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O podobě náměstí rozhodne architektonická soutěž
H

ned dvě architektonické soutěže
chce ještě letos vyhlásit město
Beroun. Jedna z nich má navrhnout
řešení prostoru Wagnerova náměstí,
druhá pak přístavbu školního areálu
na Závodí. Obě soutěže by měly provést a řídit specializované ﬁrmy, které chce město získat ve výběrových
řízeních. Ta by měla být vyhlášena
v první polovině prázdnin.

Krok vedení města oceňují představitelé České komory architektů.
„Předností architektonické soutěže
je, že investor má možnost vybírat
podle poměru ceny akomplexní kvality návrhu. Nespornou výhodou je
rovněž možnost porovnávat mezi
sebou větší množství různých
návrhů,“ říká předseda pracovní
skupiny Soutěže představenstva

České komory architektů Milan Svoboda.
Podle berounské starostky Šárky
Endrlové budou moci být díky veřejné soutěži do dění více zapojeni také
občané, neboť soutěž počítá s veřejnými představeními všech projektů.
Architektonické řešení prostoru
Wagnerova náměstí a Hrnčířské ulice chystá město v souvislosti s ote-

vřením parkovacího domu. Hlavním
cílem je vzhledem k blízkosti školy
především bezpečnost a přehlednost. V případě přístavby školního
areálu se město pokusí získat evropskou dotaci v rámci projektu ITI (Integrovaných územních investic). Ty
představují nový nástroj Evropské
unie pro programové období 2014
až 2020.
(pn) n

n Beroun si důstojně připomněl 750. výročí a spolu s ním i stovky návštěvníků Berounských hradeb. Více na str. 10 a 11.

V Berouně se bude vzpomínat na Mistra Jana Husa

P

řipomenutí odkazu Mistra Jana Husa, po kterém
je pojmenované hlavní
náměstí v Berouně, budou
patřit první červencové dny.
Vrámci vzpomínky 600. výročí od jeho upálení se v Berouně během tří dnů
uskuteční čtení Husových textů, kulturní program
i ekumenická bohoslužba.
První akcí bude v pátek 3. 7. od 18:00 čtení
Husových textů vevangelické modlitebně na Husově náměstí 43/30. Dochovalo se kolem stovky
Husových dopisů, které psal coby kněz například
králům, papežovi i jeho kardinálům. Předčítání
dopisů, úryvků kázání iteologických traktátů bude
střídat zpěv Radotínského pěveckého sboru.
Vyvrcholení oslav je připraveno na sobotu
4. 7. od 17.00 na Husově náměstí. Oslavy při-

www.mesto-beroun.cz

pravuje město a MKC Beroun ve spolupráci
s církvemi. V rámci programu vystoupí
významný propagátor Husova odkazu, vysokoškolský učitel, ﬁlozof aspisovatel ThDr. Martin Chadima. Součástí oslav bude i zajímavý,
tematicky zaměřený kulturní program. Od
16.30 a také po skončení programu zahraje
Berounská šestka.
Ekumenickou bohoslužbu můžete v evangelické modlitebně navštívit v neděli 5. 7. od 10.00.
Zazní modernizované Husovo kázání, husitská
liturgie iHusovy písně. Současně si zájemci budou
moci v prostorách evangelické modlitebny prohlédnout výstavu reprodukcí Jenského kodexu,
což byl v podstatě středověký husitský komiks,
a výstavu o Přemyslu Pittrovi, předním českém
humanistovi, který byl inspirován iJanem Husem.
(pn) n
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Milí berounští občané,
skončil červen, hlavní měsíc letošních oslav
750. výročí od první písemné zmínky o Berounu. Skončily i Berounské hradby, které nám
měly připomenout naši historii a naše kořeny
a přimět nás k zamyšlení, zda se nám naše
město v dnešní podobě líbí.
Mnoho návštěvníků Berouna během oslav
potěšilo, že město vzkvétá a žije. A já mám
radost, že současní Berouňáci pracují na tom,
aby i příští generace mohly ocenit práci svých
předků.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří červnové oslavy připravovali, všem, kteří v nich
sehráli jakoukoliv pořadatelskou, organizační,
hereckou nebo muzikantskou úlohu, ale hlavně
vám všem, kteří jste si udělali čas a prožili se
svým městem jeho krásné 750. narozeniny.
Šárka Endrlová, starostka Berouna
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Nová hřiště začínají sloužit sportovcům
Nového víceúčelového hřiště a tří kompletně zrekonstruovaných sportovišť se dočkali berounští sportovci. Slavnostní otevření hřiště
u ZŠ Wagnerovo náměstí proběhlo 23. června, zahájení provozu všech hřišť se předpokládá během července. Na projekt Sportujeme
rádi se Berounu podařilo získat evropskou dotaci takřka osm milionů korun.

Hřiště u 2. ZŠ
Kompletní rekonstrukce se
dočkalo hřiště v areálu 2. ZŠ
v Preislerově ulici. Dá se zde hrát
malá kopaná, tenis, volejbal, basketbal, softtenis, badminton
a pétanque, k dispozici je i atletická
dráha. Do budoucna plánuje ředitel
školy Pavel Herold přidat tenisovou
zeď. Hráči mají možnost zapůjčení
sportovních potřeb a využít sprch
a šaten.
ZŠ Wagnerovo náměstí
U ZŠ Wagnerovo náměstí se
otevřelo víceúčelové hřiště, které
dopoledne bude k dispozici pro
školáky a odpoledne pro veřejnost. Součástí moderního sporto-

viště jsou tři hřiště s umělým
povrchem, atletické sektory pro
vrh koulí, skok do dálky i výšky
a běžecká dráha dlouhá 60 metrů,
diváci se mohou usadit na malé
tribuně.

