
Sb., kterým se mění Nařízení vlá-
dy č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů a dochází tím 
k navýšení částek v přílohách č. 2, 
3 a 4. Rada města Hořovice ukládá 
tajemníkovi připravit nové platové 
výměry pro ředitele PO školských 
zařízení a pověřuje starostu města 
Hořovice jejich podpisem.

Z Rady města
Hořovice

ze dne 3. února 2021

n Rada města schvaluje program 
jednání uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice bere na 
vědomí Nařízení vlády č. 603/2020 
Sb., kterým se mění Nařízení vlá-
dy č. 341/2017 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřej-
ných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů. Rada města 
Hořovice ukládá tajemníkovi při-
pravit nové platové výměry pro 
ředitele MSBNF a MSC a pověřu-
je starostu města Hořovice jejich 
podpisem.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s prodloužením dohody o vy-
tvoření pracovních příležitos-
tí v rámci veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvku 
z roku 2020. Zároveň souhlasí 
s podáním žádosti o příspěvek na 
vytvoření pracovních příležitos-
tí v rámci veřejně prospěšných 
prací pro rok 2021 pro 5 zaměst-
nanců, kteří by byli zařazení pro 
výkon práce u příspěvkové orga-
nizace Městská správa bytového 
a nebytového fondu Hořovice na 
úklidové práce. V případě získání 
příspěvku pak rada zmocňuje ře-
ditele této příspěvkové organizace 
k řízení, organizování a kontrolo-
vání práce těchto zaměstnanců.
n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Smlouvy o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věc-
ného břemene č. 9900105869-1/
BVB pro stavbu plynárenského 
zařízení ROZ, Hořovice – Vísec-
ká, Plynovod a přípojka dvoug. 
RD se společností GasNet, s.r.o., 

zastoupenou na základě plné 
moci společností GasNet Služby, 
s.r.o. spočívající v prodloužení 
STL plynovodu včetně plynovod-
ní přípojky na pozemcích parcel-
ní č. 333/1 a 602/1 v k. ú. Velká 
Víska. Předpokládaný rozsah 
věcného břemene bude cca 55,5 
bm za cenu 500 Kč/bm + DPH 
dle platných předpisů, tzn. celkem 
tedy cca 33.578 Kč.
n Rada města Hořovice sou-
hlasí s aktualizací smlouvy č. 
2019/2872/10049/02 se společ-
ností Česká agentura pro stan-
dardizaci, IČO: 06578705, podle 
které je městu Hořovice umož-
něn online přístup k technickým 
normám (ČSN) pro rok 2021, a to 
v rozsahu 600 stran za cenu ve 
výši 6.000, - Kč.
n Rada města Hořovice souhla-
sí s uzavřením smlouvy o ná-
jmu nemovité věci s Národním 
památkovým ústavem, IČO: 
75032333, a to ve věci pronájmu 
kaple a dalších prostor v rámci 
areálu Státního zámku Hořovi-
ce pro účely sňatečných obřadů. 
Tato smlouva nahrazuje původ-
ní uzavřenou smlouvu o nájmu 
předmětných prostor a cena plně-
ní pro rok 2021 činí částku ve výši 
17.988,90 Kč včetně DPH.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s uzavřením smluv týkajících se 
dodávek zboží a služeb v průbě-
hu roku 2021, a to v rámci tzv. 
náhradního plnění s ohledem na 
zákona č. 435/2004 Sb. o zaměst-
nanosti. Dodavateli jsou spo-
lečnost KODEX Hořovice, IČO: 
25134108, a společnost Filipa, 
s.r.o., IČO: 25282875. Hodnota 
poskytovaných služeb v souhr-
nu nepřekročí částku ve výši 200 
tis. Kč včetně DPH. K podpisu 
dokumentů je pověřen tajemník 
úřadu.
n Rada města Hořovice bere na 
vědomí žádost společnosti ZK 
INVEST HOŘOVICE s.r.o. o od-
kup pozemku parcelní č. 1878, 
zahrada, o výměře dle listu vlast-
nictví č. 10001 pro k.ú. a obec 
Hořovice 802 m2 a souhlasí se 
zveřejněním tohoto záměru pro-
deje pozemku na úřední desce 
města, a to za podmínek a užívání 
pozemku v souladu se současným 
určením druhu pozemku a záka-
zem zcizení a zatížení pozemku 
na dobu určitou v trvání 10 let.
n Rada města Hořovice souhla-
sí se záměrem prodeje pozemku 
parcelní č. 2312/3, zahrada, o vý-
měře, dle listu vlastnictví č. 10001 
pro k.ú. a obec Hořovice, 318 m2, 
a ukládá zveřejnění tohoto zámě-

ru prodeje pozemku na úřední 
desce města.
n Rada města Hořovice souhla-
sí se zněním Smlouvy o budou-
cí smlouvě o zřízení věcného 
břemene a dohody o umístění 
stavby č. IV-12-6027434/01 pro 
společnost ČEZ Distribuce, a. s., 
spočívající ve vybudování nové 
kabelové přípojky NN na pozem-
ku parcelní č. 2053/1 v k. ú. Ho-
řovice. Předpokládaný rozsah to-
hoto věcného břemene bude cca 
5 bm za cenu 500 Kč/bm + DPH 
dle platných předpisů, tj. celkem 
cca 3.025 Kč.
n Rada města Hořovice schvaluje 
záměr uplatnit vůči společnosti 
AVE CZ, IČO: 49356089, náhra-
du škody vzniklé v souvislosti 
s chybnou evidencí odpadů při 
jejich uložení na skládce odpadů 
„Skládka Hrádek Hořovice“. Dal-
ším postupem v dané věci je pově-
řen odbor vnitřních věcí a právní 
a rovněž je tímto udělena i plná 
moc k zastupování v dané věci ze 
strany externí právní kanceláře.
n Rada města Hořovice souhla-
sí s uzavřením Smlouvy o dílo se 
společností PPL Formation s.r.o., 
IČO: 06447848, jejíž podstatou 
je poskytování služby spočívající 
v zajištění skenování dokumentů 
odboru výstavby a životního pro-
středí a jejich umístění na datové 
úložiště města. Smlouva se uzaví-
rá na dobu určitou s platností ode 
dne podpisu smlouvy do konce 
roku 2021. Součástí smlouvy je 
i úprava vzájemných závazků 
a pohledávek z dosavadního pl-
nění původní smlouvy o dílo. 
Hodnota plnění je stanovena 
v max. výši 500 tis. Kč bez DPH 
a toto plnění je započítáváno do 
tzv. náhradního plnění dle zákona 
č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. 
K podpisu smlouvy je pověřen 
starosta města.
n Rada města Hořovice na zákla-
dě výběrového řízení s názvem 
„Vývoz odpadkových košů“ pro-
jednala závěry hodnotící komi-
se a rozhodla o výběru nabídky 
uchazeče AVE CZ odpadové hos-
podářství s.r.o., Pražská 1321/38a, 
102 00 Praha 10, IČ: 493 56 089, 
jehož tímto vybírá jako dodava-
tele a souhlasí s podpisem roz-
hodnutí a oznámení o výběru 
dodavatele, k němuž je pověřen 
starosta města. Společnost AVE 
CZ odpadové hospodářství, s.r.o. 
požaduje za jeden kalendářní rok 
plnění ve výši 1.198.548, - Kč bez 
DPH. Z finančních důvodů Rada 
města nesouhlasí s uzavřením 
smlouvy s vybraným uchazečem.

