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rozhovor

Hořovická výzva oslovila obce z celé republiky
K velikonoční akci Domečku Hořovice se v loňském roce připojilo osmdesát obcí, ve kterých lidé vyrobili více než pět tisíc
zajíců. Letošní ročník se koná ve znamení kraslic. Také jste si nějakou vyrobili?
Středisko volného času Domeček Hořovice bylo uzavřené
od 4. října. Našli jeho pedagogové
cestu, jak zůstat v kontaktu s dětmi
i dospělými? Bylo to možné jen po
virtuální vlně, nebo se mohly uskutečnit i akce ve volné přírodě? A co
zajímavého přichystali zástupci
Domečku pro letošní Velikonoce?
V rozhovoru na všechny tyto dotazy
odpověděla ředitelka Domečku Hořovice Vladimíra Šlosarová.
Klubovny, dílny i další prostory
Domečku Hořovice byly uzavřené na začátku října. Neztratili jste spojení s lidmi?
Zaměřili jsme se na bezkontaktní akce. Při jejich přípravě musíme
myslet na spoustu souvislostí. Nestačí vymyslet zajímavá témata her
a procházek v přírodě, ale je také
důležité, aby při akcích nedocházelo
ke srocování nebo půjčování pomůcek mezi lidmi.
Můžete uvést příklad?
Například místo tradiční akce
Svatomartinská světýlka jsme pro
děti a dospělé připravili trasy, na kterých hledali svatomartinské husy,
součástí byla i tajenka. Akce se konala jen v malých obcích na našich
pracovištích, kde jsou aktivní lidé
a trasu dokázali připravit. Šlo například o Komárov, Praskolesy, Vižinu
nebo Osov. Také jsme vymysleli aktivitu pro mateřské školy, první třídy
a školní družiny, akce nesla název
Sněhulákov. Děti společně s učitelkami při ní plnily jednotlivé úkoly,
získávaly indicie a na konci trasy
postavily, jak už název napovídá,
sněhuláka. Chtěli jsme, aby tyto hry
měly vzdělávací charakter, aby to nebylo jen o tom, že si děti prošly trasu,
ale že se také dozvěděly zajímavé informace. Například o zvířatech a jejich stopách ve sněhu, o stromech,
nebo si zahrály hru na Mrazíka.
K dalším aktivitám patří univerzita třetího věku. Může pokračovat i v době nouzového
stavu?
Univerzita třetího věku probíhá
virtuálně. Lidem ale chybí setkávání.
Rádi by o tématech diskutovali, to
ale nyní není možné. I tak je zájem
veliký. Před třemi lety jsme začínali
s jednou skupinou, po půl roce se
otevřely dvě.
V loňském roce se k velikonoční výzvě Domečku Hořovice
připojili lidé z celé republiky.

2

Můžete nám připomenout, jak
k tomu došlo?
Před loňskými Velikonocemi
jsme vyhlásili výzvu s názvem Zajíců není nikdy dost aneb trochu
jiné Velikonoce. Původně jsme si
mysleli, že se uskuteční na našich
pracovištích, zajíci ale byli v podstatě po celé republice. V každé obci
byl komisař, který sčítal počty zajíců
a odesílal jejich fotografie. Počet vyrobených zajíců se následně vydělil
počtem obyvatel v obci. Tím vznikl

Čím navážete na loňský úspěch?
Vyhlásili jsme Velikonoční výzvu 2021 Vykutálená vajíčka aneb
trochu jiné Velikonoce. Výzva byla
zveřejněna v pondělí 8. dubna, za
dva dny se přihlásilo 50 obcí z 5
krajů.
Jaká jsou pravidla?
Vyrobit velikonoční kraslici,
vystavit ji před domem, nebo viditelně v okně. Autoři kraslici vyfotí
a pošlou Obecní kvočně. Fotografii
své kraslice může každý sdílet i na

Připojte se k akci, která běží po celé republice a
pojďte S NÁMI udělat z HOŘOVIC

Velikonoční KRASLICOV 2021!
1. Vyrobte alespoň jedno vajíčko o velikosti minimálně 30
cm /materiál a pracovní postup je na Vás/.
2. Vystavte ho do okna, na zahradu, kamkoli….
3. Vyfoťte ho a pošlete Obecní kvočně Tomáši Klokočníkovi
na email tklokocnik@domecekhorovice.cz
4. Vaše kraslice bude započítána do soutěže měst o titul
KRASLICOV 2021.
5. Na FB se můžete připojit do skupiny Zajíců už je dost, letos
frčí vajíčka :-) a vložit své fotografie pro inspiraci nebo pro
radost ostatním.
6. Fota zasílejte do Velikonočního pondělí 5. dubna 2021.

14. DUBNA BUDE VYHLÁŠEN KRASLICOV 2021!
STANOU SE JÍM HOŘOVICE?

počet zajíců na jednoho obyvatele
přihlášené obce. Vítězem se stala
obec Vižina, Středočeský kraj s počtem 1,5 zajíce na jednoho obyvatele
a dostala „titul“ Zajícov roku 2020.
Do výzvy se zapojilo 80 obcí a měst
z celé republiky, obce vyzdobilo
5298 zajíců. Informace o výzvě odvysílala i ČT Déčko ve zprávičkách
17. 4. 2020, natočili jsme čtení Zaječí pohádky, facebookovou skupinu
sledovalo 1503 členů. Na závěr ještě
několik statistických údajů - 724 zajíců vyzdobila obec Zaječov, 242 zajíců se usadilo v Litni a v Hořovicích
to bylo 229 zajíců.

FB ve skupině „Vykutálená vajíčka
2021“. Obecní kvočna zašle do středy 7. dubna na e-mail vykutalenvajicka@seznam.cz celkové výsledky
za danou obec.
Domeček Hořovice získává
nové prostory ve Starém zámku. Jak je využije?
V nových prostorách vzniknou
klubovny pro děti a zázemí pro
pedagogy. Chceme vytvořit hezké
prostředí pro účastníky našich činností. Nejdřív vybavíme prostory
pro školní klub, který je financován
z projektu MPSV Lék na nudu.
V klubovně vznikne zázemí pro

tvořivé a vzdělávací aktivity i zázemí pro odpočinek. Další klubovna
bude vybavena jako univerzální,
pro veškeré tvořivé činnosti, bude
zde interaktivní tabule pro vzdělávání nejen dětí, ale i dospělých.
Součástí bude zázemí pro pedagogy i posezení pro doprovod dětí na
kroužky. Stěhování do nových prostor je výzva, která určitě přinese
nové nápady pro rozšíření našich
činností.
Kdo bude školní klub využívat?
Je určený pro žáky prvního
stupně základních škol. Například
pro děti, které se z kapacitních důvodů nedostanou do školní družiny. Klub bude otevřený denně od
12:30 do 18:00 hodin, nabízí aktivity pro odpočinek, tvoření, sport
a učení, ale také nabízíme možnost převádět děti na jiné kroužky
v Hořovicích.
Jaké další prostory uvolníte?
Součástí stěhování a zabydlení
nových prostor bude vystěhování
vybavení školního klubu z 1. ZŠ
Hořovice, postupné opuštění prostor z Městské mateřské školy. Na
Větrné nám zůstane keramická
a výtvarná dílna, sociální zázemí
a nahrávací studio. Vše je ve sklepních prostorech.
Jaké aktivity zůstanou v „Domečku“ ve Vrbnovské ulici?
Všechny. Prostory ve Vrbnovské ulici jsou jedinečné. Jsou
dostatečně velké, mají možnost
pořádání akcí na vlastní zahradě,
mají sportovní sál, mají bezbariérový přístup. Až to situace dovolí, znovu se rozjedou všechny
aktivity. Spojením obou pracovišť – Starý zámek, Vrbnovská 28
a Vrbnovská 1138 vznikne velice
široká nabídka využívání volného
času nejen pro děti, ale také pro
dospělé v podstatě na jednom
místě Hořovic. Prostory na Starém zámku nabízí další možnosti rozvoje, nabízí se spolupráce
s ostatními organizacemi, které
tam sídlí, ve spolupráci nebo po
dohodě bude možnost využívat
nádvoří pro kulturní akce.
Myslíte, že až se situace uvolní,
najdou si lidé do Domečku Hořovice opět cestu?
Já tomu věřím. Už se na všechny
moc těšíme! Udržujeme kontakty
na sociálních sítích, děláme programy pro rodiny. Chystáme léto plné
táborů. (var)

www.mesto-horovice.cz
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Slovo ředitele Nemocnice
Hořovice Michala Průši
Vážení spoluobčané,
moc bych chtěl poděkovat všem těm, kteří nám držíte palce, zvláště těm,
kteří se snažíte konkrétně pomoci. Bohužel nálada ve společnosti se v mnohém změnila od první vlny epidemie na minulém jaře. Tehdy jste nám všemožně pomáhali a všude bylo vidět, že stojíte za námi zdravotníky. Tady se
zapojil snad každý… šili jste roušky, posílali jste podpůrné zprávy a maily.
Vzpomínám si třeba na velmi milý dárek od našich vietnamských spoluobčanů, kteří přinesli našim sestřičkám na covidovém oddělení košík dobrot.
Teď však je situace úplně jiná, nemocnice stojí snad před největším
ohrožením od jara minulého roku. A je možné, že poprvé ten nápor nezvládneme. Vím, že jste všichni unaveni z toho divného roku epidemie, který byl mimořádný pro každého z nás. Prosím jen, abyste si uvědomili, že
sestřičky, sanitáři a lékaři za ten rok nezažili snad ani jediný den odpočinku,
ale určitě ho celý strávili v mimořádném strachu o pacienty i o své blízké.
Těžko se to laikům vysvětluje, ale strádání a umírání našich pacientů na každém z nás zanechává nesmazatelné stopy a za posledních dvanáct měsíců
jich bylo opravdu příliš. Zkrátka, jsme unaveni, někdy až k smrti, ale jsme
tady a nikdo z nás nebude váhat Vám pomoci, pokud budete naši pomoc
potřebovat. Na tom se z naší strany nic od minulého jara nezměnilo. Co
se změnilo, a co já vnímám se smutkem v srdci, je situace ve společnosti
a to, jak je někdy interpretována role zdravotníků. Nevím, ani nechci pátrat
po tom, kdo za tím stojí. Ale to, co mne hluboce osobně urazilo, je tvrzení,
že svoji práci neděláme zodpovědně a že nepoužíváme léky, které bychom
měli používat.
Já sám jsem hrdý na to, jak rychle jsme dokázali převzít novinky ze světa a jak Nemocnice Hořovice vždy byla jednou z prvních v republice, která
zavedla nový lék do léčby. Mohu s klidem říct, že naši pacienti jsou u nás
léčeni tak moderně, jak jen to lze. Navíc naše práce není jen léčba, ale ti
stejní lidé, kteří stojí u postelí, provádějí i vyšetření v odběrových centrech.