Hřiště u 2. ZŠ
otevírací doba
jaro až podzim:
Po–Pá 15.30–21.00 hodin
So–Ne na objednávku
(tel.: 311 622 572,
e-mail hriste@2zsberoun.cz)

Přes léto se zateplují školní budovy
I

když jsou školy zdánlivě tiché
a žáci a studenti si užívají volna,
učitelský personál si neodpočine
někdy ani v létě. Například na 2. ZŠ
jsou práce na zateplení budovy
v plném proudu. Zateplují se všechny pavilony i tělocvična. Cena je
včetně víceprací stanovena na 25
milionů korun. Jak skončí tato
rekonstrukce, plynule na ni naváže
výměna elektrických rozvodů ve
dvou hlavních budovách, která
musí být dokončena ještě před
začátkem školního roku a návratem
dětí do učeben. Mateřská škola
v Drašarově ulici také zatepluje, a to
až do 30. listopadu, kdy by práce
měly být dokončeny. Cena rekon-

Hřiště Na Vorlu
Prostor stávajícího hřiště Na
Vorlu byl opatřen umělým povrchem, k dispozici jsou dvě hřiště
na nohejbal nebo volejbal, v jižní
části venkovní posilovací stroje. Areál budou moci dopoledne využívat
školky a školy, odpoledne veřejnost.
Stejně jako ostatní sportovní hřiště
ve městě, i areál Na Vorlu dostane
svého správce, který by dohlížel na
údržbu, zapůjčování nářadí a dodržování pořádku. Kandidáti na toto
společensky prospěšné místo
budou vybráni z evidence Úřadu
práce.
Hřiště Na Vorlu
leden-duben, říjen-prosinec:
v pracovní dny 13–17 hodin,
o víkendech 10–17 hodin
květen, červen, září: v pracovní
dny 13–19 hodin, o víkendech
10–19 hodin
červenec, srpen: 10–19 hodin

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL
MŠ Bezručova
MŠ Pod Homolkou
MŠ Vančurova – Sluníčko
+ MŠ Pohádka Preislerova
MŠ Vrchlického + MŠ Tovární
MŠ Bezručova

od 29. 6. do 10. 7.
od 13. 7. do 24. 7.
od 27. 7. do 7. 8.
od 10. 8. do 21. 8.
od 24. 8. do 31. 8. (otevřena pouze
1 třída, probíhá přípravný týden)

strukce se zde vyšplhá na téměř 8
milionů korun. Oba projekty zateplení jsou ﬁnančně podpořeny
z Operačního programu Životní
prostředí.
Prázdniny využijí k potřebným
rekonstrukcím i další školní zařízení v Berouně. V ZŠ na Závodí

například plánují malování některých tříd, opravu obkladů, výměnu
podlahových krytin i některých
střešních oken. MŠ Závodí začne
s rekonstrukcí umýváren a toalet
ve 2. třídě, ZŠ Jungmannova čeká
výměna podlahových krytin, osvětlení a některých dveří.
(tm) n

Hřiště v Hlinkách
Na Městském školním hřišti
Hlinky dostalo v rámci projektu
nový povrch basketbalové hřiště.
Areál slouží berounským školákům
i široké veřejnosti. Zařízení půjčuje
sportovní potřeby a poskytuje sportovcům zázemí. Díky osvětlení
v areálu je po předchozím objednání sportovat i ve večerních hodinách.
Městské školní hřiště Hlinky
otevírací doba
pracovní dny 15–22 hodin
víkendy 9–22 hodin
rezervace na tel.: 723 204 898

V červnu byli strážníci dvakrát přivoláni k požáru areálu Tiby

H

ned dvakrát byli
berounští strážníci upozorněni na
hustý kouř, stoupající z objektu bývalé
Tiby. Poprvé byla hlídka zavolána ve
čtvrtek 11. června odpoledne. Na
místo dorazil hasičský záchranný
sbor aPolicie ČR. Hašení se protáhlo
až do večera. Podruhé strážníci vyrazili 21. června a pomohli hasičům
při záchranných pracích. Při tomto
požáru úplně shořela plovoucí dřevěná podlaha v areálu.

www.mesto-beroun.cz

n Městská polikostek a mínil si
AKTUALITY
cie byla přivolána
je odvézt ve svém
strážníci informují autě. Po příjezdu
k postarším manželům, kteří si
strážníků se muž
zabouchli klíče ve svém autě. Jelikož přiznal a byla mu uložena bloková
se senioři pohybovali s obtížemi, pokuta za pokus o krádež.
hlídka je odvezla do jejich bydliště n Ke květinářství na hřbitově přivodo Hýskova, kde si pár vyzvedl lali městskou hlídku kvůli zmatené
náhradní klíč, a poté je strážníci starší paní, která nemohla najít cestu
dopravili opět k zaparkovanému domů. Vypověděla, že obvykle ji vozí
autu.
na hřbitov syn, dnes ale nemohl, tak
n U příjezdu na vlakové nádraží se se vypravila sama a nemůže si vzpochtěl obohatit na cizí účet muž, který menout, kudy se jde domů. Strážníci
si zde připravil hromadu dlažebních seniorku domů zavezli autem.

n O výskytu včel v bezprostřední
blízkosti cyklostezky informovala
procházející hlídku žena, která si
poletujícího hmyzu všimla. Hasičský tým, který byl na místo přivolán,
včely odchytil a odvezl je.
n Policejní stanice obdržela hlášení
o rozbité výloze v ulici Palackého.
Díky kamerovému systému se strážníkům podařilo získat dost přesný
popis pachatele a toho později našli
v jedné z berounských pivnic. Muž
dlouho nezapíral a přiznal se.
n
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Přesun nádraží: Ve hře je dalších 20 milionů

V

souvislosti s přesunem nádraží
je ve hře přes 20 milionů korun,
které má Beroun šanci dodatečně
získat na vylepšení a rozšíření tohoto projektu.