n Rada města Hořovice souhlasí 
se zněním Dodatku č. 1 k Veřej-
noprávní smlouvě o poskytnutí 
dotace podle Programu 2019 pro 
poskytování dotací z rozpočtu 
Středočeského kraje na obnovu 
památek určených ke společen-
skému využití vedené v eviden-
ci poskytovatele pod č. S–4544/
KUL/2019/1, a to ve věci pro-
dloužení ukončení realizace akce 
do 28. 2. 2021. K podpisu před-
mětného dodatku se pověřuje 
starostu města.
n Rada města Hořovice schvaluje 
podání žádosti o poskytnutí dota-
ce v rámci Výzvy k podávání žá-
dostí o poskytnutí dotace v roce 
2021 z podprogramu Podpora 
obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli 
(číslo výzvy 2/2021/117D8220), 
kdy poskytovatelem této dotace 
je Ministerstvo pro místní rozvoj 
České republiky, a to na realizaci 
akce Rekonstrukce budovy MěÚ 
Hořovice č. p. 640.
n Rada města Hořovice uděluje 
Městskému kulturnímu centru 
Hořovice souhlas s prodejem 
nepotřebného automobilu Volks-
wagen Transporter, a to z důvo-
du jeho stáří, technickému stavu 
a aktuální nepotřebnosti a nevyu-
žití pro činnost organizace.
n Rada města Hořovice bere na 
vědomí podnět zastupitelky paní 
Veverkové a zastupitele pana Ing. 
Karbana týkající se vymáhání 
škody vzniklé z neplacení poplat-
ků za uložení odpadů, dále bere 
na vědomí návrh na projednání 
problematiky parkování u škol-
ky pro dopravní komisi. Starosta 
města je pověřen odpovědí v zá-
konné lhůtě.
n Rada si se zájmem prohlédla 
stavební a architektonickou stu-
dii rekonstrukce domu č. p. 250 
ve Smetanově ulici s tím, že k ná-
vrhu má pouze dvě připomín-
ky, které požaduje vyjasnit před 
případným stavebním řízením. 
Jedná se o (1) konkretizaci řešení 
parkování osobních automobilů 
budoucích uživatelů bytů a neby-
tových prostor a o (2) konkretiza-
ci řešení úpravy okolí rekonstru-
ované budovy, tj. o komunikace 
v ulicích Smetanova a Zámecká, 
včetně finančního hlediska.
n Rada města Hořovice souhlasí 
s výjimkou z vnitřního předpi-
su 3/2016 – Zásady pro zadá-
vání veřejných zakázek malého 
rozsahu, a tedy s nabídkou, po-
dle které společnost ELTODO-
-Osvětlení s.r.o. vybuduje, za cenu 
273.249,22 Kč vč. 21 % DPH ve-
řejné osvětlení v ulici Na Kopeč-
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ku a v ulici Hvozdecká. Objednat 
provedení prací.
n Rada města Hořovice souhla-
sí s žádostí, podle které žadatel 
provede výstavbu balkonu o roz-
měrech 4,95 m x 2,5 m na jižní 
straně bytového domu č. p. 724/2, 
tj. fasádě domu při pohledu z Ko-
menského ulice. Rada pověřuje 
pana místostarostu podpisem 
souhlasu.
n Rada města Hořovice souhlasí 

s užitím znaku města pro potřeby 
projektu Na kole dětem.
n Rada města Hořovice schvalu-
je návrh smlouvy mezi Městem 
Hořovice a Charitou Beroun na 
zajištění projektu „Teplá židle“ 
pro rok 2021 a podmínky pro re-
alizaci tohoto projektu.
n Rada města Hořovice povoluje 1. 
ZŠ Hořovice, výjimku z vnitřního 
předpisu č. 3/2016 Zásad pro za-
dávání veřejných zakázek na akci 

„Rekonstrukce obložení vnitřních 
prostor vestibulu ve 2. pavilonu 1. 
základní školy Hořovice“.
n Rada města Hořovice bere na 
vědomí informaci ředitelky MMŠ 
Hořovice o zápisu pro školní 
rok, který se koná dne 5. 5. 2021 
a dále o přerušení provozu o let-
ních prázdninách v období od 
19. 7.–6. 8. 2021.
n Rada města Hořovice souhla-
sí s účastí města v rámci mezi-

národní kampaně „Vlajka pro 
Tibet“ a s vyvěšením vlajky dne 
10. 3. 2021 na budově radnice.
n Rada města Hořovice schva-
luje MSBNF výjimku z vnitřní-
ho předpisu č. 3/2016 Zásad pro 
zadávání veřejných zakázek a na 
základě podání MSBNF rozhod-
la o příspěvku ve výši 195 000 Kč 
na pokrytí nákladů na akontaci 
finančního pronájmu malého ná-
kladního vozidla.

