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Koupaliště, školy, ulice i synchronizace semaforů
Město Beroun čeká v roce 2020 řada důležitých investičních akcí

V

roce 2020 má město Beroun
před sebou řadu důležitých
investic, které budou pro obyvatele
určitě velkým přínosem. Zastupitelé
při schvalování rozpočtu na letošní
rok tak dali zelenou řadě významných akcí, ať už z oblasti školství,
infrastruktury, zeleně nebo rekreačního vyžití obyvatel.
Některé projekty pokračují z minulých let. Největší z nich je přístavba a rekonstrukce závodské základní školy, na které se již rýsuje finální
podoba fasády. Stavba by měla být
letos dokončena a nový školní rok
započne v zrekonstruované škole.
Nezapomíná se ale ani na další školní zařízení. Pokračujeme v postupné
rekonstrukci Základní školy Wagnerovo náměstí, kde se zaměříme
na fasádu průčelí budovy, Mateřská
škola Tovární bude zateplena a při-

pravujeme projektovou dokumentaci na přístavbu a rekonstrukci ZŠ
Jungmannova.
V minulém roce byla zahájena
1. etapa rekonstrukce venkovního
koupaliště na Velkém sídlišti. Zastupitelé pro letošní rok schválili

finanční prostředky i na 2. etapu,
což určitě potěší všechny milovníky koupání. Podaří-li se dodavateli
stavebních prací zvládnou vše dle
plánu, bude koupaliště v průběhu
letní sezóny pro veřejnost otevřené
už i s nainstalovaným tobogánem.

A  na sídlišti ještě chvilku zůstaneme. Jak jsme již v Radničním
listu informovali, rekonstrukce
prostranství před bývalou Hvězdou by se měla uskutečnit v nejbližší době.
Pokračování na str. 2 n

Na dotační
programy půjde
přes 10 milionů

V

letošním roce rozdělí město
Beroun na dotacích na podporu sportu, kultury a subjektů poskytujících aktivity v sociálně-zdravotní
oblasti více než 10 milionů korun.
„Sportovní mládežnické kluby
a sportovci dostanou na svou činnost 5,4 milionu korun, kulturní
činovníky podpoří město částkou
1,7 milionu korun a do sociální
oblasti poputují celkem 3 miliony
korun,“ uvedl místostarosta Dušan
Tomčo. V Radničním listu budeme
postupně zveřejňovat všechny příjemce městských dotací. V tomto
čísle se na straně 5 dozvíte, na jaké
kulturní akce a projekty se můžeme i díky finanční podpoře města
těšit. n

Pozvánka
n První letošní zasedání zastupitelů se uskuteční ve středu 19. února
od 15:00 v Kulturním domě Plzeňka.
Jednání je veřejné, zájemci mohou
celý průběh sledovat i on-line na webových stránkách města. n
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n Berounští medvědi Kuba a Matěj oslavili v lednu již 20. narozeniny. A kulatiny slavili chlupáči ve velkém stylu. Popřát jim přijel i medvědář Jan Černý z Českého Krumlova, který pomáhal při jejich narození.
K berounským medvědům má vřelý vztah i díky večerníčkovému seriálu Méďové, ve kterém si také zahrál.
A že to s medvědy umí, dokázal i během krmení, kdy mu Kuba i Matěj brali meloun přímo z pusy. n

MĚSTSKÝ BÁL V MUZIKÁLOVÉM RYTMU

NA PLZEŇCE
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n Rekonstrukce ulice Mládeže přinesla i větší počet parkovacích míst.

n Nový chodník a cyklostezka na Plzeňské ulici.

Na sídlišti byly dokončeny další dvě stavby

N

a berounském sídlišti byly
v závěru roku dokončeny další investiční akce. Chodcům i cyklistům slouží na Plzeňské ulici
nové chodníky s vyhrazeným pruhem pro cyklisty, dokončena byla
i první část rekonstrukce ulice
Mládeže. Starostka Soňa Chalupová s místostarostou Michalem
Mišinou si obě ulice prohlédli
ve středu 8. ledna a zároveň je
slavnostně otevřeli.

Ulice Mládeže
v novém kabátu
První etapa rekonstrukce ulice
Mládeže zahrnovala úsek od bývalé restaurace Družba ke křižovatce s Košťálkovou ulicí. Kromě
nového povrchu vozovky a chodníků se zvýšil i počet parkovacích
stání. Za tyto stavební úpravy
zaplatilo město ze svého rozpočtu 6,17 milionů korun, dalších
několik set tisíc si vyžádalo nové
veřejné osvětlení. Navazovat bude
úprava okolních parkových ploch
a oprava chodníků, které spojují
ulici Mládeže s ulicemi Plzeňská
a Košťálkova. Po skončení stavebních prací na objektu archivu Mu-

zea Českého krasu se počítá s rekonstrukcí zbývající části ulice.

Plzeňská nabízí široký
chodník i pruh
pro cyklisty
Výstavba zahrnovala výstavbu
nových chodníků na jižní straně
Plzeňské ulice, které zde chyběly,
a rekonstrukci chodníku na severní straně ulice s přidáním
cyklostezky. Součástí stavby bulo
i nové osvětlení ulice Plzeňská.
Celá akce si vyžádala investici celkem 17,5 milionu korun. Městu
se podařilo získat na vybudování
chodníků i cyklostezky dvě dotace
ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Tyto dotace činí celkem
6,4 milionu korun.
V budoucnu by město chtělo
mezi Plzeňskou ulicí a cyklostezku vysadit alej stromů, která by
v daném místě pomáhala snižovat hluk z dopravy a na chodníku
a cyklostezce vytvářela stín.
Podle prvních ohlasů si chodci
pochvalují především šířku chodníku. Lidé ale nesmí zapomínat,
že zde přibyl pruh pro cyklisty.
Bohužel již došlo k první kolizi.

Paní při venčení svého psa se sice
pohybovala v části vyhrazené pro
chodce, pes na vodítku šel ale
v cyklopruhu. Došlo tak ke střetu
s cyklistou a ke zranění chodky-

ně. Město Beroun proto apeluje
na občany, aby se pohybovali jen
v části určené pro chodce a nezasahovali do pruhu vymezeného
pro cyklisty. n

Rekonstrukci Kollárovy ulice dokončí jiná firma

V

edení města sdílelo nespokojenost obyvatel s rekonstrukcí Kollárovy
ulice a představitelé Berouna situaci průběžně řešili. V prosinci se
na radnici uskutečnilo jednání se zástupci firmy, která opravu prováděla.
Na základě jednání firma souhlasila s dohodou o ukončení smlouvy. Město Beroun v současné chvíli řeší dokončení opravy této ulice. Oslovena
byla firma, která při výběrovém řízení skončila druhá v pořadí. Město
Beroun s ní má dlouhodobě dobré zkušenosti, například se osvědčila při
1. etapě rekonstrukce ulice Mládeže. n

Koupaliště, školy, ulice i synchronizace semaforů
Město Beroun čeká v roce 2020 řada důležitých investičních akcí

Dokončení ze str. 1
V současné době probíhá územní řízení a začne se připravovat dokumentace pro stavební povolení,
reálný předpoklad zahájení stavebních prací je 1. čtvrtletí roku 2021.
Na dokončenou opravu ul. Mládeže
a cyklostezky bude navazovat úprava
zeleně kolem těchto staveb tak, aby
vzniknul park pro odpočinek a vjezd
do města dostal důstojný vzhled.
Rozpočet nezapomíná ani na investice do infrastruktury. Kromě
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dokončení Kollárovy ulice (viz článek na této straně) se plánuje stavba chodníku v ulici Sadová – Bratří
Nejedlých a zahájena bude například rekonstrukce ulic Karla Čapka
a Švermova. Město Beroun také
zahájí výstavbu nového parkoviště
P+R v lokalitě Na Podole, na kterou
získalo dotaci. Další jistou dotaci
má město na výstavbu automatické
úschovny kol tzv. cyklověže, která
bude umístěna v těsném sousedství hlavního vlakového nádraží.

Ulevit by se mělo i samotné dopravě v Berouně, a to díky dokončení synchronizace všech semaforů.
Průjezd hlavním tahem Berouna
po Plzeňské ulici a přes centrum
tak bude plynulejší, zelená vlna
bude mít pozitivní vliv i na životní
prostředí, když auta nebudou muset zastavovat na každém semaforu. Zároveň se díky zelené vlně ukáže, že se řidičům nevyplatí jezdit
Třídou Míru a Jungmannovou ulicí.
Nechybí ani finanční prostředky

pro zeleň. Kromě plošné obnovy
stromů, keřů a parkových úprav
v celém městě se bude pokračovat
v přípravě projektu nového parku
Na Homolce.
Toto jsou jen jedny z největších
investičních akcí, které má město
pro letošní rok před sebou. Projektů, které se budou průběžně realizovat, bude ale mnohem víc. O všech
vás budeme aktuálně informovat
prostřednictvím Radničního listu
a webových stránek města. n
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Gymnázium se snad dočká
vlastní tělocvičny, využívat
ji bude moci i veřejnost

N

a Gymnáziu Joachima Barranda v Berouně se v prosinci uskutečnila schůzka zástupců
střední školy, Středočeského kraje a města Beroun. Setkání mělo
jasný cíl, vyřešit otázku chybějící
tělocvičny. Studenti gymnázia,
kterých je v současné době téměř
500, totiž nemají vlastní kryté
sportoviště, a proto musí docházet do dalších tělocvičen ve městě.
Potřebu vlastní tělocvičny pro
gymnázium poslední dva roky
intenzivně řeší ředitel školy Stanislav Lidinský společně s místostarostou Berouna Michalem Mišinou. Právě on prosincové setkání
na gymnáziu inicioval. „Nabízíme
gymnáziu a potažmo Středočeskému kraji součinnost. Pro tělocvičnu můžeme nabídnout pozemky
města sousedící s areálem školy.
Z druhé strany chceme, aby bylo
možné po vyučování využívat tělocvičnu pro potřeby berounské
veřejnosti a sportovních oddílů,“
konstatoval místostarosta.