Očkujeme, co nám síly stačí. Důkladné proočkování je to jediné, co nás
ochrání od nebezpečí z infekce, která může pro někoho z našich blízkých
znamenat i smrt.
Prosím vydržte to tedy ještě chvilku, buďte na nás hodní a my se budeme snažit, abychom to měli co nejrychleji všichni za sebou. Nakonec mi ale
dovolte říct, že stojím za každým z našich zaměstnanců, a protože vím, co za
ten rok všichni dokázali, budu je hájit, co mi budou síly stačit přede všemi
nespravedlnostmi.
MUDr. Michal Průša, MBA, ředitel Nemocnice Hořovice
Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství Městského
úřadu Hořovice nabízí pomoc lidem, kteří nemají možnost
zaregistrovat se na očkování proti COVID-19.
Pomoc s registrací Hořovičtí nabízí v kanceláři odboru ve
3. patře budovy Městského úřadu Hořovice, Palackého náměstí 640.
Objednejte se na telefonním čísle 311 545 341 nebo přijďte
v úředních hodinách.

KOHO PRAKTIČTÍ LÉKAŘI OČKUJÍ
pacienty, kteří spadají dle věku a zdravotního stavu do kategorie v dané
době očkovaných osob:
■ pacienti starší 70 let
■ pacienti, u nichž PL vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu nemoci COVID-19 je obdobné riziku
v dané době očkovaných osob, a to v případě pacientů s diagnózami a zdravotními stavy s vysokým
rizikem těžkého průběhu COVID-19*

v rámci výše uvedených kritérií očkují PL
■ pacienty, kteří zatím nebyli očkováni jinde
■ pacienty, kteří nejsou zaregistrováni k očkování na některém z jiných očkovacích míst (přes Centrální
rezervační systém)
■ v této fázi pouze „svoje“ pacienty, které mají „v kartotéce“ (pacienty, pro které je PL registrující
poskytovatel)
■ imobilní pacienty, kteří se nemohou dostavit do očkovacího centra, a to v rámci návštěvní služby
■ „své“ pacienty, kteří sami vyjádří zájem o očkování u PL a patří do příslušných kategorií v současné
době očkovaných zájemců o očkování a „své“ pacienty, které PL aktivně vyzve v důsledku toho, že
spadají do příslušných kategorií v současné době očkovaných zájemců o očkování

* Diagnózy a zdravotní stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19
❶

Hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie; hematologičtí pacienti
s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným), nebo s významnou
trombofilií. Definitivní vhodnost vakcinace posoudí vakcinující lékař, nebo
specialista hematolog.

❷

Pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová
léčba, nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci. U onkologických pacientů
je vhodné k vakcinaci proti COVID-19 vyžádat doporučení onkologa.

❸

Závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči
specializované ambulance, např. srdeční selháni, ischemická choroba srdeční,
chlopenní vady, kardiomyopatie, onemocnění plicní cirkulace, nemocní po plicní
embolii)

❹

Závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované
ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí).

❺

Pacienti s diabetem (cukrovkou) léčeným inzulinem

❻

Osoby s obezitou (BMI > 40 kg/m²)

❼

Pacienti s jakýmkoliv jiným závažným onemocněním zvyšujícím významně riziko
vzniku těžkého průběhu COVID-19 na základě klinického rozhodnutí ošetřujícího
a/nebo praktického lékaře. U pacientů v péči specializovaných pracovišť je
vhodné k vakcinaci proti COVID-19 vyžádat jejich doporučení.
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Lidem bez přístřeší se snaží pomoci městská policie i sociální pracovníci
V Hořovicích žije v současné době zjevně pět až šest lidí bez domova., v převážné většině případů jsou s nimi jako první v kontaktu strážníci Městské policie Hořovice. „Jsme součástí multidisciplinárního týmu, do kterého patří sociální odbor Městského úřadu Hořovice, Charita Beroun, Magdaléna nebo Lomikámen,“ uvedla velitelka Městské policie Hořovice Světla Dardová.
Městská policie není jen renici sociálního odboru Městské- naopak mírně snížil. „Jejich počet
striktivní
složkou,
která
na
lidech
ho úřadu Hořovice. Informujeme se pohybuje mezi pěti až šesti. NěZAPOJTE SE VÝZVY:
bez domova vyžaduje dodržování
i samotný sociální odbor, který kteří se zde zdrží dva týdny a jenařízení
a vyhlášek
města, ale se
s lidmi bez domova dále pracuje,“ dou dál. Jsou zde i lidé, kteří využío ŠLÁPNI
NA TO!!!
o seRozložením
nebo roztrháním
sešlápnutím
plastových
lahví a plechovek
lze v
snaží
jim také pomoci.
„Pokud krabic,
konstatovala
velitelka
MP Hořovivají ubytovny,
po čase ale nezaplatí
kontejnerech
ušetřit spoustu
pro další tříděný odpad! Zároveň
zjistíme,barevných
že jsou na
území města
ce Světlamísta
Dardová.
a musísesepředejde
vystěhovat. Než najdou
vzniku
nepořádku v okolí Podle
nádobSvětly
na tříděný
odpad!
noví lidé
bez škaredého
přístřeší, informujeDardové
se počet jiné ubytování a jinou práci, zůstáme je o možnosti Denního centra
lidí bez přístřeší na území města vají ve městě. V tu chvíli nastupuje
a odkážeme je na terénní pracovnezvyšuje, v posledních letech se sociální odbor, který se jim snaží
zajistit práci i s ubytovnou,“ doplnila velitelka Světla Dardová s tím,
že i městská policie se snaží o vyřešení některých situací. Například
u místního Penny Marketu se jim
podařilo zajistit odstranění dřevěných hranolů, u kterých se lidé
bez domova dlouhodobě zdržovali a posedávali na nich. Zmíněné
informace se týkají zjevných lidí
bez přístřeší. Ve městě mohou být
i skrytí, kteří nevyužívají sociálních služeb.
Práci sociálního odboru Městského úřadu Hořovice nám přiblížila jeho vedoucí Olga Kebrlová. „Na našem odboru s lidmi
bez domova převážně pracuje
sociální kurátor. Pokud však není
přítomen a některý z klientů se
na nás obrátí, vyřizuje jeho záležitosti kterákoli z pracovnic sociRozložením nebo roztrháním krabic, sešlápnutím
ální práce,“ konstatovala vedoucí
plastových lahví a plechovek lze v barevných
sociálního odboru Městského
kontejnerech ušetřit spoustu místa pro další tříděný
úřadu Hořovice Olga Kebrlová,
která dále dodává: „Bohužel mezi
odpad! Zároveň se předejde vzniku škaredého
lidmi bez domova jsou i ti, které
nepořádku v okolí nádob na tříděný odpad!
osobně dlouhodobě známe ještě

ZAPOJTE SE DO VÝZVY:

ŠLÁPNI NA TO!!!

z doby například našeho dětství.
O to je to pro nás obtížnější. Jsme
v úzkém kontaktu s městskou policií a předáváme si informace. Již
několik let v Hořovicích působí
terénní program Charity Beroun.
Na počátku byla spolupráce velmi
dobrá. Ale tak jak to bývá, lidé
odcházejí a přicházejí. I v Charitě
se pracovníci několikrát vyměnili a spolupráce se musela znova
nastavovat. Všem zúčastněným
jde o to samé, pomoci. Každý
z nás však pomoc chápe ze svého
úhlu pohledu a provádí ji na základě určitých právních předpisů
a vnitřních nařízení organizace.
Tímto mohou vznikat nedorozumění. Je však nutné, a troufám si
říci, že se o to všichni snaží, aby
se i při výměně pracovníků na
kterémkoli postu spolupráce opět
nastavila.“
Olga Kebrlová navíc zmiňuje,
že v Hořovicích bylo vybudováno
Denní centrum pro lidi bez domova. Provozuje je Charita Beroun.
„Z pohledu našeho odboru a zástupců města je prioritou osoby
bez domova soustřeďovat právě
v tomto objektu, nebo v jeho okolí. K dosažení tohoto cíle je však
dlouhá cesta, po které krůček po
krůčku jdeme,“ prohlásila vedoucí
odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství MěÚ Hořovice
Olga Kebrlová. (var)

Lomikámen, z.ú.

Magdaléna o.p.s.

Lomikámen je poskytovatel sociálních a zdravotních služeb pro
lidi s duševním onemocněním. Poskytujeme službu sociální rehabilitace a nově také chráněné bydlení. Kromě sociálních pracovnic
působí v našem týmu terénní psychiatrická sestra. Kromě poskytování uvedených služeb se věnujeme programům zaměřeným na
zaměstnávání, a to například v naší tréninkové kavárně Jiná káva.
V oblasti duševního
zdraví zároveň realizujeme činnosti zaměřené na
prevenci a osvětu, jelikož
kolem duševních nemocí
je stále spousta mýtů a předsudků. Ne všichni si například uvědomují, že duševní onemocnění je léčitelné.
S Hořovicemi má naše organizace již několik let výbornou spolupráci, a to především se sociálním odborem, ale i s dalšími subjekty. Spolupracujeme nejen v oblasti plánování služeb, ale především
společně řešíme i otázky týkající se našich klientů. Důležitá je pro
nás pochopitelně i finanční podpora, kterou nám Hořovice na služby poskytují. Za dosavadní spolupráci děkujeme a těšíme se na další.
Více informací lze nalézt na www.lomikamen.cz
Jan Rohlena, Lomikámen, z.ú.