1. základní škola Hořovice 
zřizuje ve školním roce 2021/2022 

PŘÍPRAVNOU TŘÍDU  
• Pro děti v posledním roce před 

zahájením školní docházky, u kterých 
je předpoklad, že zařazení do 
přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. 
Přednostně děti s odkladem školní 
docházky. 
 

• Pro děti se sníženou koncentrací pozornosti (hravější), se sníženými 
grafomotorickými obtížemi, děti s vadami řeči. 
 

• Děti si zlepší řečové, motorické, sociální a komunikační dovednosti, 
znalosti a návyky sebeobsluhy před vstupem do 1. třídy v prostředí školy. 
 

• Děti poznají běžný život ve škole ve velmi malém kolektivu 
10 -15 dětí (individuální přístup k dětem). 
 

• Děti mohou navštěvovat školní družinu. 
 

• Výuka je bezplatná, rodiče hradí pouze stravné v jídelně a poplatek za 
družinu. 
 

• Výuka v přípravné třídě nemá vliv na budoucí výběr základní 
školy 
Další informace: 
1. základní škola Hořovice 
ředitel školy: Mgr. Radek Šumera 
tel.č. 311 513 092; 739 055 469  

V případě zájmu kontaktujte školu nejpozději do 16. 4. 2021. 
Přípravná třída bude otevřena pouze při dostatečném počtu žáků. 

 

Tříkrálová sbírka 2021
Na Berounsku se do statických kasiček vybralo cca 100 000 

Kč. Kasičky byly umístěny na úřadech, ve firmách a na sběr-
ných místech.

Děkujeme: OÚ Nižbor, farnost Svatý Jan pod Skalou, OÚ Koněpru-
sy, MÚ Beroun, MÚ Hořovice, OÚ Srbsko, obce Králův Dvůr v Budka.
cafe, Újezd a Cerhovice, Okresní soud v Berouně. Děkujeme za pomoc 
také našim dobrovolníkům. Dále patří poděkování firmám: UCB Tech-
nometalChrstenice, Iveco Loděnice, Weigel, Valeo, Auto Masarik (Dru-
pol), RK Domov, Apokork, Kostal, VAK a Muramoto.

Online se na Charitu Beroun vybralo (zatím!) 23 800 Kč. I nadále 
lze přispívat na www.trikralovasbirka.cz - pokud chcete podpořit míst-
ní Charitu, zadejte PSČ 26601. Děkujeme všem, kdo jste nás podpořili, 
každá koruna pomáhá. Výtěžek bude určen na podporu naší Terénní 
pečovatelské služby na Berounsku.

Markéta Petříčková

První zápas na hořovickém 
hřišti s umělou trávou byl na-
plánovaný na sobotu 13. února. 
„Kvůli v té době platným proti 
epidemiologickým opatřením ale 
nebylo možné derby s Berounem 
odehrát,“ konstatoval předseda 
SK Hořovice Karel Pelikán.

Omezení ovlivnila celý provoz 
hořovického hřiště, ani v únoru 
se hřiště nemohlo otevřít. Nové 
hřiště s umělou trávou bylo zko-
laudované loni v prosinci, v lednu 
a únoru se odstraňovaly nedoděl-
ky. Výstavbu hořovického hřiště 

podpořila dotace ve výši 15,6 mi-
lionů korun, celkové náklady jsou 
22 milionů. Hořovičtí tak musí 
získat ještě zbývajících sedm. Hři-
ště může podpořit každý. Kdo by 
tak chtěl učinit, může si virtuálně 
zakoupit část hřiště.

Podrobné informace zájemci 
najdou na www.skhorovice.cz. 
Zde je k dispozici i plánek hřiště. 
Slouží k výběru části hřiště, kte-
rou by byl případný dárce ocho-
ten finančním darem podpořit. 
Dárce obdrží darovací smlouvu. 
(var)

Hořovičtí fotbalisté museli odložit derby s Berounem

n Nové hořovické hřiště s umělou trávou bylo zkolaudované loni v pro-
sinci, v lednu a únoru se podle počasí odstraňovaly nedodělky. Foto: var

Výstavba hřiště s umělým povrchem v Hořovicích
V říjnu 2020 došlo k předání staveniště stavební firmě za účelem vý-

stavby hřiště s umělým povrchem. Předseda SK Hořovice Karel Pelikán, 
předal tréninkové hřiště stavební firmě. Nyní dodavatel pracuje na dokon-
čení hřiště s UMT.

Přání mnoha hráčů a příznivců fotbalového klubu v Hořovicích se vy-
plnilo. Vznikla krásná hrací plocha s LED osvětlením, která se bude moci 
využívat i ve večerních hodinách. Hrací plocha bude k dispozici i pro další 
fotbalové kluby v regionu. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat věrným fanouškům a funkci-
onářům, kteří byli při zrodu výstavby UMT - zesnulému panu Burešovi 
a panu Kuchařovi. Děkujeme!

Členové SK Hořovice nezahálí a pokračují v zimní a covidové přestáv-
ce na vylepšení areálu. Nyní si jen přejme, aby se situace v našem státě 
zlepšila a my mohli konečně jít fandit na fotbalová hřiště svým borcům.

Eva Poslušná

n Poděkování
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výběrové řízení

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 tříměsíční 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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POPLATKY ZA SVOZ TKO 2021
Vážení pracovníci IC a redakční rado,

děkuji za reakci na můj předchozí e-mail, jak paní Věře Veverkové, tak 
panu Dr. Peřinovi.

Z obou odpovědí je patrné, že koalice a opozice má na poměry, které vládnou 
na hořovické skládce naprosto rozdílná stanoviska. Podle opozice tam vládne dlou-
hodobě nepořádek, anarchie a bezvládí. Podle Dr. Peřiny je tomu zcela naopak.

Říká se však - není šprochu, na němž by nebylo pravdy trochu. Takže, co 
je pravda a co není pravda?! Je to tvrzení proti tvrzení?! Jak pak má obyčejný 
občan odstranit zrno od plev!!!