Strategický plán
rozvoje se dočká
aktualizace

I

v novém programovém období
pro roky 2014–2020 se bude
Beroun snažit získávat maximum
evropských ﬁnancí. Doposud byl
v tomto směru velice úspěšný,
z fondů EU do Berouna doputovalo na takřka čtyři desítky projektů přes tři čtvrtě miliardy
korun.
Podstatnou úlohu při získávání dalších dotací z fondů
Evropské unie sehraje nově takzvaný Strategický plán rozvoje
města. Město se proto rozhodlo
tento klíčový dokument letos
aktualizovat. „Původní strategický plán rozvoje města byl
vytvořen v listopadu 2005. Nyní
by měl projít celkovou aktualizací,“ řekla městská architektka
Dana Vilhelmová s tím, že
během prázdnin se plánuje
veřejná soutěž na výběr zpracovatele. Ten by měl být znám v září
stejně jako složení speciálně
vytvořené konzultační skupiny.
Plán rozvoje města má určit
směr, kterým by se město mělo
v budoucnu ubírat. Současně
stanoví projekty, které městu
dosud chybějí a které by se daly
realizovat, ať už v oblastech
dopravy, školství, kultury, sociální práce, životního prostředí
aj.
(pn) n
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V případě 14 milionů korun,
které se podařilo ušetřit při výběrovém řízení na přesun autobusového nádraží, již Beroun získal od
švýcarského poskytovatele dotace

ústní příslib k ponechání této částky
Berounu. Nyní se čeká ještě na souhlas písemný. Peníze se mají použít
na doplňkové aktivity na stávajícím
i novém autobusovém nádraží. Podmínkou pro čerpání přebytku je vazba na životní prostředí a dopravu.
Zvažuje se proto vybudování cyklostezky, nových parkovacích míst
nebo rozšíření travnaté plochy na

stávajícím autobusovém nádraží.
Tyto práce mají být dokončeny do
května příštího roku.
Při prezentačním kontrolním
dnu, který se za účasti švýcarské
strany konal počátkem června,
však vyšla najevo ještě jedna příznivá okolnost. Vlivem změny kurzu švýcarského franku město
s největší pravděpodobností může
získat v rámci čerpání dotace ještě
dalších více než 10 milionů korun
navíc. Zástupci švýcarské delegace
na tuto skutečnost upozornili vedení města s tím, že si Beroun má připravit varianty, jak by přebytek
využil. Prozatím se uvažuje o třech
možnostech:
1. Vybudování uzamykatelných
boxů pro kola „bike box“, kde
by cyklisté mohli bez obav
zaparkovat svá kola. V rámci
této varianty se počítá s oslovením základních a středních
škol ohledně umístění bike
boxů, schránky na kola by se
mohly umístit i na sportoviště
a turisticky atraktivní místa.
2. Rekonstrukce silnic, po kterých
budou jezdit nové linky autobusů – konkrétně by se jednalo
třeba o ulici Pod Kaplankou.
3. Vybudování nové autobusové
zastávky u ZŠ Závodí a doplnění
přístřešků pro cestující v místech, kde je jich zapotřebí

Nový radní
Novým členem Rady města Berouna byl na červnovém veřejném
zasedání zastupitelstva zvolen
Josef Štěpánek (Nezávislí Be rouňáci). V roli radního nahradil
Josefa Urbánka, který koncem
března rezignoval. Hudebník
a ředitel umělecké školy Josef
Štěpánek se narodil v roce 1973
v Berouně.

Krátce
n Město si zapůjčilo elektromobil
od firmy ARVAL CZ, s. r. o., u které
má zřízený operativní leasing na
služební auta. Ekologický automobil s pohonem na elektřinu byl
na dva týdny přidělen odboru
majetku a investic, který ho využil
pro služební jízdy.
n Celkem 1 709 televizí, 715
monitorů a 17 048,43 kg drobných spotřebičů vytřídili v loňském roce obyvatelé Berouna.
Informovala o tom společnost
ASEKOL prostřednictvím zaslaného Certifikátu environmentálního vyúčtování. Podle něj tak
Berounští uspořili 780,21 MWh
elektřiny, 36 485,51 litrů ropy,
3 476,22 m3 vody a 31,83 tun
primárních surovin. Aktivní jsou
obyvatelé i v třídění využitelných
složek komunálního odpadu.
Podle výsledků společnosti EKOKOM Berounští loni vytřídili celkem 3 595,285 tun papíru,
plastů, skla a kovů.