Organizace Magdaléna obecně prospěšná společnost poskytuje ucelený systém
zdravotních a sociálních služeb v oblasti
prevence a léčby různých typů závislostí.
Posláním společnosti je poskytovat účinnou pomoc osobám závislým na návykových látkách a rovněž všem jednotlivcům i sociálním skupinám
tímto jevem ohroženým. Za tímto účelem zřizujeme a provozujeme síť strukturovaných a funkčně provázaných programů.
V Hořovicích poskytujeme terénní program zaměřující se na
snižování rizik užívání návykových látek. Naší cílovou skupinou
jsou lidé, kteří užívají návykové látky. Lidé užívající návykové látky
mohou někdy v důsledku užívání přijít o střechu nad hlavou. V Hořovicích vedle výměny injekčního materiálu, sběru odhozených injekčních stříkaček a bezpečné likvidace, poskytujeme potravinovou
pomoc, oblečení z našeho sociálního šatníku, doprovod na úřady,
k lékařům. Také poskytujeme pomoc v krizových situacích. Bavíme se s lidmi bez přístřeší o nadužívání alkoholu a v případě zájmu
můžeme zprostředkovat léčbu závislosti dle individuálních kritérií
klienta.
Mgr. Šárka Čmelíková, Magdaléna o.p.s.
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informace

Charita pomáhá lidem bez domova i v Hořovicích
Rozhovor s ředitelem
Charity Beroun
Petrem Horákem
Jak Charita Beroun pomáhá
v Hořovicích lidem bez domova?
Charita Beroun se v celém
berounském okrese stará ročně o 400 a 600 lidí, kteří jsou
ohroženi sociálním vyloučením
a bezdomovectvím. V této oblasti
zajišťujeme 5 služeb, které těmto
lidem pomáhají. Terénní služba je
zaměřena na pomoc lidem, kteří
se dostali na samé dno svého bytí,
žijí skutečně na ulici a přespávají, kde se dá. Zde je naší snahou
především motivovat tyto lidi
k řešení jejich situace, zajištění
hygienických potřeb a podobně.
K tomu, aby tito lidé měli šanci
se někam posunout, provozujeme
s podporou měst Beroun a Hořovice dvě denní centra, kam se bezdomovci mohou přijít umýt, vyprat si své oblečení a získat slušné
jídlo. Zde pak s nimi individuálně
pracuje také sociální pracovník,
který jim pomáhá zajistit potřebné kroky k řešení jejich situace,
bydlení, možnost zaměstnání…
Za tímto účelem provozujeme
také dva azylové domy, ten pro
muže v Berouně, kde je i sociální
noclehárna, a pro ženy a rodiče
s dětmi v Lochovicích. Pro ty,
kterým se nakonec podaří dostat
z ulice až do svého vlastního bydlení, je pak určena služba sociální
rehabilitace, která lidem pomáhá
zvládat nároky běžného života,
na které by tito lidé sami ještě
nestačili. Tato služba ale pomáhá

i lidem, kteří se ocitají v situacích, které by naopak vedly k jejich pádu na dno. Je to namáhavá
a složitá práce, která je však velice
potřebná, neboť pomáhá nejen lidem v nouzi, ale i celé společnosti
před násobně horšími dopady,
které by pramenily z neřešení tohoto problému.
Jak je v zimních měsících využívané hořovické denní centrum?
Tak jako v Berouně je to místo,
kam se lidé bez domova mohou
přijít v zimě ohřát, umýt a najíst.
Po dobu epidemie zde klientům
navíc rozdáváme roušky a nyní
i respirátory, aby mohli i v ulicích
města dodržovat předepsaná hygienická opatření.
Osvědčila se takzvaná teplá
židle?
Letošní zima byla po třech
letech opravdu tuhá a hořovické
denní centrum nám pomohlo
zvládnout tuto situaci velmi dobře. V tzv. projektu „teplá židle“,
kdy po dobu velkých mrazů zajišťujeme i noční provoz denního centra, umožnilo několik dnů
za sebou v průměru pěti lidem
denně přečkat tyto mrazy v teple. V mrazech -18°C šlo opravdu
o život a díky této službě nikdo
neumrznul.
Využívají pomoc všichni, kteří
by mohli?
Nevyužívají. Zde je zapotřebí říci, že sociální služby mohou
pouze pomáhat, nikoliv lidem
cokoliv nařizovat. Tak jako v jiných oblastech společnosti, jsou

n Ředitel Charity Beroun Petr Horák.
i v této komunitě lidé, kteří jsou
za pomoc rádi a lidé, kteří ji kategoricky odmítají, tedy zpravidla
do doby, než ji pak sami již nutně
potřebují. Často se jedná o lidi,
kteří mají problémy s alkoholem
a drogami či lidé s osobnostní poruchou. Často je to tak, že dokud
jim není opravdu ouvej, koukají
se na jakoukoliv pomoc či dobře
míněné snahy kohokoliv přes prsty a jejich odmítáním si dokazují,
jak „to zvládají“. To, že tito lidé
zpravidla nemají na svou situaci
náhled, není třeba rozepisovat.
Bohužel právě tito lidé často vytváří všeobecný náhled společnosti na tuto komunitu.
Součástí pomoci je i distribuce potravin?
Ano. Charita je jednou z organizací, která se na distribuci potravinové pomoci podílí. Často je
to také jediná cesta, jak s lidmi na
dně společnosti navázat kontakt,
který pak může pomoci k postupnému řešení situace. Vždy se však
snažíme, aby se jídlo nerozdávalo
jen tak. Motivace lidí k řešení jejich situace by měla být vždy základním předpokladem.

n Rozvoz jídla z potravinové banky.

www.mesto-horovice.cz

Do kdy pokračuje sbírka respirátorů pro lidi v nouzi?
Dokud to bude zapotřebí. Za-

tím jich máme pro lidi a rodiny
v nouzi stále zapotřebí. (var)

Charita Beroun
se zapojila do sbírky
respirátorů
pro lidi v nouzi
Nedávno vstoupila v platnost povinnost používat
v obchodech, veřejné dopravě
a nemocnicích respirátory či
chirurgické roušky.
Pro lidi, kteří jsou v hmotné nouzi, může být obtížné
toto nařízení naplnit. Zásoby
jednorázových roušek dostane
Charita Beroun z potravinových bank, ale potřeby našich
klientů to zdaleka nepokryje.
Pokud můžete pomoci, prosíme, darujte respirátory v originálním neporušeném balení.
Učinit tak můžete v našem
charitním obchůdku („výdejní (přijímací) okénko“) Dobré
vůle v Berouně, Plzeňská ulice 117, Po - Pá od 10 - 14 hod.
Respirátory jsou distribuovány i do Hořovic pro lidi
bez přístřeší.
Za vaše dary děkujeme,
vážíme si vaší pomoci.
Charita Beroun
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zprávy
n Tři otázky pro zastupitelku

Městská policie Hořovice

Zdeňku Ulčovou

8 4. 2. 2021 přijala hlídka MP
oznámení o porušování vládního
nařízení, a to tím, že na Palackého nám., Hořovice, před kostelem stojí pojízdné prodejny, což
je zakázáno. Strážníci na místě
ztotožnili provozovatele, vše zadokumentovali a následně předali správnímu orgánu k dalšímu
řešení.
8 5. 2. v 11:40 poskytla hlídka
MP pomoc zdravotníkům v Nemocnici Hořovice při zklidnění
agresivního opilého bezdomovce, kterého přivezla RZS k ošetření. Muž slovně napadal jak
strážníky, tak i personál nemocnice, jež se mu snažil pomoci.
8 17. 2. 2021 ve 23:43 bylo přijato
tel. oznámení o vozidle jedoucím
z areálu nemocnice, kdy řidič by
měl být zjevně pod vlivem alkoholu. Vozidlo se strážníkům

Co Vás ve městě těší?
Naše město, přestože nepatří
mezi velká města, poskytuje našim občanům zázemí pro sport
i vzdělání. Ve městě máme dvě
krásně zrekonstruované základní
školy, studenti si mohou vybrat
z nabídky středních škol, máme
i mateřskou školu. Sportoviště by
nám mnohá města mohla závidět.
Zdravotní péči zajišťuje moderní a stále se rozrůstající nemocnice, o staré občany je postaráno
v Domově Na Výsluní. Ve městě je řada dětských hřišť. Unikátní je
také lesopark Dražovka. Též společenské vyžití, pokud to situace
dovolí, je výborné. Máme vlakové i autobusové spojení na Prahu
i Plzeň.
Co Vám ve městě vadí?
Budu se opakovat, ale vadí mi stav chodníků a komunikací. Pro
maminky s kočárky nebo pro starší občany je procházka některými
částmi města hodně dobrodružná. Po dlouhé době letos v zimě napadal sníh, úklid sněhu na chodnících nebyl v pořádku. Také chybí
některé obchody, například obuv je možno zakoupit pouze u vietnamských obchodníků. To mnohdy neodpovídá představě nákupu.
Dále mi vadí nepořádek po městě, za který tedy mohou mnozí neukáznění obyvatelé Hořovic. Vzhledem ke svému povolání vím, jak
je někdy složité donutit malé děti, aby si po sobě uklidily nepořádek.
U dospělých je to ještě složitější. Také by se mi líbila bohatší květinová výzdoba ve městě, hlavně v centru. Představuji si nádherně
rozkvetlé náměstí. Nelíbí se mi, že téměř v centru města, kde bylo
plno zeleně, vyrostou pětipodlažní budovy. Zeleň se bude obnovovat
velmi pomalu nebo zanikne úplně. Vadí mi také chování některých
podnikatelů, kteří se časem začnou chovat k občanům města bezohledně.
Jak můžete přispět ke zlepšení?
Myslím, že ke zlepšení mohou přispět všichni občané Hořovic.
Když vidím nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad nebo co
všechno se v těchto kontejnerech objeví, je mi smutno. Jedinec toho
mnoho nezmůže, musíme chtít všichni. Jsem si také vědoma toho, že
vzhledem k rostoucí výstavbě nových bytových domů bude potřeba
navýšit kapacitu mateřské školy i základních škol. To bude tvrdý
oříšek pro nás i pro naše nástupce v dalším volebním období.