Neoddiskutovatelné je, že pohled na naši horu „Říp“ z odpadků (které sem 
byly pravděpodobně navozeny i  z  jiných lokalit než z  Hořovicka) je hodně 
a hodně smutný. A asi ještě dost dlouho bude. V každém případě zvýšení po-
platku za svoz TKO za rok 2021 (a možná i v dalších letech) považuji také za 
hodně smutný a navíc za kontraproduktivní.

Patřím k těm, kteří to považují za naprosto nesprávné a urážející rozhodnutí 
především pro ty, kteří se snaží již nyní pečlivě třídit odpad a produkovat ho co 
nejméně. Jelikož patřím mezi ty, co to dělají, tak opravdu nechápu, proč jsem za to 
trestán a mám být možná v budoucnu ještě více trestán.

Podle článku ing. Karbana, lze zvyšování poplatků očekávat od radnice kaž-
doročně, jelikož je v souladu se státní politikou. Ideální stav by měl nastat v roce 
2030. To bychom měli platit nehorázné peníze za svoz téměř prázdných popelnic.

Nadarmo se neříká: Čiň čertu dobře, peklem se ti odvděčí. No, alespoň ně-
kdo se bude mít dobře. Neboť AVE bude chtít spoustu peněz za odvoz vzduchu 
na skládku a mám obavu, že je opravdu dostane. Přece se jí to nic nedělání 
bude muset vyplatit.

Navíc mám obavu, že se rozroste v okolí Hořovicka řada černých skládek 
a lidé začnou ignorovat třídění odpadu - pak se vážení radní nedivte. Pořád 
máte ještě čas své nechválihodné rozhodnutí přehodnotit a změnit.

Navíc v této mizerné covidové době má řada lidí stále větší finanční pro-
blémy. Prozatím většina zemí (včetně ČR) s touto pandemií bojuje jako don 
Quichote s větrnými mlýny. To je radním asi jedno, jelikož tento rok nepovolili 
ani pozdější splatnost jako v roce 2020. A já se ptám proč???

Doufám, že se najde v regionu více lidí, kteří jsou schopni napsat či jinak 
vyjádřit svoje nesouhlasné stanovisko. Byl bych rád, kdybyste můj nesouhlas 
v Hořovickém měšťanu zveřejnili v plném znění.

S pozdravem ing. Kratochvíl Pavel, Hořovice 359/1

n Napsali jste nám…

Hasiči Hořovice
Zásahy Hasičského záchranného 
Sboru Středočeského kraje, územ-
ního odboru Beroun, požární sta-
nice Hořovice.
8 Od 15. 1. do 15. 2. 2021 hasiči ze 
stanice Hořovice vyjížděli k 38 udá-
lostem, z toho k 9 požárům, k 11 
technickým událostem typu čerpání 
vody, padlý strom, k 9 dopravním 
nehodám, ke 4 událostem typu zá-
chrana osob a zvířat, k 1 úniku ne-
bezpečných látek. Ve čtyřech přípa-
dech šlo o planý poplach, poruchu 
EPS či neohlášené pálení. Při udá-
lostech spolupracovali se zdravot-
nickou záchrannou službou, policií 
ČR a ostatními složkami IZS. Při 
událostech došlo ke zranění 7 osob 
a 3 osoby byly přímo zachráněny.
8 12. 1. v 22:22 hodin byla jednotka 
HZS Středočeského kraje ze stanice 
Hořovice a Beroun vyslána k do-
pravní nehodě na dálnici D 5 35 
km. Po příjezdu byla průzkumem 
zjištěna dopravní nehoda dvou 
osobních vozidel, kde jedno vozidlo 
se nacházelo mimo těleso dálnice na 
boku s požárem v motorové části 
a uvnitř byl zaklíněný řidič. Jednot-
ka provedla likvidaci požáru po-

mocí přenosných hasicích přístrojů 
a dále vyproštění osoby pomocí 
hydraulického vyprošťovacího zaří-
zení včetně předání lékaři ZZS. Na 
místě provedeno zajištění dopravní 
nehody. Druhé vozidlo se nacházelo 
na tělese dálnice bez zranění osob.
8 18. 1. v 18:58 byla jednotka HZS 
Středočeského kraje ze stanice Ho-
řovice a Beroun společně s jednot-
kou SDH obce Zdice a Králův Dvůr 
vyslána na požár sila dřevěných pilin 
do obce Zdice. Na místě byl požár 
zlikvidován pomocí hasicí pěny přes 
speciální zařízení Propak a dále byl 
ochlazován plášť sila, které bylo poté 
vyprázdněno.
8 6. 2. v odpoledních hodinách 
byla jednotka HZS Středočeského 
kraje ze stanice Hořovice a Beroun 
společně s jednotkou SDH obce Ko-
márov a Zaječov vyslána na požár 
garáže do obce Zaječov. Po příjezdu 
a provedeném průzkumu byl požár 
lokalizován pomocí vodního prou-
du a dále byla likvidace prováděna 
pomocí speciálních hasicích hřebů 
ve střešní konstrukci v dýchací tech-
nice.

Hasiči Hořovice

Městská policie Hořovice

8 Dne 16. 1. v 15:15 hod., v uli-
ci Komenského, Hořovice, při 
kontrole dodržování silničních 
pravidel strážníci MP zastavili 
osobní vozidlo. Řidič vozidla 
byl vyzván k předložení do-
kladů k provozu a řízení vozi-
dla a k podrobení se dechové 
zkoušce na přítomnost alkoho-
lu v dechu, což učinil. Dechová 
zkouška byla pozitivní, a proto 
byla na místo přivolána hlídka 
PČR, která si celou věc převzala.
8 Dne 20. 1. ve 14:40 hod. po-
žádal operační důstojník PČR 
o součinnost při ohrožování 
střelnou zbraní v domě v uli-
ci Fügnerova. Při příjezdu na 
místo bylo zjištěno, že se jedná 
o konflikt mezi dvěma muži, 
kdy každý uvádí jinou verzi. Po 
zklidnění situace si celou věc 
převzala hlídka PČR.
8 Dne 20. 1. 2021 v 16:50 bylo 
přijato tel. oznámení, že v leso-
parku Dražovka se má pohy-
bovat skupina nezletilých dětí, 
kdy jedno z nich má zakrváce-
ný obličej. Strážníci společně 

