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Opravené ulice, mosty a rozšíření škol.
Beroun letos čekají velké projekty

B

erounští zastupitelé na prosincovém zasedání schválili
rozpočet města na rok 2018,
který byl předložen s nulovým
zůstatkem na účtu. V roce 2018
bude město hospodařit s více
než 600 milionovým rozpočtem.
Miliony korun poputují do zásadních projektů, které chce
vedení radnice v roce 2018 zrealizovat. V oblasti dopravy se

Nová telefonní čísla

Městského úřadu Beroun

počítá například s 16 milionovou
investicí do opravy lávky přes
D5, 14,5 milionů je v rozpočtu
vyčleněno na rekonstrukci ulice Branislavova a 11 milionů je
určeno na chodníky a výstavbu
cyklostezky v rámci rekonstrukce
ulice Plzeňská. Na tento projekt
chce Beroun čerpat dotaci ze
SFDI. Další dotace, tentokrát ze
SFŽP, bude využita na výstavbu
kanalizace Zavadilka.
Také v oblasti vzdělávání
čeká Beroun velmi náročný rok.

„Mezi nejdůležitější projekty
patří přístavba pavilonu v 2. ZŠ
a MŠ Preislerova, rozšíření kapacit v ZŠ Komenského a dále
zateplení a další stavební práce
v MŠ Pod Homolkou,“ konstatoval starosta Ivan Kůs. Jen na tyto
tři projekty je v rozpočtu vyčleněna částka přesahující 116 milionů korun.
Nezapomíná se ani na kulturu
a sport. V letošním roce se například počítá s novou plynovou kotelnou v KD Plzeňka, na zimním

stadionu začne 1. etapa rekonstrukce, připraví se také projektová dokumentace na rekonstrukci venkovního koupaliště
na Velkém sídlišti.
Projektů a plánů na letošní rok má Beroun samozřejmě
mnohem víc. O všech zásadních
akcích budeme veřejnost informovat v průběhu roku jak v Radničním listu, tak na webových
stránkách www.mesto-beroun.cz,
kde najdete i celé znění rozpočtu
města na rok 2018. n

O

d 26. ledna dojde k přečíslení některých pracovišť Městského úřadu Beroun.
Přinášíme proto seznam
nových telefonních čísel a zaměstnanců. Více na str. 19. n

Medvědí narozeniny

B

erounské večerníčkové hvězdy, medvědi Kuba a Matěj,
v sobotu 13. ledna oslaví již 18.
narozeniny.
U medvědária na Městské
hoře začne narozeninová party
ve 13:00. Přijďte se podívat na krmení medvědů. Zjistíte, jak milují
šlehačku a hroznové víno, které
mlsají doslova po kuličkách. Nebude chybět předávání dárků.
„Všechny zájemce zveme v sobotu k medvědáriu. Režisér Václav
Chaloupek bude přítomné bavit
svými historkami, které s medvědy při natáčení večerníčku zažil.
Bude také podepisovat fotografie.
Kdo má doma jeho knihu, určitě ji
může přinést s sebou, aby získal
autorův podpis s věnováním,“
uvedla za Městské kulturní centrum Marcela Bergerová.
Na své si v sobotu odpoledne
přijdou i děti. Bude je zde čekat
velký plyšový medvěd, který bude
vzpomínkou na zesnulého Vojtu.
Pro mlsné jazýčky bude připravená sladká pozornost. n
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n Město Beroun přeje všem svým obyvatelům hodně štěstí, zdraví, rodinné pohody a pracovních

úspěchů v roce 2018. n

Udílení audiovizuálních cen Trilobit 2018

F

ilmová ocenění vstupují
do svého 31. ročníku a budou rozdána v neděli 14. ledna
2018 v Kulturním domě Plzeňka
v Berouně. Do letošního klání
bylo přihlášeno rekordních 140
audiovizuálních děl, což dokazuje rostoucí zájem filmařů o tyto
ceny. Slavnostní večer filmových ocenění se tentokrát vydá
po stopách slavného dirigenta

Václava Talicha. Vedle oceněných
filmových tvůrců a významných

hostů vystoupí jako hlavní aktéři večera moderátoři Martin
Myšička a Vasil Fridrich, kteří

ztvární dvojrole a divákům se
představí i ve své původní herecké profesi. Slavnostní udílení
bude již potřetí zaznamenávat
Česká televize a uvede jej tentýž
večer na programu ČT art. Vstupenky na slavnostní udílení cen
a na doprovodný program v kině
zakoupíte v městském informačním centru. Program najdete
na straně 6. n
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Nové povrchy ulic, rozšíření dětských hřišť,
rekonstrukce škol a mateřinek. I takový byl rok 2017

M

ěsto Beroun v uplynulém roce dokončilo řadů důležitých investičních akcí. Jejich rozsah, který v roce 2017 odbor městských
investic zvládl, je široký, od školství, přes zeleň až k infrastruktuře. Připomeňme si proto některé projekty, které se v uplynulém
roce zrealizovaly.

Infrastruktura
Jedním z nich byla výstavba
propojovacího chodníku spojená
s novým přechodem a semaforem
u Jungmannovy základní školy. Zároveň se vyřešila dopravní situace
v ulici Havlíčkova. Beroun se spolupodílel i na rekonstrukci mostu
na Zavadilku, kde financoval nový
rozšířený chodník za zhruba 500

lizaci parkoviště u výměníku v ulici
Košťálkova, kde se podařilo z původních 10 stání rozšířit kapacitu
na 34 míst.

Školství
Rekonstrukce se nevyhnuly
ani školám a mateřinkám, většina z nich se uskutečnila o letních
prázdninách. Například v MŠ Pod
Homolkou se kompletně vyměni-

nízkého napětí a školáci se dočkali
nového osvětlení. To vše za 750 tisíc
milionu korun.

Volný čas
a veřejná prostranství
Díky modernizaci letního kina
si diváci mohli v roce 2017 vychutnat lepší obraz, tato modernizace
přitom vyšla jen na několik desítek
tisíc korun. Mnohem větší suma
putovala do Kulturního domu Plzeňka. Vyměnily se například parkety
v hlavním sále, kulturní dům dostal
novou podlahu ve vestibulu. Kromě
jiného se ke spokojenosti účinkujících vyřešila akustika. Nezapomnělo
se ani na knihovnu, kde se za téměř
2,4 milionu korun zrekonstruovala
kotelna. Pro děti se vloni například
rozšířila dětská hřiště Na Parkáně
a na Třídě Míru za více než 1 milion

n Dětské hřiště na Třídě Míru se
rozšířilo o nové herní prvky. n
korun. V neposlední řadě se dokoupila světelná vánoční výzdoba za necelých 300 tisíc korun. „Věříme, že
tyto investiční akce přispěly ke zlepšení života v Berouně. S příchodem
nového roku před sebou ale máme
nové výzvy a projekty, které je nutné realizovat,“ konstatoval starosta
Ivan Kůs. n

n Na konci roku se otevřelo nové parkoviště v Košťálkově ulici. n
tisíc korun. Další dva důležité dopravní projekty skončily v závěru
loňského roku. Jedná se o rekonstrukci ulic Kollárova, kde se kromě
nové vozovky zvýšil počet parkovacích míst, a Bezručova, ve které se
kromě vozovky řešily i chodníky,
veřejné osvětlení a plochy na kontejnerová stání. Rekonstrukce obou
ulic si vyžádala přes 8 milionů korun. Další peníze putovaly na rea-

ly rozvody vody, odpadu, topení
i elektřiny a zrekonstruovaly se
mimo jiné i umývárny a sociální zařízení. Celkové náklady se vyšplhaly
k 6 milionům korun. V MŠ na Závodí díky přístavbě vznikl dostatečný
prostor pro ředitelnu i zázemí pro
učitelky, to vše za více než milion
korun. Nezapomnělo se ani na základní školy. Například ve 2 ZŠ
a MŠ se instalovaly nové přívody

n Rekonstrukce Bezručovy ulice byla v polovině prosince dokončena. n

Beroun chce řešit dopravní situaci na křižovatce u Lidlu

M

n Křižovatka u výjezdu od obchodních center a Lidlu by se měla rozšířit
o další pruh. n
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ěsto Beroun hledá řešení,
jak zlepšit dopravní situaci
na světelné křižovatce na Plzeňské
u výjezdu od obchodních center
a Lidlu na hranicích mezi městy Beroun a Králův Dvůr. Rýsuje se řešení, které by často neutěšenou situaci
výrazně zlepšilo.
„Vymysleli jsme způsob, jak dopravě na této křižovatce ulevit. Chtěli
bychom zde vybudovat další odbočovací pruh, takže by zde byly nově
dva. Už jsme v této otázce vstoupili
do jednání se společností Lidl, která
je vlastníkem potřebných pozemků.
Tato jednání se zatím vyvíjejí slibně,“
uvedl místostarosta Michal Mišina.
Dva odbočovací pruhy by zlepšily

plynulost dopravy od nákupních
center. Město v tomto směru již koná
patřičné kroky. „Máme již domluveného projektanta. Byli bychom rádi,
kdyby se tato akce uskutečnila v rámci plánované rekonstrukce ulice
Plzeňská, která proběhne v příštím
roce,“ dodal M. Mišina. Zároveň tuto
problematiku město Beroun projednalo i s vedením sousedního Králova
Dvora, které předběžně přislíbilo, že
by se na této investici podílelo 50 %.
Co ale s přetíženou dopravou v této
oblasti do té doby? „Současný nevyhovující stav se budeme snažit řešit
seřízením semaforů na křižovatce výjezdu z obchodní zóny na Plzeňskou
ulici,“ uzavřel Michal Mišina. n
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Město Beroun řeší problematiku
sociálního bydlení

N

a odbor sociálních věcí
a zdravotnictví se od listopadu začali obracet někteří nájemníci bytového domu č. 10 v ulici
Na Klášteře, bývalý Dům s pečovatelskou službou (DPS) s tím, že
jim majitel nehodlá prodloužit
nájemní smlouvu končící k 31.
12. 2017. Ostatní nájemníci, kteří
mají smlouvu na dobu neurčitou,
se mají z domu Na Klášteře postupně stěhovat do domu na Třídě
Míru 1280, který patří stejnému
vlastníkovi. Ten jako důvod uvádí
plánovanou rekonstrukci domu.
„Bohužel město Beroun není
majitelem ani jednoho z uvedených domů. Ačkoli tedy lidé mají
nájemní smlouvu se soukromým
vlastníkem, chceme tento problém pomoci vyřešit,“ uvedl starosta Berouna Ivan Kůs.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví se snaží pomáhat všem
občanům města, kteří se dostanou do tíživé bytové situace bez
vlastního přičinění. Tento případ
je však o to složitější, že se jedná

o více nájemníků najednou. „Bohužel město v minulosti neprozíravě prodalo většinu svého majetku, a to se netýká jen uvedených
domů s pečovatelskou službou
v ulici Na Klášteře a na Třídě Míru
u Hvězdy. Řešením do budoucna
by v tomto směru mělo být vybudování sociálních bytů právě pro
lidi v nouzi. Máme již připravený
plán sociálního bydlení, ale jeho
realizace bude pár let trvat. Musíme proto hledat jiné možnosti,
jak těmto lidem pomoci. Nabízí
se spolupráce s okolními obcemi
a městy, která jsme již oslovili,
další variantou jsou ubytovny,“
konstatoval Ivan Kůs.
Současně pracovnice odboru
sociálních věcí a zdravotnictví
vstoupily do jednání s vlastníkem
bývalé DPS Na Klášteře a snaží
se společně řešit každý případ
individuálně. Pokud vlastník dostojí svým slovům, že se nájemníci
do svých bytů po rekonstrukci vrátí, mělo by se jednat o stěhování
pouze dočasné. n

Zimní stadion dostal novou rolbu

L

ed na zimním stadionu je od prosince upravován novou rolbou, kterou
Berounská sportovní jako provozovatel areálu zakoupila za finančního
přispění města Beroun. Nová rolba vyšla na 3,5 milionu korun. n

Vodohospodáři čelí cenovému
skoku pražské vody

Z

ástupci měst Beroun, Hořovice,
Králův Dvůr, Zdice a Žebrák se
v úterý 5. 12. sešli na schůzce hlavních akcionářů společnosti VAK Beroun, na které řešili investice a ceny
vodného a stočného na rok 2018.
Podle očekávání se zvýšila cena
vody nakupované z Prahy, ale berounští vodohospodáři se na to podle ředitele společnosti Jiřího Paula
dobře připravili. Ačkoliv se cena
pražské vody zvedá o téměř 1,4 Kč
za jeden metr krychlový, regionální
cena se změní jen o 35 haléřů.
VAK Beroun v tomto roce dokončil několik rozsáhlých investic,

Výročí vzniku samostatné republiky
připomenou jednotlivé akce i vzhled města

Č

eská republika oslaví příští rok
100. výročí od založení ČSR.
Město se k oslavám připojí bohatým programem, který má za cíl
připomenout občanům hodnoty
demokracie, svobody a národní
hrdosti.
V Berouně se uskuteční řada akcí,
které se ponesou v duchu tohoto
významného výročí. Jednou z nich
bude březnový Městský bál v dobovém. V rámci červnových Berounských hradeb vystoupí prvorepublikový kabaret Červená sedma.
Úplnou novinkou pak bude letní

slavnost, která proběhne v srpnu
v kempu. Její součástí bude koncert, módní přehlídka v dobovém,
lodičky na Berounce, soutěže pro
děti i ohňostroj. Také tradiční akce,
které se váží k 28. říjnu, tedy pietní
akt na Husově náměstí a udílení
Cen města Beroun budou tentokrát
doplněné dalším programem.
„Rádi bychom toto výročí oslavili
nejen řadou akcí, ale i slavnostním
vzhledem města. Proto chceme, aby
graffiti zmizely nejen z veřejných
objektů, ale i z těch soukromých.
Po vzoru jiných měst připravujeme

Nezapomeňte podat žádost o individuální dotace
n Podle Obecných zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města
Beroun jsou individuální dotace určeny na oblast podpory vymezené
v rozpočtu města, pro které není vyhlášen dotační program. Jedná se
např. o individuální dotace na významné sportovní akce nebo dotace
zájmovým organizacím.
Žádost o individuální dotaci se podává: a) na prokazatelně pravidelně se opakující projekty (akce), které se realizují v prvním pololetí,
do 31. ledna příslušného kalendářního roku, a na projekty (akce),
které se uskutečňují ve druhém pololetí, do 31. května taktéž příslušného kalendářního roku, b) na ostatní projekty (akce) v průběhu
celého roku, nejdéle však do 30. listopadu příslušného kalendářního
roku, ve kterém se akce uskuteční, není-li ve speciálních pravidlech
pro příslušnou oblast podpory stanoveno jinak. n
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řešení. Za podmínky, že se uzavře
mezi městem a vlastníkem nemovitosti odpovídající smlouva, město
zařídí odstranění graffiti na náklady města. Tento krok ale ještě musí
schválit rada a zastupitelstvo města,“ uvedl Ivan Kůs.
Významné jubileum bude připomínat na rozhledně Městské hory
celoroční svítící číslovka 100. V Palackého ulici vznikne Street gallery,
připravuje se také nová kniha s názvem Beroun a vznik republiky, která bude mapovat období mezi lety
1914 až 1925. Zároveň se přejmenuje most přes Berounku na most
TGM. Chybět nebude květinová
výzdoba města a v parku přátelství
bude v příštím roce vysazen Strom
republiky. n

například rekonstrukci vodojemů
v Berouně, Loděnici a Jinočanech. Zejména investice se promítají nejvíce
do úpravy regionálního stočného pro
rok 2018, které bude vyšší o 95 haléřů. Podle starosty Ivana Kůse je sice
každé zvýšení nákladů pro občany
nepříjemné, ale i v tomto roce odpovídá dlouhodobé strategii, na které
se akcionáři dohodli. „Bez obnovy
majetku bychom zanechali po sobě
dluh, který by za nás splácely budoucí generace,“ říká starosta Ivan Kůs.
Výsledná cena regionálního stočného, 37 Kč za kubík odpadní vody,
navíc patří k nejnižším v regionu. n
Cena v Kč/m3 vč. DPH
2017
2018
Vodné
52,96
53,36
Stočné
41,46
42,55
Celkem
94,42
95,91