Platnost STK prodloužena. Zatím
nemusíte měnit ani propadlý řidičák
Propadlé řidičské průkazy
(nebo profesní způsobilost řidiče, která je zapsaná kódem v řidičském průkazu) či propadlé
technické prohlídky vozidel se
prodlužují o 10 měsíců. Prodloužení se týká dokladů propadlých v období od 1. září 2020 do
30. června 2021. Platnost českých
průkazů, technických prohlídek
či licencí je prodloužena o 10 měsíců v celé Evropské unii ode dne
jejich původní platnosti. Prodloužení platnosti dokladů je dalším
krokem ke snížení mobility občanů v rámci protiepidemických
opatření proti Covidu 19. Lidé
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mohou evropské nařízení využívat od 6. března 2021.
V případě potřeby lze řidičský
průkaz stále vyměnit či absolvovat
kontrolu technického stavu v STK.
Úřady či servisy uzavřeny nejsou.
I přes uvedené možnosti Ministerstvo dopravy doporučuje, aby,
pokud je to možné, řidiči svá vozidla přistavili na pravidelnou technickou prohlídku. Opatření má
pomoci zejména těm, kteří se cítí
zdravotně ohroženi, museli by cestovat mezi okresy, jsou v zahraničí,
mají auto v depozitu a podobně.
Více na webu Ministerstva dopravy ČR: www.mdcr.cz

podařilo zastavit v ulici Pražská.
Řidič byl vyzván k předložení dokladů potřebných k řízení
a provozu vozidla, a následně
k dechové zkoušce na přítomnost
alkoholu v dechu. Muž strážníkům sdělil, že má zákaz řízení,
a ŘP mu byl odebrán. Dále uvedl,
že před jízdou požil alkoholické
nápoje, což bylo prokazatelné po
dechové zkoušce, kdy bylo naměřeno 3,14 promile. Z důvodu
podezření na trestný čin byla na
místo přivolána hlídka PČR.
8 27. 2. ve 23:25 bylo přijato
oznámení o rušení nočního klidu v ulici U Remízku. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, z jakého bytu se ozývá hluk, a poté
se spojili s majitelem bytu, který
se omluvil a hudbu ztišil.
Světla Dardová, velitelka
Městské policie

Nonstop tel. linka MP: 800 156 166
Hasiči Hořovice
Zásahy Hasičského záchranného Sboru Středočeského kraje,
územního odboru Beroun, požární stanice Hořovice.
8 Od 15. 2. do 15. 3. 2021 hasiči ze
stanice Hořovice vyjížděli k 30 událostem, z toho k 7 požárům, 8 technickým událostem typu čerpání
vody, padlý strom, k 7 dopravním
nehodám, ke 2 událostem typu záchrana osob a zvířat. V pěti případech šlo o planý poplach, poruchu
EPS či neohlášené pálení. Při událostech spolupracovali se zdravotnickou záchrannou službou, Policií
ČR a ostatními složkami IZS. Při
událostech došlo ke zranění 9 osob
a 5 osob bylo přímo zachráněno.
8 20. 2. v 19:35 byla jednotka HZS
Středočeského kraje ze stanice Hořovice společně s jednotkou SDH
Komárov vyslána k požáru stavební buňky do Komárova místní
část Kleštěnice. Po příjezdu zjištěn
požár klubovny v plném rozsahu.
Předběžně stanovená verze příčiny požáru ve spolupráci s PČR je
úmyslné zapálení.
8 20. 2. v nočních hodinách byla
jednotka HZS Středočeského kraje
ze stanice Hořovice společně s jednotkou SDH Cerhovice vyslána
k požáru osobního automobilu do
Cerhovic. Na místě zjištěn požár
osobního automobilu v plném
rozsahu a vlivem sálavého tepla do-

šlo k rozšíření na další vedle stojící
osobní automobil. Při tomto požáru byla též předběžně stanovena
příčina úmyslné zapálení.
8 25. 2. v 01:06 hodin byla jednotka
HZS Středočeského kraje ze stanice Hořovice společně s jednotkou
SDH Komárov vyslána k požáru
automobilu do Komárova, část
Kleštěnice. Na místě zjištěn požár
osobního automobilu v plném rozsahu. Pravděpodobnou příčinou
požáru opětovné úmyslné zapálení.
8 9. 3. v nočních hodinách byla
jednotka HZS Středočeského kraje
ze stanice Hořovice a Beroun společně s jednotkou SDH Komárov
a Žebrák vyslána k požáru přístavku u rodinného domu do Komárova, část Kleštěnice. Po příjezdu
zjištěn požár přístavku v plném
rozsahu, který se rozšířil na třetinu
střechy rodinného domu. Následná
likvidace prováděna rozebíráním
střešní konstrukce a dohašováním
skrytých ohnisek. I v tomto případě
je předběžně stanovena verze požáru úmyslné zapálení.
8 Na všech případech se znaky
úmyslného zapálení intenzivně
pracují vyšetřovatelé příčin požáru
Hasičského záchranného sboru ve
spolupráci s Technickým ústavem
požární ochrany a Policií ČR.
HZS Středočeského kraje
ze stanice Hořovice
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životní prostředí - zdraví

Na Den Země i po celý rok
nás příroda potřebuje!
Hlavní úklidový termín dobrovolnické akce Ukliďme
svět, kterou v Česku koordinuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP), letos kvůli pandemii posouváme z března až
na Den Země 22. dubna. Dobrovolníci však mohou uklízet
po celý rok. Do 10. března je možné objednat si u ČSOP
na jarní úklidy pytle na odpadky a trička. Počítají se i individuální a rodinné úklidy. ČSOP je zpestří i nejrůznějšími aktivitami zaměřenými na poznávání přírody. Více na
www.uklidmesvet.cz.
Český svaz ochránců přírody k dnešnímu dni eviduje
v akci Ukliďme svět více než
100 jarních úklidů. A další stále přibývají. Ukazuje se tak, že
i přes složitou situaci, která nyní
světu vládne, lidé nezapomínají
na své životní prostředí. Do přírody se smí, což bohužel je vidět
i na tom, že se plní odhozenými odpadky. K jejich úklidu lze
využít jakoukoli individuální
vycházku. Stačí si přibalit s sebou pytel, v němž posbíraný
nepořádek z přírody odneseme. I drobný individuální úklid
přírodě pomůže a i takovým se
můžete pochlubit na webu či na
facebookové stránce kampaně
Ukliďme svět! Navíc, počítáme
s tím, že postupem času bude
možné organizovat i tradiční
velké úklidy. Jejich organizátory
chceme podpořit nejen metodicky, ale i tradičními úklidovými pytli. A pro šéfy jednotlivých
úklidů máme od společnosti
ALPINE PRO i pěkná trička.
Ochránci přírody zároveň
vyzývají, aby své úklidy na
www.uklidmesvet.cz přihlašovali i ti, kteří materiální pomoc
využít nepotřebují. „Získáme
tak přehled o skutečných počtech proběhlých úklidů, což
může motivovat i další případné zájemce o tuto akci,“ říká
k tomu Veronika Andrlová,
koordinátorka kampaně z Českého svazu ochránců přírody.

Uklízet v přírodě však lze
už nyní. A aby taková vycházka
spojená s uklízením byla ještě
o něco zajímavější, připravuje
ČSOP na každý měsíc tematickou soutěž, v níž se spojuje sbírání odpadků s pozorováním
přírody. „V tomto týdnu končí
zimní soutěž „Kdo zanechal
svou stopu ve sněhu či blátě?“
a na konci týdne vyhlásíme
další, jarní téma. Výherci každé
soutěže se mohou těšit na zajímavé odměny. Také informace
o aktuálních soutěžích najdete
na webu www.uklidmesvet.cz,“
doplňuje Veronika Andrlová
z ČSOP.
Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová akce, která
probíhá na území celé České
republiky jako součást kampaně Clean Up the World. Jejím cílem je uklidit nelegálně
vzniklé černé skládky a pohozené odpadky. Akci Ukliďme
svět od roku 1993 organizuje
Český svaz ochránců přírody.
Do kampaně se každoročně
zapojují tisíce dobrovolníků.
V letech 2017–2020 se kampaň konala společně s kampaní
Ukliďme Česko. Od roku 2021
pokračuje opět samostatně.
Smyslem kampaně Ukliďme
svět není však jen samotné
uklízení odpadků – účastníci
zároveň posilují vztah k přírodě a prostředí ve svém okolí.
Český svaz ochránců přírody

n Zubní pohotovost (8:00 - 11:00)
n 2.–3. 4. MUDr. KATARÍNA KURŤÁKOVÁ
Beroun, Pod Haldou 64, tel.: 777 742 971
n 4.–5. 4. MUDr. MILOSLAV NEUŽIL
Cerhovice, Na Blížce 175, tel.: 311 577 559
n 10.–11. 4. MUDr. MONIKA RŮŽIČKOVÁ
Zdice, Čs. Armády 895, tel.: 311 685 674
n 17.–18. 4. MUDr. MARCELA SRPOVÁ
Hořovice, Fűgnerova 389, Alba, tel.: 311 512 119
n 24.–25. 4. MUDr. ZALINA SOZIEVA
Beroun, Havlíčkova 1732/3, tel.: 727 836 818
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n Výsadba Aleje Svobody.

Jak na výsadbu stromů
na vlastním pozemku
Plánujete sázet stromy?
Poradíme vám, jak začít a na
co si dát při výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si
měli ujasnit řadu věcí, například,
k čemu má daný pozemek sloužit
a jak moc se o něj a o zeleň plánujete starat. Představit si, jaký bude
strom v dospělosti i jaký bude mít
vliv na své okolí. Každá dřevina
má totiž specifické nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, jiné
jsou suchomilné, či světlomilné.
To vše je při navrhování potřeba
zohlednit.
Pozor na invazivní a jedovaté
druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli byste zde vysazovat jedovaté druhy, konkrétně
třeba tis. Zvýšenou pozornost výběru druhů by měli věnovat také
alergici. Pyly lísky, břízy, olše, či
vrby jsou silné alergeny a na jaře
by si zahrady moc neužili. Zamyslet byste se měli i nad tím, zda se
výsadba do daného místa hodí
z širšího kontextu. Například
akát, který pochází ze Severní
Ameriky, se v podmínkách České
republiky velmi dobře šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do
krajiny nepůvodní druhy je tedy
nevhodné.
Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte
dbát také na to, aby byly dodrženy
všechny zákonné povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco
jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3
metry jako přípustná vzdálenost

od společné hranice pozemků 3
metry a pro ostatní stromy 1,5
metru.“ Z toho vyplývá, že váš
pozemek musí být dostatečně široký, aby nebyla tato povinnost
porušena. Případně si musíte zajistit souhlas vlastníků okolních
pozemků.
Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším
měřítku vyžaduje peníze a čas.
Ucelené informace o tom, co organizace takové výsadby obnáší,
včetně odkazů na finanční zdroje,
najdete na webu sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete stáhnout
i podrobné manuály, jak stromy
sázet a jak o ně po výsadbě pečovat. Na webu najdete také informace o možnostech finanční
podpory výsadeb.
Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu slouží centrální
registr stromů na webu Sázíme
budoucnost. Zaregistrovat do něj
výsadbu může každý, kdo od roku
2019 vysadil stromy mimo les. Po
zaregistrování se strom přidá na
interaktivní mapu a započítá se
mezi nové stromy vysazené v naší
krajině a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích a počtech
stromů vysazených v ČR a můžeme měřit dopad společného úsilí
všech, kdo sází stromy. Na celonárodní úrovni neexistují žádné souhrnné přehledy o kácení
a sázení stromů. Registrace nově
vysazených stromů je proto velmi
důležitá.
Anna Poledňáková, PR koordinátorka iniciativy Sázíme budoucnost
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školství