s policisty okamžitě vyrazili 
na místo, kde již byla RZS, 
která zde dvě děti ošetřovala 
a následně převážela do ne-
mocnice, a to z důvodu jejich 
podnapilosti. Jelikož se jednalo 
o nezletilé osoby, byly následně 
vyrozuměni jejich rodiče a celá 
věc byla předána na odbor soci-
ální péče o dítě.
8 Dne 22. 1. v 15:20 hod., 
v ulici Masarykova, Hořovice 
si hlídka MP povšimla skupiny 
tří zjevně podnapilých lidí (bez 
přístřeší) sedících na chodní-
ku. Strážníci muže upozornili 
na jejich nevhodné projevy 
a na zákaz požívání alkoholu 
na veřejnosti, přičemž v jed-
nom z mužů vzrostla agresivita 
a začal strážníkům vyhrožovat 
a následně jednoho z nich se 
snažil fyzicky napadnout. Bylo 
použito donucovacích pro-
středků ke zpacifikování osoby 
a následně byla přivolána hlíd-
ka PČR, která pomohla strážní-
kům celou situaci upokojit.

Městská policie Hořovice

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166
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Slavík a Hořovice

Jinecký rodák Josef Slavík se se 
svými rodiči, kantorem a regenscho-
rim Antonínem (1782- 1853) a Bar-
borou (1872-1836), a třemi sourozenci 
přistěhoval do Hořovic v březnu roku 
1815. Patrně o Velikonocích 1815 de-
vítiletý Slavík zahrál poprvé na vrb-
novském hořovickém zámku a stal se 
spolu se svým otcem členem hudební-
ho kroužku kolem revidenta hraběcích 
železáren Josefa Labora (1790-1872) 
a sekretáře Billa. Jako nadaný houslista 
byl za podpory Evžena hraběte z Vrbna 
(1786-1848) přijat 1. listopadu 1816 ke 
studiu na Konzervatoři hudby v Praze, 
kterou pod vedením houslového titána 
Friedricha Wilhelma Pixise (1786-
1842) dokončil v prosinci 1823. Potom 
přijal místo v orchestru Stavovského 
divadla, aby byl účastníkem stabilizace 
scény a obnovení českých představení 
za ředitelského triumvirátu Polawsky – 
Kainz – Jan Nepomuk Štěpánek. Tam 
měl také možnost poznat vynikající 
pěvce té doby. V tomto pražském ob-
dobí se přátelil s obrozenci Františkem 
Palackým (1798-1876), Karlem Vina-
řickým (1803-1869), J. J. Jungmannem 
(1801-1833), A. V. Šemberou (1807-
1882), Karlem Macháčkem (1789-
1846), Antonínem Fähnrichem (1802-
1852) a jinými.

Po veřejných koncertech v Praze 
a Teplicích, a vystoupeních v Hořovi-
cích, Karlových Varech či Konopišti, 
odešel mladý umělec do Vídně, kde 
zpočátku zastával neplacené místo elé-
va v orchestru císařské dvorní kapely, 
účinkoval při mších, vyučoval děti hře 
na housle, mnoho cvičil, komponoval. 
Brzy se seznámil s vídeňským skla-
datelem Franzem Schubertem (1797 - 
1828), který mu věnoval svou Fantasii 
C, op. 159, již provedl v dubnu 1828. 
Po setkání s houslovým velikánem 
Nicolem Paganinim (1782-1840), jenž 
v rámci svého jediného evropského 
turné uskutečnil jen ve Vídni čtrnáct 
koncertů, pomýšlel mladý houslista 
na náročnou kariéru cestujícího virtu-
osa. Ze zamýšleného koncertního tur-
né však uskutečnil jen jeden koncert 
v bývalém Prešpurku (duben 1828); 
zájezd do Paříže (listopad 1828 až bře-
zen 1829) nesplnil očekávání, protože 
kritická Paříž byla virtuosy přeplněna. 
Po návratu do Vídně se stal skuteč-
ným členem císařské dvorní kapely 
a spřátelil se s klavíristou Fryderykem 
Chopinem (1810-1849), se kterým za-
čal pracovat na variacích na Beethove-
novo téma. Poslední vídeňský koncert 
(28. dubna 1833) byl však přece jen 
Slavíkovým triumfem. Pak, třebaže 
nebyl zcela zdráv, odjel na plánovanou 
koncertní cestu, avšak 30. května 1833 
náhle v Pešti zemřel. Zanechal na tři-
cet skladeb převážně virtuosního cha-
rakteru. V Hořovicích kromě hraní na 

zámku či v kostele vystoupil Slavík 
poprvé 10. října 1824 v sále bývalé ho-
řovické radnice, 27. a 28. srpna 1825 
vypomáhal hořovickým ochotníkům 
jako nápověda ve hře českého peda-
goga a dramatika Václava Klimenta 
Klicpery (1792-1859) Valdek, potřetí 
zahrál na dobročinné akademii 29. čer-
vence 1830, a pak hned 2. srpna 1830 
při slavné hořovické pouti Portiunculae 
v kostele Nejsvětější Trojice a potom 
po hostině v horní chodbě františkán-
ského kláštera, nyní ZUŠ Josefa Sla-
víka Hořovice, kde je možno dodnes 
spatřit v podlaze vyryté „S“.

Po Slavíkově úmrtí byl jeho odkaz 
v průběhu 19. století i v Hořovicích 
dále připomínán. Významný kovolitec, 
hořovický rodák, Slavíkův příbuzný 
a také přítel Boženy Němcové, Josef 
Branislav Mencl (1816-1864) sepsal 
osudy houslistovy rodiny (1859), byl 
založen zpěvácký spolek Slavík (1862) 
a v roce 1892 hořovičtí významně 
participovali při oslavách odhalení pa-
mětní desky na obecné škole v Jincích. 
Protektorem dvoudenní slavnosti a do-
nátorem artefaktu byl majitel hořovic-
kého panství a komárovských železá-
ren Wilhelm von Hanau (1836-1902), 
jehož komárovská knížecí kapela také 
slavnost doprovázela; z Hořovic se 
účastnili členové městského zastupi-
telstva, knížecí lesníci, zástupci Soko-
la, divadelní ochotníci, hasičský sbor 
i sbor vojenských vysloužilců. Spojené 
pěvecké sbory Příbrami a Hořovic za-
zpívaly kantátu a chorál Karla Bendla. 
Až do své smrti o památky na svého 
slavného nevlastního bratra pečoval 
svérázný hořovický městský tajemník 
Josef Slavík (1843-1903).