Komise projednala připomínky k územnímu plánu

P

řes šest desítek připomínek
doputovalo na berounský úřad
v souvislosti s pokračováním pořizování nového územního plánu
Berouna. Připomínky se ale v několika případech týkají jednoho konkrétního problému či místa. Například Závodí nebo v oblasti Lištice koridoru pro plynovod. Všechny připomínky již projednala
Komise pro územní plán v čele
s jejím předsedou Martinem Paterou a navrhla, kterým připomínkám vyhovět a které naopak
zamítnout. „Následně budou zpracovány pokyny pro dopracování,
které musejí schválit jak Krajský

úřad Středočeského kraje, tak
i městské zastupitelstvo. Do konce
roku by pak změny měl zanést do
návrhu územního plánu jeho zpracovatel architekt Koubek. Až poté
může proběhnout jeho další veřejné projednávání,“ doplnila městská architektka Dana Vilhelmová.
Předpokládá, že veřejné projednání by se mohlo uskutečnit v první
polovině příštího roku.
Proces pořizování nového
územního plánu Berouna, na který
se městu podařilo získat takřka
dvoumilionovou dotaci, byl pozastaven na dlouhou dobu kvůli soudnímu řízení týkajícímu se výstavby

vysokorychlostního koridoru.
Beroun neuspěl se žalobou, budete
se ale snažit se zástupci Ministerstva dopravy ČR vyjednat dvě důležité podmínky:
1. Ochranné pásmo zamýšleného
koridoru vysokorychlostní tratě
podle místních podmínek zúžit
na minimální možnou šíři.
Beroun tak chce, aby pozemků
zablokovaných kvůli koridoru
pro další využití bylo co nejméně.
2. Druhou podmínkou je zachování
původní jižní tunelové varianty,
která je již zanesena v platném
územním plánu.
(tm) n

Crestyl oživuje projekt. Bytů chce výrazně méně

D

eveloperská skupina Crestyl, která vlastní pozemky za Komunitním centrem a ještě před ﬁnanční
krizí zde chtěla budovat rozlehlý komplex Berounské stráně, nyní přišla
s novým projektem. Oproti původnímu výrazně snížila počet bytových
jednotek na pouhou jednu čtvrtinu.
Součástí areálu má být navíc i nový
veřejný park mezi ulicemi Talichova

a Okružní i polyfunkční dům
s komerčními prostory. „Vedení města
o prodeji pozemků v kasárnách rozhodlo již v roce 2005. Za objekty tehdy
získalo přes 50 milionů, které posloužily na stavbu aquaparku. Již tehdy
byla povolena výstavba více než 600
bytů,“ uvedla starostka Berouna Šárka Endrlová. Současně připomněla,
že parkoviště, které se zde městu

zatím podařilo udržet jako bezplatné,
se nenachází na městských pozemcích. Je zde umístěno pouze dočasně.
Nyní developer předložil nový záměr,
který bude dále projednávat. V něm
navrhuje vystavět jen 168 bytů
vrodinných, bytových avila domech.
Areál má být průchozí a veřejně přístupný, dokončení projektu je naplánováno na rok 2020.
(pn) n
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Na Plzeňku se již stěhuje nový nábytek
Slavnostní otevření Kulturního
domu Plzeňka v novém hávu je
naplánované na středu 2. září.

Přes 8 desítek zájemců využilo
v sobotu 20. června dne otevřených
dveří Kulturního domu Plzeňka
a prohlédlo si, jak práce na rekonstrukci Plzeňky ﬁnišují. V současné
chvíli se dokončují úpravy interiérů.
Ve výběrovém řízení byla vybrána ﬁrma na nákup nábytku. V rámci výběrového řízení bude pořízeno
Před rekonstrukcí

například 480 nových židlí, většina
z nich je určena přímo pro hlavní sál,
další budou umístěny na ochozech,
v zákulisí a šatnách pro účinkující.
Zatímco židle budou mít čalounění
v rezavo-hnědé barvě, nová divadelní
opona s horním volánem je vyrobena
z vínově červeného sametu. Kvůli její
funkčnosti bylo nutné zvolit takové
Po rekonstrukci

materiály, které jsou dostatečně pevné a nepropouštějí světlo. Součástí
zakázky je inákup stohovacích stolů,
věšáků, regálů, vybavení vedlejšího
sálu či kancelářského zařízení. Sloupy v přízemním foyer zase zdobí
zrcadla, která prostor opticky zesvětlují a zvětšují. Ke zkulturnění interiérů výrazně přispívají nové kryty
ústředního topení, stejně jako kryt
schodiště vedoucího na pódium
v barvě slonové kosti.
Do konce června by měla být známa rovněž stavební ﬁrma, která před
Plzeňkou vybuduje nové parkoviště
se 14 místy. Jeho výstavba již není
součástí evropské dotace, předpokládaná cena 1,4 milionu korun tak
bude hrazena z městského rozpočtu.
Práce by měly být hotovy v druhé
polovině srpna 2015. Během léta
proběhnou rovněž rekonstrukce
obou provozoven v přízemí. Nově by
se tam měly zabydlet cukrárna
s kavárnou.

Lidem končí platnost
občanek, tvoří se fronty

P

rotože mnoha občanům nyní
končí platnost občanských
průkazů, výrazně se na berounském úřadě zvýšila čekací doba
na vyřízení jednotlivých žádostí.
Kritickou situaci současně komplikuje fakt, že někteří úředníci
jsou v dlouhodobé pracovní
neschopnosti. Navíc v případě
vyřízení občanských průkazů do
Berouna směřuje i mnoho občanů z Prahy a okresu Praha-západ.
Čekací doba je proto nyní i několik hodin, a tak musí být často
výdej pořadových čísel přerušen.
„Přijali jsme již určitá opatření.
Přesto nebude možné kritickou
situaci vyřešit hned. Je nám líto,
že došlo k tomuto nešťastnému
souběhu okolností a žádáme
občany o trpělivost,“ upozorňuje
vedoucí odboru dopravy Miroslav Jerling. K vyřízení žádosti je
možné se objednat on-line na
www.mesto-beroun.cz na konkrétní den a hodinu. Volné termíny jsou až od srpna. (tm) n