Zápis do 1.tříd pro školní rok 2021/22
Se uskuteční online v termínu od 1. 4.-16. 4. 2021
Podrobnosti budou uveřejněny na webových stránkách školy:

www.1zshorovice.cz

Základní škola Hořovice, příspěvková organizace
Svatopluka Čecha 455, 268 01 Hořovice, tel: 311 512 958, e-mail:spec.skoly.horovice@quick.cz

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021 – 2022
Vážení rodiče,
v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, se Zápis bude konat v době od 6. 4.
do 30. 4. 2021.
Žádost mohou zákonní zástupci do školy doručit prostřednictvím: datové schránky školy, e-mailem s elektronickým
podpisem zákonného zástupce žáka, poštou, osobním podáním ve škole nebo kontaktovat školu na telefonním čísle:
311512958.
K zápisu je nutné doložit kopii rodného listu, občanský průkaz a platné vyšetření ze školského poradenského zařízení.
Naše škola je určena pro děti, které z různých důvodů nezvládají nároky běžné základní školy, pro žáky s mentálním
postižením, pro žáky, kteří potřebují více školní péče, mírnější tempo výuky, plný respekt ke zdravotnímu handicapu.
www.spechorovice.cz, e-mail: spec.skoly.horovice@quick.cz, info@spechorovice.cz
Mgr. Martina Štochlová, ředitelka školy

8

www.mesto-horovice.cz

školství - zprávy

MĚSTSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘOVICE
vyhlašuje zápis pro školní rok 2021/2022
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK: od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021
Poštovní adresa:

Větrná 869, Hořovice

e-mail:

mms.reditelna@email.cz

tel.:

734 159 444, 734 159 440

Datová schránka:

kpjxku3

Web:

www.mmshorovice.cz

Kritéria pro přijímání dětí: Věk, bydliště
DOKUMENTY:
1) POTVRZENÍ O TRVALÉM BYDLIŠTI – pro děti s trvalým bydlištěm v Hořovicích
a spádových obcí nebude vyžadováno toto potvrzení od každého jednotlivce. Potvrzení doloží ředitelce MŠ souhrnně příslušný Městský/ Obecní úřad.
Uchazeči mimo spádovou oblast si zajistí potvrzení sami.
2) CIZINCI – doloží potvrzení o povolení k pobytu na území ČR. Toto potvrzení
vydává Odbor azylové a migrační politiky Příbram.
3) OČKOVÁNÍ – doloží zákonný zástupce lékařskou zprávu/ ad tiskopis MŠ (nemusí dokládat děti, které dovrší k 31. 8. 2021 pět let).
4) PŘÍLOHY: a) Rodný list stačí formou prosté kopie. b) Dotazník.
5) ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY – potvrzení vám vydá základní škola, kde jste
byli u zápisu, a to na základě doporučení Pedagogicko psychologické poradny.
Rozhodnutí o odkladu školní docházky doručte do MŠ co nejdříve, nejpozději
však do 15. 6. 2021.
TISKOPISY
a) Budou k dispozici na webu školy www.mmshorovice.cz v sekci Zápis.

b) Pokud nevlastníte tiskárnu lze si vyzvednout tiskopisy u dveří do vestibulu
školy na Větrné 869, Hořovice. Toto místo bude přístupné
- každé pondělí (3. a 10. 5. 2021) od 9:00 hod. do 12:00 hod.
- každou středu (5. a 12. 5. 2021) od 14:00 hod. do 16:00 hod.
ZPŮSOBY DORUČENÍ dokumentů do MŠ:
1) Datovou schránkou školy
2) Emailem: s uznávaným elektronickým podpisem! mms.reditelna@email.cz
Nelze poslat jen prostý e-mail!
3) Poštou - na adresu Městská mateřská škola Hořovice, Větrná 869, 268 01 Hořovice
4) Výjimečně lze realizovat osobní podání - předem je však nutné dohodnout
telefonicky s ředitelkou školy na č. 734 159 444
5) Osobní setkání pouze v případě příznivé epidemiologické situace
JINÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: Možnost individuálního vzdělávání pro děti
předškoláky – žádost podat do 31. 5. 2021.
POTVRZENÍ DORUČENÍ
Na základě doručené přihlášky vám bude do 2 pracovních dnů prostřednictvím
e-mailu či sms zprávy sděleno potvrzení o přijetí přihlášky a zároveň vám bude
zasláno registrační číslo. Registrační číslo si pečlivě uložte.
Pokud potvrzení o přijetí přihlášky neobdržíte, ověřte si podání přihlášky telefonicky bezodkladně.
VÝSLEDKY ZÁPISU
Po uplynutí termínu podání přihlášek, budou do 30 dnů pod vašimi registračními
čísly zveřejněny výsledky přijímacího řízení, a to na webových stránkách školy
a ve vývěsce.
Společné setkání: Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme s přijatými
dětmi a jejich rodiči setkání k seznámení s prostředím školy.

Letní příměstské tábory s ČÁPEM pro všechny děti
Naše obecně prospěšná spol. ČAP již řadu let pořádá letní příměstské tábory pro všechny děti.
Do kolektivu zdravých vrstevníků integrujeme děti se specifickými potřebami – děti se zdravotním znevýhodněním, postižením nebo sociálním znevýhodněním.
nusů příměstských táborů o kapacitě 24 míst (4 mísVíme totiž, že kamarádství mezi zdravými dětmi
ta jsou vyčleněna pro děti se SP), dvě místa realizace
a dětmi s postižením je oboustranně prospěšné. Pro
(Dobříš a Felbabka), partu nadšených mladých vedítě se specifickými potřebami je na táborech zajišdoucích a program plný výletů do přírody, her, tvotěn asistent, který mu pomáhá zapojit se do aktivit
a navázat kamarádství. Zdravé děti se od svých kaření a soutěží. Cena za týdenní turnus 650 Kč na Felmarádů s postižením učí toleranci, empatii a vážit
babce (výlety, doprava, oběd, pitný režim) a 850 Kč
v Dobříši (výlety, doprava, oběd, dopo/odpo svačina,
si svého zdraví. Děti se specifickými potřebami mají
pitný režim). Zbylé
ve svých zdravých
náklady jsou hrazeny
kamarádech vzor, ke
kterému vzhlížejí. Je
z projektu: „Letní přímilé pozorovat kamaměstské tábory s ČÁPEM (2021-2022)“,
rádství, která se v průběhu tábora utváří.
jenž je spolufinancován z EvropskéRodiče zdravých dětí,
ho sociálního fondu
kteří třeba poprvé
přichází do kontaktu
v rámci Operačního
s dítětem s postižeprogramu zaměstnanost – registrační
číslo projektu CZ.03. 1. 51/0.0/0.0
ním, majíLetní
často příměstské
obavu s dítětem
mluvit,
neví jak se
tábory
s ČÁPEM
pro všechny
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k němu chovat.
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www.mesto-horovice.cz
čepici!“ Zkrátka máme se stále co učit.
Letní příměstské tábory s integrací dětí se specifickými potřebami se uskuteční i v letošním
roce 2021. Jaké budou? Máme pro vás připraveno 9 turnusů příměstských táborů o kapacitě

Letní tábor Olšina
Bradavická škola čar
a kouzel
24. 7.–7. 8. 2021

Cena: 4 200 Kč (členové TOM
Vlaštovka), 4 850 Kč (pro nečleny)
Přihlásit se můžete spolu se zaplacením zálohy 2 000 Kč v ředitelně 2. ZŠ Hořovice nebo poslat
na účet 362993329/0800, VS
267982020, do poznámky jméno. Kapacita je omezena, takže
kdo se přihlásí dříve, pojede.
Pořádá ATOM Vlaštovka při 2. ZŠ
Hořovice pro děti všech věkových kategorií. Tábor se nachází
v klidném a krásném prostředí
Šumavy, blízko lipenské přehrady. Ubytování je zajištěno ve
čtyřlůžkových chatkách. Stravování 5x denně (ti hladoví si mohou přijít víckrát). Blízko tábora
leží rybník Olšina, který je vhodný i pro neplavce
Bližší informace podá hlavní vedoucí Miluška Jarolímová (miluska.jarolimova@seznam.cz), nebo
programový vedoucí Jan Eschner
(janeschner@seznam.cz).
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z usnesení rady města