Parkovací karty
n Po uzavření parkoviště za Komunitním centrem, ke kterému došlo
k 1. prosinci, město Beroun společně se strážníky monitorovali situaci
v blízkosti tohoto parkoviště. K žádnému výraznému navýšení parkování v ulicích nedošlo. Naopak se ale
zvýšil zájem o parkovací dům, především o parkovací karty. Ty se dostaly
na hranici 50 % parkovací kapacity,
proto se Parkování s.r.o. zatím rozhodlo vydávání karet pro parkovací
dům zastavit. Je totiž potřeba zachovat volné kapacity i pro jednorázové
parkování. n

Nevyhovující reklamní zařízení musí
být odstraněné do konce března

D

o 31. března musí být odstraněna stávající reklamní a propagační
zařízení, která jsou v rozporu s regulací reklamy na veřejně přístupných místech mimo provozovnu. Tu schválili zastupitelé v návaznosti na Program regenerace městské památkové zóny Beroun. „Pokud
si někdo není jistý, zda jeho reklama není v rozporu s tímto nařízením,
může se obrátit náš odbor,“ nabízí pomoc vedoucí odboru územního
plánování a regionálního rozvoje Dana Vilhelmová. n
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Počet plateb za parkovné prostřednictvím
mobilů se od srpna ztrojnásobil

B

eroun je jedním z dvaceti
měst, které umožňují řidičům
od srpna 2017 platit parkovné
prostřednictvím mobilní aplikace
ClickPark. Ohlasy uživatelů jsou
vysoce pozitivní. Oceňují jednoduchost a efektivitu používání.
O vzrůstající oblibě svědčí
i stoupající počet plateb.
„Zatímco v srpnu
2017 využilo mobilní
aplikaci 224 řidičů,
kteří takto uhradili
5585 korun, v listopadu
byl jejich počet téměř trojnásobný a platba dosáhla částky 17054
korun,“ říká berounský místostarosta Michal Mišina.
K využívání této varianty placení parkovného stačí stáhnout
aplikaci ClickPark z Google Play

nebo Apple store, instalovat
a zaregistrovat si e-mail. Jakmile
budete chtít zaplatit, stačí použít platební kartu. Jednoduše
v aplikaci uvidíte, kde aktuálně
jste a zaplatíte jedním klikem.
Můžete také listovat ve všech
parkovacích zónách, dívat
se na tarify a informace,
prodloužit si platnost
parkovného nebo si
uložit polohu svého
vozu.
„Každý
parkovací
lístek má svoji GPS polohu
a tedy se jednoduše navigujete
zpět k autu. Vidíte všechny svoje platby. Aplikace je postavena
tak, aby ji mohl ovládat každý
bez ohledu na věk a zkušenosti. Vzhledem k tomu, že ČSOB je
partnerem bezpečnosti transakcí,

Okénko partnerských měst
Víkendové setkání partnerských měst v Goslaru

V

prosinci odjeli zástupci města Beroun včetně starosty Ivana Kůse
na tradiční víkendové setkání partnerských měst v Goslaru. Akce
se zúčastnili zástupci partnerských měst Goslaru - Arcachon, Windsor/
Maidenhead, Forres, Raanana a Beroun.
Goslar mimo jiné přiblížil velké investiční projekty města, například
přestavbu původní, již nevyužívané budovy školy, která by se měla proměnit v centrum kultury. Plánuje také rekonstrukci historické budovy
radnice na náměstí, ve které bude kromě historických prostor využívaných pro zasedání rady města sídlit také informační centrum Unesco či
informační centrum města Goslar.
V rámci pracovního setkání zástupci Goslaru přiblížili plány spolupráce na rok 2018. Lenka Kuhar Daňhelová projednala možnou spolupráci
v oblasti kultury, především zapojení města do projektu literárních večerů. Hana Tučková n
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nemusíte se při placení platební kartou
ničeho obávat,“ podotýká Tomáš Tenkrát.
Beroun používá
vedle
standardní
verze placení parkovného také komplexní systém kontrolní aplikace pro
městskou
policii,
dále systém výdeje
a evidence rezidentních a abonentních parkovacích
karet. Z tohoto pohledu je Beroun
vysoce moderní a pokrokové město. „Městská policie používá náš
systém kontroly, kdy telefon automatizovaně čte registrační značky
vozů. Stačí namířit fotoaparát telefonu na registrační značku vozidla
a systém ihned vyhodnotí, zda má
auto zaplaceno nebo ne. Pokud zaplaceno není, tiskne se okamžitě
oznámení, které policie zanechá
u vozu. Přestupky se samozřejmě

zasílají do informačního systému
městské policie,“ dodává Tomáš
Tenkrát.
Ti, kteří s používáním mobilní
aplikace dosud váhali, mají nyní
možnost vyzkoušet si ji s třicetiprocentní slevou. „Minimálně
do konce ledna poběží slevová
akce, při níž řidiči ušetří 30 %
z ceny parkování při platbě mobilní aplikací ClickPark. Tato sleva jde
na vrub poskytovatele,“ uzavírá
Michal Mišina. n

Výtržníka pomohl odhalit
kamerový systém
n Policejní hlídka
3. prosince v brzkých ranních hodinách zjistila, že
na Plzeňské ulici
jsou
rozkopané
odpadkové koše, které leží i na vozovce. Koše strážníci odstranili, aby
zabránili případné nehodě, a začali
kontrolovat okolí. Všimli si muže,
který právě vytrhával plaňku z plotu, a zajistili ho. Ten nejprve tvrdil,
že kromě poničeného plotu nemá
s výtržnostmi na Plzeňské nic společného. To se ale podařilo strážníkům vyvrátit. Díky kamerovému
systému se totiž zjistilo, že muž má
na svědomí i rozházené odpadkové
koše. Jeho jednání teď bude předmětem přestupkového řízení a hrozí mu pokuta i náhrada škody.
n V adventním čase městská
policie posílila hlídky v ulicích.
Strážníci se zaměřili nejen na centrum, ale i na další místa s větším
výskytem lidí. „Předvánoční čas je
vždy rájem pro kapsáře, proto se
snažíme i svou přítomností působit
preventivně. Zároveň jsme v prosinci prováděli pravidelné kontroly
u nákupních center. Stále řada lidí

riskuje a nechává věci v autech,“
konstatoval velitel městské policie
Alexandr Scherber.
n Na městskou policii se ve večerních hodinách začátkem prosince obrátila průvodčí vlaku
a upozornila na jednu cestující,
která nekomunikovala. Strážníci
zjistili, že se jedná o mentálně postiženou ženu, která reaguje pouze v němčině. Vůbec nebylo zřejmé, jak se žena do vlaku dostala.
Strážníci přivolali na místo i Policii ČR. Po téměř dvouhodinovém
usilovném pátrání, kdy policie
oslovovala různé instituce a německou stranu, se podařilo zjistit
jméno ženy a odkud pochází.
n Také v prosinci městská policie
měřila rychlost v ulicích prostřednictvím radaru. Hlídka odhalila
celkem 14 řidičů, kteří překročili
povolenou rychlost. Dva z těchto
případů byly předány ke správnímu řízení, ostatní vyřešili strážníci na místě blokovou pokutou
a ubráním bodů. Největší hříšník,
kterého se podařilo strážníkům
změřit, jel ve frekventované a hojně obydlené části města dokonce
86 km/hod. n
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Ohlédnutí za berounským adventem

n Slavnostní zahájení berounského adventu se konalo 3. prosince
a na Husově náměstí se sešly zhruba dva tisíce lidí. Nechyběla obří loutka anděla divadla Kvelb. Příznivé ohlasy na zahájení adventu v Berouně
projevovali v dalších dnech lidé na sociálních sítích. „Super akce, anděl
to vše umocnil, potřeboval by parťáka, aby to bylo ještě víc kouzelné,“
uvedla například paní M.A. „Moc se nám to líbilo, advent byl bezva.
Dáváme berounskému adventu jedničku s hvězdičkou,“ reagovali další
uživatelé sociálních sítí.

n Bohatý program první adventní neděle přilákal zájemce do centra města už v 15:00, kdy začal koncert v kostele sv. Jakuba. Následně se všechna
pozornost přesunula na náměstí, kde nejprve vystoupili Staročeští koledníci, následovala skupina Tadooba (na fotografii), sbor ZŠ Wagnerovo
náměstí a celý program ukončila pražská zvonkohra Carillon.

n Nabitý adventní program včetně doprovodných atrakcí měl letos velký
úspěch. V centru Berouna si lidé pravidelně do večerních hodin vychutnávali skvělou atmosféru. Foto: Alena Šustrová

n Z hlavního pódia popřáli všem lidem krásné a pokojné svátky starosta Ivan Kůs a místostarosta Michal Mišina. Každý z nich pak měl
milou povinnost. Místostarosta zapálil první svíčku na adventním věci
a starosta se následně ujal rozsvícení vánočního stromu a výzdoby
na náměstí. Foto Alena Šustrová

n Vedle tradičního vyřezávaného betléma, který je chloubou vánoční
výzdoby města, přibyla nově ohrádka s živými zvířátky. Každý den odpoledne mohli lidé vidět koníka s ovečkou a kozou. Tato novinka měla
velký úspěch hlavně u rodin s dětmi, které pokaždé dychtivě očekávaly
příjezd zvířátek z hýskovské farmy.
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n Jednou z novinek,
kterou město Beroun
a MKC pro letošní
advent připravily,
byly nové keramické
hrnky s motivem Berouna. Do nich jste
si mohli nechat nalít
svařené víno a v případě zájmu si hrnek
i zakoupit jako milý
suvenýr.

n Novinkou letošního berounského adventu byl také kolotoč, na kterém se
děti za symbolické městem dotované jízdné mohly vozit. Počasí většinou
přálo, a tak kolem kolotoče bylo pořád živo. Rodiče malých dětí tento nápad
chválili jako zpestření celého adventního programu na Husově náměstí.
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31. ročník slavnostního vyhlášení
a předání audiovizuálních cen

14. ledna 2018
v 19.00 hodin

Beroun, Kulturní dům Plzeňka
Česká televize uvede v televizním
přenosu na programu ČT art od 20.20 hod.

CELODENNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM
Městské kino Beroun

10.00 Dopoledne s Večerníčkem a kvíz o ceny s dramaturgem České televize Milošem Zvěřinou,
vstup zdarma

13.00 projekce filmů,, které mají největší šance na ocenění
změna programu vyhrazena

VEČERNÍ PROGRAM
19.00 KULTURNÍ DŮM PLZEŇKA – SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ A PŘEDÁNÍ CEN
moderují: Martin Myšička a Vasil Fridrich
hudba: Základní umělecká škola Václava Talicha Beroun
vstupenky na slavnostní vyhlášení cen je možné zakoupit od 18. 12. 2017 v Městském informačním centru Beroun za 160,- Kč,
vstupenka platí i jako vstup na všechny doprovodné projekce v Městském kině Beroun
www.cenytrilobit.cz, www.kinoberoun.cz
pořadatelé

generální partner

hlavní mediální partner

Voliči v lednu rozhodnou o novém prezidentovi

V

pátek 12. ledna v době
od 14:00 do 22:00 a v sobotu 13. ledna od 08:00 do 14:00
se bude konat volba prezidenta
České republiky. Případné druhé
kolo volby prezidenta se uskuteční
v pátek 26. ledna a v sobotu 27.
ledna ve stejných časech.
V Berouně bude hlasování
probíhat ve stejném počtu volebních okrsků a stejných volebních
místnostech jako v předchozích
volbách. Při těchto volbách je mož-

né hlasování na voličský průkaz,
o který je možno požádat Městský úřad Beroun (odbor správní
a obecní živnostenský úřad, úsek
evidence obyvatel – ohlašovna).
Volič, zapsaný v seznamu voličů vedeném MěÚ Beroun, může o tento
průkaz požádat osobně nejpozději
do 16:00 ve středu 10. ledna, nebo
písemným podáním opatřeným
úředně ověřeným podpisem voliče anebo elektronickým podáním
zaslaným prostřednictvím datové

schránky, doručeným MěÚ Beroun nejpozději v pátek 5. ledna.
O vydání voličského průkazu lze
za stejných podmínek požádat
také v době mezi prvním a druhým
kolem volby. Voličský průkaz pro
druhé kolo volby bude vydáván
nejpozději do 24. ledna do 16:00.
Hlasovací lístky obdrží voliči
nejpozději 9. ledna. V případném
druhém kole nebudou lístky distribuovány do schránek, ale lidé je
obdrží až ve volební místnosti. n

Svozový vůz se dostane i do špatně dostupných lokalit

S

polečnost AVE CZ pořídila
nový svozový vůz určený pro
špatně dostupné lokality Berou-

na. Jedná se o oblasti Zdejcina,
Hostím, Zavadilka, Jarov, přímo
ve městě jde o lokality Pod Lišticí,

Na Černém vršku a dále na samotách v okrajových částech Berouna. Vozidlo Mitsusbishi FUSO splňuje přísná emisní kritéria. Výše
celkové investice byla 2,6 milionu
korun. Jan Žurek n

Už máte doma tašky
na tříděný odpad?