Zubní pohotovost
n 3. + 4. 7.
MUDr. Krůta Václav,
Beroun, Havlíčkova 113,
tel.: 311 625 901
n 5. + 6. 7.
MUDr. Pillmannová Irena,
Beroun, Talichova 825,
tel.: 605 251 083
n 11. + 12. 7.
MUDr. Neužil Miloslav,
Cerhovice 175, tel.: 311 577 559
n 18. + 19. 7.
MUDr. Očenášková Jitka,
Beroun, Talichova 825,
tel.: 311 624 375
n 25. + 26. 7.
MUDr. Neužilová Jarmila,
Komárov 480, tel.: 311 572 135
Pohotovostní služba je v době
od 8.00–11.00 hodin

Blokové čištění
1.–2. 7. Svatojánská, Školní náměstí, Slavašovská – část, Jiráskova –
část, Na Veselou, Vojanova Máchova
– část.
8.–9. 7. Chválova, Na Kaplance, Pod
Kaplankou, Okružní – spodní části,
U Stadionu, nábřeží U Sokolovny,
Prof. Urbana.
15.–16. 7. Havlíčkova – západ, Tyršova, Tovární, Na Náhonu, K. Machové, Na Parkáně + parkoviště,
U Archivu.
22.–23. 7. Košťálkova – západ, Mládeže, J. Fučíka, S. K. Neumanna,
K. Čapka, Švermova.
29. – 30. 7. Bezručova, Branislavova
+ parkoviště, Nerudova, Družstevní,
V Hlinkách, Dukelská, Ve Vilách,
V Zahradách.

www.mesto-beroun.cz
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V Íčku dostanete upomínkové předměty k výročí
T

rvalou vzpomínku na letošní jubilejní 750. výročí Berouna můžete
pro sebe či své přátele získat ve zdejším Městském informačním centru
na Husově náměstí. Nově je zde
k dostání například reprezentativní
obrazová publikace oměstě nazvaná
Beroun: Deset zastavení na
cestě městem. Autory
snímků jsou místní fotografové Vl. Kasl, J.
Semrád aZ.Zůna. Otexty se postaral J. Velíšek.
K dostání je i další
novinka, kniha Berounské pověsti,
historky, klípky.
Netradiční výtvarně pojatá publikace formou autorského komiksu
vypráví příběhy
zletopisů, kronik
i dobových soudniček královského města Be-

Jaké novinky jsou
v informačním centru k dostání?
Hrnečky s logem oslav
Pamětní mince a turistická výroční známka
Plátěná taška s motivem brány
Mýdlo ve tvaru medvěda 25 Kč
Obrazové publikace
Pexeso s berounskými motivy
Berounské pověsti, historky,
klípky
rouna. V příbězích se setkáme se
skřítkem Klepáčkem, objevíme
komický popis soudní rozepře
oukousnutém prstu, pověst oděcku
zjevujícím se na popravišti či krvavý
příběh ozdánlivě mrtvé dívce ařadu
dalších. Naleznete v ní i přehled českých panovníků, kteří se kladně či
záporně podepsali na berounské historii.
Pro děti íčko nabízí pestrobarevné pexeso. Na jeho vytvoření
se podílelo třicet žáků výtvarného
oboru ZUŠ V. Talicha, kteří vytvo-

řili sérii obrázků s berounskými
motivy.
Zcela zdarma můžete v íčku získat trhací mapy celého Berouna,
kalendáříky, záložky či turistického
průvodce Beroun mě bere(viz článek
níže).
(pn) n

Nové mapy nabízejí prohlídkové okruhy po městě
N

ově vyznačené prohlídkové okruhy pro děti idospělé , jejichž součástí jsou nejen mapy, ale zejména
tištění průvodci městem pod titulkem Beroun mě bere, nabízí pro začínající turistickou sezonu město
Beroun. Novinkou je rovněž nabídka
komentovaných prohlídek po městě
Berouně, které si zájemci mohou
v berounském íčku objednat. Na čtyřicet objektů doplnily před turistickou sezonou nové informační tabulky
nejen o historii těchto staveb.
Mezi takto označenými objekty
vedou nové turistické okruhy. Tři pro
dospělé: historický, poznávací

a turistický. V dětské verzi jsou připraveny rovněž tři varianty: pro
nejmenší, pro větší a pro zdatné. Děti
navíc mohou plnit úkoly. Například
opsat letopočet z portálu Jenštejnského domu, spočítat schody na rozhlednu Děd nebo překreslit znak
města. Po splnění všech deseti úkolů
a jejich odevzdání v íčku mohou
úspěšní luštitelé získat odměnu.
Mapy s vyznačenými okruhy
jsou zdarma ke stažení i na webu
města, v odkaze Turista, kde najdete
záložku Ke stažení.
„Mapy s tištěným průvodcem
vznikly u příležitosti letošních oslav

750. výročí města. Berounu, který
se navíc pyšní titulem Historické
město, dosud podobný systém informací o turistických zajímavostech
chyběl,“ uvedl místostarosta Ivan
Kůs, který stál u zrodu tohoto projektu. Zmapované dokumenty navíc
doplnily QR kódy, jako moderní způsob předávání informací. Objektů
zahrnutých do tras je celkem 42.
„Kromě toho bude v zájmu lepší orientace v centru města a na hlavních
tazích vyměněno či doplněno 41 kvalitních smaltovaných tabulí s názvy
ulic a prostranství,“ doplnil místostarosta.
(pn) n

Dílny pro tvořivé
U Berounky to bude v létě žít Krámek
a dílna pro tvořivé „U Bílé paní“ – Pivovarská 170,