Myšlenku výstavby tělocvičny
podpořili na schůzce i zástupci
kraje, a to radní pro oblast školství
Zdeněk Seidl a náměstek hejtmanky pro oblast financí a evropských
fondů Gabriel Kovács. Stejně tak
souhlasili i s maximálním využitím
sportoviště pro veřejnost. Právě
Středočeský kraj, jako zřizovatel
gymnázia, by stavbu sportoviště
financoval.
Celý projekt je ale zatím v počáteční fázi. Nejprve připraví město
ve spolupráci se Středočeským
krajem memorandum o vzájemné
spolupráci a zástupci školy nechají zhotovit tzv. hrubou objemovou
studii pro první odhad celkových
nákladů. Až poté bude moci Rada
Středočeského kraje začít o stavbě
tělocvičny reálně jednat. Nicméně
podle slov Gabriela Kovácse je
vše na dobré cestě, Rada středočeského kraje již schválila finance
na přípravu projektové dokumentace stavby v rámci rozpočtu
na rok 2020. n

Nevyužívané cykloboxy přemístěny ke škole

M

ěsto vyhodnocovalo využití
cykloboxů
rozmístěných
v katastru Berouna. Některé z nich
jsou téměř nevyužívané a navíc se
stávají cílem vandalů. „Rozhodli
jsme se v takových případech pře-
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místit cykloboxy tam, kde budou
mít větší uplatnění. V prvním kroku jsme je přesunuli od koupaliště
na Velkém sídlišti, kde je veřejnost
téměř vůbec nepoužívala, k Základní škole v Preislerově ulici,“
konstatoval místostarosta Michal
Mišina.
Zde bude úschovna kol sloužit
místním školákům stejně jako u jiných škol v Berouně. Ředitel školy
Pavel Herold tento krok vítá. Město
v současné době hledá další vhodnou lokalitu pro přemístění cykloboxů z kempu Na Hrázi. Na druhou
stranu jsou i velmi vytížené cykloboxy a to například u lávky na Závodí a v ulici Slapská. n

Autobusová zastávka v novém kabátu

N

a konci loňského roku byla zrekonstruovaná autobusová zastávka
Pal na Závodí. Kromě nového přístřešku byla opravena i betonová
deska, která již byla ve špatném stavu. V letošním roce odbor městských
investic plánuje zlepšit stav další zastávky. Tentokrát se jedná o jednu
z nejfrekventovanějších ve městě. Zastávku U Černého koně směr Praha
využívají denně stovky cestujících. Přístřešek, který je může chránit před
nepříznivým počasím, je ale nedostačující. Město proto letos plánuje vybudovat stříšky podél zastávky, aby byli lidé lépe chránění před deštěm. n

Město si posvítí na dlouhodobě
odstavená vozidla a vraky

M

ěsto Beroun ve spolupráci
s městskou policí se zaměřilo na vraky a dlouhodobě
odstavená vozidla. Pokud se nejedná o vrak, který zákon zcela
jasně definuje, mají však města
velmi omezené možnosti. Přesto
Beroun i díky úpravám v legislativě našel způsob, jak v určitých
případech situaci řešit.
„Chceme proto upozornit občany, aby si svá vozidla, která
mají dlouhodobě odstavená či
nepojízdná a blokují parkovací
místa, odstranili. V opačném případě budou odtažena a náklady
bude město účtovat majiteli auta.
Policie se u těchto vozidel zaměří
i na platnou technickou prohlídku
a zaplacené povinné ručení,“ uvedl místostarosta Michal Mišina.
Samotný postup nám přiblížil
velitel strážníků Alexandr Scherber: „Pokud je vozidlo zaparkováno v rozporu se zákonem či nařízením, stojí například v modré
zóně a nemá vystavenou parkovací
kartu, bude použita tzv. botička.

Majitel vozidla bude mít následně
30 denní lhůtu, aby kontaktoval
městskou policii. Pokud se tak nestane, bude vozidlo odtaženo.“
Město Beroun chce tímto
krokem zajistit, aby z ulic zmizela vozidla, která dlouhodobě
blokují parkovací stání a přitom
je majitelé nepoužívají. Pomoc
s odhalováním takových případů
mohou i samotní občané. Jak ale
upozornil velitel strážníků, musí
být zřejmé, že je auto odstaveno
delší dobu. n

Z dotazů občanů

Prázdninový provoz mateřských škol
S ohledem na plánování letních
dovolených se na radnici obrátilo
již několik rodičů s dotazem, jak
budou otevřené mateřské školy
v průběhu letních prázdnin. Všechny berounské mateřinky budou
v provozu do 30. června. Prázdninový provoz bude následující:

n MŠ Pod Homolkou:
od 1. 7. do 10. 7.
n MŠ Sluníčko + Pohádka:
od 13. 7. do 24. 7.
n MŠ Drašarova:
od 27. 7. do 7. 8.
n MŠ Tovární + Vrchlického:
od 10. 8. do 21. 8. n
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Špatné parkování se řidičům může pěkně prodražit
P

arkování v Berouně je problém, a to
především v centru a na sídlištích. Někteří řidiči si ale myslí, že když nenajdou
vhodné místo pro parkování, mohou se
svým autem stát, kde se jim zlíbí. To dokazují i fotografie z nedávné doby pořízené
na Husově náměstí a v Okružní ulici. Dalším místem, kde dochází velmi často k porušování dopravních předpisů, je spodní
část Havlíčkovy ulice, tedy od kruhového
objezdu k hotelu Grand. Jen za minulý týden zde strážníci řešili 53 případů špatného parkování. Takových míst a situací bychom ale bohužel po městě našli mnohem
víc.
Tito řidiči si nejspíš neuvědomují, že
způsobují překážku v provozu a mohou

svým jednáním zapříčinit nebezpečné situace. Vzhledem k narůstajícím počtům
těchto případů dostala městská police
od vedení Berouna za úkol se na tyto řidiče
více zaměřovat. Těm se tak jejich jednání
může pěkně prodražit.
Město Beroun si je vědomo faktu, že
aut v centru města přibývá. I z tohoto důvodu se v letošním roce bude realizovat
nové parkoviště P+R Na Podole. V současné
chvíli řidiči mají možnost nechat své vozidlo na parkovištích a nemusejí odstavovat
vozidla mimo vyhrazená místa. Například
parkovací dům U Černého koně v převážně
většině nabízí volné kapacity a přitom patří
k nejlevnějším parkovištím v Berouně s výbornou dostupností do centra. n

Vloupání do rodinných domů v Berouně ustala
V
posledním čtvrtletí loňského
roku se v Berouně zvýšil počet
vloupání do rodinných domů především na berounském Závodí,
ale i v dalších lokalitách a městech
podél dálnice D5. Podle informací Policie ČR, která na odhalení
pachatelů usilovně pracuje, se
s největší pravděpodobností jedná
o organizovanou skupinu. Zloději
dokáží překonat i dobře zabezpečený objekt. Ke krádežím docházelo hlavně mezi 15:00 až 18:00.
Město Beroun situaci průběžně konzultuje se státní policí
a přijalo řadu bezpečnostních
opatření. Například městská poli-

cie zvýšila počet hlídek ve vytipovaných oblastech.
Dobrou zprávou je, že řádění
tohoto gangu v Berouně od začátku letošního roku ustalo. Přesto nadále nabádáme občany, aby
byli všímaví ke svému okolí, nenechávali doma volně přístupné
cennosti a peníze a řádně zabezpečili svůj majetek. Opatření, která přijala státní i městská policie,
i nadále trvají.
Policie navíc doporučuje, aby
si lidé pořídili fotodokumentaci
svých cenností, případně zadokumentovali i sériová čísla bankovek, které mají doma uschova-

Mladíci museli nepořádek uklidit
n Strážníci v rámci
kontrolní činnosti
dodržování veřejného pořádku se
zaměřují i na mládež a především
popíjení alkoholu či užívání návykových látek. Hlídky namátkově
kontrolují vytipované lokality, kde
se skupinky mladistvých vyskytují.
Při jedné z těchto kontrol našli mladistvou, která byla očividně pod vlivem alkoholu. To potvrdila i dechová
zkouška. Protože dívka nebyla plnoletá, byla předána zákonnému zástupci a celý případ převzal OSPOD –
orgán sociálně-právní ochrany dětí.

n Jak městskou policii upozornila
veřejnost, na městském hřbitově
opět dochází ke krádežím. Na základě upozornění provádějí strážníci
na hřbitově pravidelné kontroly.
n Kamerový systém opět pomohl
dopadnout výtržníky. Tentokrát se
jednalo o mladíky, kteří rozkopávali koše v ulici Na Klášteře. Strážníci
výtržníky dopadli a donutili je, aby
rozkopané koše uklidili.
n Městská policie zasahovala na
dálnici D5, kde u svodidel volně
pobíhal pes. Hlídce se podařilo
zvíře bezpečně odchytit a odvézt
majiteli, který nahlásil ztrátu den
předem. n

né například jako tzv. železnou
rezervu. Tyto fotografie mohou
významně pomoci v případně
pojistného plnění i při usvědčení
pachatelů.
Policie dále doporučuje nechat
rozsvícené alespoň jedno světlo

v domě i v době, kdy nejste doma.
K  vloupáním docházelo především v odpoledních a večerních
hodinách. V případě jakýchkoli
poznatků kontaktujte státní policii na linku 158 nebo městskou
policii na linku 156. n

Beroun vzpomínal na Jana Palacha

V

Berouně, stejně jako na řadě
dalších českých měst, si lidé
16. ledna připomínali hrdinský čin
Jana Palacha. Město Beroun pro
tuto příležitost připravilo u pomníku Mistra Jana Husa pietní místo
s fotografií Jana Palacha, kde
mohli lidé zapalovat svíčky. Jeden
z prvních, kdo se poklonil památce
tohoto hrdiny, byl místostarosta
Michal Mišina.
Jan Palach (11. srpna 1948,
Praha – 19. ledna 1969, Praha) byl
student historie a politické ekonomie Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy, který se upálil na protest proti potlačování svobod
a pasivnímu přístupu veřejnosti
po začátku okupace Českosloven-

ska armádami států Varšavské
smlouvy. Dne 16. ledna 1969 se
zapálil v horní části Václavského
náměstí v Praze. S rozsáhlými
popáleninami byl převezen do nemocnice. Zde s ním byl na magnetofonový pásek natočen krátký
rozhovor, v němž Palach hovořil
o příčině svého činu. V záznamu se
zmiňuje o pasivitě lidí, vystupuje
proti rozšiřování Zpráv – deníku
vydávaného sovětskými okupanty, a požaduje generální stávku.
Z rozhovoru je patrné, že byl pod
utišujícími léky a měl značné bolesti. Svůj čin nenazval sebevraždou,
ale akcí. Na následky vážných popálenin Jan Palach po třech dnech
v nemocnici zemřel. n

Město Beroun přijme nové strážníky
n Městská policie Beroun přijme do svého týmu nové posily. Zájemci o práci strážníka se mohou hlásit až do 10. února. Základní podmínkou je věk
minimálně 18 let a středoškolské vzdělání s maturitou. Všechny podmínky
výběrového řízení, formuláře ke stažení (čestné prohlášení o bezúhonnosti a čestné prohlášení o spolehlivosti) a další informace jsou k dispozici
na www.mesto-beroun.cz v záložce Město a úřad/Úřední deska/Volná pracovní místa na MěÚ Beroun. n

www.mesto-beroun.cz

n V Berouně si lidé mohli připomenout odkaz Jana Palacha.
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Jak vypadá Beroun z ptačí perspektivy?

N

a tuto otázku najdete odpověď
na šesti výstavních panelech
v galerii Pěší zóna v Palackého ulici.
Město Beroun ve spolupráci s fotografem Vladimírem Dvořákem připravilo v pořadí již pátou výstavu,
která tentokrát představuje Beroun
z ptačí perspektivy. Na snímcích
je zachycen jak střed města, tak
i jednotlivé lokality jako například
Závodí, jednotlivá sídliště, Jarov,
Zavadilka, Zdejcina či Hostim. A nechybí ani netradiční pohledy například na nemocnici s výstavbou
nového pavilonu, na zimní stadion,
aquapark nebo golfové hřiště. Fotografie, které zachytil dron v průběhu loňského roku, si budete moci
prohlédnout do konce dubna. n

ROZDĚLENÍ DOTACÍ NA KULTURNÍ ČINNOST PRO ROKY 2020 a 2021
DOTACE NA KULTURNÍ ČINNOST VE MĚSTĚ BEROUN PRO ROK 2020
č.
1
2
3
4

žadatel
Dům dětí a mládeže Beroun, p. o.
Charita Beroun
Ing. Vojtěch Karpíšek
Kruh přátel výtv. umění Beroun - spolek

5

Kruh přátel hudby Beroun

6

Křesťanský klub Beroun, z. s.