T

řídíte doma odpad a máte
problémy, kam s ním? Beroun
svým obyvatelům, přednostně
s trvalým pobytem ve městě, stále
nabízí zdarma plastové tašky na tříděný odpad. K dispozici je ještě
zhruba 200 sad, které zájemci mohou získat v areálu AVE CZ v ulici Viničná. Při vyzvednutí tašek je nutné
předložit občanský průkaz. n

Výdej parkovacích
karet v roce 2018

O

parkovací karty mohou
zájemci žádat opět v kanceláři v budově Policie ČR
v Tyršově ulici, a to od 2. ledna.
Žádosti budou vyřízené v úředních hodinách: Po a St: 8:00 –
12:00, 13:00 – 17:00, Út a Čt:
7:00 – 11:00, 11:30 – 16:30. n

Zubní pohotovost
n 1. 1. MUDr. Štěpánka Šedivá, Beroun, Wagnerovo nám. 1541, tel.:
311 611 241
n 6. a 7. 1. MUDr. Ladislava Švábová, Hořovice, Pod Nádražím 289, tel.:
311 513 375
n 13. a 14. 1. MUDr. Jevgenii Taran,
Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
777 936 330
n 20. a 21. 1. MUDr. Nadiia Taran,
Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
777 936 330
n 27. a 28. 1. MUDr. Jan Joukl,
Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
724 275 395
Pohotovostní služba je v době od 8:00
- 11:00 hodin
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Pronájem garážového stání

M

ěsto Beroun nabízí k pronájmu uvolněné garážové stání v budově bývalé kotelny v Berouně-Hlinkách. Budova je využívána jako garáž pro
os. automobily, motorky. Měsíční nájemné pro osobní automobil činí 1 500
Kč, pro motocykl 450 Kč. Informace na e-mailu mapo5@muberoun.cz. n

Leden v Městské knihovně
Přihlášky na akce telefonicky: 311 621 947,
e-mail: studovna@knihovnaberoun.cz, web: www.knihovnaberoun.cz
Nový rok stromů: židovský, křesťanský a muslimský kalendář a jeho svátky
Přednáška Mikuláše Vymětala, faráře Českobratrské církve evangelické, se uskuteční
ve čtvrtek 11. ledna od 17:30. Vstup volný, rezervace míst ve studovně.
Trénování paměti pro každého – roční období
Další ze série tématicky zaměřených lekcí trénování paměti pro všechny věkové
skupiny, začátečníky i ostřílené účastníky kurzů. Lekce se koná ve čtvrtek 18.
ledna od 17:30 pod vedením Ivy Stlukové. Vstupné 50 Kč. Nutná předchozí rezervace.
Tanec s Velkým Jaguárem aneb Po stopách starých Mayů
Cestovatelská přednáška Saši Ryvolové provede aztéckým Teotihuacánem i olmeckými památkami z La Venty, překrásnými koloniálními městy jako je Campeche, ale
především většinou významných mayských nalezišť. Akce se uskuteční ve čtvrtek
25. ledna od 17:30. Vstupné 30 Kč, předprodej ve studovně.
Mandaly
Pokračující výstava mandal Jany Janouchové. Autorka se jejich tvorbě věnuje již 15 let.
Mandaly budou k vidění až do konce ledna v prostorách oddělení pro dospělé. Výstava je
prodejní, k zakoupení jsou též kalendáře za 260Kč.
Soboty na dětském
27. ledna od 8:30 do 11:00

Jubilea v lednu
n V první den nového roku oslaví
80. narozeniny paní Irena Šimánková. Na 24. ledna připadají 75.
narozeniny paní Ladislavy Langrové.
Významné životní jubileum 95 let
oslaví 26. ledna Bohuslav Vrba.
n Hodně zdraví a štěstí přeje Klub
důchodců Beroun. K všem přáním
se připojuje i vedení města a redakce
Radničního listu. n

Blahopřání
n Gratulujeme manželům Korejsovým k 60. výročí jejich společného
žití. Blahopřeje Jana s Jendou. n

Vzpomínka
n Dne 22. prosince by naše maminka a babička, paní Jaroslava
Bůžková oslavila 90. narozeniny.
S láskou stále vzpomínají dcery Jitka Kreisingerová a Šárka Duchoňová s rodinami. n

Vítání občánků
n Poslední vítání občánků v roce
2017 se uskutečnilo 12. prosince.
Mezi nové občany města byli oficiálně přivítáni Antonín Halaburda,
dvojčátka Emma a Vojtěch Hriňákovi, Rebeka Mikóczi, Tereza Havlíčková, Anna Tarczalová, Zuzana
Náprstková, Nina Šturmová, Viktorie Izabela Sakačová, Tomáš Tobiáš, Miloslav Pigl, Dan Mazánek, Patrik Polák a Emma Kratochvílová.
V prvním pololetí letošního roku se
vítání občánků bude konat 6. února, 6. března, 24. dubna a 12. června. Na vybraný termín se již nyní
mohou rodiče se svými miminky
objednat na tel. čísle 311 654 151
– 152 nebo e-mailem: evidence@
muberoun.cz, evidence2@muberoun.cz. n