U

řeky Berounky na Závodí se
bude v sobotu 8. srpna konat
již třetí multižánrový hudební festival Závodí fest. Opět bude patřit
hlavně dětem. Zahájí ho zpěvačka
(známá v poslední době také z kulinářského televizního pořadu) Karolína Kamberská. Hlavními hvězdami
budou tentokrát Jan Spálený skapelou ASPM (jinak Amatérský soubor
profesionálních muzikantů) a kladenská kapela ZRNÍ. Od roku 2001,
kdy vznikla, její členy stále baví objevovat nové možnosti a kombinace,
hrát si abýt spolu vhudební krajině,
kterou společně vytvářejí. Většina
písniček vzniká společnou improvi-

www.mesto-beroun.cz

zací, inspirací je příroda, krajina,
lidová hudba, ale stejně tak elektronická doba, ve které žijeme. Posluchači se dále mohou těšit například
na folkovou kapelu Žamboši, indie
popovou ILLE, osamělou písničkářku Beatu Bocek a další... Na břehu
Berounky vedle autobusového nádraží se ale nebude jen hrát a zpívat
– chybět samozřejmě nebudou stánky sněčím dobrým na zahnání hladu
ižízně... Na druhou polovinu srpna,
na sobotu 22. 8., je pak připravena
Veselice na Berounce. Pod širým
nebem je plánovaný studentský
sochařský plenér a hudební program.
Alena Šustrová n

Beroun-centrum

1.

Letní výtvarné hrátky – Knoﬂíkohraní
ST 9.00–12.00

U Bílé paní

8. Letní výtvarné hrátky – Květinkohraní
ST 9.00–12.00

U Bílé paní

15. Letní výtvarné hrátky – Korálkohraní
ST 9.00–12.00

22.