7
9
10

Lomikámen, z. ú.
MgA. et Mgr. Terezie Dudová
Mgr. Bohumila Vokáčová

11

Modrej Beroun, z. s.

12

RC Slunečnice

13

Muzeum Českého krasu, p. o.

14
15
16
17
18
19

Taneční Klub Romany Chvátalové s. r. o.
Petr Nejepsa
Smíšený pěvecký sbor Slavoš Beroun z. s.
Mgr. Robert Štolba
Stranou, z. s.
Soukromá ZUŠ Dr. Lidinské

20

ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z. s.

21
22
23

NA ROHU U NÁS, z. s.
RNDr. Irena Bucharová
Vladimír Mužík

24

Základní umělecká škola V. Talicha

25 Jungmannova základní škola Beroun
CELKEM

projekt
Tvořivé podvečery
Adventní koncert, vystoupení Allegro Noc Brio
Cyklus besed Setkání s autory, které máte rádi
Plán akcí KPVU Beroun na rok 2020
Tradiční (51-ti letá) exkluzivní prezentace klasické
komorní hudby v Berouně
Tatínkovo divadélko
Koncert pro rodiny s dětmi
Kultura v Jiné kávě 2020
Rozvoj baletní výchovy v Berouně
Celoroční koncertní program pěvec. sboru Bonbon
Klubové večery Modrýho Berouna 2020
Cestovatelské večery Modrýho Berouna 2020
Kulturní pořady pro nejmenší
Setkávání v muzeu 2020
16. Muzejní noc 2020 na téma „Noc plná koleček“
Velká cena města Berouna - 23. ročník
Čarodějnice Beroun
Koncertní činnost v roce 2020
Vánoční koncert, Big band Václava Zelinky
Stranou - evropští básníci naživo
Hudební mazec 2019
Mladí duchem - brouci, my a big beat
Lady karneval
Equus
Berounský FOTOBLÁZINEC - 8. ročník
DH Berouňačka a DH Berounská šestka
Voda nad zlato - voda v krajině
Staří, mladí, hudbou hladí…Mladí, staří, všem se daří
Jungmannka hledá Slavíčka

přidělená dotace
19 500,00 Kč
20 000,00 Kč
41 000,00 Kč
41 600,00 Kč
77 400,00 Kč
9 900,00 Kč
9 900,00 Kč
150 000,00 Kč
93 600,00 Kč
48 500,00 Kč
150 000,00 Kč
30 000,00 Kč
85 000,00 Kč
45 100,00 Kč
29 300,00 Kč
48 000,00 Kč
17 100,00 Kč
53 300,00 Kč
28 000,00 Kč
66 300,00 Kč
49 000,00 Kč
7 000,00 Kč
7 000,00 Kč
55 300,00 Kč
20 000,00 Kč
51 000,00 Kč
48 200,00 Kč
69 000,00 Kč
10 000,00 Kč
1 380 000,00 Kč

DOTACE NA KULTURNÍ ČINNOST VE MĚSTĚ BEROUN PRO ROK 2021
č.
žadatel
projekt
17 Mgr. Robert Štolba
Vánoční koncert, Big band Václava Zelinky
12 RC Slunečnice
Kulturní pořady pro nejmenší
7
Kultura v Jiné kávě 2021
Lomikámen, z. ú.
14 Taneční Klub Romany Chvátalové s. r. o. Velká cena města Berouna - 24. ročník
4
Kruh přátel výtv. umění Beroun - spolek Plán akcí KPVU Beroun na rok 2021
2
Adventní koncert, vystoupení Allegro Noc Brio
Charita Beroun
18 Stranou, z. s.
Stranou - evropští básníci naživo
CELKEM
LEGENDA: Zeleně jsou zvýrazněny víceleté projekty.

www.mesto-beroun.cz

přidělená dotace
28 000,00 Kč
83 900,00 Kč
150 000,00 Kč
48 000,00 Kč
31 800,00 Kč
15 000,00 Kč
66 300,00 Kč
423 000,00 Kč

Ekologické okénko
Vyzvedněte si sady tašek
na tříděný odpad, nově i na kovy
n Třídíte doma odpad, ale neustále
bojujete s tím, kde ho v domácnosti ukládat? Dělené odpadkové koše
na tříděný odpad vyjdou na několik
set korun, takže lidé většinou hledají
jiné způsoby. Vhodnou náhradou
za speciální odpadkové koše jsou tašky na tříděný odpad.
Město Beroun reaguje na kladnou
odezvu a na poptávku po taškách
na tříděný odpad, které byly v minulosti zdarma rozdávány domácnostem, s cílem motivovat občany
a zefektivnit tak třídění odpadů. Jedná
se o odolné, omyvatelné a barevně odlišené tašky určené k separaci plastů,
papíru, skla a nově i kovů, které jsou
jsou opatřeny uchy pro pohodlný
přenos z domácnosti ke kontejnerům
a jsou určeny k opětovnému použití.
Tašky jsou ve dvou velikostech o objemu 40 nebo 20 litrů.
Zájemci pouze z řad obyvatel
Berouna si celou sadu či jen jednotlivou tašku budou moci vyzvednout
od 1. února v areálu AVE v provozních hodinách Ekodvora (Po - Pá:
7:00 - 17:00, So: 8:00 - 13:00).
Hlavní podmínkou pro získání tašek je trvalé bydliště v Berouně, které
bude nutné prokázat předložením
občanského průkazu. Každá domácnost může získat pouze jednu sadu.
V případě majitelů bytů bude nutné
nahlásit i číslo bytové jednotky. Distribuce se týká pouze domácností nikoliv
sídel firem či provozoven. n

Anketa k třídění odpadu

V

příštích letech by město Beroun chtělo dále zvyšovat podíl
odpadu, který je možné recyklovat
a opětovně využít. Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je zavést
systém sběru a svozu odpadů plastových a papírových odpadů od každého rodinného domu – tzv. systém
„dům od domu“.
Anketa, která probíhala od srpna
do října loňského roku, potvrdila velký
zájem občanů o toto řešení. Na webu
města vyplnilo anketní lístek přes
500 občanů, dalších 120 pak vhodilo
anketní lístek do hlasovací schránky
v budově radnice. Nádoby na tříděný
odpad nechtěla jen zhruba 3 procenta
hlasujících. Třídicí nádoby by naopak
„brali“ obyvatelé okolních obcí, do ankety se zapojila téměř 4 procenta přespolních respondentů, i když pro ně
nebyla určena.
Na základě získaných informací
od občanů byl zpracován projekt
na pořízení příslušných nádob na odpady do rodinné zástavby, s nímž se
nyní město uchází o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. n
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Jubilea
n Naše milovaná babička Jarmila
Drdová oslaví dne 1. února krásné
90. narozeniny. Hodně zdraví, štěstí
a radosti přeje celá rodina s vnoučaty a pravnoučaty.
n Krásné 80. narozeniny oslaví
23. února paní Marie Pospíšilová.
Hodně zdraví, štěstí a radosti do dalších let přeje Klub důchodců Beroun.
n Ke všem gratulantům se připojuje
také vedení města Beroun a redakce
Radničního listu. n

Vítání občánků
n Máte doma miminko a chcete se
zúčastnit vítání občánků? Rezervujte si některý z termínů, které platí
pro 1. pololetí roku 2020. Zájemci si
mohou vybrat z následujících termínů: 25. 2., 24. 3., 28. 4. a 9. 6. Rodiče se mohou přihlásit na tel. čísle
311 654 151 – 152 nebo e-mailem
evidence@muberoun.cz nebo evidence2@muberoun.cz. n

Tříkráloví koledníci zpívali v átriu radnice

D

o átria berounské radnice zavítali ve čtvrtek 9. ledna malí
tříkráloví koledníci z Katolické
mateřské školy v Berouně. Na dobročinné účely přispěli místostarostové Michal Mišina a Dušan Tomčo
i řada zaměstnanců radnice.
Tříkrálové koledníky mohli
občané potkávat v ulicích Berouna i okolních měst a obcí. Výnos
z kasiček se ihned po ukončení
sbírky rozpečetil za dohledu
pracovníka městského úřadu
a uložil na oficiální celostátní
účet. V berounském regionu letos
koledníci od štědrých dárců vybrali přes 215 tisíc korun. Peníze se
rozdělují následujícím způsobem:
65 % celkového výnosu se vrátí
zpět do regionu – na podporu Terénní pečovatelské služby Charity
Beroun. Jedná se o péči o seniory
a zdravotně postižené, kterým je

n 1. a 2. 2. MUDr. Alena Pániková, Beroun, Hradební 152, tel.:
607 065 760
n 8. a 9. 2. MUDr. Jan Joukl, Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
728 349 403
n 15. a 16. 2. MUDr. Jan Joukl,
Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
728 349 403
n 22. a 23. 2. MUDr. Monika Růžičková, Zdice, Čs. Armády 895,
tel.: 311 685 674
n 29. 2. a 1. 3. MUDr. Zalina Sozieva, Beroun, Havlíčkova 1732/3,
tel.: 727 836 818
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 – 11:00 n

Vltavou, sociální bydlení a pomoc
rodinám v nouzi a na zdravotní
péči v Ugandě. Tříkrálová sbírka je
největší dobrovolnickou akcí u nás
a letos se konala již podvacáté. n

Rodiče i učitelé se mohou hlásit do seminářů

V

Zubní pohotovost

poskytována péče v jejich domácnostech. Zbývajících 35 % je určeno
na rekonstrukci azylového domu
pro matky a rodiny s dětmi sv.
Maří Magdalény v Kralupech nad

íce než desítka nových seminářů a přednášek je pro pedagogy z Berounska, ale i rodiče
zdejších školáků či samotné žáky
připravena během prvního čtvrtletí v rámci projektu MAP ORP
Beroun II.
Pedagogové ze škol, které se
do projektu MAP přihlásily, mohou navštívit semináře věnující
se například agresi, poruchám
komunikačních dovedností u dětí
nebo podpoře žáků s odlišným
mateřským jazykem ve škole. Chybět nebudou oblíbené kavárny pro
asistenty pedagogů. Nově odstartuje Manažerská akademie pro vedoucí pracovníky mateřských a základních škol. „Naplánovány jsou

i přednášky pro rodiče například
o nových informačních technologiích a jejich vlivu na děti nebo
o školní zralosti a přípravě na
1. třídu,“ doplnila projektová manažerka Jitka Štembergová. Všechny akce jsou doplněny v kalendáři
akcí. O  podrobnostech k jednotlivým programům vás budeme
průběžně informovat na webu
a facebooku.