Nová pracovní
pozice

T

ajemník Městského úřadu
Beroun vyhlašuje výběrové
řízení na obsazení pracovního
místa - specialista pro zadávání veřejných zakázek. Přihlášku
s požadovanými doklady zašlete
nejpozději do 12. ledna na adresu MěÚ Beroun, Kancelář tajemníka, p. Macourková, Husovo
náměstí 68, 266 43 Beroun–Centrum nebo odevzdejte osobně
do podatelny MěÚ Beroun. Více
informací najdete na webu www.
mesto-beroun.cz v záložce úřední deska/volná pracovní místa
na MěÚ Beroun. n
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 22. 11. 2017
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o veřejných službách k zajištění
dopravní obslužnosti města Beroun a Králův Dvůr městskou autobusovou dopravou ze dne 14. 12. 2015 mezi městem Beroun, městem Králův Dvůr jako objednateli a společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o., jako dopravcem, v předloženém
znění, za předpokladu, že Zastupitelstvo města Beroun v rámci rozpočtu na rok
2018 schválí v běžných výdajích položku 22/3 dotace na městskou dopravu. RM
zároveň žádá místostarostu města, aby zajistil specifikaci požadavků dopravce,
a posoudil jejich věcnou správnost do doby uzavření smlouvy.
RM souhlasí s Návrhem Rozpočtového opatření města Beroun č. 6 na rok 2017
a doporučuje ZM schválit tento návrh v předloženém znění.
RM doporučuje ZM souhlasit s tím, aby byl finanční příspěvek pro Berounská
sportovní, a. s. na rok 2018 poskytnut vkladem do vlastního kapitálového fondu
společnosti mimo základní kapitál Berounská sportovní, a. s., ve výši odpovídající schválenému rozpočtu města Beroun.
RM ukládá tajemníkovi MěÚ připravit dodatek pachtovní smlouvy mezi městem
Beroun a Berounskou sportovní, a. s., upravující investice společnosti Berounská sportovní, a. s., do majetku města.
RM doporučuje ZM souhlasit s tím, aby byl vklad mimo základní kapitál pro
Parkování Beroun s. r. o. na rok 2018 poskytnut vkladem do vlastního kapitálového fondu společnosti mimo základní kapitál Parkování Beroun s. r. o., ve výši
odpovídající schválenému rozpočtu města Beroun.
RM souhlasí v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) a e) zákona č.
134/2016 sb. o zadávání veřejných zakázek se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Systematické vzdělávání a rozvoj města Beroun“.
RM doporučuje zastupitelstvu města přijmout toto usnesení: ZM Beroun navrhuje na funkci přísedících Okresního soudu v Berouně na funkční období 2018
- 2022 přísedící (soukromé osoby) a ukládá starostovi města požádat jménem
zastupitelstva města, v souladu s úst. § 64 odst. 3 zákona o soudech a soudcích,
předsedkyni Okresního soudu v Berouně o vyjádření k navrženým kandidátům.
RM vydává nařízení č. 9/2017, kterým se mění nařízeni č. 5/2017, kterým se
vydává tržní řád, v předloženém znění.
RM ukládá vedoucímu odboru správního a OZU zveřejnit toto nařízení na úřední desce Městského úřadu Beroun.
RM schvaluje návrh Dodatku č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku
na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2016 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2017, ev. číslo S-0097/SOC/2017/2 uzavřené mezi Středočeským
krajem a Domovem penzionem pro důchodce Beroun, v předloženém znění.
RM mění termín pro zpracování a předložení návrhu zásad pro poskytování
dotací na aktivity v sociálně – zdravotní oblasti podle usnesení rady č. 408/81/
RM/2017, odst. II/3 ze dne 20. 9. 2017 do 28. 2. 2018.
RM schvaluje vyplacení odměny ředitelce Domova penzionu pro důchodce Beroun, příspěvkové organizace města za 2. pololetí 2017 v navrhované výši.
RM bere na vědomí zápis č. 05/2017 z jednání Komise zdravotnictví a soc. věcí.
RM souhlasí s poskytnutím dotací z rozpočtu města Beroun na aktivity v sociálně - zdravotní oblasti ve městě Beroun v roce 2018 dle návrhu zpracovaného komisí zdravotnictví
a sociálních věcí města Beroun dne 9. 11. 2017. RM doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí individuálních dotací nad 20 000,- Kč i pod 20 000,- Kč v jednotlivém
případě z rozpočtu města Beroun na aktivity v sociálně - zdravotní oblasti ve městě Beroun v roce 2018 dle návrhu zpracovaného komisí zdravotnictví a sociálních věcí města
Beroun dne 9. 11. 2017, schváleného Radou města Beroun dne 22. 11. 2017, včetně
uzavření veřejnoprávních smluv na jejich poskytnutí s jednotlivými žadateli.
RM stanoví po projednání odměnu pro ředitelku Městského kulturního centra
Beroun za 2. pololetí 2017 v uvedené výši a souhlasí s jejím vyplacením.
RM stanoví po projednání odměnu pro ředitelku Městské knihovny Beroun
za 2. pololetí 2017 v uvedené výši a souhlasí s jejím vyplacením. RM stanoví
po projednání odměnu pro ředitelku Městské knihovny Beroun v uvedené výši
a souhlasí s jejím vyplacením.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o vytvoření díla a poskytnutí licence mezi
městem Beroun a autorem v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci se soukromou osobu, jejímž
předmětem je spolupráce při zajištění systému využití vratných vánočních hrnků v období 4. 12. 2017 - 27. 12. 2017, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. l k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
na kulturní činnost, ev. č. 237/2017/DOT/OSVA, jehož předmětem je změna realizace Projektu „Adventní koncert pro Dobromysl“ z listopadu 2017 na prosinec 2017.
RM bere na vědomí zápis č. 9/2017 ze zasedání Komise pro sport a sportovní
dotace Rady města Beroun konaného dne 7. 11. 2017.
RM souhlasí s poskytnutím dotace Klubu biatlonu Beroun p.s., ve výši 4. 000,- Kč
na akci - „Berounská vzduchovka 2017“, která se bude konat dne 3. 12. 2017 z §
34 - Tělovýchovná a zájmová činnost, organizace 3118 - Významné sportovní akce
a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
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RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemku p.č. 1472/29 o výměře 139 m
v k. ú. Beroun, na základě geometrického plánu č. 6103-136/2017, zájemci za celkovou kupní cenu 91. 060,- Kč a náklady spojené s prodejem.
RM doporučuje ZM souhlasit s nabytím pozemku p.č. 849/48 v k. ú. Beroun od společnosti Golden Are a. s. za celkovou kupní cenu 1. 000,- Kč a s uzavřením kupní
smlouvy v předloženém znění.
RM souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 164 v k. ú. Zdejcina, jehož součástí je
stavba bez čp/če, za účelem využití jako garáž a s uzavřením smlouvy o nájmu
s žadatelem za cenu 10. 000,- Kč/rok, na dobu určitou dvou let, s účinností smlouvy
od l. l. 2018.
RM vybírá k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Nová obslužná komunikace
úl. Biřická, Beroun“ účastníka zadávacího řízení společnost STRABAG a. s., jejíž
nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností STRABAG a. s. v předloženém znění. Cena
díla je 1. 995. 119, - Kč bez DPH. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajištění plnění tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o pronájmu a provozování vodohospodářského majetku v městské části Zdejcina ev. č. 0270/2013/NA3/OMI ze dne
23. 5. 2013, ve znění dodatku č. 2 ev. č. 0456/2016/NAJ/OMI ze dne 12. 12. 2016
se společností Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu - opravu severozápadní
hřbitovní zdi na Městském hřbitově městem Beroun na pozemcích pare. č. 1552/2,
pare. č. 1554/34 a pare. č. 1554/35 v k. ú. Beroun, které jsou ve vlastnictví společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., mezi městem Beroun a společností AVE
CZ odpadové hospodářství s. r. o.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení služebností mezi městem Beroun jako
povinným ze služebností a společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. jako
oprávněným ze služebností, v předloženém znění.
RM doporučuje ZM souhlasit s návrhem opatření k zajištění provozu a s přípravou
podmínek pro další rozvoj venkovního koupaliště na Velkém sídlišti v radou města
upraveném znění.
RM bere na vědomí předloženou informaci o stavu mostů a lávek v majetku města
Beroun.
RM bere na vědomí předložené nové a urgované žádosti o nájem bytu ve vlastnictví
města Beroun včetně stanoviska Komise bytové Rady města Beroun. RM bere na vědomí zápis č. 6/2017 zjednání komise bytové, konaného dne 8. 11. 2017.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. l k pojistné smlouvě č. 1423203971, mezi městem Beroun a pojišťovnou Kooperativa, a. s., Vienna Insurance Group v předloženém
znění. RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 1423203971,
mezi městem Beroun a pojišťovnou Kooperativa, a. s., Vienna Insurance Group
v předloženém znění.
RM jmenuje s účinností od 5. 12. 2017 do funkce ředitele Městského kulturního centra Beroun Zdeňka Veselého na dobu určitou po dobu trvání mateřské a rodičovské
dovolené, případně dovolené čerpané bezprostředně po skončení mateřské dovolené, Kateřiny Masopustové s tím, že pracovní poměr Zdeňka Veselého u Městského
kulturního centra Beroun po ukončení výkonu funkce ředitele nekončí. RM stanoví
plat řediteli Městského kulturního centra Beroun s účinností od 5. 12. 2017 podle
předloženého návrhu. RM ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit plnění tohoto usnesení.
RM odvolává S. F. z funkce tajemnice Komise pro kulturu a kulturní dotace a jmenuje M. Š. tajemnicí Komise pro kulturu a kulturní dotace.
RM souhlasí s tím, aby se město Beroun připojilo k „Prohlášeni zástupců obcí
a dobrovolných svazků obcí k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění
zákona č. 14/2017 Sb. ze dne 26. 10. 2017, iniciovanému Dobrovolným svazkem
obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko. RM ukládá starostovi města zajistit realizaci
tohoto usnesení.
RM schvaluje program zasedání ZM, které se bude konat ve středu dne 13. prosince
2017 od 15:00 v KD Plzeňka.
RM souhlasí s úpravou textu návrhu obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her podle doporučení MV a jejím předložením ZM v takto upraveném
znění. RM mění své usnesení č. 473/84/RM/2017 bod III. ze dne 1. 11. 2017 tak, že
doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozování hazardních her, v předloženém znění.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 27. 11. 2017
RM souhlasí s Návrhem rozpočtu města Beroun na rok 2018 a doporučuje ZM
schválit Návrh rozpočtu na rok 2018 v předloženém znění.
RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením dodatku č. l plánovací smlouvy Jižní
svahy mezi městem Beroun a společností Jižní svahy v předloženém znění. RM
souhlasí s uzavřením smlouvy o notářské/bankovní úschově mezi příslušným
notářem/bankou, městem Beroun a společností Jižní svahy, a. s. za účelem zajištění závazků této společnosti vyplývajících z plánovací smlouvy uzavřené mezi
městem Beroun a společností Jižní svahy, a. s. dne 4. 6. 2009, ve znění jejího
dodatku č. l, a svěřuje starostovi města pravomoc rozhodnout o konkrétním
obsahu této smlouvy.
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 6. 12. 2017
RM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Domova penzionu pro důchodce
Beroun na období 2018 - 2020 v RM upraveném znění.
RM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Městské knihovny Beroun na období 2018 – 2020 v předloženém znění.
RM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Městského kulturního centra Beroun na období 2018 - 2020, v předloženém znění.
RM bere na vědomí informaci o plánované akci „Mládežnické setkání - Cyklotour
2018“. RM souhlasí s podáním žádosti o finanční příspěvek od Česko-německého fondu budoucnosti na akci „Mládežnické setkání - Cyklotour 2018“. RM
souhlasí s uskutečněním akce v případě získání finančního příspěvku od Českoněmeckého fondu budoucnosti a s uvedeným financováním akce.
RM bere na vědomí informaci o výsledku inspekční činnosti provedené Českou
školní inspekcí v Mateřské škole Sluníčko Beroun ve dnech 15., 18. a 19. 9. 2017.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku smlouvy o provedení a užití (foto)reprodukce
sbírkového předmětu mezi městem Beroun a Muzeem Českého krasu, jehož
předmětem je rozšíření seznamu reprodukcí k vytvoření vzpomínkového kalendáře pro rok 2018.
RM souhlasí s posunutím plánovaného harmonogramu zpracování Koncepce podpory sportu ve městě Beroun a jeho předložením do ZM do konce února 2018.
RM souhlasí s posunutím plánovaného harmonogramu zpracování Koncepce
podpory kultury ve městě Beroun a jeho předložením do ZM v dubnu 2018.
RM stanoví odměnu ředitelce Základní školy, Beroun – Závodí v navržené výši.
RM schvaluje návrh plánu činnosti Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města
Beroun pro rok 2018.
RM a starosta města souhlasí s poskytnutím Záštity starosty města Berouna nad
akcí „Nejúspěšnější sportovec roku 2017“, jejímž pořadatelem je SPORT ACTION
s. r. o., která se uskuteční dne 16. 1. 2018 od 18:00.
RM souhlasí s uzavřením „Smluv o výpůjčce“ na volební místnosti pro okrskové
volební komise pro volbu prezidenta České republiky, konanou ve dnech 12.
a 13. ledna 2018, v případě konání druhého kola volby dále ve dnech 26. a 27.
ledna 2018, mezi Středočeským krajem jako půjčitelem a městem Beroun jako
vypůjčitelem v předloženém znění. RM ukládá vedoucímu odboru správního
a OŽU zajistit podepsání smluv.
RM souhlasí s uzavřením „Dohod o změně veřejnoprávních smluv“ uzavřených
mezi městem Beroun a jednotlivými dále uvedenými obcemi (městy, městysy)
správního obvodu města Beroun, konkrétně obcí (městem, městysem): Bavoryně,
Broumy, Bubovice, Bykoš, Hlásná Třebaň, Hudlice, Hýskov, Chodouň, Chrustenice,
Chyňava, Karlštejn, Koněprusy, Korno, Králův Dvůr, Kublov, Liteň, Loděnice, Lužce,
Málkov, Mezouň, Měňany, Mořina, Nenačovice, Nesvačily, Nižbor, Nový Jáchymov,
Otročiněves, Podbrdy, Skuhrov, Srbsko, Stašov, Suchomasty, Svatá, Svatý Jan pod
Skalou, Svinaře, Tetín, Tmaň, Trubín, Trubská, Vinařice, Vraž, Všeradice, Vysoký
Újezd, Zadní Třebaň, Zdice a Železná, k zajišťování výkonu přenesené působnosti
ve věcech přestupků, v předloženém znění. RM ukládá vedoucímu odboru správního a OŽÚ zajistit podepsání dohod, vyžádání souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje s uzavřením dohod a jejich následné zveřejnění.
RM souhlasí s uzavřením dohody o ukončení Smlouvy o dílo ze dne 18. 2. 2009
mezi městem Beroun a soukromou osobou v předloženém znění. RM ukládá vedoucímu odboru hospodářské správy zajištění ukončení Dohody Smlouvy o dílo
ze dne 18. 2. 2009.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 10. 12. 2001,
ve znění dodatku č. l ze dne 17. 1. 2002 a dodatku č. 2 ze dne 24. 8. 2012 mezi
městem Beroun jako pronajímatelem a společností RÁDIO RELAX s. r. o. jako nájemcem v předloženém znění. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě
ze dne 12. 5. 2010, ve znění dodatku č. l. ze dne 5. 9. 2012 mezi městem Beroun
jako pronajímatelem a společností POGESSIA a. s. jako nájemcem v předloženém
znění. RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 15. 8. 2001
a k následně uzavřené dohodě o přechodu práv a povinností z nájemní smlouvy ze
dne 24. 9. 2004, ve znění dodatku č. l ze dne 5. 9. 2012 mezi městem Beroun jako
pronajímatelem a CMS-Consulting jako nájemcem v předloženém znění.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města pronajímat garážové stání v budově
bez čp/če, která je součástí pozemku st. 4083/1 v k. ú. Beroun (budova bývalé
kotelny v Hlinkách) za cenu 1. 500,- Kč/měsíc/osobní automobil, případně motocykl za cenu 450,- Kč/měsíc (cena je včetně 21% DPH). V případě, že se sejde
více nabídek, rozhodne rada města losováním. RM ukládá vedoucímu odboru
majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s bezúplatným převodem stavby cyklostezky umístěné na částech
pozemků p.č. 938, p.č. 195/6, p.č.195/14, p.č. 195/15, p.č. 169/2, p.č. 195/16,
p.č. 195/17, p.č. 195/12, p.č. 195/19, p.č. 156/2, p.č. 151, p.č. 170/5 vše v k. ú.
Hýskov do vlastnictví obce Hýskov.
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RM schvaluje výběr dodavatele na veřejnou zakázku „11/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic“ podle usnesení Rady Středočeského kraje č. 05639/2017/RK ze dne 13. 11. 2017, jimž je: Společnost Beroun Vedoucí společník: SILNICE TOPOLANY a. s., Společník: VÁHOSTAV - SK, a. s., Společník:
PETROM STAVBY, a. s. s nabídkovou cenou 108 195 639,28 Kč bez DPH. RM
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „11/605 a III/2365
Beroun, rekonstrukce silnic“ s vybraným uchazečem Název sdružení: Společnost Beroun, Vedoucí účastník: SILNICE TOPOLANY a. s. nabídková cena:
108 195 639,28 Kč bez DPH, 130 916 723,55 Kč včetně DPH. Podíl města
Beroun na nákladech akce je 287 302,56 Kč bez DPH. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit ve spolupráci se Středočeským krajem,
resp. příspěvkovou organizací Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, realizaci předmětu veřejné zakázky v části, která se týká města Beroun,
v souladu s finančním a časovým harmonogramem plnění dle smlouvy o dílo
uzavřené s vybraným uchazečem.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu na pronájem pozemku st. 885 v k. ú. Beroun, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba (kapte) se společností Pohřební
služba Beran v předloženém znění.
RM souhlasí s výpůjčkou pozemku p.č. st. 7473 v k. ú. Beroun a s uzavřením
smlouvy o výpůjčce mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako půjčitelem a městem Beroun jako vypůjčitelem, na dobu určitou
do 31. 12. 2019. RM ruší své usnesení č. 388/2013 ze dne 4. 9. 2013. RM
doporučuje ZM zrušit své usnesení č. 65/2013 ze dne 23. 9. 2013 a souhlasit
s bezúplatným převodem pozemku p.č. st. 7473 v k. ú. Beroun z vlastnictví
ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města
Beroun a to za omezujících podmínek v tomto znění: 1. Město Beroun (dále
jen „nabyvatel“) se zavazuje o pozemek p.č. st. 7473 v k. u. Beroun (dále jen
„převáděný majetek“) řádně pečovat a užívat jej pouze ve veřejném zájmu
k účelům vyplývajících z ČI. II., odst. 2, smlouvy o bezúplatném převodu.
V případě převodu převáděného majetku z důvodu veřejného zájmu nelze
převáděný majetek využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze
jej pronajímat ani přenechat do pachtu. Toto omezení se sjednává na dobu
10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí. 2. V případě, že nabyvatel nebude předmětný převáděný
majetek využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením ČI. II., odst. 2
smlouvy o bezúplatném převodu, bude jej využívat ke komerčním či jiným
výdělečným účelům, nebo jej pronajímat či přenechávat do pachtu, zaplatí
převodci smluvní pokutu ve výši 10 % ceny, kterou převáděný majetek měl
ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle
tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně
a to za každé porušení jakékoli smluvní povinnosti uvedené v odst. l. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy
má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude
v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude
smluvní pokuta uložena opakovaně. 3. Nabyvatel je však oprávněn převáděný
majetek v nezbytném rozsahu smluvně zatížit věcným břemenem pro účely
zřízení, provozu a údržby sítě technického vybavení a veřejně prospěšné stavby, popřípadě k zajištění nezbytného přístupu vlastníka k jeho stavbě. 4. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dni ode dne, kdy bude k zaplacení smluvní
pokuty převodcem písemně vyzván (tj. ode dne, kdy mu výzva k úhradě bude
doručena). 5. Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 2. spojeno s náklady
na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými
náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 dnů
poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván. 6. Převodce je
oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v odst. l. kontrolovat, zda jsou
všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je
povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 7. Nabyvatel je
povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu
o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu za rok
předcházející t.j. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném
zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2 000,
- Kč a to ve Ihůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemné
vyzván. a dále souhlasit se zřízením věcného práva k pozemku p.č. st. 7473
v k. ú. Beroun, spočívajícího v závazku nabyvatele (města Beroun) nezcizit
převáděnou nemovitou věc a nezatížit ji zástavním právem, a to po dobu 10
let ode dne jejího nabytí do svého vlastnictví.
RM souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy mezi městem Beroun jako propachtovatelem a Parkováním Beroun s.r.o. jako pachtýřem v předloženém znění.
RM schvaluje Rámcový harmonogram projednávání návrhů v ZM a v RM v l.
pololetí roku 2018 v RM upraveném znění.
RM bere na vědomí zápis ze zasedání OV Zavadilka, konaného dne 28. 11. 2017.
RM bere na vědomí Zápis č. 4/2017 ze zasedání Komise životního prostředí,
konaného 13. 11. 2017.
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Z usnesení Zastupitelstva města Beroun ze dne 13. 12. 2017
ZM schvaluje Rozpočtové opatření města Beroun č. 6 na rok 2017 v předloženém
znění.
ZM schvaluje Rozpočet města Beroun na rok 2018 v předloženém znění.
ZM souhlasí, aby byl finanční příspěvek pro Berounskou sportovní, a.s. na rok
2018 poskytnut vkladem do vlastního kapitálového fondu společnosti mimo základní kapitál Berounská sportovní, a.s., ve výši odpovídající schválenému rozpočtu města Beroun.
ZM souhlasí, aby byl vklad mimo základní kapitál pro Parkování Beroun s.r.o.
na rok 2018 poskytnut formou vkladu do vlastního kapitálového fondu společnosti mimo základní kapitál Parkování Beroun s.r.o., ve výši odpovídající schválenému
rozpočtu města Beroun.
ZM schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Beroun na sociálně-zdravotní
oblast pro rok 2018 těmto žadatelům: 1. Centrum Na Verandě Beroun ve výši
15 000 Kč na provoz odlehčovací služby v Centru Na Verandě Beroun, 2. Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj ve výši 10 000 Kč
na projekt „Neslyšíme a chceme být slyšeni“ pro pobočku Beroun, 3. Domov Hostomice - Zátor ve výši 6 000 Kč na pořízení 2 ks vysokého chodítka Stabilo, 4. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s., oblastní odbočka Beroun
ve výši 8 000 Kč na zajištění pohybových aktivit v roce 2018 a úhrady provozních
nákladů organizace, 5. Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Berounský spolek nedoslýchavých, p.s. ve výši 15 000 Kč na projekt „Podpora činnosti postižených občanů“, 6. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR z.s. ve výši
8 000 Kč na sociálně aktivizační činnost, 7. Svaz neslyšících a nedoslýchavých
v ČR z.s., Základní organizace Beroun, p.s. ve výši 13 000 Kč na projekt „Aktivizace
berounských členů, 8. Tichý svět o.p.s. ve výši 6 000 Kč na realizované sociální
služby – odborné sociální poradenství, 9. Centrum Na Verandě Beroun ve výši
27 000 Kč na provoz služby domov pro seniory Centrum Na Verandě Beroun,
10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s ve výši
21 500 Kč na aktivizaci osob se zdravotním postižením a seniorů, 11. Diakonie
ČCE - středisko Praha ve výši 10 000 Kč na projekt „Raná péče rodinám Berounska
- 2018“, 12. Dobromysl o.p.s. ve výši 30 000 Kč na poskytování bezbariérového
svozu, 13. Dobromysl o.p.s. ve výši 40 000 Kč na „Poskytování sociálních služeb
- odlehčovací služby“, 14. Dobromysl o.p.s. ve výši 80 000 Kč na „Poskytování sociálních služeb - sociálně terapeutické dílny“, 15. Dobromysl o.p.s. ve výši 70 000 Kč
na „Poskytování sociálních služeb – denní stacionář“, Dobromysl o.p.s. ve výši
40 000 Kč na „Poskytování sociálních služeb – osobní asistence“, 17. Dobrovolnické centrum Kladno, z.s. ve výši 10 000 Kč na „Rozvoj dobrovolnictví v Berouně“,
18. Domov seniorů TGM ve výši 33 000 Kč na „Pohybové, aktivizační a kulturní
aktivity klientů v Domově seniorů TGM 2018“, 19. Domov seniorů TGM ve výši
61 500 Kč na „Provozní činnost Domova seniorů TGM 2018“, 20. Domov V Zahradách Zdice ve výši 18 000 Kč na zkvalitnění života seniorů v zařízení, 21. Farní charita Beroun ve výši 40 000 Kč na projekt „Noclehárna“, 22. Farní charita Beroun
ve výši 40 000 Kč na „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“, 23. Farní
charita Beroun ve výši 12 000 Kč na „Domov Sv. Anežky České“, 24. Farní charita
Beroun ve výši 150 000 Kč na „Denní stacionář“, 25. Farní charita Beroun ve výši
80 000 Kč na „Terénní program pro osoby bez přístřeší“, 26. Farní charita Beroun
ve výši 200 000 Kč na „Azylový dům sv. Jakuba v Berouně “, 27. Hospic svatého
Lazara z.s. ve výši 15 000 Kč na Hospicovou a paliativní péči, 28. Klub důchodců
Beroun ve výši 40 000 Kč na sociálně aktivizační činnost pro seniory, 29. Klubíčko
Beroun ve výši 30 000 Kč na „Asistovaná doprava osob se zdravotním postižením
a seniorů“, 30. Klubíčko Beroun ve výši 40 000 Kč na „Poskytování registrovaných
sociálních služeb – odlehčovací služby“, 31. Klubíčko Beroun ve výši 21 500 Kč
na „Poskytování registrovaných sociálních služeb - sociálně aktivizační služby pro
osoby se zdravotním postižením“, 32. Klubíčko Beroun ve výši 60 000 Kč na „Poskytování registrovaných sociálních služeb - týdenní stacionář“, 33. Klubíčko Beroun ve výši 40 000 Kč na „Poskytování registrovaných sociálních služeb - osobní
asistenci“, 34. Koniklec Suchomasty ve výši 20 000 Kč na aktivizační činnosti, 35.
Linka bezpečí, z.s. ve výši 15 000 Kč na projekt „Linka bezpečí pro děti a mládež
z města Beroun“, 36. Lomikámen, z.ú. ve výši 80 000 Kč na projekt „Re-start“, 37.
Lomikámen, z.ú. ve výši 240 000 Kč na projekt „Dílna Jiná Káva“, 38. Magdaléna,
o.p.s. ve výši 80 000 Kč na projekt „Terénní program Magdaléna Berounsko“, 39.
Oblastní spolek ČČK Beroun ve výši 5 000 Kč na oceňování bezpříspěvkových dárců krve, na okresní kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků, 40. Oblastní spolek
ČČK Beroun ve výši 200 000 Kč na „Azylový dům a Dům na půl cesty Berounka“,
41. Pobočka Diakonie Církve bratrské v Berouně ve výši 30 000 Kč na projekt
„Dluhová poradna v Berouně“, 42. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva
ve výši 40 000 Kč na „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“, 43. Poradna
pro občanství/Občanská a lidská práva ve výši 40 000 Kč na „Terénní programy –
návrat do společnosti“, 44. Pro zdraví 21 z.ú. ve výši 10 000 Kč na projekt „Poradna pro rodinu“, 45. Pro zdraví 21 z.ú. ve výši 30 000 Kč na projekt „Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež - Klub 21“, 46. Pro zdraví 21 z.ú. ve výši 40 000 Kč
na projekt „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“, 47. REMEDIUM Praha
o.p.s. ve výši 55 500 Kč na projekt „Občanská poradna REMEDIUM - Kontaktní
místo Beroun“, 48. Rodinné centrum Slunečnice ve výši 25 000 Kč na projekt
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„Komplexní podpora rodiny“, 49. Senior Care pečovatelská služba o.p.s. ve výši
40 000 Kč na projekt „Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením“, 50. Senior Care pečovatelská služba o.p.s. ve výši 40 000 Kč
na projekt „Osobní asistence“, 51. Senior Care pečovatelská služba o.p.s. ve výši
40 000 Kč na projekt „Pečovatelská služba“, 52. Sociální podnik Klubák ve výši
40 000 Kč na projekt „Beroun – město bez bariér“, 53. Svaz tělesně postižených
v České republice z.s. okresní organizace Beroun ve výši 30 000 Kč na projekt
„Půjčovna Beroun“ , 54. Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní
organizace Beroun ve výši 23 000 Kč na rekondice a rehabilitace, 55. Tichý svět,
o.p.s. ve výši 21 000 Kč na realizování sociální služby - tlumočnická služba, 56.
Tichý svět, o.p.s. ve výši 20 000 Kč na realizování sociální služby - sociální rehabilitaci, 57. Tři, o.p.s. ve výši 15 000 Kč na projekt „Hospic Dobrého Pastýře
v Čerčanech“, 58. ÚAMK-AMK ZPM Příbram Beroun ve výši 30 000 Kč na projekt
„PB HELP asistent“, 59. CENTRUM SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA
PŘÍBRAM ve výši 15 000 Kč na provoz Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice v Příbrami v roce 2018, 60. Jungmannova základní škola Beroun
ve výši 40 000 Kč na projekt „Chceme se dohodnout“, 61. Magdaléna, o.p.s. ve výši
80 000 Kč na projekt „Primární prevence vzniku rizikového chování dětí a žáků
v regionu Beroun“, 62. Magdaléna, o.p.s. ve výši 60 000 Kč na projekt „Adiktologická ambulance Magdaléna Beroun“ a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotace mezi městem Beroun a jednotlivými žadateli.
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozování hazardních her,
v předloženém znění.
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení veřejného pořádku, v zastupitelstvem města upraveném znění.
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku, kterou se zrušují některé obecně závazné
vyhlášky města Beroun, v předloženém znění.
ZM navrhuje na funkci přísedících Okresního soudu v Berouně na funkční období
2018 - 2022 přísedící a ukládá starostovi města požádat jménem zastupitelstva
města, v souladu s ust. § 64 odst. 3 zákona o soudech a soudcích, předsedkyni
Okresního soudu v Berouně o vyjádření k navrženým kandidátům.
ZM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ev. č. 0377/2017/KUP/
OMI ze dne 4. 9. 2017 mezi městem Beroun a ČR - Úřadem práce České republiky
v předloženém znění.
ZM souhlasí s nabytím pozemku p.č. 849/48 v k.ú. Beroun od společnosti Golden
Arc a.s. za celkovou kupní cenu 1 000, Kč a s uzavřením kupní smlouvy v předloženém znění.
ZM souhlasí s prodejem pozemku st. 3230/2 v k.ú. Beroun do spoluvlastnictví
žadateli (podíl id. ½) a žadateli (podíl id. ½), za celkovou kupní cenu 12 330 Kč. ZM
souhlasí s prodejem pozemků st. 5512/2, p.č. 2517/1, p.č. 2517/2, vše v k.ú. Beroun
do spoluvlastnictví žadateli (podíl id. ½), a žadateli (podíl id. ½) za celkovou kupní
cenu 17 303 Kč. ZM souhlasí s prodejem pozemků p.č. 2516/1 a p.č. 2516/2, oba
v k.ú. Beroun žadateli za celkovou kupní cenu 9 282 Kč. ZM souhlasí s prodejem
pozemku st. 5946/2 v k.ú. Beroun žadatelům za celkovou kupní cenu 1 000 Kč.
ZM souhlasí s prodejem pozemků p.č. 1279/21 a p.č. 1279/22 v k.ú. Beroun
do vlastnictví žadatele za celkovou kupní cenu 36 000 Kč.
ZM souhlasí s prodejem pozemku st. 105/4 v k.ú. Beroun, za podmínky zřízení
bezúplatného věcného břemene chůze a jízdy za účelem přístupu k pozemku p.č.
6459 v k.ú. Beroun, kontejnerovým stáním na pozemku p.č. 6459 v k.ú. Beroun
a přístupu ke strojovně výtahu umístěné v č.p. 10, která je součástí pozemku st.
105/1 v k.ú a to po dobu 24 hodin denně, na dobu neurčitou, společnosti Comfia,
spol. s r.o. za celkovou kupní cenu 72 950 Kč a náklady spojené s prodejem.
ZM souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1472/29 o výměře 139 m² v k.ú. Beroun,
na základě geometrického plánu č. 6103-136/2017 žadateli za celkovou kupní
cenu 91 060 Kč a náklady spojené s prodejem.
ZM nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 209/14 v k.ú. Beroun.
ZM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 plánovací smlouvy Jižní svahy mezi městem Beroun a společností Jižní svahy, a.s. v předloženém znění.
ZM souhlasí s návrhem opatření k zajištění k zajištění provozu a přípravy podmínek pro další rozvoj venkovního koupaliště na Velkém sídlišti.
ZM bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Zavadilka ze dne 5. 10.
2017. ZM bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Zavadilka ze dne
28. 11. 2017.
ZM bere na vědomí Zápis č. 6/2017 ze zasedání finančního výboru, konaného dne
21. listopadu 2017.
ZM bere na vědomí Zápis č. 7/2017 ze zasedání kontrolního výboru, konaného
dne 4. 12. 2017, ZM bere na vědomí výsledek kontroly realizace zakázky „Veřejná
doprava pro všechny – Elektronické tabule a označníky“ a ukládá odboru majetku
a investic, aby přihlédl při své činnosti k doporučením kontrolního výboru uvedeným v bodě 3 zápisu kontrolního výboru z 4. 12. 2017. ZM schvaluje plán činnosti
kontrolního výboru (Plán kontrol) na rok 2018.
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Kulturní a společenský kalendář
Novoroční koncert sboru Bonbon
PO