U Bílé paní

Letní výtvarné hrátky – Zručnohraní
ST 9.00–12.00

U Bílé paní

29. Letní výtvarné hrátky – Rámečkohraní
ST 9.00–12.00

U Bílé paní

Idea Creative s. r. o. pořádá i v letošním roce kreativní příměstské tábory
plné her, výletů a především tvoření. Na vaše děti se budou těšit zkušené
lektorky, které připravily zajímavý nabitý program. Více informací naleznete
na webových stránkách www.idea-creative.cz
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Usnesení ze schůze Rady města Beroun, konané dne 10. 6. 2015
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností Proact Czech
Republic, s. r. o., se sídlem Brtnická 1486/2, Praha, na veřejnou zakázku
„Konsolidace IT a nové služby TC ORP Beroun“.
RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Ocenění společnosti
TS Beroun, s. r. o.” jejímž předmětem je zpracování finančního ohodnocení
společnosti TS Beroun, s. r. o.
RM jmenuje hodnotící komisi a její náhradníky pro posouzení a hodnocení
nabídek, která bude plnit funkci komise pro otevírání obálek pro výše
uvedenou veřejnou zakázku.
RM a) bere na vědomí informaci o dosavadních jednáních se společností
Franken Maxit s. r. o., se sídlem Karlovarská 147/22, Cheb, ve věci
realizace Smlouvy o spolupráci a vzájemné pomoci uzavřené dne 3. 6.
2011, s tím, že zákonné omezení nakládání s některými dotčenými
pozemky kvůli církevním restitucím považuje za objektivní důvod neumožňující realizaci smlouvy v dohodnutém termínu do 30. 10. 2014, pro
který město Beroun nemůže automaticky uplatnit nárok na smluvní
pokutu podle článku VI. bodu 4. této smlouvy, b) souhlasí s navrženým
postupem k naplnění realizace smlouvy o spolupráci uzavřením dodatku
ke smlouvě, který bude respektovat podmínky podle předloženého
návrhu, c) souhlasí, aby město Beroun požádalo o převod pozemku
č. 1148/17 v k. ú. Beroun z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových a pozemku č. 1125/13 v k. ú. Beroun z vlastnictví
ČR – Státní pozemkový úřad ČR do vlastnictví města Beroun, d) doporučuje zastupitelstvu města přijmout obdobné usnesení.
RM bere na vědomí informaci o výsledcích kontroly výkonu samostatné
působnosti svěřené orgánům města Beroun provedené Ministerstvem
vnitra ČR dne 5. 3. 2015 a o realizovaných nápravných opatřeních, souhlasí s navrženými opatřeními k odstranění důsledků nezákonného
postupu orgánů města a k zamezení jejich opakování a doporučuje zastupitelstvu města přijmout obdobné usnesení.
RM doporučuje zastupitelstvu schválit Pravidla pro zveřejňování dokumentů města, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb
a správy majetku města Beroun ze dne 31. 10. 2014 mezi městem a společností TS Beroun, s. r. o., se sídlem Viničná 910, v předloženém znění.
RM jmenuje D. Kulhánkovou (odbor majetku a investic) tajemnicí Komise
pro likvidaci majetku s účinností od 10. 6. 2015.
RM po projednání stanoví odměny ředitelům právních subjektů – příspěvkových organizací města – MŠ a ZŠ za 1. pololetí 2015.
RM bere na vědomí zápis č. 5/2015 z jednání Komise pro sport a sportovní
dotace, konaného 1. 6. 2015.
RM souhlasí s poskytnutím finanční dotace panu J. N. ve výši 3 000 Kč
na Mistrovství Evropy v jachtingu v lodní třídě Optimist, které se uskuteční
17.–24. 7. 2015 ve Velké Británii a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
o jejím poskytnutí.
RM souhlasí s poskytnutím finanční dotace panu F. B. ve výši 3 000 Kč,
která bude využita na úhradu startovného, nákladů spojených s účastí
na závodech XTERRA a na nákup vybavení pro sezonu 2015 a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
RM souhlasí s poskytnutím finanční dotace TJ LOKOMOTIVA BEROUN
o. s. ve výši 5 000 Kč, která bude poskytnuta na akci VI. ročník Memoriálu
Ing. Slavoše Sobotky a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí.
RM souhlasí s poskytnutím Záštity města Berouna pro akci Cyklomaraton
– BEROUN 2015.
RM souhlasí s poskytnutím finanční dotace Event media s. r. o., se sídlem
Kaprova 42/14, Praha 1 ve výši 15 000 Kč, která bude poskytnuta na
akci Cyklomaraton – BEROUN 2015 a dále s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy o jejím poskytnutí.
RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s paní E. H., panem J. H.,
panem M. L., a manželi J. H. a E. H. na prodej pozemku p. č. 236/3
o výměře 569 m2 – ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zdejcina do podílového spoluvlastnictví (vždy ideální ¼ pozemku) za celkovou kupní
cenu 73 970 Kč a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun přijmout
obdobné usnesení.
RM ruší své usnesení č. 350/2015 z důvodu odstoupení zájemce pana
V. P. od záměru koupě části pozemku p. č. 551/8 – orná půda o výměře
cca 260 m2 v k. ú. Beroun.
RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi panem J. K. jako „kupujícím“
a městem Beroun, jako „prodávajícím“ na pozemek p. č. 551/60 – orná
půda o výměře 260 m2 v k. ú. Beroun za nabídnutou kupní cenu ve výši
450 000 Kč a náklady s prodejem spojenými a doporučuje Zastupitelstvu
města Beroun přijmout obdobné usnesení.
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RM souhlasí: 1) s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu garážového
stání s paní M. P—K., v předloženém znění, 2) s uzavřením dodatku č. 2
ke smlouvě o nájmu garážového stání se společností MIELE CENTER
STOPKA s. r. o., se sídlem Klimentská 46, Praha 1, v předloženém znění,
3) s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu garážového stání s paní
K. U. K., v předloženém znění, 4) s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě
o nájmu garážového stání s panem M. P., v předloženém znění, 5) s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu garážového stání se společností
NEMOVITOSTI-ODHADY s. r. o., se sídlem Skrýchov u Malšic-Dudov 7,
v předloženém znění, 6) s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu
garážového stání s panem E. F., v předloženém znění, 7) s uzavřením
dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu garážového stání s paní M. Č., v předloženém znění, 8) s uzavřením dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu garážového stání s panem M. M., v předloženém znění, 9) s uzavřením
dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu garážového stání s paní J. K., v předloženém znění, 10) s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu garážového stání s paní M. M., v předloženém znění, 11) s uzavřením dodatku
č. 4 ke smlouvě o nájmu garážového stání s panem R. K., v předloženém
znění, 12) s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu garážového
stání s paní Ž. H., v předloženém znění, 13) s uzavřením dodatku č. 3
ke smlouvě o nájmu garážového stání s panem I. M., v předloženém
znění, 14) s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu garážového
stání s panem Z. K., v předloženém znění, 15) s uzavřením dodatku č. 2
ke smlouvě o nájmu garážového stání s paní L. V., v předloženém znění,
16) s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu garážového stání
s panem J. P., v předloženém znění, 17) s uzavřením dodatku č. 2 ke
smlouvě o nájmu garážového stání s panem Z. K., v předloženém znění,
18) s uzavřením dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu garážového stání
s panem L. F., v předloženém znění, 19) s uzavřením dodatku č. 5 ke
smlouvě o nájmu garážového stání s panem P. S., v předloženém znění,
20) s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu garážového stání
s panem D. Ř., v předloženém znění, 21) s uzavřením dodatku č. 1 ke
smlouvě o nájmu garážového stání se společností F. M. PLAYGROUND
spol. s r.o., se sídlem Týřovice 46, Hřebečníky, v předloženém znění, 22)
s uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu garážového stání s panem
J. P., v předloženém znění.
RM souhlasí s odpisem pohledávky nezaplaceného nájemného za 1.–3.
měsíc roku 2015 podle „Smlouvy o nájmu nebytových prostor“ a „Dodatku č. 1“ v celkové výši 40 710 Kč spolku Lomikámen, o. s., se sídlem
Bezručova č.p. 928, Beroun a doporučuje zastupitelstvu města přijmout
obdobné usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města uzavřít dodatek č. 3 ke
smlouvě o nájmu objektu a pozemku na pronájem bytové jednotky 3+1
s příslušenstvím, o výměře 71,03 m2 v nemovitosti čp. 17, která je
součástí pozemku st. 4261 v k. ú. Beroun se spolkem Český lev – Union
Beroun, o. s., se sídlem Na Máchovně 644, za cenu 3 730 Kč/měsíc.
RM souhlasí: 1) s převodem družstevního podílu v bytovém družstvu
BD Palouček, bytovém družstvu, se sídlem Palouček 1709, Beroun mezi
paní R. Č. (jako „převodce“) a panem M. J. (jako „nabyvatel“), za podmínek
podle stanov bytového družstva, v předloženém znění, 2) s uzavřením
Dohody o skončení nájmu bytu mezi městem Beroun, bytovým družstvem,
se sídlem Palouček 1709, Beroun (oba společně na straně jedné jako
„pronajímatel“) a paní R. Č., za podmínek podle stanov bytového družstva,
v předloženém znění, 3) s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu mezi BD
Palouček, bytovým družstvem, se sídlem Palouček 1709, Beroun, městem
Beroun (na straně jedné jako „pronajímatel“) a panem M. J. (na straně
druhé jako „nájemce“), podle stanov bytového družstva, v předloženém
znění.
RM bere na vědomí zápis č. 3/2015 ze zasedání Komise pro likvidaci
majetku, konaného 25. 5. 2015.
RM souhlasí s fyzickou likvidací majetku a s následným odepsáním
z účetnictví podle návrhu komise pro likvidaci majetku ze dne 25. 5.
2015. Pořizovací hodnota likvidovaného majetku je celkem 111 562,00 Kč.
RM doporučuje zastupitelstvu odsouhlasit fyzickou likvidaci majetku
a následné odepsání z účetnictví podle návrhu komise pro likvidaci
majetku ze dne 25. 5. 2015. Pořizovací hodnota likvidovaného majetku
je 78 640,00 Kč.
RM souhlasí s fyzickou likvidací majetku příspěvkové organizace a s následným odepsáním z účetnictví a souhlasí s odprodejem kuchyňského vybavení organizace DPD Beroun společnosti Eurest spol. s. r. o. podle návrhu
komise pro likvidaci majetku ze dne 25. 5. 2015. Pořizovací hodnota
likvidovaného majetku je celkem 124 865,01 Kč. Pořizovací hodnota
kuchyňského vybavení je 7 707,25 Kč a navrhovaná cena k odprodeji
je 7 707 Kč.
RM souhlasí s fyzickou likvidací majetku příspěvkové organizace 2. ZŠ
a MŠ Preislerova ve výši 46 938 Kč a s následným odepsáním z účetnictví
podle návrhu komise pro likvidaci majetku ze dne 25. 5. 2015.
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RM souhlasí s fyzickou likvidací majetku příspěvkové organizace MŠ
Sluníčko, Beroun ve výši 20 333 Kč a s následným odepsáním z účetnictví
podle návrhu komise pro likvidaci majetku ze dne 25. 5. 2015.
RM souhlasí s fyzickou likvidací majetku příspěvkové organizace MŠ
Tovární, Beroun ve výši 36 578 Kč a s následným odepsáním z účetnictví
podle návrhu komise pro likvidaci majetku ze dne 25. 5. 2015.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun odsouhlasit fyzickou likvidaci majetku příspěvkové organizace 2. ZŠ a MŠ Beroun, Preislerova ve
výši 61 639,30 Kč a následného odepsání z účetnictví podle návrhu
komise pro likvidaci majetku ze dne 25. 5. 2015.
RM bere na vědomí písemnou zprávu z jednacího řízení bez uveřejnění
na akci „II. ZŠ Preislerova – Zateplení“ a souhlasí s uzavřením Dodatku
č. 2 ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 6. 1. 2015 na vícepráce a s navýšením
ceny z původních 23 735 444 Kč s DPH na 25 334 628 Kč s DPH, se
zhotovitelem akce společností MARHOLD a. s., se sídlem Jiráskova 169,
Pardubice, v předloženém znění.
RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Parkoviště u KD
Plzeňka, Beroun“.
RM jmenuje hodnotící komisi a její náhradníky pro posouzení a hodnocení
nabídek, která bude plnit funkci komise pro otevírání obálek.
RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Vozidlo Městské
policie Beroun“.
RM jmenuje hodnotící komisi a její náhradníky pro posouzení a hodnocení
nabídek, která bude plnit funkci komise pro otevírání obálek.
RM bere na vědomí zápis č. 3/2015 z jednání Komise životního prostředí,
konaného 18. 5. 2015.
RM povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hudebních
produkcí podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 k zajištění veřejného
pořádku, v platném znění, MKC Beroun, se sídlem Husovo nám. 68, pro
filmová představení v Letním kině Beroun, Na Kaplance, Beroun-město,
od 17. 6. 2015 do 31. 8. 2015 denně od 22.00 hod. do 01.00 hod. následujícího dne.
RM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 3 000 Kč VELOREX CLUBU
BEROUN, se sídlem Zdejcina 26, který bude použit na akci XII. Velorex
sraz Beroun a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
RM schvaluje program zasedání zastupitelstva, které se bude konat ve
středu dne 24. června 2015 od 15.00 hod. v kongresovém sále Best
Western Hotelu Grand, nám. Marie Poštové 49, Beroun-město.