Další dva vzdělávací programy pokračují po úspěšném startu v loňském roce. Jde o projekt
nazvaný Země a příroda vypráví,
pomáhá, ale i překvapuje, který se
koná ve spolupráci s berounským
Muzeem Českého krasu. Pokračovat budou v roce 2020 i pořady
zaměřené na podporu rozvoje
čtenářské gramotnosti, takzvaný
Storytelling. n

Rozjeli jsme v knihovně Klub hráčů

K

depak, nejde o hazard, ale
o deskové a karetní hry! Klub
hráčů teď pořádáme v Městské
knihovně Beroun každou první
sobotu v měsíci. V lednu se uskutečnilo první herní dopoledne
a hned bylo jasné, že u jednoho
nezůstane.
Na oddělení pro děti bylo
na sobotu nezvykle živo. Sešlo

se přes 20 hráčů i nehráčů všech
věkových skupin. Hráči obsadili všechna volná místa u stolů
i na zemi a využili příležitosti vyzkoušet si hry jak z fondu knihovny, tak ostatních hráčů. Parťáka
na hraní našli na místě.
Takže hráči pozor! Další termíny jsou 1. 2., 7. 3., 4. 4., 16. 5.,
6. 6. Městská knihovna Beroun n

Pozvánka na veřejné projednání
koncepce dopravy města Beroun

Z

veme občany na veřejné
projednání Koncepce dopravy pro město Beroun do roku
2030, které se uskuteční 12. února od 16:00 v Kulturním domě

www.mesto-beroun.cz

Plzeňka. Pokud se chcete předem
s koncepcí seznámit, najdete ji
na webových stránkách města
v záložce Pro občany - doprava
a parkování. n
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n Oslavenci Kuba a Matěj netrpělivě nakukovali přes ohradník, nemohli se
už dobrot dočkat. Kromě dortu si smlsli i na hroznovém víně nebo na šlehačce.

n Krmení medvědů s režisérem Václavem Chaloupkem se zúčastnila i vítězka soutěže, kterou vyhlásila městská knihovna. Anežka Otčenášková uspěla
se svou pohádkou Jak Kuba s Matějem nechtěli spát.

„Večerníčkoví“ Medvědi Kuba a Matěj slavili 13. ledna dvacetiny

V

medvědáriu na Městské hoře se v pondělí
13. ledna konala velká oslava. Večerníčkovým hrdinům Kubovi a Matějovi bylo rovných
dvacet let. Oslavencům přišel popřát režisér
Václav Chaloupek, který s medvědy natočil
slavný Večerníček Méďové, ale také medvědář
Jan Černý z Českého Krumlova, který medvídkům před dvaceti lety pomáhal na svět. Město
Beroun reprezentovali místostarostové Michal
Mišina a Dušan Tomčo.
Protože se správná narozeninová oslava
nemůže obejít bez dobrot, ani medvědi nepřišli zkrátka. Pochutnali si na dortu, hroznovém
víně, šlehačce i melounu. Darem dostali i něko-

lik kyblíků s medem. Po krmení, které sledovaly desítky návštěvníků, následoval u dětského
hřiště další program. Studentky z berounské
střední pedagogické školy připravily pro děti
soutěže, vystaveny byly fotografie mapující
život medvědů, Václav Chaloupek se na památku podepisoval zájemcům a přidal i povídání
o tom, jak si užil natáčení s medvídky. „I když
jsem za svůj život pracoval s řadou zvířat a natočil několik večerníčkových seriálů, medvědí
bráškové Kuba, Vojta a Matěj mi přirostli k srdci
nejvíce. Bylo to úžasných devět měsíců, které
jsem s nimi prožil a na které nejde zapomenout.
Velkou radost mám i z toho, že se pro ně podaři-

lo najít bydliště právě v Berouně, kde se o kluky
výborně staráte,“ uvedl Václav Chaloupek.
Město Beroun je na své chlupáče po právu
pyšné. Vždyť jsou jednou z největších atrakcí.
Na Městské hoře je každoročně navštíví tisíce lidí,
a to nejen z blízkého okolí, ale z celé České republiky. Stali se tak velkým turistickým lákadlem.
Město Beroun při příležitosti 20. narozenin pro
všechny zájemce připravilo i pamětní hrneček
se všemi třemi původními obyvateli medvědária,
i když Vojta už není mezi námi. Zakoupit si můžete i speciální sadu pohlednic. Oba upomínkové
předměty získáte v městském informačním centru nebo v kiosku u medvědária. n

n K narozeninám neodmyslitelně patří i dort. Místostarostové Michal Mišina
(vpravo) a Dušan Tomčo (vlevo) chlupáčům dopřáli pořádnou porci.

n Na oslavu dvacátých narozenin přišli nejen dospělí, ale především děti.
Na ty navíc čekala řada soutěží o sladké odměny.

n Režisér Václav Chaloupek se svým příznivcům na závěr podepisoval
na nové pohlednicové karty, které připravilo město Beroun.

n Součástí oslav byla i výstava snímků medvědů z doby, kdy se na Městské hoře
jako devítiměsíční medvíďata zabydlovala. Jejich autorem je Pavel Paluska.

www.mesto-beroun.cz
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 18. 12. 2019
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Beroun s příjemcem dotace Dobromysl, z. ú. v předloženém znění. Předmětem dodatku je změna podmínek pro použití dotace tak,
že dotace bude použita na akci „Benefiční koncert pro Dobromysl“ s termínem
konání dne 22. 12. 2019. RM ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových
aktivit zajistit uzavření tohoto dodatku.

Z usnesení Zastupitelstva města Beroun ze dne 18. 12. 2019
ZM v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhuje valné hromadě společnosti
Vodovody a kanalizace Beroun, a. s., aby po ukončení funkčního období Patrika Brodana, BBA, v představenstvu této společnosti zvolila novou členkou představenstva
starostku města Beroun RNDr. Soňu Chalupovou.
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů, Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu v předloženém znění, Obecně závaznou
vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství v předloženém znění
a Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v předloženém znění.
ZM schvaluje Rozpočtové opatření města Beroun č. 5 na rok 2019 v předloženém
znění.
ZM schvaluje rozpočet města Beroun na rok 2020.
ZM bere na vědomí Důvodovou zprávu pro rozpočet města Beroun pro rok 2020
a přílohu Rozpisu rozpočtu města Beroun na rok 2020.
ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Beroun na období let 2020 –
2024 v předloženém znění.
ZM souhlasí, aby byl vklad mimo základní kapitál pro Parkování Beroun s. r. o.
na rok 2020 poskytnut formou vkladu do vlastního kapitálového fondu společnosti
mimo základní kapitál Parkování Beroun s. r. o., ve výši odpovídající schválenému
rozpočtu města Beroun.
ZM souhlasí, aby byl finanční příspěvek pro Berounskou sportovní, a. s. na rok 2020
poskytnut vkladem do vlastního kapitálového fondu společnosti mimo základní kapitál Berounská sportovní, a. s., ve výši odpovídající schválenému rozpočtu města
Beroun.
ZM souhlasí s poskytnutím dotací z rozpočtu města Beroun na kulturní činnost
v letech 2020 a 2021 podle návrhu zpracovaného komisí pro kulturu a kulturní dotace ze dne 7. 11. 2019, včetně uzavření veřejnoprávních smluv na jejich poskytnutí
a bere na vědomí odůvodnění rozdělení dotací na kulturní činnost, které předložila
Komise pro kulturu a kulturní dotace.
ZM schvaluje poskytnutí dotací na aktivity v sociálně-zdravotní oblasti z rozpočtu
města Beroun na rok 2020 pro uvedené žadatele o dotaci nad 50 000 Kč v jednotlivém případě a souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací
s jednotlivými žadateli.
ZM schvaluje „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019 -2023“.
ZM schvaluje s účinností od 1. 1. 2020 poskytnutí příspěvku na úhradu zvýšených
nákladů na úpravu zevnějšku starostovi, místostarostovi a členovi zastupitelstva
města pověřenému k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, a to peněžní formou ve výši 500 Kč za den, v němž vykonají alespoň jeden
sňateční obřad. Příspěvek bude vyplácen měsíčně, a to zpětně podle počtu svatebních dnů.
ZM rozhoduje podle § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, o názvech ulic v lokalitách Na Máchovně a Obytný soubor
Berounská brána (Nová kasárna) podle předloženého návrhu.
ZM schvaluje Vnitřní směrnici pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.
ZM ruší Pravidla pro zveřejňování dokumentů města Beroun, schválená zastupitelstvem města dne 24. 6. 2015 usnesením č. 61/2015.
ZM souhlasí s budoucím prodejem části pozemku p. č. 232/6 v k.ú. Beroun za účelem umístění nové transformační stanice a s uzavřením smlouvy o budoucí kupní
smlouvě mezi městem Beroun jakou budoucím prodávajícím a společnosti ČEZ Distribuce a. s. jako budoucím kupujícím v předloženém znění.
ZM souhlasí s koupí pozemků p. č. 614/1, p. č. 614/4, p. č. 614/6 vše v k. ú. Beroun
od společnosti AgroZZN, a. s. za celkovou kupní cenu 4 245 000 Kč.
ZM nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 209/8 v k. ú. Hostim u Berouna.
ZM souhlasí s prodejem pozemku p. č. 2826/19 v k. ú. Beroun a s uzavřením
kupní smlouvy mezi městem Beroun jako prodávajícím a společností JESSENIA a. s.
jako kupujícím za celkovou kupní cenu 326 400 Kč. Kupující hradí veškeré náklady
spojené s prodejem.
ZM ruší bod 3) svého usnesení č. 13/2017 ze dne 13. 3. 2017.
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ZM souhlasí s nevyužitím práva města Beroun jako předkupníka z předkupního práva
k pozemku p. č. 2065/108 o výměře 332 m2 v k. ú. Beroun na jeho novém nabyvateli
a nedomáhat se koupě tohoto pozemku za cenu sjednanou v kupní smlouvě uzavřené
dne 18. 1. 2018 mezi KOS WIRE EUROPE s. r. o. jako prodávajícím a uvedeným kupujícím.
ZM souhlasí s fyzickou likvidací majetku a následným odepsáním z účetnictví dle
návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 20. 11. 2019 v pořizovací ceně nad
20 tisíc Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí 264 433 Kč,
zůstatková účetní hodnota je 0 Kč.
ZM zřizuje Osadní výbor Jarov pro část města Beroun-Jarov s účinností od 18. 12.
2019, určuje počet jeho členů na 5 a volí předsedou osadního výboru Daniela Průšu, místopředsedou osadního výboru Davida Fáberu a členy osadního výboru Petra
Smetanu, Václavu Svobodovou a Jakuba Milera.
ZM bere na vědomí zápis č. 7/2019 ze zasedání finančního výboru konaného dne
21. listopadu 2019.
ZM schvaluje Plán činnosti finančního výboru na rok 2020.
ZM bere na vědomí zápis č. 7/2019 ze zasedání kontrolního výboru konaného dne
21. 10. 2019 včetně zpráv o kontrole ARRIVA a AVE jako příloh zápisu.
ZM bere na vědomí zápis č. 8/2019 ze zasedání kontrolního výboru konaného dne
9. 12. 2019.
ZM schvaluje zastupitelstvem města upravený Plán kontrol kontrolního výboru
na rok 2020.
ZM bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Zavadilka konané dne 9. 10. 2019.
ZM bere na vědomí zápis z 3. veřejného zasedání Osadního výboru Zdejcina konaného dne 27. 11. 2019.
ZM bere na vědomí dopis o Obtěžování spoluobčanů v domech v ulici Karla Čapka
a části Švermovy ulice, Beroun-Město.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 15. 1. 2020
RM souhlasí s tím, aby Základní škola, Beroun - Závodí, Komenského 249 přijala
na základě uzavřených darovacích smluv finanční dary z charitativního projektu
„Obědy pro děti“ od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. pro 1 žáka
ve školním roce 2019/2020 v období od 16. 1. 2020 do 30. 6. 2020 ve výši
3 024 Kč a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit informovat
ředitelku školy o vydaném souhlasu.
RM stanoví platy ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městem Beroun jako příspěvkové organizace dle předloženého návrhu s účinností
od 1. 1. 2020, maximální výši jejich odměn na rok 2020 v navržené výši
a cílovou odměnu pro ředitelku Základní školy Beroun - Závodí, Komenského
249, dle radou města upraveného návrhu. RM ukládá vedoucí odboru školství
a volnočasových aktivit předat ředitelům nové platové výměry, prokazatelně
je informovat o stanovení výše maximální odměny v roce 2020 a informovat
ředitelku Základní školy Beroun - Závodí, Komenského 249 o stanovené výši
cílové odměny a podmínce pro její vyplacení.
RM stanovuje maximální výši odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Beroun (Městské kulturní centrum Beroun, Městská knihovna
Beroun), kromě oblasti školství na rok 2020 a ukládá vedoucí odboru školství
a volnočasových aktivit informovat ředitele MKC a MKB o maximální výši odměn
a cílových odměn stanovených RM. RM ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit předložit RM návrhy na vyplacení odměn ředitelům MKC a MKB
v souladu s Postupem (červen, listopad 2020).
RM souhlasí se zapojením Městského kulturního centra do Programu na podporu informačních center Středočeského kraje pro rok 2020 a ukládá vedoucí
odboru školství a volnočasových aktivit informovat ředitele Městského kulturního centra Beroun o udělení souhlasu.
RM souhlasí s přijetím finančních darů na financování akce „Nejúspěšnější sportovec roku 2019“ od města Žebrák ve výši 3 000 Kč, od města Králův Dvůr ve výši
10 000 Kč, od Beroun Golf Club, z. s. ve výši 10 000 Kč, od Nadace TIPSPORT
ve výši 15 000 Kč a od AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o. ve výši 5 000 Kč. RM
souhlasí s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí finančního daru v předloženém znění a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit přijetí
finančních prostředků a administraci při uzavírání darovací smlouvy.
RM a starostka města souhlasí s poskytnutím Záštity starostky města Beroun
nad akcí „Nejúspěšnější sportovec roku 2019“ pořádanou agenturou SPORT
ACTION s. r. o., která se uskuteční dne 28. 1. 2019 v Kulturním domě Plzeňka,
a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit zpracování
a předání záštity nad touto akcí žádajícímu subjektu.
RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro prevenci kriminality č. 6/2019 ze dne
16. 12. 2019 a schvaluje plán práce komise pro prevenci kriminality pro rok 2020.
RM doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí Informace o plnění programu prevence kriminality města Beroun za rok 2019 a ukládá vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví zajistit předložení Informací o plnění programu prevence kriminality
města Beroun za rok 2019 ZM.
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RM schvaluje Program prevence kriminality města Beroun na rok 2020 v předloženém znění, souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu prevence kriminality
na místní úrovni na rok 2020, vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR, na projekt
„Pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin“ realizovaný
ve spolupráci s městem Hořovice a s finanční spoluúčastí na tomto projektu ve výši
28 000 Kč, tj. 20,28% z celkových nákladů. RM ukládá vedoucí odboru sociálních
věcí a zdravotnictví zajistit realizaci tohoto programu, zajistit předložení návrhu
smlouvy o spolupráci a podání žádosti o dotaci z Programu prevence kriminality
na místní úrovni na rok 2020.

RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 5. 2019 na veřejnou zakázku „Lávka přes D5 a Litavku v Berouně (oprava)“ uzavřené s firmou STRABAG a. s. v předloženém znění, kterým se snižuje cena díla z částky 14 400 507,11 Kč
bez DPH na 14 398 881,56 Kč bez DPH, a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit plnění tohoto usnesení.

RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků - stipendií na zájmové volnočasové
aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun pro období leden až prosinec 2020 žadatelům - zákonným zástupcům uvedených dětí, schvaluje uzavření
veřejnoprávních smluv o poskytnutí stipendia z rozpočtu města a ukládá vedoucí
odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit uzavření smluv pro schválená stipendia.

RM bere na vědomí zápis č. 6/2019 z jednání Komice pro likvidaci majetku, konaného
dne 11. 12. 2019 a schvaluje plán činnosti Komise Rady města Beroun pro likvidaci
majetku na rok 2020.

RM schvaluje poskytnutí dotací v sociálně-zdravotní oblasti ve městě Beroun na rok
2020 pro žadatele o dotaci do 50 000 Kč pro uvedené žadatele, souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv s jednotlivými žadateli a ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit uzavření smluv.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 27. 2. 2017
mezi městem Beroun jako půjčitelem a Českou republikou-Ministerstvem vnitra jako
vypůjčitelem v předloženém znění, s uzavřením Dohody o úpravě práv a povinností
společných správců osobních údajů mezi městem Beroun jako správcem 1 a Českou
republikou-Ministerstvem vnitra jako správcem 2 v předloženém znění. RM ukládá
veliteli Městské policie Beroun zajistit realizaci tohoto usnesení.
RM souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 530 v k. ú. Hostim u Berouna a s uzavřením smlouvy o nájmu se společností SILVERSHOT s. r. o. za účelem natáčení
scény do filmové pohádky „DRAGON GIRL“ v termínu od 5. 2. do 7. 2. 2020, za cenu
20 000 Kč/den. Před předáním pozemku nájemci bude na účet města Beroun složena vratná kauce ve výši 100 000 Kč pro případ poškození, znečištění pozemku
a příjezdové komunikace - cyklostezky. Společnost SILVERSHOT s. r. o. dále uhradí
náklady za povolení k vjezdu osobních motorových vozidel (dva automobily zdarma
a každý další 5 000 Kč). RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění
realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením Pojistné smlouvy o skupinovém úrazovém pojištění, týkající se skupinového úrazového pojištění strážníků Městské policie Beroun na období
od 1. 2. 2020 do 31. 1. 2021 ve výši 39 848 Kč mezi městem Beroun a pojišťovnou
Kooperativa, a. s., Vienna Insurance Group v předloženém znění. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
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RM souhlasí s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o dílo na veřejnou zakázku
„Oprava povrchu vozovky ul. Kollárova, Beroun“ ze dne 7. 10. 2019 se zhotovitelem
Raeder & Falge s. r. o. dle předloženého návrhu a ukládá vedoucímu odboru majetku
a investic zajištění plnění tohoto usnesení.

RM bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Hostim konané dne 27. 11.
2019 a zánik členství paní Miluše Auředníkové v Osadním výboru Hostim ke dni
11. 11. 2019. RM navrhuje ZM zvolit členkou Osadního výboru Hostim paní Alici
Zelenkovou.
Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady města s ohledem na rozsah
Radničního listu a z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná
verze je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
k nahlédnutí v sekretariátu starostky na Městském úřadě Beroun, Husovo nám. 68.

Fotografická soutěž pro žáky a studenty
na téma architektonické dědictví

M

ilujete fotografování, jste žáci
nebo studenti a nepřekročili
jste ještě hranici 21 let? Pak si určitě nenechte ujít 14. ročník soutěže
Mladí fotografují památky, kterou
vyhlašuje Sdružení historických
sídel. Uvedená soutěž je dnes jedna z největších světových akcí pro
mladé na poli kulturního dědictví.
Soutěž je učena pro žáky a studenty
základních a středních škol, kteří
do sekretariátu Sdružení zašlou

fotografie, které budou vyjadřovat
hlavní myšlenky Dnů evropského
dědictví. Celá akce má podpořit
zájem a znalosti našeho kulturního
dědictví, podpořit znalosti historických budov a zahrad, venkovských a městských krajin uznávané
památkové hodnoty či neobvyklé
krásy. Podmínky soutěže a další informace najdete na stránkách www.
historickasidla.cz. Uzávěrka soutěže je 15. 3. 2020. n
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Kulturní a společenský kalendář 2/2020
1.

Klub hráčů
SO

8:30

Městská knihovna Beroun

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
PO

3.

14:00

KD Plzeňka

Miroslav Sanytrák - Numbers
PO

17:00

Holandský dům

Cestovatelský večer - Madagaskar
PO

19:00

DDM Beroun

Jiří Bezděkovský - český houslista a pedagog
4.

ÚT

6.
7.
8.
10.

Muzeum Českého krasu

Stopem se psem v Asii
ÚT

5.

17:00
19:00

Kavárna Jiná káva

Marko Čermák a Paběrky
ST

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Warren Adler: Válka Roseových
ČT

19:00

KD Plzeňka

Roháči - Toulavej
PÁ

20:00

Sál České pojišťovny

Mucha
SO

21:00

Metro club Beroun

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
PO

14:00

KD Plzeňka

Zimní příměstský tábor
DDM Beroun
10. PO - PÁ
- 14. Prázdninové tvoření
PO - PÁ

12.

Muzeum Českého krasu

Setkání s autory, které máte rádi
ST

18:00

Městská knihovna Beroun

Slavný chodec šel do Prahy
ČT

13.

16:30

Městská knihovna Beroun

Přednáška - Karel Kramář
ČT

18:00
20:00

9:00

17.

14:00

RC Slunečnice
KD Plzeňka

Škoda 100 na cestách - velká cesta do Asie
PO

19:00

DDM Beroun

Desatero o zdraví - II. část
18.

ÚT

18:00

Klubová scéna KD Plzeňka

Kruh přátel hudby
ÚT

19:00

KD Plzeňka

Podbrdské ženy a Eugenie
19.

ST

18:00

Městská knihovna Beroun

Cestovatelský večer Modrýho Berouna
ST

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Na tom našem dvorku
20.

ČT

16:45

RC Slunečnice

Vilém Kropp - 100 let – Retrospektiva
ČT

17:00
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Vernisáž komorní výstavy a vzpomínkový večer u příležitosti 100 let
od narození Jiřího Bezděkovského. Více na str. 15.
Travel stand up Slávka Krále: 33 000 km a 5 měsíců dlouhá procházka se
psem po 19 státech Euroasijského kontinentu.
Přijďte si vychutnat 61. klubový večer Modrýho Berouna.
Divadelní komedie, v hlavní roli se představí Michal Dlouhý.
Trampské legendy společně vystoupí poprvé v Berouně.
Mucha - brněnská pseudopunková formace - nabídne své písně berounskému publiku.
Přijďte si zdarma zacvičit v příjemném kolektivu lidí.
O jarních prázdninách nabízí místní dům dětí a mládeže příměstský tábor. Zájemci se musí předem objednat. Více na www.ddmberoun.cz.
Přijďte si zpestřit jarní prázdniny do muzea výrobou jednoduchého hudebního nástroje.
Unikátní objevy dosud neznámých památek na Berounsku a v Praze
ve filmech Otomara Dvořáka. Více na str. 14.
Přednáška Jana Zímy inspirovaná nedávnou výstavou švýcarského sochaře a malíře Alberta Giacomettiho.

Ekumenické setkání se zpěvy a modlitbami v tradici francouzské komunity Taizé v modlitebně na Husově nám. 43/30.

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
PO

Petr Novák zájemcům odhalí krásy tohoto jedinečného ostrova.

Českobratrská církev evangelická

Krmení zvířátek
NE

Vernisáž výstavy. Fotografie Miroslava Sanytráka si budete moci prohlédnout do 22. února. Více na str. 13.

Přednáška připomene Karla Kramáře, česko-rakouského liberálního politika a prvního československého premiéra.