1.

15:00

Českobratrská církev

Novoroční pochod Stezkou Vojty Náprstka
PO

9:30

2.

Turistický oddíl TJ Lokomotiva Beroun pořádá již 40. ročník pochodu
z Berouna do Karlštejna.

Muzeum Českého krasu

Za poznáním se vydejte i na Nový rok. Muzeum Českého krasu má pro
účastníky Novoročního pochodu vstup za 1 Kč.

3.
4.
5.
6.
7.

Bystření paměti pro seniory
ÚT

9:30

Farní charita Beroun

Zimní čas v Pohádce
ST

Galerie V Podloubí

Berounská akademie - Vesmír je krásný
ČT

17:30

Městská knihovna

Maturitní ples SOŠ a SOU Hlinky
PÁ

19:00

KD Plzeňka

Tříkrálový koncert sboru Comodo
SO

15:00

kostel sv. Jakuba

Tříkrálový koncert sboru Comodo
NE

16:30

kostel sv. Václava, Loděnice

Den otevřených dveří SZŠ Beroun
ST

10.

12:00

SZŠ Beroun

Jiří Bouda - Svět železnic
ST

17:00

Městská galerie Beroun

Den otevřených dveří - pedagogické obory
ST

11.
12.
13.
14.

8:00

OA a SPgŠ Beroun

Výstava Jaroslava Šafra
ČT

17:00

Muzeum berounské keramiky

Jo, není to jednoduché…
PÁ

20:00

Sál České pojišťovny

Medvědí narozeniny Kuby a Matěje
SO

13:00

Městská hora

Udílení cen Trilobit 2018
NE

19:00

KD Plzeňka

Klavírní recitál
15.

PO

19:00

KD Plzeňka

Don Giovanni na Ovocném trhu
PO

17:00

Galerie Holandský dům

Setkání pro rodiny pečující o lidi s demencí
16.

ÚT

Fara, Saydlovo nám.

Nejúspěšnější sportovec Berounska
ÚT

17.

17:00
18:00

KD Plzeňka

Den otevřených dveří - ekonomické obory
ST

14:00

OA a SPgŠ Beroun

Štěpán Rak
18.

ČT

20:00

Sál České pojišťovny

Trénování paměti pro každého
ČT

17:30

www.mesto-beroun.cz

Na tradičním novoročním koncertě zazní nejen vánoční koledy a písně,
ale také části Hradilovy České vánoční mše koledové.

Husovo náměstí

Turista za korunu
PO

1/2018

Městská knihovna

Lekce bystření paměti sloužící jako prevence ztráty paměti, akce je
zdarma.
Výstava výtvarných prací dětí z MŠ Pohádka potrvá do 26. ledna.
Berounská akademie zahajuje v roce 2018 přednáškou Vesmír je krásný,
a to na snímcích fotografa Pavla Pecha.
Maturitní ples studentů.
Koncert v podání loděnického pěveckého sboru. Výtěžek koncertu se
věnuje do Tříkrálové sbírky.
Koncert, při kterém uslyšíte gospely, tradicionály i lidové novoroční písně.
Střední zdravotnická škola Beroun zve na Den otevřených dveří.
Výstava litografií, exlibris a ilustrací grafika a malíře Jiřího Boudy. Výstava potrvá do 16. února.
Obchodní akademie a Střední pedagogická škola Beroun zvou zájemce
na Den otevřených dveří.
Výstava keramiky Jaroslava Šafra potrvá do 25. února.
Francouzská konverzační komedie plná nečekaných situací.
Medvědi Kuba a Matěj slaví 18. narozeniny a vy můžete být při tom.
Přijede i režisér Václav Chaloupek.
Slavnostní večer filmových ocenění za přítomnosti kamer České televize.
Kruh přátel hudby zve na klavírní recitál, na kterém se představí Kristýna
Stepasjuková.
Výstava fotografií Miroslava Sanytráka potrvá do 27. ledna.
Vzájemná výměna zkušeností, rady odborníka. Setkání je zdarma.
Vyhlášení nejlepších sportovců Berounska.
Obchodní akademie a Střední pedagogická škola Beroun zvou zájemce
na Den otevřených dveří.
Kytarový virtuoz po delší době opět vystoupí v Berouně.
Další ze série tématicky zaměřených lekcí trénování paměti pro každého.
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19.
20.
24.
25.
27.
29.
31.

Na Stojáka
PÁ

19:30

Ester Kočičková, Dominik Heřman Lev, Petr Vydra – live

Klub Labe Hořovice

Reprezentační ples Manažerské akademie
SO

20:00

KD Plzeňka

Radůza a kapela
ST

20:00

Radůza vydala nové CD a v plné síle se vrací na koncertní pódia.

Sál České pojišťovny

Tanec s Velkým Jaguárem
ČT

17:30

Cestovatelská přednáška Saši Ryvolové provede většinou významných
mayských nalezišť.

Městská knihovna

Rybářskomyslivecký ples
SO

20:00

Společný ples rybářů a myslivců, živá hudba, bohatá tombola.

KD Plzeňka

Sport ve fotografii
PO

17:00

Galerie Holandský dům

Zdeněk Izer - Autokolektiv
ST

19:00

od 20:00

5. 1. DJ Martin Šmíd, 6. 1. DJ Harwey, 12. 1. DJ Tomáš Mašek, 13. 1. DJ
Zdeněk Vranovský, 19. 1. DJ Martin Šmíd, 20.1. DJ Michal Vinický, 26. 1.
DJ Tomáš Mašek, 27. 1. DJ Harwey

Retro Bar U Madly

Leden Restaurace U Štiky
PÁ-SO

Na výstavě, která potrvá do 10. února, budou představeny sportovní
fotografie Pavla Palusky.
Vystoupení Zdeňka Izera.

KD Plzeňka

Retro večery U Madly
PÁ-SO

Tradiční ples soukromé střední školy.

5. 1. DJ Jarda Petarda, 6. 1. DJ Pupík – disco, 12. 1. Sortiment – živá
hudba, 13. 1. sobota DJ Jarda Petarda, 19. 1. DJ Jarda Petarda, 20. 1.
sobota DJ Pupík, 26. 1. Sortiment – živá hudba, 27. 1. DJ Jarda Petarda
– disco

od 20:00

Muzeum berounské keramiky nabízí pravidelně otevřené tvůrčí dílny. Dílnu můžete navštívit kdykoli v otevírací době muzea kromě úterý. Volné
místo v dílně doporučujeme předem telefonicky ověřit. Více informací na www.muzeumberounskekeramiky.cz.
Pokračující výstavy: Za bílým zlatem aneb bavlna a její využití v domácnostech našich předků (Muzeum Českého krasu v Berouně, do 2. 4.
2018), Do Anglie s Karlem Čapkem a Josef Čapek – malíř, básník spisovatel (Domov seniorů TGM v Berouně, do 28. 2. 2018), Mimikry (Muzeum
berounské keramiky, do 7. 1.), Salon berounských výtvarníků (Městská galerie Beroun, do 5. 1.)
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POŘÁDAJÍ PROGRAM PRO SENIORY

POSEDÍME,
POCVIČÍME,
KULTUROU
SE OSVĚŽÍME
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KDE: KD Plzeňka, Malý sál,
bezbariérový přístup
KDY: Pondělí od 14:00

(začínáme od 6. 1. 2018)

Aktivní protažení na židlích, jednoduché cviky, balanční pomůcky
na místě, skvělá nálada, informace o kulturním životě města.
LEKTOR:
Marcela Bergerová (cvičení na Gymnáziu J. Barranda
– Flexi bary, balanční čočky, míče, židle)

www.mesto-beroun.cz
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13. 1. 2018, 13:00

, BEROUN

STSKÉ HOŘE
MEDVĚDÁRIUM NA MĚ

TĚŠIT SE MŮŽETE NA:

POPŘÁT PŘIJDOU:

 Krmení medvědů

 Představitelé města

 Krátké narozeninové povídání,
vzpomínání a podepisování
fotografií režisérem
Chaloupkem

 Již po 18. „medvědí táta“
režisér Václav Chaloupek

 Předávání dárků

 Sladkou pozornost pro děti od
plyšového medvěda Vojty

Plakat_A3_18medvedi narozeniny.indd 1

06.12.17 22:48
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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.
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popis