Začátek 20. století přinesl velkole-
pé oslavy 100. Slavíkových narozenin 
v rodných Jincích (1906), které byly 
velmi dobře připraveny i celou řadou 
článků v tisku, a právě vydaným Sla-
víkovým životopisem od zbirožské-
ho advokáta a regionálního historika 
JUDr. Jana Pohla (1861-1914). Ze 
všech okolních měst a obcí se dosta-
vili zástupci všech společenských tříd, 
ale i členové pražské městské rady, 
členové jednoty českého pěvectva, ka-
pelníci, skladatelé, redaktoři z domova 
i z ciziny, okresní starosta a poslanec 
Josef Mareš ze Zdic, Dr. Maličký st. 
z hořovického městského zastupitel-
stva, ředitel panství Liebus, ředitelé 
komárovských železáren Herold a Ja-
koubek, Slavíkova neteř Marie Kali-
nová, a mnozí a mnozí další. Hlavním 
řečníkem byl hořovický rodák, posla-
nec a šéfredaktor Národních listů Jo-
sef Anýž (1852 - 1912), na Slavíkově 
rodném domě byla odhalena pamětní 
deska, ale vrcholem oslav byl koncert 
v sále Eškova hotelu. Houslový vir-
tuos František Ondříček (1857-1922) 

zahrál za doprovodu Josefa Faměry 
(1883-1914) znovuobjevený Slavíkův 
koncert a moll z roku 1832 a sedma-
třicetiletá primadona Národního diva-
dla v Praze, první Dvořákova Rusalka 
a spolužačka Emy Destinnové, Růžena 
Maturová zazpívala české písně.

Podobných ovací se Slavíkovi 
dostalo při převezení jeho ostatků 
do vlasti v roce 1933. Po zrušení 
leopoldovského hřbitova, kde byl 
1. června 1833 pochován, byly jeho 
ostatky uloženy 12. listopadu 1871 
uloženy na hřbitově kerepešském, 
po zrušení kerepešského hřbitova 
odpočívaly v letech 1903 až 1933 
na hřbitově rakoskereszturském. 
Až zásluhou emeritního emeritního 
profesora budapešťské konzervatoře 
Františka Praského (1871-1936) byly 
26. dubna 1933 exhumovány, odve-
zeny i s pomníkem do Prahy, a umís-
těny na Vyšehradském hřbitově. Při 
této příležitosti probíhaly Slavíkovy 
oslavy také v Jincích, v Hořovicích 
a v Praze.

Spolu s ministry, ministerskými 
rady, představiteli české šlechty, měst-
skými radami, umělci a jinými činiteli 
byli v přípravném výboru také starosta 
Hořovic Josef Ptáček a majitel hořo-
vického panství Jindřich von Schaum-
burg (1900-1971). V sále hořovické 
radnice zahráli tehdy Slavíkovy sklad-
by studenti Pražské konzervatoře, mezi 
nimi Bedřiška Seidlová (1914-1995), 
poprvé a naposledy Alexandr Plocek 
(1914-1982) a později v zahraničí 
přítel Bohuslava Martinů Petr Rybář 
(1913-2002).

V lednu 1947 se v místním kině 
Vlast uskutečnila premiéra Krškova 
dramatu Housle a sen s Jaromírem 
Spalem v titulní roli. Exteriéry filmu 
se sice natáčely v Hořovicích, ale pro 
natáčení interiérů se musel štáb uchýlit 
do zámků Veltrusy a Valeč. Ve foyer 
hořovického kina byla tenkrát uspořá-
dána výstava památek na Josefa Slaví-
ka z majetku jeho poslední příbuzné, 
praneteře Marie Jíchové (1907-1975).

Od 1. září 1949 byl i v Hořovi-
cích ustaven nový Městský hudební 
ústav, který od počátku nese Slavíkovo 
jméno. Při příležitosti 150. výročí na-
rození houslisty (1956) vydalo Státní 
nakladatelství krásné literatury, hudby 

a umění dílo Stanislava V. Klímy Josef 
Slavík s podtitulem Život a dílo velké-
ho českého houslisty a Muzejní odbor 
Závodního klubu Obchodních tiskáren 
v Hořovicích práci PhDr. Václava Če-
peláka a PhDr. Bořivoje Mikody Josef 
Slavík.

Dne 19. března 1956 se v Hořovi-
cích konala přednáška českého hudeb-
ního pedagoga, skladatele a spisovate-
le Dr. Bohumíra Petra o životě a díle 
Josefa Slavíka, po které houslový vir-
tuos Václav Rábl (1926) zahrál některé 
Slavíkovy skladby, které všechny sou-
borně provedl v roce 120. výročí Slaví-
kovy smrti. Téhož roku byl instalován 
pomník s bustou (akademický sochař 
Antonín Lhoták) v parku před nynější 
ZUŠ Josefa Slavíka v Hořovicích.

Inspirován těmito slavíkovskými 
oslavami, životními osudy předčasně 
zesnulého umělce i regionální tradicí 
založil třetí ředitel hořovické hudební 
školy Vojtěch Hrubý (1915-2006) nej-
prve Slavíkovo smyčcové kvarteto, ko-
morní sdružení učitelů hudebních škol 
Podbrdska, a posléze koncertní cyklus 
Hořovické Slavíkovo hudební léto, 
jenž byl v roce 1990 přejmenován na 
Slavíkovy Hořovice.