15. Mezinárodní výstava koček
- 16. SO+NE
10:00
KD Plzeňka
16.

MKC Beroun zve seniory na akci, při které protáhnou tělo a zároveň se
mohou dozvědět více o kulturních akcích.

Muzeum Českého krasu

Setkání Taizé
ČT

Rádi si hrajete a nemáte s kým? Zkuste některou z našich her nebo si
přineste vlastní. Více na straně 6.

Muzeum Českého krasu

Milovníci koček si určitě nenechají ujít mezinárodní výstavu, která se
po roce vrací do KD Plzeňka.
Rodinné centrum Slunečnice připravilo další dopolední výlet s dětmi
za zvířátky.
Program pro berounské seniory.
Přijďte se podívat, jak je možné dojet starou zrepasovanou Škodou 100
až do Asie a ještě se pak přes Rusko vrátit zpět.
Klub zdraví zve na svou další zajímavou přednášku.
Posluchače tentokrát zaujme Magdalena Klárová (hoboj) a Nikola Prokopcová (kytara).
Nenechte si ujít zajímavé povídání s nadějnou autorkou Janou Poncarovou.
Jirka Nohejl přiblíží plavby po evropských řekách a jezerech, kterých se
osobně účastnil. Více na str. 15.
Pohádku pro nejmenší sehraje divadelní spolek Koloběžka.
Vernisáž výstavy připomínající dílo významného českého fotografa,
od jehož narození v tomto roce uplyne sto let.

10

Barunka – Betty Panklová - Božena Němcová
ČT

20.

18:00

Městská knihovna Beroun

Masopustní koncert
ČT

18:00

ZUŠ Václava Talicha zve zájemce na koncert.

KD Plzeňka

Promítání filmu Slyšet očima
ČT

21.
22.
23.
24.

18:00

Českobratrská církev evangelická

Ples bývalých zaměstnanců VÚ
PÁ

19:00
14:00

Dům dětí a mládeže zve všechny princezny, víly, piráty a indiány na tradiční karneval.

KD Plzeňka

Lotrando a Zubejda
NE

14:00

Vydejte se s dětmi na výpravnou pohádku.

KD Plzeňka

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
PO

14:00

KD Plzeňka

Eliáš Urban a Matouš Tichý: Sargasové moře
26.

ST

17:00

Městská galerie Beroun

Manželství = muž a žena?
ST

18:00

27.

17:30

28.

16:35

Městská knihovna Beroun

Přednáška Jana Zímy inspirovaná výstavou v Císařské konírně. Koná se
v rámci Klubu přátel výtvarného umění Beroun.

Metro club Beroun

Kapela SPS vznikla v Praze v roce 1988 a na svém kontě má řadu koncertu i desek.

SPS - koncert
PÁ

21:00

Městský bál - Broadway na Plzeňce
29.

SO

20:00

Tradiční městský bál se tentokrát ponese v rytmu muzikálu. Bližší informace na str. 1.

KD Plzeňka

Sobota na dětském
SO

8:30

Městská knihovna zve na sobotní dopolední setkání s nejmenšími čtenáři.

Městská knihovna Beroun

Restaurace U Štiky
Únor

PÁ+SO

1. 2. DJ Pupík, 7. a 8. 2. DJ Jarda Petarda, 14. 2. Sortiment – živá hudba,
15. 2. DJ Pupík, 21. a 22. 2. DJ Jarda Petarda, 28. 2. PHZS – živá hudba,
29. 2. DJ Pupík
1. 2. DJ Michal Vinický, 7. 2. DJ Zdeněk Vranovský, 8. 2. DJ Harwey, 14. 2. DJ
Michal Vinický, 15. 2. DJ Zdeněk Vranovský, 21. 2. DJ Sunny, 22. 2. DJ Mc Erik
+ Dj Harwey, 28. 2. DJ Martin Hájek, 29. 2. DJ Luděk Hubáček

20:00

Retro bar U Madly
PÁ+SO

20:00

n Výstavy

Výstava potrvá do 3. dubna. Více se dozvíte na str. 13.

Na zájemce čeká další zajímavé setkání v rámci Hudebně - literárního
večera Stranou.

Klubová scéna KD Plzeňka

Václav IV. - výstava k 600. výročí úmrtí
ČT

Pravidelné cvičení pro seniory budete moci navštívit do jara.

Cyklus Ježíš s otazníkem pořádá Církev bratrská Beroun.

Městská knihovna Beroun

Setkání s Petrem Borkovcem
ČT

Dokument zachycující střípky ze života několika neslyšících, ukazující sílu a barevnost paralelního světa znakového jazyka - modlitebna na Husově nám. 43.
Plesová sezóna je v plném porudu i v Kulturním domě Plzeňka.

KD Plzeňka

Dětský městský karneval
SO

Přednáška Pavla Hnízdila, odborníka na rodopis, u příležitosti 200. výročí narození B. Němcové.

n Hudba, plesy

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

Pokračující výstavy: Putování za Julesem Vernem – Milan Bauer (Městská galerie Beroun, výstava trvá do 21. února), Užitná keramika – Václav David (Muzeum berounské keramiky, výstava trvá do 1. března), Ptačí svět - Petr Mrázek (Kavárna jiná káva, výstava trvá do 9. března), Scrapbookingová
přáníčka, krabičky a drobnosti (Městská knihovna – pobočka sídliště, vystava trvá do 29. února).

Městské kino Beroun
Politických vězňů 445, Beroun n e-mail: kino.beroun@iol.cz, www.kinoberoun.cz n Rezervace elektronicky na www.tickets-online.cz n Pokud
chcete dostávat každý den zdarma krátkou SMS o programu kina, zaregistrujte se na tel. čísle 774 905 223
Vzhledem ke koordinaci uzávěrek filmových vydavatelů a Radničního listu není pokaždé možné vytisknout program ve finální verzi.
Prosíme proto návštěvníky, aby si aktuálnost programu vždy ověřili na webových stránkách kina www.kinoberoun.cz. Děkujeme za pochopení.
datum

1.

2.

SO

NE

3.

PO

4.

ÚT

začátek

název

15:00

Tlapková patrola: Vždy
ve střehu

17:30

Králíček Jojo

20:00

čas

KAN

70

USA/ČR

108

Malé ženy

USA

135

15:30

Tlapková patrola: Vždy ve střehu

KAN

70

18:30

Příliš osobní známost

ČR/SLO

107

17:30
20:00
17:30

Cesta za živou vodou
Králíček Jojo
Karel Svoboda: Šťastná léta

NOR
USA/ČR
ČR

102
108
90

20:00

Daria

ČR

89

www.mesto-beroun.cz

popis

V Adventure Bay se schyluje k velkolepému závodu, Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma
a Skye dokonce pomáhaly postavit závodní okruh.
Být v nacistické Třetí říši malým blonďatým klukem znamená poměrně dost přímočarou kariéru.
Zlom v Jojově životě nastane, kdy zjistí, že jeho maminka ukrývá v podkroví židovskou dívku.
podání Gerwigové se oblíbený příběh sester Marchových – čtyř mladých žen, z nichž každá
je odhodlaná prožít život podle svého – stává nadčasovým a velice aktuálním.
Viz 1. 2.
Natálie je šťastná svobodná třicátnice se skvělou kariérou a dlouholetou nejlepší kamarádkou Simonou, které se právě obrátil život vzhůru nohama.
Fantasy pohádka volně navazuje na předchozí snímek Cesta za králem trollů.
Viz 1. 2.
Dokument sleduje život slavného skladatele očima jeho syna.
Mladý psychiatr Marek a farmaceutka Daria se seznamují přes sociální sítě, ale hned
po první osobní schůzce přitažlivá femme fatale Daria zmizí.
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5.

ST

6.

ČT

7.

PÁ

8.

SO

9.

NE

10.

PO

11.

ÚT

12.

13.

14.

ST

17:30

Malé ženy

USA

135

20:00

Gentlemani

USA

113

15:30

Vlastníci

ČR

96

18:30

Attila

SLO

90

17:30

Králíček Jojo

USA/ČR

108

20:00

Bird of Prey

USA

109

15:00
17:30
20:00

Tlapková patrola: Vždy ve střehu
Bird of Prey
Příliš osobní známost

KAN
USA
ČR/SLO

70
109
107

15:30

Dolittle

USA

106

18:30

Šťastný nový rok

ČR

90

17:30
20:00
17:30

Případ mrtvého nebožtíka
Attila
Gentlemani

95
90
113

20:00

Srdcová královna

ČR
SLO
USA
DÁN/
ŠVÉ

15:00

Zakleté pírko

ČR

95

17:30

Modelář

ČR

110

20:00

Malé ženy

USA

135

15:30

Ledové království II.

USA

120

18:30

Judy

VB

118

15:00

Špioni v převleku

USA

104

17:30

Bird of Prey

USA

109

20:00

Chlap na střídačku

ČR

120

15:00
17:30
20:00
15:30
18:30
17:30
20:00
17:30

Dolittle
Chlap na střídačku
Judy
Tlapková patrola: Vždy ve střehu
Šťastný nový rok
Modelář
Chlap na střídačku
Vlastníci

USA
ČR
VB
KAN
ČR
ČR
ČR
ČR

106
120
118
70
90
110
120
96

20:00

Malý Joe

ČR

95

Případ mrtvého nebožtíka
Bird of Prey
Ježek Sonic

ČR
USA
USA/JAP

95
109
120

127

ČT

PÁ

15.

SO

16.

NE

17.

PO

18.

ÚT

19.

ST

20.

ČT

17:30
20:00
18:30

21.

PÁ

19:00

André Rieu: 70 let mlád

22.

SO

15:00
17:30
20:00
15:30

Ledové království II.
Králíček Jojo
Chlap na střídačku
Ježek Sonic

USA
USA/ČR
ČR
USA/JAP

120
108
120
120

23.

NE

18:30

Sviňa

SLO/ČR

98

17:30

Judy

VB

118

24.

PO

20:00

Dokonalá lež

USA

109

25.

ÚT

17:30
20:00
17:30

Ježek Sonic
Sviňa
Příliš osobní známost

USA/JAP
SLO/ČR
ČR/SLO

120
98
107

26.

ST

20:00

Fantasy Island

USA

109

27.

ČT

15:30

Ženy v běhu

ČR

93

18:30
17:30
20:00
15:00
17:30
20:00

V síti
Chlap na střídačku
1917
Špioni v převleku
V síti
Šťastný nový rok

ČR
ČR
USA/VB
USA
ČR
ČR

100
120
119
104
100
90

28.

PÁ

29.