Čtveřice kamarádů společně zjišťuje, že Jumanji není hra, kterou si můžete jen tak
zahrát - musíte ji přežít.
Wimbledon, 1980. Svět se těší, až uvidí tenisovou jedničku Björna Borga obhajovat
svůj pátý titul Wimbledonu.
Postavy předchozího filmu Star Wars: Síla se probouzí spolu s legendárními hrdiny
galaxie prožívají strhující dobrodružství.
Stejně jako usedá rodina zas a znovu u jednoho stolu, scházejí se členové kvarteta
tzv. soudobé hudby vždy u dalšího koncertu.
Život Katji se otřese v základech, když při bombovém útoku přichází o syna a manžela.
Viz 3. 1.
Čtvrtá část kultovní série Insidious odhalí záhadnou minulost vyhledávané parapsycholožky Elise.
Jednou se v pekle uklízelo. A pak se to stalo. Jeden čert zakopl, padl na druhého a oba
povalili kotel s hříšnou duší.
Viz 2. 1.
Do zasněženého Špindlerova Mlýna vyrážejí sestry Eliška, Katka a Magda na dámskou jízdu.
Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. To by nebylo až
tak zvláštní, kdyby Ferdinand nebyl velký býk.
Phineas Taylor Barnum (H. Jackman) je vizionář a začíná svou životní cestu vedoucí až
k hvězdnému úspěchu s prázdnou kapsou, zato však s hlavou plnou fantastických nápadů.
Hvězdně obsazený film, který vypráví pravdivý příběh Molly Bloom, profesionální
lyžařky, která se dílem osudu stala provozovatelkou tajných heren.
Příběh natočený podle skutečné události: trojice přátel se nechá přemluvit neznámým mužem, aby se spolu vydali do neprobádaných částí bolívijské džungle za tajemným indiánským kmenem.
Ginny (K.Winslet) je nešťastná bývalá herečka, která nyní pracuje jako servírka. Její
manžel Humpty (J.Belushi) se rád napije…
Viz 6. 1.
Viz 8. 1.
Filmová trilogie posledním filmem NÁPADNÍK dochází ke svému konci. Na řadě je
tentokrát rodina majitele zahradnictví.
Chcete mít lepší život? Nechte se zmenšit. Paul se to rozhodne risknout a nečekaně
tím nastartuje své největší životní dobrodružství.
MOTÖRHEAD byli vždy nejsilnější, když vyrazili na turné. Takové bylo i jejich poslední
show CLEAN YOUR CLOCK.
Náš kamarád Paddington se už šťastně usadil s rodinou Brownových a je oblíbeným
členem místní komunity.
Viz 3. 1.
Viz 6. 1.
Viz 11. 1.
Gary Oldman v roli jedné z největších osobností 20. století. Winston Churchill na počátku 2. světové války musí učinit zásadní rozhodnutí.
Pásmo oblíbených večerníčků, ukončené kvízem pro děti o ceny s dramaturgem České televize Milošem Zvěřinou. Vstupné zdarma.
Filmy, o kterých diskutovala porota v rámci udílení cen Trilobit Beroun 2018.
Skrze postavu Janiny Dušejkové sledujeme vzrůstající hrůzu malé osady na polskočeském pohraničí, ve kterém se stane několik záhadných vražd bez jasně vysvětlitelné logiky nebo motivu.
Viz 3. 1.
Viz 5. 1.
Viz 2. 1.
Viz 4. 1.
Viz 13. 1.
Chcete vědět, jak to celé začalo? A proč je trabant žlutý? Jak jsme vůbec netušili,
která bije, a nebyli si jistí, jestli dojedeme alespoň do Istanbulu?
To, co začíná jako luxusní jízda vlakem z Istanbulu do Londýna, se rychle promění v jeden z nejnapínavějších a nejzáhadnějších detektivních příběhů, jaký byl kdy vyprávěn.
Mildred Haynes zavraždili dceru Angelu. Vyšetřování vraždy se neúspěšně táhne
a Mildred se rozhodne jednat.
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci je nová česká komedie Filipa Renče, ze které vyplývá,
že co se týče lásky, tak…
Liam Neeson v roli obchodního cestujícího, jehož rutinní záležitostí je ježdění do práce právě vlakem.
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USA
USA

140
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Volný čas
Aikido Ikeda Dojo Beroun
www.aikido-beroun.cz
E-mail: mirasan@centrum.cz
Oddíl Aikido zve zájemce z řad dětí
a dospělých na pravidelná cvičení
Aikido, sebeobrany a genkikai. Cvičíme v TJ Sokol Beroun. Časy a dny
cvičení naleznete na webu www.
aikido-beroun.cz. V pátek 19. ledna
od 17:00 se uskuteční workshop,
kde uvidíte a můžete si zdarma vyzkoušet Aikido, sebeobranu, cvičení
se zbraněmi a genkikai.
Angličtina Open English
www.open-english-beroun.cz
Tel: 603 118870
Facebook – Open English Beroun
Přihlaste na angličtinu své děti na druhé pololetí. Učíme tak, aby to děti bavilo a aby měly základy do celého života.
Online kurz pro děti – lednová sleva.
Informace o všech kurzech na webu.
Angličtina pro děti
- Helen Doron English Beroun
www.helendoron.cz
Telefon: 608 980 668
E-mail: beroun@helendoron.cz
Sídlo: Pražská 108, Beroun-Závodí
Nové kurzy angličtiny pro děti již
od 2 do cca 12 let se začátkem
v lednu/únoru. Právě probíhá zápis
a ukázkové hodiny zdarma. Celá lekce probíhá pouze v angličtině, obsah
kurzů a materiály jsou přizpůsobeny
věku dětí. Klademe důraz na aktivní
používání jazyka v celých větách.

www.mesto-beroun.cz
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Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným
hudebníkem jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz.
Viz 3. 1.
Viz 19. 1.
Viz 20. 1.
Viz 13. 1.
Viz 4. 1.
Viz 18. 1.
Viz 6. 1.
Žeňa a Boris procházejí rozvodem. Jejich dvanáctiletý syn Aljoša je spíš přítěží. Nestojí o něj ani jeden, jako by jim připomínal vlastní selhání.
Viz 19. 1.
Viz 9. 1.
Užívejte si neřestí, „Alibi na klíč“ to za vás vyžehlí. „Alibi na klíč“ je kancelář, která
vymyslí a poskytne alibi na cokoliv, co chcete.
Film sleduje únos šestnáctiletého Johna Paula Gettyho III a zoufalou snahu jeho milující matky Gail přesvědčit Johnova miliardářského dědečka, aby zaplatil výkupné.
Poslední opera W. A. Mozarta byla poprvé hrána ve Vídni 30. září roku 1791 v tehdy
předměstském Divadle na Vídeňce, tedy pouhé tři měsíce před jeho smrtí.
Viz 20. 1.
Viz 19. 1.
V epickém finále trilogie Labyrint vede Thomas svou skupinu unikajících Placerů
na jejich poslední a nejnebezpečnější misi.
Viz 6. 1.
Viz 19. 1.
Viz 25. 1.
Francis Lee se ve svém citlivém příběhu milostného vzplanutí mezi anglickým farmářským synkem a rumunským migrantem dokázal vyvarovat předvídatelných
klišé.
Viz 27. 1.
Viz 11. 1.

B FITNESS - studio zdravého pohybu
www.bfitnessberoun.cz
Telefon: 777 688 016
E-mail: info@bfitnessberoun.cz
Sídlo: Beroun, Plzeňská 174/55
(na světelné křižovatce u Tiby, bývalý Čtyřlístek)
Fitness studio je zaměřené na cvičení pro ženy formou nekonečného
kruhového tréninku - bez nutnosti
rezervace. Cvičení je vhodné pro
ženu každého věku a kondice. Nabízíme také individuální tréninky
a skupinové lekce - tabata, zdravá
záda, piloxing barre, piloxing a cvičení maminek s miminky v nosítku
(šátku). Více informací na webu.
Dětský koutek Krteček
www.koutek-krtecek.cz
Telefon: 605 386 101
E-mail: petra.patricie@seznam.cz
Soukromé jesle pro děti od 6 měsíců, chůva má nejvýše 2 malé děti.
Školka pro děti od 2 let. Kroužky pro
školkové děti - tvořivá dílna každé
odpoledne od 16:00. Nutná rezervace.
Dům dětí a mládeže Beroun
Telefon: 725 506 432
E-mail: ddmberoun@ddmberoun.cz
DDM nabízí širokou škálu zájmových
kroužků pro děti, mládež i dospělé.
Jsou to keramické, chemické, výtvarné, hudební, sportovní kroužky, počítačový kroužek, modeláři aj. Každý
měsíc se v „domečku“ koná Sobotní
tvoření pro rodiče s dětmi. Tvoření
probíhá v Domě dětí a mládeže (Svatojánská 217, Beroun - Závodí).

Family Spinning Beroun
Lokomotiva Beroun, Tyršova 85
www.familyspin.cz
Telefon: 774 580 733
E-mail: e.chlumska@gmail.com
Autorizované spinningové centrum
FAMILY SPINNING BEROUN vás
zve do rodinného prostředí, kde
na vás čeká 70ti minutová lekce
spinningu (60 minut spinning +
10 minut protažení) nebo lekce
SPINBODY (spinning + posilování
nebo zdravotní cvičení + závěrečné
protažení). Více informací najdete
na webu.
Flexy - bary + balanční čočky
+ míče + židle
Telefon: 608 885 182
E-mail: marcela.bergerova@seznam.cz
sídlo: Gymnázium, vchod ze dvora
Po 19:00 – 20:00 a Čt 18:00 –
19:00. Kondičně - rehabilitační
cvičení, zaměřené na hluboký stabilizační systém, předcházení pádům
a odblokování negativních nálad.
Používám FLEXY - BARY, velké
a malé míče, balanční čočky, židle,
popruhy.
Jazyková škola Hany Vavrečkové
www.jshv.cz
Telefon: 311 625 804
E-mail: skola@jshv.cz
Garantujeme max. 10 osob ve skupině. Je-li volné místo, můžete do kurzu kdykoli přistoupit (cena kurzu
bude snížena o již odučené hodiny).
Náhledy zdarma - přijďte si kurz nejprve vyzkoušet! Slevy 50 % v rámci
akce „Chodí celá rodina!“.

Jazyková škola
PaedDr. Henrietty Mottlové
Plzeňská 95, Beroun
www.jazykovaskolaberoun.cz
Telefon: 724 358 518
E-mail: henrietta.mottlova@seznam.cz
Kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, italštiny, ruštiny,
češtiny pro cizince a další. Konverzační kurzy s rodilými mluvčími. Příprava
na státní a mezinárodně uznávané jazykové zkoušky, Cambridge zkoušky,
k přijímacím zkouškám na střední
a vysoké školy, na státní maturitu.
Doučujeme předměty ZŠ, SŠ a VŠ.
Novinky a hodnocení od studentů
najdete na našem Facebooku.
Kundalíni jóga - Pro zdraví a radost
kundalinijogaberoun-cz.webnode.cz/
Telefon: 777 216 096
E-mail: kjberoun@gmail.com
Nový kurz od 17. 1. v Yogaway. Lekce vám pomůžou k pružným zádům,
silné imunitě, dobře fungujícímu
nervovému a reprodukčnímu systému. Kurz je vhodný pro začátečníky
i pokročilé. Na kurz je potřeba se objednat a rezervovat si místo.
Lesní klub Studánka
www.lkstudanka.cz
Telefon: 777216096
E-mail: lsms.beroun@gmail.com
Lesní klub Studánka zve na Den otevřených dveří 24. 1. od 8:30 do 11:30.
Průvodci a děti provedou programem
školky a školy v zimě. Více informací
na webu. Maminky s dětmi do tří let
zveme do Klubu Jozífek. Objednat
nejpozději den předem.
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Matematika - příprava na přijímačky
www.matematika-beroun.cz
Telefon: 776 031 692
E-mail:
zitkova@matematika-beroun.cz
Sídlo: Úzká 112/2, Beroun – Závodí
Otevíráme nové intenzivní kurzy matematiky pro 5. a 9. třídu
zaměřené na přijímací zkoušky
na střední školy: leden-březen
2018. Rezervujte si místo co nejdříve, počet dětí ve skupině je
omezen. Více informací na webových stránkách.
Městské školní hřiště Hlinky
www.berounskasportovni.cz
Telefon: 311 740 153
Hřiště slouží berounským školákům
i široké veřejnosti a je určeno pro
lehkou atletiku, hokejbal, in-line
hokej, florbal, malou kopanou, házenou, tenis, stolní tenis, basketbal, volejbal, nohejbal i streetbal.
Zařízení půjčuje sportovní potřeby,
poskytuje sportovcům zázemí. Díky
osvětlení v areálu je po předchozím
objednání možné sportovat i ve večerních hodinách. V zimě je v nabídce mimo jiné stolní tenis. Rezervace
telefonicky.
Miniškolička Sokolík
www.detskyklubsokolik.cz
Telefon: 606 917 991
E-mail: sokolikberoun@seznam.cz
Jsme soukromá miniškolička pro
děti již od 1 roku. Rádi pomůžeme
vašim nejmenším v nové životní etapě, usnadníme jim zvykání
na nové prostředí, nové kamarády a hlavně pomůžeme v nejtěžší
a nejdůležitější fázi a to odpoutání
se od maminek.
Samaya, jógové studio pro setkávání
www.samaya.cz
Telefon: 605 583 469
E-mail: michaela@samaya.cz
Od ledna se v kurzech uvolnilo pár
míst, zavolejte. Pravidelně si můžete dopřávat i profesionální masáže.
Všechny informace o jednotlivých
kurzech najdete na webu studia.
Spiritcentrum
Plzeňská 485, Králův Dvůr
www.spirityoga.cz
Telefon: 727880590
E-mail:
spirit.centrum.yoga@gmail.com
Přihlaste se do kurzu Slow Dynamic
jóga, nebo Jemná Hatha jóga či
Večerní Hatha jóga. Vyberou si začátečníci i pokročilí. Více informací
na webu. Registrace: www.spirityoga.cz/index.php/ kalendar
Sport Eden Beroun
Pod Homolkou 1482, Beroun
www.sporteden.cz
Telefon: 724 774 353
E-mail: info@sporteden.cz
Dětská golfová akademie: určena je
dětem od 5 let. Účastníci mají volný
vstup na tréninkové plochy, putting
green a na driving range včetně míčků, jedenkrát nebo dvakrát týdně
trénink s profesionálním trenérem
a zapůjčení golfových holí zdarma.
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Dětská tenisová akademie: zaměřena na děti a mládež od 5 do 16
let. Florbalový oddíl Sport Eden Beroun: florbalový oddíl má k dispozici
multifunční halu sportovního centra
a zaměřuje se především na práci
s dětmi ve věku od 6 do 16 let, ale
i na dospělé.
Sportovní stadion
2. ZŠ a MŠ Beroun
Telefon: 311 622 572, 702 071 312
E-mail: hriste@2zsberoun.cz
Možnost pronájmu kurtů: tenis,
softtenis, volejbal, nohejbal, basketbal, malá kopaná, běžecká dráha,
trampolína, boccia. Areál je v týdnu
otevřen od 15:00 do 21:00 hod.
Na sobotu či neděli je nutno si
kurt objednat dopředu. Objednávka
dopředu je možná i v týdnu. Kurt
bude potom určitě váš. Miniposilovna také k dispozici. Možnost sprch,
šaten. Půjčujeme rakety, míče apod.
Objednávky telefonicky po 15:00
nebo e-mailem.
Super Kruháč

Klub důchodců slavil Mikuláše s dětmi

D

esítky členů berounského klubu důchodců se sešly na Mikulášském setkání. O skvělý program se postaraly děti z MŠ Tovární,
kterým pak Mikuláš s andělem nadělili zasloužené sladké odměny.
Členové klubu důchodců se scházejí pravidelně a pořádají i řadu zajímavých výletů. V závěru roku si společně užili ještě vánoční setkání. n

www.superkruhac.cz
Telefon: 777 132 578
E-mail: michal@superkruhac.cz
Už jste vyzkoušeli čím dál oblíbenější Super Kruháč? Kruhový trénink
pro každého, kdo se chce cítit a vypadat super. Široká nabídka tréninků pro začátečníky i pokročilé. První
vstup zdarma!
Těhotenská jóga
kundalinijogaberoun-cz.webnode.cz/
Telefon: 777216096
E-mail: kjberoun@gmail.com
Pravidelné lekce jógy pro budoucí
maminky. Na lekci se zaměřujeme
na ztišení, prohloubení dechu, udržení pružného těla a pozitivní energie. Hodina má dynamickou fázi,
střídající se s klidnými, meditací
a relaxaci.
TJ Lokomotiva Beroun z.s.
www.lokomotivaberoun.cz
Telefon: 311 626 950
E-mail: info@lokomotivaberoun.cz
Otevřeno PO - PÁ 8:00 až 22:00, SO
a NE 8:00 až 20:00. Trvale snížené
ceny na slender stoly a vacushape! Možnost platby kartou. Přehledy oddílů a akcí pro veřejnost
na webu.
TJ SOKOL BEROUN
www.sokolberoun.estranky.cz
Telefon: 311 626 389
email: sokol.beroun@gmail.com
Informace a cvičební hodiny jednotlivých oddílů najdete na webu.
Turistický oddíl Trilobit Beroun
www.tomtrilobit.webnode.cz
Telefon: 604 503 859
E-mail:
katerinafrdlikova@gmail.com
Přijímáme nové členy od 8 do13 let.
Jezdíme na výpravy, táboříme, přecházíme hory a zajímáme se o naše
okolí. Umíme si poradit v krizových
situacích, postavíme přístřešek
a rozděláme oheň u kterého si zazpíváme plno písniček.