Již ve druhém ročníku (1958) vy-
stoupila v rámci cyklu v Hořovicích 
opět Bedřiška Siedlová (1914-1995), 
tehdy již zralá houslistka, známá také 
z filmu k poctě Otakara Ševčíka Hud-
ba srdcí (1934), a Slavíkovo smyčcové 
kvarteto provedlo obnovenou světo-
vou premiéru Kramářova smyčcového 
kvartetu d moll. Poté bylo každoročně 
organizováno pět až osm koncertů 
žáků, souborů, učitelů a hostů.

Od roku 1969, kdy pátý ředitel ško-
ly František Procházka (1932-2017) 
založil Kruh přátel hudby při Lidové 
škole umění Josefa Slavíka v Hořo-
vicích jako součást Sdružení rodičů 
a přátel školy, výrazně přibylo koncer-
tů profesionálních sólistů i těles, a cyk-
lus tak získal značnou prestiž. Během 
padesáti ročníků cyklu uctilo v Hořo-
vicích památku Josefa Slavíka na třicet 
houslových virtuosů, mezi nimi man-
želé Voldanovi, Ivan Štraus, Bohuslav 
Matoušek, Petr Messiereur, Václav 
Hudeček, Čeněk Pavlík, Ivan Ženatý, 
Nora Grumlíková, Zdeněk Brož, Ja-
roslav Svěcený, Pavel Šporcl, a další, 

n Hroby Josefa Suka a Josefa Slavíka na Vyšehradě.

V závěru měsíce března 2021 uplyne 215. let od narození patro-
na Základní umělecké školy v Hořovicích, houslového virtuosa 
Josefa Slavíka (26. března 1806, Jince - 30. května 1833, Pešť).



historie - kulturní servis

15www.mesto-horovice.cz

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

Otevírací doba knihovny a způsob půjčování 
knih se řídí aktuálním nařízením vlády. Na 
webových stránkách knihovny mkc-horovice.
cz je vždy uvedena aktuální otevírací doba 
a přesné informace. Jakékoliv dotazy ohledně 
knihovny a jejího provozu zodpovíme na tel. 
č. 603 199 304, 311 512 564 nebo písemně na 
emailové adrese knihovna1@mkc-horovice.cz, 
knihovna2@mkc-horovice.cz.

PŘIPRAVUJEME:
n 13. 10. 2021 od 17:30
MILAN ZACHA KUČERA
– Záhady jantarové komnaty
n 1. 11. 2021 17:30
CESTOVATEL PETR NAZAROV
– Rok na havajských ostrovech.

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 březnového Měšťan fun-
guje informační centrum pro veřejnost ve 
dnech úterý a čtvrtek od 8:00 do 11:00 a od 
12:00 do 17:00, při zachování všech epide-
miologických opatření.
Peníze za vstupenky na zrušená představení 

n Společenský dům

Nádražní 606, Hořovice
tel.: 732 512 821

n Klub Labe

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

n 13. 3. 2021 od 19:00 ZRUŠENO
TOMÁŠ KOČKO A ORCHESTR
n 20. 3. 2021 od 18:00
REGION FESTIVAL
PŘIPRAVUJEME:
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

Vám v tomto termínu můžeme vracet, ale 
doporučujeme si v předstihu tel. ověřit, zda 
máme dost finanční hotovosti. Případné 
změny v otvírací době budou aktuálně 
zveřejněny na webu či FB MKC Hořovice. 
Děkujeme za pochopení.

VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI:
4 VE DVOU TOUR
- LENKA NOVÁ A PETR MALÁSEK
Koncert zrušen bez náhrady. V Informačním 
centru vracíme peníze proti zakoupeným vstu-
penkám!
4 MANUÁL ZRALÉ ŽENY
HALINA PAWLOWSKÁ
Představení zrušeno. V Informačním centru 
vracíme peníze proti zakoupeným vstupen-
kám!
4 OLYMPIC
20. 4. 2021, od 19:00, SD Hořovice, cena místenek: 
690 Kč, 650 a 590 Kč
4 KRASAVCI NA CHMELU
3. 5. 2021 od 19:00, SD, cena místenky: 390 Kč
4 VLADIMÍR MIŠÍK & ETC
12. 5. 2021, od 19:00, SD Hořovice, cena místenek: 
300 Kč, 350 Kč a 390 Kč
4 PŮJDEŠ MI ZA SVĚDKA?
23. 5. 2021 od 19:00, SD Hořovice, cena místen-
ky: 390 Kč
4 4TET
29. 9. 2021, od 19:00, SD, cena místenky: 590 Kč
4 MIG 21
23. 10. 2021, od 19:30, SD Hořovice, cena vstu-
penky 395 Kč.
4 OSM EUR NA HODINU - divadlo
listopad 2021 od 19:30, SD Hořovice, cena 
místenky: 430, 410 a 390 Kč.
4 KAFE u OSMANYHO
14. 12. 2021 od 19:00, SD Hořovice, cena místen-
ky: 350 Kč
4 TŘI V HÁJI - divadlo
19. 1. 2022 od 19:00, SD, cena místenky: 390 Kč
4 PARTIČKA - Improvizační show
14. 3. 2022 od 20:00, SD, cena místenky: 550 Kč

nejvícekrát Václav Snítil (1972, 1977, 1992 a 1993) 
a Jindřich Pazdera (2000, 2001, 2002 a 2005). Výji-
mečné bylo vystoupení Shizuky Ishikawy v roce 170. 
Výročí Slavíkova narození (1976). I tato houslistka 
se představila ve filmu jako orientální 
princezna v Kachyňově nadprůměrném 
snímku Malá mořská víla; i v tomto fil-
mu hraje zámek Veltrusy.

Zajímavý byl také celý cyklus kon-
certů, přednášek a pietních akcí, včetně 
promítání filmu Housle a sen, v roce 
150. výročí houslistova úmrtí (1983). 
Vedle houslistů a čtrnácti špičkových 
smyčcových kvartet se v Hořovicích 
představili klavíristé, pěvci a další uměl-
ci. Po ukončení cyklu (2007) vystoupili 
při příležitostech Slavíkových výročí 
ojediněle sourozenci Matějákovi či bra-
tři Kosovi. Cyklus nočních vokálních 
koncertů Zámecká nokturna věnoval 
Slavíkovi v roce 185. výročí jeho úmrtí 

pořad Slavík a ženy. V roce 2011 spočinul na Vyše-
hradském hřbitově vedle předčasně zesnulého virtuó-
za podle svého přání houslový velikán Josef Suk.