SO

www.mesto-beroun.cz

Viz 1. 2.
Sofistikovaná akční komedie z dílny scénáristy a režiséra Guye Ritchieho sleduje příběh
britského drogového krále Mickeyho Pearsona.
Česká komedie z prostředí jednoho obytného domu.
Nový dokumentární film mapuje celoživotní cestu sportovce a novodobé hvězdy Slovenska
Attily Végha.
Viz 1. 2.
Po rozchodu s Jokerem se Harley Quinn spojí s dalšími superhrdinkami, aby zachránily
malou dívku z rukou obávaného narcistického padoucha.
Viz 1. 2.
Viz 7. 2.
Viz 2. 2.
Doktora Dolittla povolají k nemocné královně a protože lék proti její nemoci se nalézá pouze na mýty opředeném ostrově, musí se vydat na dobrodružnou plavbu.
Film se odehrává v pohádkově zasněžených Vysokých Tatrách, kde se na jednom místě sejde parta kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci.
Komedie, která si utahuje z kriminálek, jichž jsou dnes plné televizní obrazovky.
Viz 6. 2.
Viz 5. 2.
Úspěšná právnička má se svou rodinou perfektní život, který ohrozí až příchod manželova
problematického náctiletého syna z předchozího vtahu.
Aninnka jednoho dne najde pírko, jehož pomocí si přivolá prince Vítka, zakletého do ptačí
podoby.
Příběh dvou kamarádů, kteří provozují prosperující půjčovnu dronů. Když se však jeden
z hrdinů rozhodne využít dron jinak než je běžné, situace ve firmě se začne komplikovat.
Viz 1. 2.
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá a zároveň hrozí, že zničí
její ledové království.
Judy Garland je fenomenální zpěvačka a úspěšná herečka, která se již od útlého věku stává
miláčkem celé Ameriky.
Bylo by téměř nemožné najít dva tak odlišné hrdiny, jako jsou legendární superšpión Lance
Sterling a geniální vynálezce Walter Beckett.
Viz 7. 2.
Patnáct let vdaná Zuzana zjistí, že má její manžel Jiří poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá
a rozhodne se své sokyni Lence učinit tak trochu netradiční návrh
Viz 9. 2.
Viz 14. 2.
Viz 13. 2.
Viz 1. 2.
Viz 9. 2.
Viz 12. 2.
Viz 14. 2.
Viz 6. 2.
Alice je vědkyně oddaná své práci vývoje nových rostlinných druhů. Právě se jí podařilo vyvinout
zvláštní karmínovou rostlinku, kterou přinese rostlinku jako dárek pro svého syna Joea.
Viz 10. 2.
Viz 7. 2.
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám.
Exkluzivně pouze v kinech. Houslový virtuóz a bavič André Rieu slaví sedmdesátiny.
Na svém zámku v Maastrichtu pořádá velkolepou party.
Viz 13. 2.
Viz 1. 2.
Viz 14. 2.
Viz 20. 2.
Nezabiješ, nesemilníš, nepokradeš. Film Sviňa byl natočený podle stejnojmenného knižního bestselleru spisovatele Arpáda Soltésze.
Viz 13. 2.
Šarmantní podvodník Roy Courtnay si v životě nadělal spoustu problémů. Když na internetové seznamce potká bohatou vdovu Betty McLeish, nemůže uvěřit svému štěstí.
Viz 20. 2.
Viz 23. 2.
Viz 2. 2.
Charismatický pan Roarke v luxusním, leč odlehlém tropickém rezortu mění tajné sny hostů
ve skutečnost. Co když se však fantazie stanou noční můrou?
Věra (Z. Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho
poslední přání – zaběhnout maraton!
Radikální experiment otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu.
Viz 14. 2.
Držitel Oscara Sam Mendes natočil jedinečný epický příběh z první světové války.
Viz 14. 2.
Viz 27. 2.
Viz 9. 2.
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Kulturní tipy

P

ředprodej vstupenek zajišťuje Městské informační
centrum. Vzhledem k uzávěrce
mohou být již některé koncerty
a představení vyprodané. Pokud
chcete být informováni o nejnovějších akcích MKC, předprodeji
vstupenek a novinkách Městského
informačního centra, zašlete svůj
e-mail na mic@mkcberoun.cz.

n Matouš Tichý - akryl na plátně.

n Eliáš Urban - geometrie.

Eliáš Urban a Matouš Tichý představí Sargasové moře

O

d 26. února se představí
v Městské galerii Beroun dva
mladí pražští výtvarníci Eliáš Urban
a Matouš Tichý se svým projektem
nazvaným Sargasové moře.

Miroslav Sanytrák:
Průřez tvorbou

Oblíbeným tématem Eliáše Urbana je prorůstání prostředí a dějů,
které se v něm odehrávají. Diváci často objevují na jeho obrazech postavy,
které vykonávají činnosti, jež nejsou
zcela v souladu s místem, v němž se
odehrávají. Vznikají tak občas „harmonické nesoulady“, které malíře zajímají. Eliáš Urban se inspiruje často
celkovou atmosférou města, které jej
obklopuje. Proto se na jeho obrazech
objevují i některá reálná místa. Reálnost je zde však pouze součástí skladby, není to podmínka.
Matouš Tichý je novodobý expresivně romantický realista – je to ma-

líř a básník. Ovlivnil jej venkov, kde
vyrůstal. Na jeho obrazech můžeme
vidět úzké sepětí člověka s přírodou. Jeho obrazové kompozice těží
z kulturních a přírodních artefaktů
– větví, stromů, keřů, trav, lesních
plodů či zvířat. Tyto kompozice jsou
pojaty monumentálně a zpracovány
paletou tlumených barev, zasazené
do abstraktní obrazové plochy. Obrazy jsou doprovázeny umělcovým
poetickým textem, který podtrhuje
jeho pohled na svět. Skládání veršů
je pro Matouše Tichého stejně důležité jako malba obrazu.
Jana Forejtová n

n 6. 2. Válka Roseových; divadlo,
KD Plzeňka; 19:00
n 14. 2. Hugo Toxxx; Metro club
Beroun; 22:00
n 23. 2. Lotrando a Zubejda; divadlo; KD Plzeňka; 14:00
n 29. 2. Městský bál; ples v rytmu muzikálu; KD Plzeňka; 20:00
n 6. 3. Pekař & Jakub Děkan
Band – Vamos tour; koncert; KD
Plzeňka; 19:00
n 12. 3. Halina Pawlowská – Manuál zralé ženy; talk show a autogramiáda; KD Plzeňka, 19:00
n 25. 3. Rukojmí bez rizika, divadlo; KD Plzeňka; 19:00
n 23. 4. Drahá legrace; divadlo;
KD Plzeňka; 19:00
n TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ - 2. 2.
– 5. 4. 2020 - vždy v neděli v KD
Plzeňka; začátečníci 17:30; pokročilí 19:30, hlásit se mohou pouze
páry! Cena za pár 3 000 Kč. n

V

Holandském domě můžete
od 3. do 22. února zhlédnout
fotografie Miroslava Sanytráka.
Fotografovat začal jako osmiletý
v roce 1968, na prvních fotografiích
tak zaznamenal srpnové události.
V 70. letech se věnoval převážně
fotografii krajinářské (Křivoklátsko),
postupně se věnoval portrétu, reportáži, boudoir. Vlastní akreditovanou fotografickou školu, je vydavatelem časopisů a knih. V roce 2018
uspořádal v Holandském domě
výstavu po dobu 20 let vznikajících
portrétů operních pěvců s názvem
Don Giovanni na Ovocném trhu.
Také fotografie pro letošní výstavu
vznikaly v průběhu uplynulých 25 let
a návštěvníci se mohou těšit na fotografie z hudebního či automobilového prostředí, chybět nebudou ani
fotografie krajinářské. Výstava bude
zahájena v pondělí 3. února v 17:00
a zvána je široká veřejnost. (aš) n

www.mesto-beroun.cz
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Unikátní objevy dosud neznámých památek
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Děti připravily
pro ptáčky hody

D

ěti ze školní družiny při základní škole na Závodí se
rozhodly, že před tím, než začne
sčítání ptactva u krmítka, vyrobí
pro ně pamlsek na borové šišce.
Nalákaly tak ptáčky do své blízkosti a mohly tak v lednu dobře
sčítat ptáčky na krmítku. Výroba
šiškových závěsů pod dozorem
paní vychovatelky děti opravdu
bavila. Nejprve rozpustit stoprocentní tuk, do něho vsypat směs
pro krmení ptáčků do krmítka
a dobře rozmíchat. A pak je již skoro hotovo. Na borovicové šišky se
snažíme vtěsnat směs pod jednotlivé šupiny šišky a dobře uhladit.
Uděláme provázkem z přírodního
materiálu oko na zavěšení a necháme dobře zchladnout. A je
hotovo, už jen zavěsit na ten
správný strom. Květa Hrbáčková,
vedoucí družiny n
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norová beseda v cyklu Setkání s autory které máte rádi
nás zavede prostřednictvím unikátních filmových záběrů například do podzemí Starého zámku
v Hořovicích, kde v doprovodu archeologů spatříme dosud neprozkoumané chodby a sklepy. Odhalíme také tajemství starobylé
rekonstruované románské rotundy sv. Václava, náhodně objevené
v podzemí Matematicko-fyzikální
fakulty UK na Malostranském náměstí v Praze, jejíž záchrana byla
ukončena před 2 lety. A do třetice

Triton pokořil
Salzburského býka

V

ítězstvím v mezinárodním
turnaji v podvodním ragby „Salzburský býk“ vstoupili
do letošní sezóny potápěči
z berounského klubu Triton.
V základní skupině porazili Vídeň 5:1, Maďarsko 11:0
a Mnichov 3:0. V semifinále
pak berounský tým zvítězil nad
Švýcarskem 10:0 a své úspěšné tažení zakončil výhrou nad
Českými Budějovicemi 3:1. n

nahlédneme do areálu jinak nepřístupného hrádku Jivno v Lánské oboře. S překvapivými objevy
při průzkumu této pozoruhodné
středověké zříceniny vás ve filmu
seznámí archeolog Milan Sýkora.
Beseda v cyklu Setkání s autory,

které máte rádi se koná ve středu
12. 2. od 18:00 v Městské knihovně v Berouně, vstup volný. Upozornění závěrem: z provozních
důvodů se konání besed posouvá
z původních 17:30 na 18:00.
Marie Holečková n

Vzpomínka na Vladimíra Křivance

V

listopadu loňského roku
již nedokázal vzdorovat své
psychické nemoci berounský rodák Vladimír Křivanec. Čtenářům
Radničního listu bude jeho příjmení spíš známé díky rodičům,
pedagogům nebo bratrovi Václavovi, kapelníkovi a zakladateli
hudební skupiny Burma Jones.
Její hit Samba v kapkách deště
stále hrají česká rádia.
Také Vláďa složil a nahrál několik písniček, které stejně jako
svoji první knížku Paleta nálad
a jiné povídky vydal pouze pro
kamarády. Druhou knihu Na ostří nože vydal pod pseudonymem
František Bor a je možné si ji
koupit v Knihkupectví Oty Pavla
v Havlíčkově ulici v Berouně. Jako
pozvánku k seznámení s autorem
bych rád použil dovětek jeho knihy.