Nová kniha se zaměřila na umění v Berouně

V

Muzeu Českého krasu se uskutečnila autogramiáda a následně
beseda s autorem nové knihy Umění v Berouně Marcelem Fišerem. Publikace čtenáři přiblíží umění ve veřejném prostoru. Zájemci
zde najdou například informace o obou berounských branách, výzdobě
budovy radnice, ale například i o monumentálních vitrážích na vlakovém nádraží. Kniha je k dostání v berounských knihkupectvích. n

Leden v Domově seniorů TGM Beroun
Čtvrtek 4. 1. od 14:30 Topinkování
Středa 10. 1. od 14:30 Nástup křesťanství - beseda s farářem p. Vymětalem
Čtvrtek 18. 1. od 14:30 společenská hra Bingo
Pátek 19. 1. od 15:00 vystoupení Cirkus Eduardo
Pondělí 22. 1. od 15:00 ukázka výcviku psů pod vedením p. Čermáka
Čtvrtek 25. 1. od 14:30 společenská hra Kufr
Dále také zveme veřejnost z řad seniorů na pravidelné odpolední akce:
Pátek 14:30 – 15:30 Zpívání pro radost
Každý den od 7:00 do 19:00 jsou zpřístupněny výstavy: Fotograf Vladimír Radil, dále Do Anglie s Karlem Čapkem a Josef Čapek – malíř,
básník spisovatel.
Úplný týdenní program naleznete na: www.seniori-beroun.cz
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Tentokrát můžete porovnat, jak zub času zapracoval na Závodí.

Seriál ke 100. výročí vzniku republiky (2. díl)

Aprovizace a rekvizice
Tyto dva do té doby téměř neznámé pojmy se mezi lidmi rozšířily během války. Znamenaly zajištění výživy obyvatelstva a za tím
účelem nucené zabavování potravin u zemědělců za úředně stanovené ceny. Během posledního válečného roku se výrazně zhoršila starost s výživou obyvatelstva, jejíž zajištění zůstávalo v rukou městských úředníků, kteří s tak obřím úkolem neměli žádné
zkušenosti.

K

dyž v lednu 1918 na berounské radnici vznikla komise
kvůli zajištění mléka pro malé
děti, místní opoziční tisk jedovatě
poznamenal: „Tak komisi bychom
tedy měli…“ Narážel tím na byrokratický způsob řešení problémů
a zkušenosti s činností v podstatě
nejdůležitějšího úředního orgánu
ve městě – aprovizační komise, jejíž
úkolem bylo zajistit výživu obyvatelstva a příslušnou kvótu potravin
pro armádu. Vznikla již v roce 1915,
předsedal jí starosta města a zasedali v ní většinou podnikatelé, živnostníci a sedláci. Sociální empatie
vůči nejpočetnější vrstvě berounského obyvatelstva, totiž dělníkům,
se u některých členů blížila nule
a zřejmě z toho vyplývala i nepříliš
aktivní činnost tohoto klíčového
sboru. Mnohým totiž nedával spát
spíše zvyšující se dluh města než
hladovění mnohých spoluobčanů.
A  tak v lidové kuchyni pro chu-

dé, zřízené a financované radnicí,
v zimě 1917/18 nejprve zmenšili
porce, které už předtím byly nedostatečné, později je nechali zvýšit,
ale zvedli cenu o 40 %, což vyvolalo
tak bouřlivé protesty, že nakonec došlo k únosnému kompromisu. Přitom lidová kuchyně, umístěná v hotelu U Grünwaldů čp. 96 pod Horní
branou, zajišťovala polévku až pro
tisíc osob denně. Na druhou stranu
je třeba vzít v úvahu, že během roku
1918 už zásobovací situace nabyla
hrozivých rozměrů a jakákoli jiná
aprovizační komise by asi nebyla
o moc úspěšnější. Tím spíše, že vojenská správa podle potřeby občas
odebírala městu část přiděleného
kontingentu obilí nebo brambor.
Kritická situace v zásobování
vyvrcholila v květnu, tedy v období
přede žněmi. Aprovizační komise snížila příděl chleba a mouky
na pouhou polovinu, protože už
jí nic jiného nezbývalo. To vyvola-

lo hněvivou odezvu berounských
žen, které se srotily na náměstí
a u starostova domu. Asi 150hlavý
dav se zmocnil zásob lidové kuchyně. Nebylo to ostatně poprvé, co
zdejší ženy tak radikálně vystoupily ve snaze nakrmit své rodiny.
Už v dubna 1917, během schůze
aprovizační komise se shromáždily
před radnicí hladové ženy a žádaly
o mouku. Starosta odmítl pozvat
jejich zástupkyně, a tak se rozčilené
ženy pozvaly samy, vnikly až do radnice, odkud je násilím muselo vyvádět četnictvo. Deset z nich pak
stanulo před soudem, z nich šest
skončilo na dva či tři dny ve vězení.
Nouzové zásobování prostřednictvím aprovizační komise se ale
netýkalo jen potravin, ale také
tuků, bot, šatstva, uhlí, dříví, petroleje apod. Abnormální požadavky
armády vedly k nedostatku všeho.
Toho využili někteří podnikaví živnostníci k hromadění zásob a prodeji za vysoké ceny na černém trhu.
Tak vznikl novotvar keťas (z něm.
Kettenhändler), doslova řetězový
obchodník, šmelinář.
Aprovizační komisi neměli v lásce ani sedláci. Válečné hospodářství
znamenalo totální kontrolu: nařizovalo se, kolik a co má který sedlák pěstovat a chovat, následně se
prováděly rekvizice potravin na jednotlivých hospodářstvích za úřední

ceny, které nebraly v potaz válečnou
inflaci. Snaha byrokratů o absolutní
kontrolu ekonomiky selhala. Vedla
- a nejen v zemědělství - ke vzniku
černého trhu. Mnozí z hospodářů
vymýšleli důmyslné úkryty, aby před
komisaři uchránili alespoň část
sklizně. Ta pak bývala předmětem
čilého směnného obchodu, inflační
peníze totiž rychle ztrácely hodnotu.
Některé statky si za války polepšily,
jiné z ní vyšly těžce zadluženy – to byl
také případ největšího berounského
velkostatku židovské rodiny Kohnů,
který stával na místě býv. okresního
úřadu (naproti poště). Ten kvůli rozsáhlým rekvizicím potravin, dobytka
a koní pro armádu zabředl do značných dluhů, už se nevzpamatoval
a později zanikl.
Vagóny s obilím proudily do Rakouska. Tento nucený export klíčových komodit pro výživu Rakušanů a pro potřeby války, o jejímž
smyslu v té době pochybovali i ti
největší militaristé, vyvolával odpor
a nenávist ke stávajícím státním
autoritám. Nikoli náhodou se první
opatření během vzniku republiky
týkalo okamžitého zastavení vývozu
potravin z českých zemí. Na zrušení
aprovizace a přídělového lístkového
systému v zásobování si ale občané
nového státu museli počkat více než
dva roky. Jiří Topinka, Státní okresní
archiv Beroun n

Slavní Berouňané: Rodina Proškových zanechala v Bulharsku nesmazatelnou stopu

B

ulharské dějiny do značné míry ovlivnili
Češi, některé prameny dokonce hovoří
o české kulturní okupaci. Mezi nejslavnější
osobnosti patřila rodina Prošků pocházející
z Berouna, dva bratři a dva bratranci.
Jako první po roce 1877 odcestoval inženýr Jiří Prošek, rodák z Berouna, který přijel do Bulharska budovat železnici. Za ním
po čase přišel bratr Teodor (bulharsky Bogdan), pak i bratranci Josef a Václav. Stavěli
mosty, železnice, ale také pivovar. A také se
starali o urbanistické plány a rozvoj měst,
zejména Sofie. Mezi nejznámější dochované
památky po rodině Prošků patří dva mosty
v Sofii, Orlí a Lví. A samozřejmě by to ne-
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byli Češi, kdyby si do ciziny nepřinesli lásku
ke zlatému moku. V Sofii Proškové postavili
v letech 1881 až 1884 vlastní pivovar. Proškovo pivo se stalo jedním z nejkvalitnějších
a nejvyhledávanějších piv v Bulharsku. Krátce po jeho otevření se pivovar stal prvním
dvorním dodavatelem knížete Ferdinanda I.
Proškovi jsou dodnes v Bulharsku legendárními osobnostmi. Ale stopy zanechali
i v Berouně. Na Závodí je po jednom z nich
pojmenovaná ulice: ing. Proška. Konkrétně se
vztahuje k Václavu Proškovi, který projektoval
a postavil železniční tratě a mosty v Bulharsku a navíc podoporoval česko – bulharské
vztahy. n

n Pivovar Proškových.

zdroj propackmagazine.bg
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Zdeněk Veselý se stal
novým ředitelem MKC
O

d 5. prosince je novým zastupujícím ředitelem Městského kulturního centra Zdeněk
Veselý. Nahradí tak Kateřinu
Masopustovou po době její mateřské dovolené. Zdeněk Veselý
byl doposud zaměstnancem MKC
a s jeho chodem je tak podrobně
seznámen. „Budu i nadále pokračovat v linii, na kterou je MKC
nastavené včetně jednotlivých již
zaběhnutých akcí. Chtěl bych nyní
rozšířit spolupráci s místními
poskytovateli kultury. Zaměříme
se i na příspěvkové organizace
a spolky ve městě, kterým chceme
nabídnout servis, v případně zájmu a v mezích možností pomáhat
s jejich akcemi,“ uvedl Z. Veselý. n

Trilobit 2018: Zatěžkávací zkouška
pro ZUŠ Václava Talicha

J

Don Giovanni na Ovocném trhu

V

Galerii Holandského domu
představí Miroslav Sanytrák
své umění. Těšit se můžete na reportážní fotografie, které byly pořizovány při rozhovorech s umělci
v průběhu 20 let v těžkých svě-

Sport ve fotografii

P

avel Paluska je znám návštěvníkům zejména kulturních a sportovních akcí v Berouně, Králově Dvoře a přilehlém
okolí. Fotografii se věnuje dlouhá
léta. V Holandském domě vystavoval v roce 2015 fotografie
z Halového ME v atletice (Praha
2015). Na jeho nové výstavě v galerii Holandského domu budou
představeny sportovní fotografie
z fotbalových a florbalových utkání, boxu, koní, skateboardingu
a další. Fotografie byly pořízené
převážně na sportovištích berounského regionu. Návštěvníci
se mohou těšit také na malé překvapení, které bude odtajněno při
vernisáži. Výstava bude zahájena
29. ledna v 17:00 a potrvá do 10.
února. Alena Šustrová n
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telných podmínkách kaváren, divadel či restaurací a nebyly dále
digitálně upravovány. Snímky
vznikaly pro stejnojmennou knihu autorky Marie Kronbergerové,
kterou bude možné po dobu výstavy v galerii zakoupit. Výstava
bude zahájena 15. ledna v 17:00
a potrvá do 27. ledna. Alena
Šustrová n

iž tradičně pracuje na ZUŠ Václava Talicha v Berouně dětská
porota, která hodnotí audiovizuální tvorbu pro děti a mládež. V lednu na slavnostním předávání Cen
Trilobit v sále berounské Plzeňky
vyhlásí nejúspěšnější dílo určené
pro dětské diváky, cenu dětské poroty Berounský medvídek.
Letošní slavnostní večer Cen
Trilobit bude pro Základní uměleckou školu Václava Talicha naprosto jedinečný. Tématem celého
večera je totiž postava dirigenta
Václava Talicha, který prožil v Berouně velkou část svého života
a jehož jméno nese i naše umělecká škola. Hostem večera bude

dirigent, houslista a pedagog Jan
Talich.
O hudební doprovod slavnostního předávání cen, který bude
přenášen v přímém přenosu Českou televizí ČT Art, se postará přes
dvacet žáků hudebního oboru školy. V ZUŠ Václava Talicha se vyučuje
i taneční a výtvarný obor, a tak se
role hostesek na pódiu ujmou malé
baletky, výstavní prostory a scénu
kulturního domu Plzeňka oživí obrazy žáků výtvarného oddělení, kteří tvořili na téma dirigent a hudba.
Slavnostní večer se koná 14. ledna 2018 v Kulturním domě Plzeňka
v Berouně a sledovat jej můžete
na ČT Art. Andrea Borovská n

Jiří Bouda představí Svět železnic

P

Přání
do nového roku

rvní výstava nového roku
v Městské galerii Beroun
představí dílo Jiřího Boudy, syna
malíře a ilustrátora Cyrila Boudy.
Hlavním námětem jeho obrazů,
ilustrací, grafik a exlibris jsou
technika a hromadná doprava,
hlavně železniční. Jiří Bouda zachycoval parní lokomotivy, vlaky,
opuštěná nádraží. Známý je unikátní grafický soubor lokomotiv obsahuje všechny významné parní a dieselové stroje, které jezdily
na českých kolejích. Z jeho děl čiší
klid a romantismus.

Jiří Bouda je výjimečná osobnost výtvarného umění druhé
poloviny 20. století. Ke konci svého života ilustroval také trilogii
železničních pohádek Roberta
Drozdy. Suverénně ovládal všechny grafické techniky, zejména barevnou litografii, kde se přiblížil
výrazu klasické malby.
Přijďte na výstavu nazvanou
Svět železnic, kde uvidíte všechny oblasti tvorby Jiřího Boudy.
Vernisáž výstavy, která potrvá
do 16. února, se koná 10. ledna
od 17:00. Jana Forejtová n

S

vaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská
organizace Střed. Kraje, p.s. a Základní organizace p.s. Beroun přeje svým členům a přátelům hezké
prožití vánočních dnů a do Nového
roku pevné zdraví a spokojenost
jak v pracovním, tak i osobním
životě. Současně děkuje MěÚ Beroun za podporu jejich činností.
Dagmar Radilová n
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Den otevřených dveří Střední
zdravotnické školy Beroun

S

třední zdravotnická škola
Beroun, Mládeže 1102 zve
na Den otevřených dveří, který
se uskuteční ve středu 10. ledna
od 12:00 do 16:30. Ve školním
roce 2018/2019 otevíráme maturitní studijní obory: zdravotnický
asistent (praktická sestra) a sociální činnost. Proč studovat na SZŠ
n V jídelně Domova penzionu pro seniory vystoupily dámy z skupiny
Garsilama, které tančí řecké tance. Ukázka se obyvatelům velmi líbila
a tanečnice sklidily mohutný potlesk. DPD Beroun

n V Domově seniorů TGM Beroun se konaly Vánoční trhy. Přišli se na ně
podívat nejen klienti a zaměstnanci, ale také veřejnost. Simona Tobišková

Beroun? Stipendium pro každého
žáka (oboru ZA), není povinná
maturita z matematiky. Od února
2018 nabízíme přípravné kurzy
k přijímacím zkouškám – info a přihláška na www.szsberoun.cz. Školu
můžete kontaktovat telefonicky:
311 623 527, e-mailem: sekretariat@szsberoun.cz. SZŠ Beroun n

Podpořte Tříkrálovou sbírku

T

říkrálovou sbírku, největší
dobrovolnickou akci v zemi,
již osmnáct let pořádá Charita
ČR. Výnos sbírky na Berounsku
bude letos určen na podporu
terénní péče o staré a nemocné.
Jedná se klienty, kteří využívají péči ve svých domácnostech,
prostřednictvím charitní pečovatelské a asistenční služby Charity
Beroun. Od 1. do 14. ledna 2018
můžete v Berouně a okolí potkat
skupinky králů v kostýmech, děti
předškolního věku i starší, jako
každý rok vás mohou navštívit
i koledníci ve skautském kroji ale
i bez kostýmu. Vedoucí má u sebe
svůj občanský průkaz a průkaz
vedoucího skupiny koledníků
s údaji o sobě a čísle kasičky. Dále
u sebe má osvědčení o oznámení
sbírky vydané Magistrátem hl.