Z Rady města
Hořovice
ze dne 17. února 2021
n Rada města schvaluje program
jednání uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice schvaluje
návrh Pověření obce pro operátora,
který bude uplatňovat a evidovat
celkové množství odpadů, na které
se vztahuje v kalendářním roce výjimka pro zařazení do dílčího základu poplatku podle ustanovení § 157
zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech. Dále rada pověřuje starostu
města podpisem tohoto pověření.
Pověření je nedílnou součástí usnesení.
n Rada města Hořovice souhlasí se
zněním Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o lesnickém pachtu uzavřené dne
10. 1. 2019 mezi městem Hořovice,
jako propachtovatelem, a LESOSPOLEM Zbiroh s.r.o., jako pachtýřem,
spočívající v rozhodnutí o výši pachtovného na rok 2021 ve výši 11.900
Kč. K podpisu tohoto dodatku
smlouvy je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice souhlasí
s dodatky příloh ke smlouvám č.
7/2013, 8/2018 a 34/2018 se společností HOŘOVICKÁ TEPLÁRENSKÁ, s.r.o., IČO: 25793187, a to ve
věci stanovení nových cenových
ujednání pro rok 2021 k dodávkám
tepelné energie. K podpisu těchto cenových ujednání je pověřen starosta
města.
n Rada města Hořovice bere na vědomí Žádost o stanovisko na vjezd
na pozemek, a to od paní Pavly
Bystřické a pana Michala Bystřického, a schvaluje vybudování tohoto
vjezdu přes pozemek města na komunikaci č. III/11710 za podmínek
dodržení příslušných stanovisek dotčených orgánů.
n Rada města Hořovice souhlasí
s návrhy Hodnotících komisí pro
rozdělení finančních prostředků
v rámci Programu pro poskytování
dotací z rozpočtu města Hořovice
v roce 2021 a doporučuje Zastupitelstvu města Hořovice schválit poskytnutí dotací žadatelům uvedeným
v příloze č. 1 a v příloze č. 2 tohoto
usnesení, a zároveň neschválit poskytnutí dotací žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení.
n Rada města Hořovice revokuje
svoje usnesení ze dne 3. 2. 2021 ve
věci provedeného výběrového řízení s názvem „Vývoz odpadkových
košů“, a to se závěrem, že rada sice
projednala závěry hodnotící komise, avšak s ohledem na vysokou na-
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bídkovou cenu jediného uchazeče,
tj. společnosti AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o., IČO: 493 56 089
rozhodla o zrušení zadávacího řízení. K podpisu rozhodnutí o zrušení
zadávacího řízení se pověřuje starosta města.
n Rada města Hořovice neschvaluje
snížení nájmu a ceny spojených služeb pro společnost IKEP s.r.o., IČO:
26769671, a to ve věci pronájmu kancelářských prostor v budově č. p. 640.
n Rada města Hořovice souhlasí
se zněním zadávací dokumentace
a veškerých příloh včetně Smlouvy
o dílo pro veřejnou zakázku s názvem „Hořovice – oprava chodníků
na Palackého náměstí „ zadávanou
dle vnitřního předpisu č. 3/2016, zásad pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu pro veřejného zadavatele, v platném znění. Do komise
pro otevírání obálek, komise pro
posouzení kvalifikace a hodnotící
komise jsou tímto radou jmenování
následující členové, resp. i jejich náhradníci v tomto složení: členové –
Ing. Milan Šnajdr, Ondřej Vaculík,
Bc. Aleš Trojan, MPA, náhradníci –
1. náhradník Ing. David Grunt, 2.
náhradník Ing. Petr Karban, 3. náhradník Ján Rogos.
n Rada města souhlasí s termínem
konání veřejného zasedání zastupitelstva města na středu 31. března 2021 od 17.00 hodin.
n Rada souhlasí s textem smlouvy,
podle které umístí v ulici U Školky
v místě, kde jsou již umístěny ostatní kontejnery na separovaný odpad,
spolek HELP TEX z. s. kontejner na
sběr oděvů, bot a textilu.
n Rada vzala na vědomí písemnou
informaci o výsledcích finančních
kontrol u příspěvkových organizací
města Hořovice, které byly provedeny ve IV. čtvrtletí 2020.
n Rada města Hořovice schvaluje
1. ZŠ Hořovice, z.s přijetí finančního daru ve výši 150 000,00 Kč od
Sdružení rodičů a příznivců školy.
Finanční prostředky budou použity
na rekonstrukci obložení stěn 2 pavilonu.
n Rada města Hořovice souhlasí
s prodloužením nájemních smluv
na sociální byty dle přílohy zápisu
u čtyřech žadatelů na dobu jednoho
roku, a to do 28. 02. 2022. U dalších 2
žadatelů vzhledem k dluhům na nájemném a službách, souhlasí s uzavřením nájemních smluv na sociální
byty pouze do 31. 05. 2021. V případě, že budou nájemníci běžné
nájemné a služby hradit pravidelně
a prokáží snahu vzniklé dluhy řešit,
Městská správa bytového a nebytového fondu nájemní smlouvy automaticky prodlouží. V případě, že ne-

prokáží snahu své dluhy řešit, ukládá
Rada města MSBNF postupovat
dle zákona č. 80/2012 Sb., nájemní smlouvy neprodloužit a zahájit
právní úkony vedoucí k vystěhování.
Rada města Hořovice dále souhlasí
se zvýšením nájemného dle Zásad
pro přidělování sociálních bytů
a eventuální prodloužení nájemní
smlouvy, čl. VI. Uzavření nájemní
smlouvy. Informovat nájemníky
a MSBNF.
n Rada města Hořovice nesouhlasí vzhledem ke stále rostoucím
dluhům na nájemném a službách
s prodloužením nájemní smlouvy
v sociálních bytech u jedné nájemnice. Nájemní vztah končí dle nájemní smlouvy 28. 02. 2021. Rada
města Hořovice ukládá MSBNF
postupovat dle zákona č. 89/2012 Sb.
a zahájit právní úkony k vystěhování
a vymáhání dluhu. Rada města Hořovice souhlasí s přidělením jedné
místnosti v holobytech.
n Rada města Hořovice schvaluje
prodloužení platnosti dokumentu
Strategie prevence kriminality města
Hořovice 2019-2020 do r. 2022 a dále
schvaluje Program prevence kriminality města Hořovice na r. 2021.
n Rada města souhlasí s pořízením
stavební dokumentace pro stavební
povolení na realizaci lávky pro pěší
přes Červený potok jako náhradu za
původní demontovanou lávku.
n Rada města bere na vědomí žádost
Domova Na Výsluní na posouzení
možností zřizovatele, aby požádal
o investiční dotaci v rámci podpory
sociálních služeb na projekt Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb v roce 2021.
Konkrétní projekt se týká instalace
zvedacího a asistenčního systému na
chodbách 4. NP Domova.
n Rada města souhlasí s uzavřením
Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/
příspěvku, vč. Přílohy č. 1 na poskytování sociální služby, tedy činnosti
nebo souboru činností podle zákona
č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc
a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence
sociálního vyloučení, na rok 2021
č.S-0524/SOC/2021 se Středočeským krajem, Zborovská 11, 150 21
Praha 5.

Z Rady města
Hořovice
ze dne 3. března 2021
n Rada města schvaluje program
jednání uvedený na pozvánce.
n Rada města Hořovice bere na vě-

domí informace o dění v Hořovické
teplárenské.
n Rada města Hořovice schvaluje v souladu s ustanovením § 101,
odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, vnitřní předpis
č. 1/2021 – Jednací řád Rady města
Hořovice.
n Rada města Hořovice souhlasí
s vybudováním a následným provozem dětského hřiště na pozemku
města parc. č. 122/1 v k.ú. Hořovice.
Souhlas je udělen pro SK Hořovice,
který má v plánu toto hřiště vybudovat prostřednictvím projektu
„Oranžové hřiště“ z Nadace ČEZ
a následně provozovat po dobu minimálně 5 let.
n Rada města Hořovice souhlasí
s předkládaným zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování
služeb Platebního Portálu ze dne
11. 9. 2020 mezi městem Hořovice,
jako Partnerem Portálu, a Regionální dotační kanceláří, příspěvkovou
organizací, jako Provozovatelem
Portálu, spočívající ve změně doby
trvání Smlouvy z doby určité na
dobu neurčitou. K podpisu tohoto
dodatku smlouvy je pověřen starosta města.
n Rada města Hořovice bere na
vědomí a souhlasí se žádostí paní
Andrey Dostálové o odkup bytu
označeného č. jednotky 715/5 dle
listu vlastnictví 2252 ve vlastnictví
města Hořovice o celkové výměře
56,80 m2 v obci Hořovice, a to za
cenu určenou dle znaleckého posudku s podmínkou nezcizitelnosti
v trvání 10 let. Rada pověřuje odbor
vnitřních věcí a právní zveřejněním
tohoto záměru na úřední desce
města a následně vypracováním
znaleckého posudku za účelem stanovení ceny bytové jednotky. Pro: 4
Proti: 1 Zdržel se: 2
n Rada města Hořovice souhlasí
s prodejem pozemku parc. č. 507,
o výměře cca 58 m2 v k.ú., Hořovice, a to za podmínky, že kupující na
svůj náklad zajistí případné přemístění sloupu veřejného osvětlení na
daném pozemku a také jako kompenzační opatření za zrušení plochy
veřejné zeleně provede revitalizaci
plochy veřejné zeleně na pozemku
parc. č. 553/2 k. ú. Hořovice dle zadání Odboru výstavby a živ. prostředí MěÚ Hořovice, a to nejpozději ve
lhůtě do 12 měsíců od podpisu kupní smlouvy. Rada pověřuje Odbor
vnitř. věcí a právní MěÚ Hořovice
zveřejněním tohoto záměru prodeje
na úřední desce města a následným
přeložením věci k projednání na
Zastupitelstvo města Hořovice. Pro:
6 Zdržel se: 1 Proti: 0.
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z usnesení rady města - informace
n Rada města Hořovice nesouhlasí
s žádostí Společenství vlastníků jednotek Hořovice 1221 o koupi části
obecního pozemku p.č. 942/1 v k.ú.
Velká Víska za účelem pravidelné
údržby zeleně a nedoporučuje Zastupitelstvu města Hořovice tento
prodej schválit.
n Rada města Hořovice bere na vědomí žádost Českého rybářského
svazu z.s. MO Hořovice o směnu
pozemků parcelní č. 1857, 1837/4
a 1869/5 v k.ú. Hořovice o výměře
1152 m2, v jejich vlastnictví, za část
pozemků parcelní č. 861 a 847 v k.ú.
Kotopeky, o stejné výměře, ve vlastnictví města Hořovice, a to za účelem rekonstrukce sádek pro chov
ryb a vybudování zázemí pro výuku
mládeže. Rada města doporučuje
Zastupitelstvu města Hořovice tuto
směnu schválit za podmínky, že
do 5 let ode dne převodu pozemků budou sádky včetně vtokového
objektu do nich rekonstruovány
a bude provedena jejich legalizace.
Rada dále pověřuje odbor vnitřních
věci a právní přípravou nezbytných
podkladů včetně ocenění pozemků
a zveřejnění záměru této směny na
úřední desce města.
n Rada města bere na vědomí informaci stavebního úřadu, ohledně
předpokládaného počtu navýšení

bytových jednotek v návaznosti na
vymezené rozvojové plochy města
Hořovice a zároveň informaci o volných kapacitách základních škol.
n Rada města souhlasí s podáním
žádosti o dotaci prostřednictvím
Místní akční skupiny Karlštejnsko,
týkající se pořízení územní studie
krajiny pro celé území ORP Hořovice.
n Rada se zabývala žádostí občana
Hořovic o souhlas města s umístěním parkoviště i do ochranného
pásma elektrické stanice ve Fügnerově ulici při její jižní stěně (tato
elektrická stanice a pozemek pod ní
je majetkem města Hořovice) a dále
s umístěním plochy na tříděný odpad v jihovýchodním rohu ochranného pásma trafostanice. Rada
vyhodnotila žádost jako podnět
k zahájení jednání jak s majitelem
okolních pozemků (tj. se žadatelem), tak se společností ČEZ Distribuce a.s. o pozemkové zpřístupnění
a následné převedení elektrické
stanice do majetku distribuční společnosti, a pověřuje odbor vnitřních
věcí a právní zahájením jednání
a oběma společnostmi.
n Rada souhlasí s textem dodatku č.
1, aktualizující, upravující a zpřesňující původní smlouvu o dílo, podle
které provádí společnost AVE CZ

Konzultace pro cizince
Jste cizinec žijící v České Republice?
Jste občan EU nebo rodinný příslušník občana ČR nebo občana EU? Byla
vám udělena mezinárodní ochrana (azyl, doplňková ochrana), trvalý pobyt
nebo dlouhodobý pobyt?