„Lásku k literatuře jsem zdědil
po mamince. V sedmnácti jsem
začal psát deník. Každodenním
psaním jsem si postupně vypracoval svůj styl. Od pětadvaceti let
začínám psát své „práce“. Snažil
jsem se, aby byly různorodé, aby
se témata neopakovala. Některé
jsou dílem mé fantazie. V ostatních jsem zachytil to, co jsem zažil
a dál rozpracoval dle svého myšlení do konečné podoby. Ale stále
jsem četl a hledal knihu s velkým
K. Nalezl jsem ji ve filozofii čínského mistra LAO-C. Ještě se musím
zmínit o svém pseudonymu František Bor. Františka jsem si zvolil,
když jsem četl knihu o francouzském básníku Francois Villonovi,
a česká podoba František se mi
zalíbila. Bor – neboli – les – byl,
je a bude nadále mou inspirací.“
M. Onderka n
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Cestovatelský večer o plavbách
po evropských řekách a jezerech

N

a 31. cestovatelský večer
Modrýho Berouna přijal
pozvání Jirka Nohejl, který nám
přiblíží plavby po evropských ře-

kách a jezerech, jichž se osobně
účastnil. Mezi lety 1997 až 2011
uskutečnily lodě „Admirál Grog“
a „Berounka“ celkem 15 plaveb
a mezi jinými propluly Mazury,
Berlínská jezera, Vltavu, Labe,
Dunaj, Bodrog, Tisu, Volhu či
Dněpr. Posluchači se mohou těšit
na zajímavé vyprávění z těchto
neobvyklých vodáckých výprav
a spoustu fotografií. Cestovatelský večer se uskuteční ve středu
19. února od 19:00 na Šalandě
rodinného pivovaru Berounský
medvěd. Vstup je zdarma.
Zdeněk Bydžovský n

Taneční centrum R.A.K. uspořádalo ples

V

hotelu Praha v Nižboře se
uskutečnil 2. reprezentační ples TC R.A.K. Kromě tance
na hudbu kapely Party Leaders

na návštěvníky čekala bohatá
tombola se slavnostním losováním o hlavní cenu, kterou byl
letos divočák. O předtančení
se postarali tanečníci z R.A.K.
a všechny zaujala hodina tance
s Honzou „Lišákem“ Liškou. Během večera byli oceněni úspěšní
studenti, kteří se dostali na taneční konzervatoř. Po vzoru prvního
plesu jsme i zde rozdali stipendia
na příští sezónu studentům za jejich přístup a taneční progres.
Anna Stoláriková – TC R.A.K. n

Mladý Talichův Beroun
M
ezinárodní hudební festival
Talichův Beroun dlouhodobě spolupracuje s berounskými
základními a středními školami.
Jejich žáci a studenti se pravidelně
účastní nejen festivalových koncertů, ale také besed s interprety
v předvečer jejich konání a v neposlední řadě výletů za hudbou
do České filharmonie a dalších
významných hudebních institucí.
Během uplynulého 37. ročníku se
tuto úspěšnou spolupráci podařilo ještě prohloubit. Dne 5. 11.,
v předvečer koncertu Pražákova
kvarteta, proběhla v Kulturním
domě Plzeňka vernisáž výstavy
„Svoboda v umění“.
Návštěvníci koncertu měli
možnost zhlédnout díla nejrůznějších technik od jemné kresby
redisperem, suchým pastelem či

Vzpomínkový večer na Jiřího Bezděkovského

V

únoru by se dožil 100 let český
houslista a pedagog Jiří Bezděkovský. Jeho působení bylo výrazně
provázáno s Berounem, Václavem
Talichem, Lidovou školou umění
(nyní ZUŠ V. Talicha) a Berounským
komorním orchestrem.
Jiří Bezděkovský se narodil
3. 2. 1920 v Praze a svůj život
zasvětil hudbě. Působil v řadě
významných hudebních těles, na-

příklad v Symfonickém orchestru
Československého rozhlasu, Českém komorním orchestru, s Hugo
Fišerem založili Klub sólistů.
Na sklonku své hudební kariéry
se stal primáriem Berounského
komorního orchestru. Významné
uplatnění našel i v pedagogické
činnosti, vyučoval na Státní konzervatoři hudby v Praze, na Konzervatoři v Teplicích a i v Lidové

škole umění v Berouně. Získal
řadu významných ocenění.
Na tohoto významného umělce
budete moci zavzpomínat na vzpomínkovém večeru, který se uskuteční v Muzeu Českého krasu (viz pozvánka níže). Dozvíte se mimo jiné
řadu zajímavostí z jeho bohatého
života i jakou podstatnou měrou se
nesmazatelně podílel na formování
českého hudebního života. n

temperou až po hudební koláže,
plastiky či olejomalby. Malebná
zákoutí města Berouna se prolínala s pestrou mozaikou podzimu
a pracemi inspirovanými hudbou,
které vytvořili bývalí i současní
žáci Jungmannovy základní školy
v Berouně.
K  tématu výstavy se připojily
také studentky výtvarné specializace Střední pedagogické školy
v Berouně. Absolventky výtvarného oboru prezentovaly výběr závěrečných prací, které kombinovaly
nejrůznější techniky - malbu akrylem, quilling, linoryt, fotografii či
kašírování. Velký ohlas sklidily zejména autorky, které se vernisáže
osobně zúčastnily. Kateřina Krejčí
představila fotografie s tématem
Plynutí času a Nikola Blechová
zaujala triptychem na téma Neřesti. Šlo o netradiční propojení
fotografií malby na obličej, kdy
modelkou byla sama autorka,
zajímavě dotvořených akrylovou
malbou (viz foto). Během ledna
již bylo vyhlášeno téma příštího ročníku Mladého výtvarného
Talichova Berouna – „Ojedinělost, zvláštnost, rarita“, a tak se
i v příštím roce máme určitě na co
těšit. Tereza Králová n

Lékařské upozornění

D

ětská lékařka MUDr. Helena
Budošová, která převzala
praxi po MUDr. Janě Kepkové,
informuje, že ambulance již je
plně v provozu. Ordinaci najdete
i nadále na adrese Politických vězňů 40 - budova Medicentra, tel.:
725 26 27 27, tel. 724 704 714.
Ordinační hodiny:
pondělí
8:00 – 12:00
úterý
11:00 – 15:00
středa
8:00 – 12:00
13:00 – 18:00
(15:00 – 18:00 objednaní)
čtvrtek
8:00 – 12:00
pátek
8:00 – 12:00
Pacienti MUDr. Kepkové automaticky přecházejí do naší v péče. n
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Mistrovství Evropy a ČR v jízdě
na veslařském trenažéru

P

raha hostila v sobotu 11. ledna v hale Královka Mistrovství
Evropy v trenažérovém veslování.
V rámci této akce se uskutečnilo
i MČR na veslařských trenažérech.
Veslaři z TJ Lokomotiva Beroun
z. s. se také tohoto svátku veslování
zúčastnili. Možnost startovat na tak
významném závodě dostalo 11 závodníků. Řada z nich si vytvořila
osobní rekordy a dokázali, že Beroun se v tvrdé konkurenci neztratí. A dokonce to i několikrát cinklo.
Jan Böhm si dojel pro svou první

medaili a to hned Evropský bronz.
Michael Štorek vybojoval úžasným
finišem druhé místo a tedy Evropské stříbro.
Veslaři úspěšně a důstojně reprezentovali naší tělovýchovnou
jednotu, veslařský klub a město Beroun. Patří jim velká gratulace. A to
i všem trenérům, kteří se na tomto
úspěchu podíleli. Celkové výsledky
berounských veslařů se dočtete
na webových stránkách města Beroun v záložce Aktuality ze sportu.
Růžena Sehnoutková n

Basketbalisté U13 opět prohráli
těsným rozdílem

B

erounští basketbalisté U13
odcestovali do Poděbrad
na krajský přebor bez dvou zra-

Český lev Union - A tým
n 1. 2. FK Letohrad - 11:00 ( UMT
Ústí nad Orlicí)
n 8. 2. FC Horky nad Jizerou 15:00 ( UMT Máchovna)
n 15. 2. Baník Souš - 15:00 (UMT
Máchovna)
n 22.2. SK Rakovník - 15:00 (UMT
Máchovna)
n 29. 2. SK Kladno - 15:00 ( UMT
Máchovna)

něných hráčů základní rotace.
Proto dostali příležitost začínající
hráči, kteří tak odehráli svá první
utkání.
Start se klukům vůbec nepovedl. Soupeř byl rychlejší, dravější
a naši kluci vypadali, jako by měli
na nohou závaží. Bohužel takto vypadal celý první poločas. Nástup
do druhé půle byl o něčem jiném.
Kluci konečně začali bojovat, ale
bohužel vytvářeli v útoku zbytečné ztráty, takže dobrou obranu
nepodpořili úspěšnou střelbou.
V poslední části jsme pokračovali v aktivní hře a dokonce jsme
se prosadili i v útoku, ale náskok
Poděbrad byl nad naše síly a kvůli špatnému prvnímu poločasu
jsme prohráli. Polovina soutěže je
za námi a výsledky nejsou takové,
jaké jsme si představovali. Snad
si kluci z toho vezmou ponaučení
do druhé poloviny.
Tomáš Peterka – basketbal. oddíl n

Mladí fotbalisté ČL-U zavítali do Goslaru

P

o roční odmlce se v pátek 10. ledna vypravily dva mládežnické týmy
oddílu ČL-U Beroun na velký mezinárodní turnaj Kurt-Siebert-Cup
2020, který se již tradičně koná v německém partnerském městě Goslar.
Velikost celé akce dosvědčuje skutečnost, že deseti víkendových turnajů
se zúčastnilo na 80 mužstev z Německa, Polska a Česka. Do turnajového
dění se zapojily i oba týmy  ČL-U Beroun a oba si ve velmi dobré konkurenci
vedly více než zdatně. Mladší z týmů sice svůj úvodní duel těsně prohrál,
ale následné dvě výhry znamenaly postup do závěrečných bojů o medaile.
Ve finále hráči ČL-U Beroun po výborném výkonu vrátili mužstvu  MTV
Wolfenbüttel porážku ze základní skupiny a výhrou 2:0 ovládli celý turnaj.
Jejich starší spoluhráči poté nechali v goslarské hale také své veškeré
síly, sehráli se svými protivníky více než vyrovnaná střetnutí, ovšem v rozhodujícím duelu o semifinálovou účast podlehli pořádajícímu Goslarer SC
08. V celkovém pořadí nakonec skončili na šestém místě.
Děkujeme městům Beroun a Goslar za možnost se turnaje zúčastnit,
protože bez podpory obou měst by to nebylo z finančních důvodů možné.
Věříme, že jsme důstojně reprezentovali město Beroun. Martin Pech n

Tenisté bilancovali uplynulý rok

D

ne 22. ledna se konala výroční členská schůze tenisového
oddílu TJ Lokomotiva Beroun. Oddíl má 117 členů, z toho 58 mládeže. A právě tato kategorie nám dělá
radost. Oddíl disponuje 7 družstvy mládeže, která hrají krajské
přebory ve třech výkonnostních
skupinách. V soutěžích jednotlivců
se mladí hráči zúčastnili různých
turnajů oblastní a celostátní úrovně kategorie C a dosáhli velmi dobrých výsledků ve dvouhrách i čtyřhrách. Jsou to M. Jirásek, J. Zýtová,
A. Potůček, Š. Valenta, E. Bínová.
Jan Loužecký se stal přeborníkem Středočeského kraje a startoval na mistrovsví České republiky
v kategorii mladších žáků, kde
hrál osmifinále ve dvouhře. Kromě toho se v průběhu letní i zimní
sezóny zúčastnil několika turnajů
s celostátní působností s umístěním na 1. až 3. místě. Proto se stal
nejlepším členem tenisového oddílu TJ Lokomotiva Beroun za rok
2019. Výbor tenisového oddílu
děkuje za dobrou práci trenérovi
panu Pozděnovi a obětavým rodi-

čům, bez jejichž součinnosti by
nebylo možné dosahovat těchto
výsledků. Oddíl stále přijímá děti
se zájmem o tuto krásnou hru.
L. Filipová – Tenisový oddíl n

n Jan Loužecký se stal přeborníkem
Středočeského kraje
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