m. Praha. Koledníci budou mít
připnutý kulatý odznáček s logem
sbírky a s sebou balené cukry
a tříkrálové kalendáříky a hlavně
tříkrálovou pokladničku. Jitka Papežová n

Předsevzetí dobré vůle

Z

n Mateřská škola v Berouně na Závodí spolupracuje s Domovem seniorů
TGM. Babičky do mateřinky jezdí číst dětem pohádky a hrát si s nimi. Tentokrát babička Petrboková napletla pro naše panenky a medvídky oblečky a společně s dětmi pak zdobily stromeček na dvoře. Hana Hrabáková

Nové příležitosti mladé generace

V

tomto školním roce se SOŠ a SOU Beroun-Hlinky zapojila se
společností Porsche ČR do projektu QHERO na podporu mladých talentů v autobranži. Cílem této aktivity je motivace žáků
k aktivnímu zájmu o praxi a obor karosář a automechanik. Zapojením do tohoto projektu získává škola udržení znalostí a dovedností pedagogů „stále v obraze“, žáci mají příležitost zažít další možnosti motivace a odměňování. Navíc se touto cestou daří pomáhat
žákům plnit si své sny. Eva Jakubová n
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ačátkem roku se snažíme
změnit to, co se nám v tom
starém nedařilo, nevedlo, na co
jsme neměli čas či sílu. Prostě
udělat pro sebe i své okolí něco
dobrého. Snad
právě proto jsme
v tomto období
citlivější i k potřebám těch, kterým osud nedopřál zdraví, dobré
zázemí či střechu
nad
hlavou.
O všechny tyto
lidi se v našem
regionu staráme
celý rok. V loňském roce jich bylo 1400! Abychom těmto potřebným mohli
pomáhat a mimo samotné péče
jim aspoň malou měrou mohli
nabídnout to, co je běžně bráno jako samozřejmost, snažíme
se oslovit všechny lidi, kterým
nejsou životy lidí v jejich okolí

lhostejné. Pro všechny z vás,
kteří nás v naší snaze chtějí
podpořit a mít na všem tak svůj
podíl, jsme připravili možnost
rychlé a účinné pomoci. Kdykoliv
během roku stačí napsat DMS
DOBRAVULE 90
na číslo 87777
pro jednorázovou platbu, či
DMS TRV DOBRAVULE 30 (60
nebo 90) pro
opakovanou či
celoroční platbu.
Můžete si být
jisti, že tento dar
bude pomáhat skutečně potřebným. Každý z nás někdy potřebuje projev dobré vůle. Záleží jen
na nás, kolik jí sami dokážeme
vyslat do svého okolí. Přeji Vám
a Vašim blízkým, aby Vám nový
rok přinesl vše dobré. Petr Horák,
ředitel Charity Beroun n
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Nová telefonní čísla
Městského úřadu Beroun
Kancelář tajemníka:

Šmídová Jitka, DiS.

Stančíková Petra

311 654 311

Benáková Kamila

311 654 308

311 654 389
974 872 674

Vacková Jaroslava

311 654 389
974 872 674

Odbor správní
a obecní živnostenský úřad:
Oddělení obecní živnostenský úřad:

Výuku ve škole zpestří
preventivní programy
Ř

adu preventivních programů nabízí svým žákům 2. ZŠ
a MŠ Beroun. Na 1. stupni školy se věnují dopravní výchově,
etické výchově, finanční gramotnosti, prevenci požární ochrany,
pracuje se s Úmluvou o právech
dítěte. Na 2. stupni se řeší prevence v širším slova smyslu
včetně předcházení rizikovému
chování i zneužívání návykových

Jirátová Martina

311 654 373

Lázničková Monika

311 654 372

Králová Ladislava

311 654 375

Šetková Jitka

311 654 371

Roztočilová
Martina Mgr.

311 654 379

Mikulová Ivana

311 654 377

Sklenářová Věra Bc.

311 654 376

Burnotte Soňa

311 654 378

látek. Probírá se například téma
šikany a kyberšikany, zdravého životního stylu, bezpečnosti
i první pomoci, žáci se věnují
psychorelaxačním hrám a budování zdravého třídního kolektivu.
Při tvorbě projektů škola aktivně
spolupracuje s Městským úřadem Beroun a pracovníky prevence z integrovaných záchranných složek. Jana Šopejstalová n

Oddělení přestupků a správních
deliktů:
Kučerová Miluše Ing.

311 654 313

Nováková Pavla

311 654 312

Šopíková
Dagmar Ing.

311 654 312

Kouřilová Helena

311 654 316

Koptík Tomáš Ing.

311 654 314

Brucková Kamila

311 654 320

Kapalová Iveta

311 654 323

Básnířka představí
Oka mžiky

Malecký František

311 654 318

Soukup Martin Ing.

311 654 331

Špačková
Simona Bc.

311 654 322

veme vás na první literární večer v novém roce 2018. V úterý 30. ledna vystoupí v čítárně MIC
na Husově náměstí 69 berounská básnířka Kateřina Mašatová
a představí svou sbírku básní Oka
mžiky. Večerem provázejí Lenka
a Peter Kuharovi. (lkd) n

Chotětická Barbora

311 654 315

Z

Odbor dopravy a správních agend:

974 872 674
Fremundová Ludmila

311 654 383
974 872 675

Křikavová Marcela

311 654 383
974 872 676

Vosyková Naděžda

311 654 383
974 872 677

Šmíd Miroslav

311 654 381
974 872 673

Kadeřábková
Vladimíra

311 654 385

Blahovská Andrea

311 654 385

974 872 671
974 872 671

Konvalinková
Vladimíra

311 654 385

Georgievová Eva

311 654 385

974 872 672
974 872 671

Humlová Eva

311 654 385
974 872 672

Vopátková
Simona Bc.

311 654 385
974 872 672

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:
Marková Marie Bc.

311 654 340

Míchalová Ladislava

311 654 335

Oddělení sociálních služeb,
zdravotnictví, prevence a ekonomiky

311 654 330

Brůnová Iveta

311 654 329

Dvořáčková
Markéta Bc.

311 654 336

Nedvěd Jaromír Mgr.

311 654 319

Zelenková Zuzana

311 654 352

Hrušková Renata Bc.

311 654 337
311 654 345

Oddělení pozemních komunikací
a správy dopravy:
Drexler Petr

311 654 317

Chramostová
Květuše Mgr.

Kubáň Karel

311 654 324

Ludvíková Iva Mgr.

311 654 363

Sokolová
Kamila Ing.

311 654 325

Boldová Alena

311 654 355

Havel Jiří

311 654 327

Petrášková Jana

311 654 328

Miláček Jiří

311 654 326

Milerová Dana

311 654 309

Peterka Tomáš

311 654 310

Svobodová Gabriela
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311 654 389

Jerling Miroslav Mgr.

Oddělení správních
a dopravně správních agend:

n Město Beroun a poskytovatelé sociálních služeb uspořádali v Kulturním domě Plzeňka 11. ročník Vánočního jarmarku. Součástí programu
byla i pohádka pro děti a ukázka práce městské policie. Návštěvníci se
mohli seznámit s jednotlivými organizacemi působícími v oblasti sociálních služeb a navíc si zakoupit zajímavý dárek nebo vánoční dekoraci.

Zbuzková Světluše

Hrudková Lenka
Šebková Iveta
Hoskovská Monika

Mikásková Milena Ing. 311 654 351
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Stibalová Milena Bc.

311 654 357

Škachová Kamila Bc.

311 654 339

Dondová Naděje Mgr.

311 654 349

Slabochová
Ivana Mgr.

311 654 348

Procházková Iva Mgr.

311 654 362

311 654 382

Uxová Jana

311 654 350

974 872 678

Redzinová Radka Bc.

311 654 354

311 654 382

Sedláčková Iva, DiS.

311 654 360

974 872 678

Tůmová Michala Mgr.

311 654 361

311 654 389

Rjabcová Zdeňka

311 654 359

974 872 674

Žáčková
Bronislava Mgr.

311 654 358

311 654 389
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Sportovce čeká velký den
T
aké v letošním roce se
v Kulturním domě Plzeňka
uskuteční slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců
Berounska. Již 16. ledna budeme znát, kdo tentokrát uspěl
v kategoriích kolektivy mládeže
a dospělých a jednotlivci mládež

a dospělí. Udílet se bude opět
Cena města Beroun a dozvíme se,
koho čtenáři zvolili hvězdou Berounského deníku. Výsledky ankety přineseme v příštím vydání
Radničního listu a najdete je také
společně s fotogalerií na webu
www.mesto-beroun.cz. n

Moderní korejské bojové umění slaví úspěch

Š

kola Ge-Baek Hosin Sool,
která působí také v Berouně,
se na podzim zúčastnila dvou významných závodů v moderním korejském bojovém umění TaekwonDo ITF. V říjnu na sportovce čekalo
2. kolo soutěže středisek talentované mládeže. Úspěch mohli slavit členové z Berouna, mezi nimi
zazářili například Eliška Fuxová
(1. místo ve sportovním boji a v sestavách), David Sahula (1. místo
za sportovní boj) a Diana Fuňová
(3. místo za sportovní boj).

V listopadu následovalo Mistrovství České republiky, na kterém se škola Ge-Baek Hosin Sool
pošesté v historii stala nejúspěšnější školou soutěže. Z berounské skupiny uspěli Tereza Sejkorová (1. místo ve sportovním boji
a silového přerážení, 2. místo ze
sestav), Ivana Sahulová (1. místo
ve sportovním boji, 2. místo ze
speciálních technik), Eliška Fuxová a David Sahula obhájili své pozice z předešlého závodu. Katrin
Dejlová n

Starosta se setkal s úspěšným plavcem

S

tarosta Berouna Ian Kůs přijal ve své kanceláři úspěšného berounského plavce Tomáše Ludvíka. O jeho sportovních úspěších
se pravidelně dozvídáte z Radničního listu a není ani tajemstvím, že
jeho ambice směřují k olympiádě. Starosta proto mladému plavci popřál
mnoho úspěchů, a to nejen ve sportu, ale i ve škole, protože Tomáše
na jaře čeká maturita a přijímací zkoušky na vysokou školu. n

Vodovody a kanalizace Beroun opět
přispěly na plavecký výcvik dětí

J

iž od roku 2013 přispívá
společnost Vodovody a kanalizace Beroun částkou 90 tisíc
Kč na plavecký výcvik dětí mateřských a žáků základních škol
v Berouně. V letošním školním
roce se na podzim plaveckého
výcviku zúčastnilo 290 dětí ze
všech čtyř berounských základ-

ních škol a také 60 dětí z Mateřské školy Sluníčko Beroun a Mateřské školy Beroun – Závodí.
Plavecká výuka probíhá v Městském plaveckém areálu Tipsport
laguna. Od letošního školního
roku je navíc plavání součástí
školního vzdělávacího programu
pro základní školy. n

Berounští členové Aikida se účastnili stáže v Polsku

Č

lenové oddílu Aikido Ikeda Dojo Beroun se o víkendu 18. a 19. listopadu
zúčastnili každoroční mezinárodní stáže Aikido měst Beroun, polského
Brzegu, a francouzského Bourg en Bresse. Setkání, které se pravidelně koná
již od roku 2007, se tentokrát uskutečnilo v partnerském městě Brzeg a setkání sportovců si nenechal ujít ani starosta Jerzi Wrębiak. Miroslav Šmíd n

Berounští plavci
Zimní přebor
Středočeského kraje žactva
ne 18. 11. se berounská plavecká výprava TJ Lokomotiva
Beroun vydala do Mladé Boleslavi
na Zimní přebor Středočeského
kraje žactva, odkud si přivezli 49
medailí z individuálních závodů a tři
ze štafet.
Výsledky: Tomáš Míka (1. místo
za 200m VZ, 100 a 200m prsa, 100,
200 a 400m PZ, 2. místo za 200m
znak a 50m VZ, 3. za 100m znak),
Tadeáš Neliba (1. místo 100 a 200m
motýlek , 2. místo 100m a 400m
PZ a 400m VZ, 3. místo 200m PZ
a 1500m VZ), Lukáš Uxa (2. místo 100
a 200m prsa, 3. místo 200m motýlek),
Marek Kind (1. místo 100 a 200m
prsa, 3. místo 1500m VZ), Jiří Sabo
(1. místo 200m motýlek, 2. místo
200m znak a 100m motýlek, 3. místo
400m VZ), Jakub Prošek (1. místo 100
a 200m znak, 2. místo 100 a 200m
PZ, 3. místo 200m VZ, 400m PZ, 100
a 200m prsa), Štěpán Palata (1. místo
100 a 200m prsa, 200m motýlek, 100
a 200m PZ, 2. místo 50 a 100m VZ,
100m motýlek), Jan Valečka (1. místo
100 a 200m znak, 2. místo 200m prsa

D

a 100m PZ, 3. místo 400m PZ, 200m
VZ a 200m motýlek).
Zimní mistrovství ČR
imního mistrovství České republiky dorostu a dospělých se
účastnilo osm berounských plavců,
a to – Martin Dřevínek, David Ludvík, Tomáš Ludvík, Tomáš Míka,
Dušan Miko, Tobiáš Trnka, Jindriška
Zajacová a Filip Zeman.
Výsledky: David Ludvík (2. místo
200m znak), Martin Dřevínek (3. místo 50m a 100m prsa), Tomáš Ludvík
(1. místo 200m znak, 2. místo 100m
znak, 400m PZ a 800m VZ – starší
dorost, 2. místo 200m znak a 2. místo
400m PZ – dospělí). Tomáš Ludvík se
tímto výkonem kvalifikoval na prosincové seniorské Mistrovství Evropy
v dánské Kodani, čímž se stal historicky prvním plavcem z Berouna, kterému se podařilo kvalifikovat na největší
evropskou plaveckou událost. LoBe n

Z

Úspěšná a oblíbená náborová
akce Týden hokeje pořádaná
klubem HC Berounští Medvědi
a ČSLH se již potřetí uskuteční
na berounském ZS, a to v pondělí 22. 1. 2018 od 16:00!

Závod ve střelbě ze vzduchovky

D

o Berouna se po dlouhých letech vrátil střelecký závod ze
vzduchové pušky, který byl pořádán především pro dívky a chlapce
z města a okolí. Berounská vzduchovka 2017, která přilákala 21
chlapců, 10 dívek a 11 dospělých,
se konala v tělocvičně 2. ZŠ a MŠ.
Výsledky: kategorie starší
chlapci - 1. místo Matouš Heroudek, 2. místo Jiří Belfín, 3. místo
Daniel Řejha. Kategorie mladší
chlapci – 1. místo Antonín Švarc,
2. místo Vojtěch Synek , 3. místo
Matouš Synek. kategorie mladší

dívky – 1. místo Sofie Jandová,
2. místo Barbora Macourková, 3.
místo Nela Bartáková. Doplňková
kategorie dospělých - 1. místo
Erika Synková, 2. místo Jiřina
Heroudková, 3. místo Helena Řejhová . Absolutním vítězem závodu
Berounská Vzduchovka 2017 se
stala Sofie Jandová, druhá skončila Barbora Macourková a třetí
Nela Bartáková.
Pořadatelé oznámili, že v těchto závodech v roce 2018 budou
pokračovat, a to již v únoru a pak
v prosinci. Jan Zvyhal n
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