Během období COVID-19 nejsme v Hořovicích k dispozici každé
pondělí, ale od 01.03.2021 budeme na Městském úřadě každé
pondělí od 13:00- 15:00 bez objednání a každé pondělí dopoledne po
předchozím objednání. Můžeme hovořit o těchto tématech:









Povolení k pobytu
hledání práce a pracovní právo
kurzy českého jazyka a další vzdělávání
sociální zabezpečení
zdravotní péče a pojištění
sňatek, těhotenství, rodičovství
bydlení
občanství.

Objednejte si čas konzultace předem
(telefonem nebo emailem) nebo přijďte bez
objednání v odpoledních hodinách.
Kontakt:
Jana Rýdlová – sociální pracovnice
Tel.: + 420 605 215 649
E-mail: jana.rydlova@cicops.cz

www.mesto-horovice.cz

odpadové hospodářství, s.r.o. zimní
údržbu komunikací v Hořovicích.
n Rada se seznámila s návrhem
obměny herních prvků na dětských
hřištích sídliště Višňovka, v Panské zahradě a v Anýžově ulici za již
odstraněné dřevěné herní prvky,
které z hlediska bezpečnosti nevyhovovaly a souhlasí s pořízením
nových herních prvků na dětské
hřiště u sídliště Višňovka v podobě
multifunkčního kovového čtverce
v ceně cca 150.000 Kč, dvouvěžové

kovo sestavy v ceně cca 200.000 Kč
a kovového prvku housenka v ceně
cca 100.000 Kč. Dále souhlasí s pořízením jednověžové sestavy kovové v ceně cca 100.000 Kč na dětské
hřiště v Panské zahradě. Rada města
ukládá odboru finančnímu připravit veřejnou zakázku na pořízení
výše uvedeného.
n Rada města souhlasí s návrhem
likvidační komise na likvidaci nepotřebného a neupotřebitelného
majetku viz příloha.

Městský úřad Hořovice
Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice

Spojovatelka:
tel.: 311 545 301, fax: 311 545 313
e-podatelna@mesto-horovice.cz
identifikátor datové schránky: yjmbxfn
Odbor kanceláře tajemníka
sekretářka
311 545 302
tajemník
311 545 304
starosta
311 545 303
místostarosta
311 545 321
Odbor vnitřních věcí a právní
zástupce vedoucí odboru
311 545 314
matrika
311 545 306
občanské průkazy
311 545 351
cestovní doklady
311 545 352
Odbor technický a dopravní
vedoucí odboru
311 545 322
údržba, zeleň
311 545 318
evidence řidičů
311 545 346
evidence vozidel
311 545 347, 349
Odbor výstavby a životního prostředí
vedoucí odboru
311 545 324
stavební úřad
311 545 311, 310, 320, 378
úřad územního plánování
311 545 372, 381
památková péče
311 545 377
životní prostředí
odpadové hospodářství
311 545 329
vodní hospodářství
311 545 316, 398
ochrana krajiny
311 545 328
lesy, rybářství
311 545 326
Odbor finanční
vedoucí odboru
311 545 314
místní poplatky
311 545 312, 332
Odbor organizační a obecní živnostenský úřad
vedoucí odboru
311 545 336
registrace živností
311 545 369, 359
Czechpoint
311 545 373
Odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství
vedoucí odboru
311 545 339, 778 471 952
OSPOD
311 545 340, 343, 344
kurátor pro dospělé
311 545 338
bytová problematika
311 545 357
školství
311 545 331
Více na www.mesto-horovice.eu
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zprávy

Mažoretky osiřely. Navždy odešla Šárka Šnoblová
Dne 5. března 2021 nás ve věku 42 let navždy opustila kolegyně a kamarádka Šárka Šnoblová. Celý svůj
život zasvětila tanci, věnovala se hlavně mažoretkám.
Šárku všichni známe jako vedoucí mažoretek Domečku Hořovice a taneční skupiny Carmen, pro které
vytvořila nesčetné množství choreografií. Pro spoustu děvčat byla vzorem pro lásku k tanci a pohybu. Se
svými mažoretkami vystupovala na akcích a plesech v Hořovicích i v blízkém okolí. Každý rok zaplnila sály
diváky i tanečnicemi na svých akademiích. Šárka byla vždy usměvavá, plná elánu, měla neuvěřitelnou energii a hlavně touhu naučit své svěřence to, co měla nejraději – tanec. Vychovala stovky mažoretek, které na ní
budou vzpomínat jen při pohledu na dřevěnou hůlku.
Všichni, kdo jste jí znali, věnujte spolu s námi Šárce tichou vzpomínku.
Kolektiv pracovníků Domečku Hořovice

V Hořovicích se otevírá
denní stacionář
Nezisková organizace Dobromysl, z. ú. nově otevírá na konci letošního roku sociální službu Denní stacionář pro osoby s mentálním nebo
kombinovaným postižením v prostorách Společenského domu v Hořovicích. Denní stacionář bude v provozu každý všední den od 8 do 17
hodin. Sociální služba je určena klientům od 1 roku do 65 let. V současné době probíhají pod taktovkou města Hořovice stavební úpravy
určených prostor, po jejichž dokončení bude organizace provozovat
sociální službu s okamžitou kapacitou osmi klientů. V současné době
si organizace klade za cíl zjistit aktuální zájem o službu Denní stacionář, zejména za účelem zmapování konkrétní skladby klientů a jejich
individuálních potřeb. Máte-li o službu zájem, či chcete-li se dozvědět
podrobnosti celého projektu, neváhejte kontaktovat sociální pracovnici
organizace Dobromysl Mgr. Alžbětu Ullrichovou na čísle 775 660 966,
nebo mailu socialni.pracovnice@dobromysl.org.

Nabídka letních dětských táborů 2021:
I. běh: Táborová základna Libušín
termín: 31.7. - 7.8. 2021 (týden)
Celotáborová hra: DOBRODRUŽSTVÍ FERDY MRAVENCE
Cena: 2.200,-Kč. Kapacita: 40 dětí.

II. běh: Táborová základna Míreč
termín: 9.8. - 22.8. 2021 (dva týdny)
Celotáborová hra: CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
Cena: 4.500,-Kč. Kapacita: 70 dětí.

Přihlášky a informace:
www.ldtzdice.cz nebo na tel.: 731 005 023
Důležité upozornění pro rodiče:

V případě nových nařízení Vlády ČR
a neuskutečnění letního dětského tábora, se bude
vracet Vámi uhrazená částka v plné výši.
Případné dotazy zodpovíme e-mailem nebo po telefonu.

1. ZŠ Hořovice děkuje zdravotníkům
Spojením zaměstnanců, dětí a rodičů vznikl krásný počin, který měl
jasný cíl, a to vyjádřit podporu zdravotníkům Nemocnice Hořovice. Snad
každého z nás ve vztahu ke zdravotníkům napadají stejná slova: děkujeme, vážíme si Vás, jsme s Vámi, obdivujeme Vás… Chtěli jsme, aby nezůstalo jen u slov. Chtěli jsme, aby pocítili, že jsme opravdu s nimi, přemýšlíme o nich, uvědomujeme si, že jsou vyčerpaní, unavení, přepracovaní, na
pokraji sil, a proto jsme pro ně připravili malé poděkování. Děti vytvořily
překrásné výrobky, obrázky, napsaly básničky, přinesly dobroty, čokolády,
sušené ovoce, džusy, aj. Věříme, že jsme jim udělali alespoň trochu radosti
už v tak těžké době.
Slovy žákyně páté třídy
naší školy říkáme:
Děkujeme zdravotníkům všem,
že s nemocí bojují každičký den.
Chtějí zbavit virů celou zem,
My jim všichni pomůžem.
Dodržujme pravidla,
jak nás vláda vybídla!
(úryvek z básně žákyně 5.A)
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zprávy
i bývalé československé (mezi nimi
i operní pěvkyně Jarmila Novotná,
choť liteňského velkostatkáře Daubka) do děkanského kostela a odtud
k rodinné hrobce Morice z Hanau.
Ministerstvo národní obrany věnovalo věnec, pohřbu se účastnili
jeho zástupci i 20 členná delegace
čsl. leteckých pluků, zástupci Masarykovy Letecké ligy, ministerstva
veřejných prací, pražských úřadů
a na 3000 osob z města a okolí. Při
pohřbu kroužila nad hřbitovem eskadra tří čsl. letadel. Zástupci obce
se oficielně neúčastnili. Jindřich
Hanau, který dal natisknouti české
úmrtní oznámení, poděkoval obci
za účast obyvatelstva při pohřbu.
Městská rada poslala mu nato dodatečně soustrast a velkostatek po-

dělil na paměť tragického neštěstí
134 chudé darem.
Filipův nový videoklip https://
www.youtube.com/…C4o i další
jeho písně najdete na https://www.
youtube.com/…eos
Tassilův pokoj na zámku v Hořovicích byl po jeho smrti rodinou
ponechán v intaktním stavu a pietně udržován. Do dnešních dnů
se tak dochovalo množství osobních věcí mladého šlechtice, které dávají návštěvníkům možnost
nahlédnout do jeho nejhlubšího
soukromí. V prádelníku je dosud
část Tassilova šatníku, zachovaly
se trosky jeho havarovaného letadla, padák i kombinéza, kterou
měl v době neštěstí na sobě.
Květuše Ernestová, ZUŠ Hořovice

n Filip Strejc

Příběh prince Tassila
z Hořovic
Filip Strejc, student ZUŠ Josefa
Slavíka ve třídě Květuše Ernestové,
nazpíval nejslavnější píseň norsko-irského dua Secret Garden You
Raise Me Up z alba Once in a Red
Moon z roku 2002. Autorem hudby je Rolf Undsæt Løvland, norský
skladatel, aranžér a pianista, text
napsal irský textař a romanopisec
Branden Graham. Píseň nahrály
stovky dalších umělců, mezi jinými Josh Groban, Russell Watson,
Westlife, Sissel Kyrkjebø, Becky
Taylor, Celtic Woman, Lena Park,
Robert Tremlett, Il Divo, Rhydian
a Sergio Dalma. Světový hit s českým textem Eduarda Krečmara