Květuše Ernestová

n Hudební škola v Hořovicích - rok 1945.

PŘIPRAVUJEME:
n 16. 4. 2021 od 20:00
TRAUTENBERK
n 20. 4. 2021 od 19:00
OLYMPIC
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 29. 9. 2021 od 19:00
4TET
n 23. 10. 2021 OD 19:30
MIG 21
n 14. 12. 2021 od 19:00
KAFE U OSMANYHO
n 19. 1. 2022 od 19:00
TŘI V HÁJI
n 14. 3. 2022 od 20:00
PARTIČKA

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

4 13. 3. 2021 v 9:20
Pěší komentovaná vycházka s průvodcem do 
Brd. Vycházka za tajemnými obyvateli vrchu 
známého především jako kutisko železa. Sraz 
v 9:20 hod. ve Rpetech na návsi před hospodou. 
Délka cca 9,5 km. Návrat mezi 13:00 až 14:00.
4 23. 3. 2021 v 17:00
Přednáška o podpoře zdraví esenciálními 
oleji. Cvočkařská 286/1, Hořovice. Téma je 
„Hormonální systém žen“. Esenciální oleje 
pomohou při problémech s otěhotněním, me-
nopauzou, návaly horka, cystami i myomy. Na 
akce je nutná rezervace. Přihlášky a informace: 
Marcela Ganna Flídrová na tel. č. 603 964 553. 
Akce se konají, pokud do dovolí epidemiologická 
situace. Více na www.syringa-czech.cz.

n Syringa
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Hořovičtí hasiči pod vedením berounské-
ho velitele čety ppor. Jiřího Košťálka cvičili 
používání tzv. D programu, jehož výhody jsou 
rychlé natažení hadicového vedení a zároveň 
menší spotřeba hasební vody, ale při zachová-
ní potřebné hasící účinnosti. Laicky lze říci, že 
hasiči rychle uhasí hořící byt a přitom mini-
malizují škody způsobené protékající vodou 
do nižších podlaží. Po dvouhodinovém výcvi-
ku proběhl pokus natažení hadicového vedení 
do nejvyššího 8. podlaží na čas a s uspokoje-
ním byl zjištěn potěšující výsledek, že od pří-
jezdu hasičských vozidel před dům natáhnou 
hasiči schodišťovým prostorem hadice za 3:30 

minuty a mohou začít hasební zásah v zakou-
řeném bytě.

Dobrou náladu kazil hasičům zaparkovaný 
vůz Škoda Felicia, který parkoval uprostřed 
nástupní plochy pro požární techniku před do-
mem č. p. 1367. Bohužel podle sdělení zástupce 
výboru SVJ z domu 1367 se nejednalo o řidiče 
bydlícího v jejich domě, ale zřejmě o někoho, 
kdo svým dlouhodobým parkováním ohrozil 
ustavení výškové hasičské techniky v případě, 
že by došlo ke skutečnému požáru. Vozidlo 
bylo zadokumentováno hlídkou Městské po-
licie a s řidičem proběhne přestupkové řízení. 
Je smutné, že nedaleko se nachází parkoviště 

u Sluneční brány monitorované městským ka-
merovým systémem, které nabízí dostatek vol-
ných stání pro osobní vozidla, ale stále nejsou 
dostatečně obyvateli sídliště využívána.

Ostatním slušným řidičům chceme podě-
kovat, protože v době výcviku byly u dalších 
panelových domů na sídlišti Višňovka ná-
stupní plochy volné a využitelné pro hasič-
skou techniku. O tom, že hasiči na Višňovku 
jezdí poměrně často, dokazuje statistika zá-
sahů z posledních dnů, konkrétně ve středu 
10. února v dopoledních hodinách pomáhali 
ZZS se snesením imobilního pacienta, který 
byl napojen na plicní ventilátor. Téhož dne 
v odpoledních hodinách se hasiči na Višňov-
ku vrátili k nahlášené události otevření bytu, 
kdy měla dcera obavu o svoji matku v senior-
ském věku. Ve čtvrtek ráno ucítili obyvatelé 
bytového domu č. p. 1231 zápach plynu a opět 
povolali hasiče. Následně se na místo dostavil 
i technik distributora plynu a zjistil závadu na 
regulátoru plynu v domě.

Proto v pátek 12. února po výcviku hasiči 
provedli kontrolu průjezdnosti a nástupních 
ploch pro požární techniku a mohli konstato-
vat velice dobrý výsledek. Většina nástupních 
ploch byla v tento den volná. Zároveň, na zá-
kladě zkušenosti s únikem plynu, zkontrolo-
vali i funkčnost požárního odvětrání u vybra-
ných domů.

Celá páteční akce hasičů proběhla za dodr-
žení veškerých hygienických opatření spoje-
ných s pandemií COVID-19.

kpt. Ing. Mgr. Hynek Černý
HZS Středočeského kraje, ÚO Beroun

Hořovičtí hasiči cvičili na Višňovce 
a kontrolovali nástupní plochy

I přes mrazivé počasí a přetrvávající situaci s pandemií COVID-19 vylepšují příslušníci HZS Středočeského kraje požární tak-
tiku na efektivní zvládání bytových požárů ve výškových budovách. Proto mohli obyvatelé hořovického sídliště Višňovka v pá-
tek 12. února 2021 pozorovat hasiče při výcviku v domě č. p. 1367.

Fotbalový klub SK Hořovice a Městské sportovní centrum Hořovice

hledají správce pro areál fotbalového hřiště
s nástupem nejlépe od 1. 4. 2021

Pro případné zájemce, ideální je manželský pár, je v areálu zajištěno ubytování
v samostatném rodinném domku.

Podrobnější informace Vám poskytne Karel Pelikán – předseda spolku na telefonu 602 270 428

n Cvičení hořovických hasičů se uskutečnilo v první polovině února. Foto: Hynek Černý