n Tassilo princ z Hanau
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Mně sílu dáš u nás proslavil Josefa
Vágnera, Radima Schwaba nebo
česko-slovenské vokální seskupení 4 Tenory. Filipův videoklip evokuje tragický životní příběh bratra majitele hořovického panství
a akrobatického letce TASSILA
prince Hanau, hraběte Schaumburga (21. 12. 1901, Söcking bei
Starnberg - 16. 5. 1932, Klecany
u Prahy), od jehož narození letos
uplyne 120 let.
Zápis z hořovické kroniky uvádí, že dne 19. května 1932 v 11
hodin dopoledne konal se v Hořovicích slavný pohřeb jednatřicetiletého Tassila prince z Hanau,
hraběte ze Schaumburgu, bratra
zdejšího velkostatkáře Jindřicha
Hanau - Schaumburga, který se
zabil při letecké akrobacii u Klecan
16. května 1932 odpoledne. Tassilo
patřil mezi známé říšskoněmecké
letecké akrobaty a byl znám u nás
z celé řady produkcí. Právě se vrátil
z leteckého dne, pořádaného svazem čsl. letců v Prostějově. Chtěje
předvésti svému známému, průmyslníku Beniesovi v Klecanech,
některé ukázky akrobacie, zřítil
se do řepného pole s letadlem a za
krátko na poli skonal. Pohřeb se
konal z hořovického zámku. Po
výkropu v hlavním sále šel průvod,
v němž asi padesát členů příbuzenstva ze šlechty německé, rakouské

n Zbytky z Tassilova letadla po havárii.

Oslava MDŽ v Domově Na Výsluní
Ve středu 10. března jsme dodatečně oslavili MDŽ. Po dlouhé době
jsme uspořádali „kavárnu“, kde všechny přítomné ženy obdržely květinu. Klientkám, které se „kavárny“ neúčastnily, byla květina doručena na
pokoj. Role gratulantů se se šarmem chopili Míra s Jirkou a všem ženám
tak udělali obrovskou radost.
Romana Zahoříková, foto: Kristýna Křišťálová
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Fotoohlédnutí za kulturními akcemi v Hořovicích

Městský ples

Setkání k 100. výročí narození prof. Ivana Slavíka

Hořovické kulturní léto - koncert skupiny EKG-M

Hořovická heligónka

Muzikál Postřižiny na nádvoří Starého zámku

Koncert Lucie Bílé

Poezie ve středu v Klubu Labe

Den pro dětskou knihu v knihovně

MKC Hořovice přeje všem pevné zdraví a těší se na návrat příznivců a diváků kulturních představení.
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kulturní servis
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Avizované akce se uskuteční pouze v případě uvolnění
epidemiologických opatření, pro aktuální informace sledujte weby:
mkc-horovice.cz, mesto-horovice.cz a FB.

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

n Klub Labe
Vísecké nám. 198, Hořovice
e-mail: reditel@mkc-horovice, cz
tel.: 604 208 916
n 17. 4. 2021 od 20:00
GARAGE A TONY DUCHÁČEK
ZRUŠENO - náhradní termín na podzim
2021 je řešen.

n Společenský dům
Nádražní 606, Hořovice
tel.: 732 512 821
n 16. 4. 2021 od 20:00
TRAUTENBERK
ZRUŠENO - náhradní termín v jednání.
PŘIPRAVUJEME:
n 3. 5. 2021 od 19:00
KRASAVCI NA CHMELU
n 12. 5. 2021 od 19:00
VLADIMÍR MIŠÍK A ETC
Koncert ze zdravotních důvodů zrušen
bez náhrady.
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 16. 12. 2021 od 19:00
OLYMPIC
n 19. 1. 2022 od 19:00
TŘI V HÁJI
n 14. 3. 2022 od 20:00
PARTIČKA
n 2022 - původní termín zrušen
PŮJDEŠ MI ZA SVĚDKA?
TANEČNÍ PODZIM 2020 (16. sezóna)
Taneční mládež - pátky
18:30 - 20:30 začátečníci H7
20:40 - 22:15 pokročilí H8

www.mesto-horovice.cz

Taneční dospělí - pondělky
18:00 - 19:30 středně pokročílí H3
19:30 - 21:00 mírně pokročilí H2
21:05 - 22:35 začátečníci H1

n Informační centrum
Vrbnovská 30 / 1 (areál Starého zámku)
www.mkc-horovice.cz
tel. 732 512 821, 321 338 230
email: ic@mkc-horovice.cz
V současné době je informační centrum z důvodu epidemiologických opatření uzavřeno.
Informace o aktuálním stavu naleznete vždy
na
https://mkc-horovice.cz/informacnicentrum/. Vstupenky na neuskutečněná (ale
přesunutá) jarní i podzimní představení platí
i v novém termínu. Peníze za vstupenky na
zrušená představení Vám vrátíme, jakmile
bude Informační centrum opět otevřeno.
VSTUPENKY V PŘEDPRODEJI:
4 VE DVOU TOUR
- LENKA NOVÁ A PETR MALÁSEK
Koncert zrušen bez náhrady.
4 MANUÁL ZRALÉ ŽENY
HALINA PAWLOWSKÁ
Představení zrušeno.
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. Koncert ze
zdravotních důvodů zrušen bez náhrady
4 PŮJDEŠ MI ZA SVĚDKA?
23. 5. 2021 od 19:00, SD Hořovice, cena místenky: 390 Kč. Termín zrušen, představení se odehraje v roce 2022).
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 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 místenky: 350 Kč
4 OLYMPIC
16. 12. 2021 od 19:00, SD Hořovice, cena
místenek: 690 Kč, 650 a 590 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

n Spolek Horovize
4 10. 4. 2021 v 13:00
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA NA TÉMA
“TAJEMSTVÍ LESA”. Zveme vás na první ze série vycházek za objevováním zapomenutých tajemství lesa. Vycházka je pro všechny, kteří chtějí

!

zachovat krásu lesa i pro další pokolení. Tato
vycházka je především vhodná pro školní děti,
ale i dospělé. Sraz na parkovišti nad Nemocnicí
Hořovice u Sluneční brány.
Přihlášky přijímá a informace poskytuje na
mobil. čísle 603 964 553 Marcela Ganna Flídrová. Více na www.horovize.cz. Akce se bude konat, pokud to epidemiologická situace dovolí.

n Syringa
4 13. 4. 2021 v 17:00
PŘEDNÁŠKA O PODPOŘE ZDRAVÍ ESENCIÁLNÍMI OLEJI. Jak sestavit domácí lékárničku
z esenciálních olejů na podporu svého zdraví.
Přednáška se koná na adrese Cvočkařská 286/1,
Hořovice.
4 24. 4. 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 ve Rpetech na návsi
před hospodou. Náročnost středně těžká, krátké
výrazné stoupání, vhodné pro děti starší 10 ti let.
Délka cca 9,5 km. Návrat mezi 13.00 až 14. 00.
4 1. 5. 2021 od 13:00
SETKÁNÍ NA TÉMA „KOLO ROKU“ - BELTINE - UCTĚNÍ LÁSKY. Odpolední setkání
v kruhu žen, kdy nahlédneme na náš vztah ke
svému tělu a rozvineme svůj pohled na archetyp
milenky v nás. Vytvoříme si svůj nezaměnitelný
parfém z přírodních esenciálních olejů. Setkání
se koná na adrese Cvočkařská 286/1, Hořovice,
vchod z Jungmannovy ulice.
Přihlášky na akce a informace poskytuje
Marcela Ganna Flídrová na tel. 603 964 553.
Více na www.syringa-czech.cz. Akce se konají,
pokud to epidemiologická situace dovolí.

n Hvězdárna Žebrák
V lednu loňského roku, tedy ještě dávno před
uzavřením hvězdárny pro veřejnost z důvodu
pandemie, začala Hvězdárna Žebrák připravovat krátká videa o astronomii, kosmonautice, místech blízkých hvězdárně i z příbuzných
vědních oborů. Vznikl tak videoseriál V záři
hvězd. Podívat se proto můžete například na
hrad Točník, do lomu Kosov u Berouna nebo
do opravdového planetária nebo k najvětšímu
dalekohledu Česka. Mezi hosty pořadu byli
mj. RNDr. Jiří Grygar, Mgr. Jiří Dušek, Pavel
Suchan, Štěpán Rak a také Jitka Zelenková,
Josef Fousek, Zdeněk Svěrák, Pavel Kožíšek
a mnozí další. Diváci seriálu dostali návod na
správný výběr dalekohledu, sledovali přistání
na Marsu anebo se zabývali nebeským vláčkem či objevy na poli černých děr. Průvodkyní
pořadem je osmiletá Kristínka, videa jsou tedy
vhodná pro celou rodinu. Doposud bylo natočeno více než 60. dílů, které najdete na webu,
facebooku nebo youtube kanálu Hvězdárny
Žebrák. Vladislav Slezák
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Městské sportovní centrum Hořovice informuje

Parta nadšenců, která táhne za jeden provaz
Členové výboru Sportovního klubu Hořovice odpracovali od listopadu 2020 do února 2021 celkem 508 brigádnických hodin. Například byl vybudovaný nový sklad pod tribunou pro fotbalové tréninkové pomůcky. Od prosince 2020 se začalo s odstraňováním náletů
od horní pokladny až po oplocení směrem ke kynologům.
Od února 2021 se provádělo kácení starých topolů, které bylo povoleno odborem životního prostředí. V březnu 2021 probíhala oprava oplocení a likvidace náletů na straně u kynologů.
V dubnu jsou naplánované práce na pískovišti a dětském hřišti
pro malé návštěvníky areálu SK Hořovice.
Zároveň bychom chtěli poděkovat všem členům výboru za od-

pracované brigádnické hodiny, hlavně o víkendech. Velké poděkování patří našim bývalým hráčům a funkcionářům, jmenovitě Miloši
Vykysalému, Petru Nedvědovi a Jiřímu Ryskovi. Bez těchto nadšenců
a srdcařů by to nešlo. Po letech se dala dohromady parta, která táhne
za jeden provaz.
Za výbor SK Hořovice Karel Cajthaml a Karel Pelikán
Smutná zpráva. Ve věku 76 let nás opustil bývalý předseda
Spartaku Hořovice pan Josef Horák, všichni vzpomínáme.
SK Hořovice
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