Usnesení ze schůze Rady města Beroun, konané dne 27. 5. 2015
RM souhlasí s uzavřením Dodatku ke smlouvě o vzájemné spolupráci
se Svazem měst a obcí ČR při realizaci projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí
s rozšířenou působností, v předloženém znění.
RM souhlasí s podáním nabídky města Beroun do výběrového řízení
vypsaného Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územním pracovištěm střední Čechy na zjištění zájemce o pronájem nebytových
prostor v katastrálním území Beroun, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Beroun, jako
půjčitelem a SK Kelti 2008, z. s., se sídlem Slunečná 1745, Berounměsto, Beroun, jako vypůjčitelem, v předloženém znění.
RM svěřuje podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodování ve věci vydávání
souhlasů města podle § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, Městskému úřadu Beroun,
odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství.
RM bere na vědomí zápis č. 3/2015 z jednání komise zdravotnictví a sociálních věcí, konaného 18. 5. 2015.
RM nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku paní R. L. na úpravu
vozidla Volkswagen Transportér T5 Diesel 1,9 TDI pro převoz imobilních
občanů upoutaných na invalidním vozíku.
RM bere na vědomí zápis č. 2/2015 z jednání komise pro prevenci kriminality, konaného 5. 5. 2015.
RM odvolává z funkce manažera prevence kriminality Mgr. K. Vickovou.
RM jmenuje manažerem prevence kriminality Mgr. Ivu Ludvíkovou.
RM schvaluje uzavření Licenční smlouvy mezi městem a společností proFem – Konzultační středisko pro ženské projekty o. p. s., zastoupenou
J. Polákovou, se sídlem Plzeňská 846/66, Praha 5, v předloženém znění.
RM souhlasí s tím, aby se 2. ZŠ a MŠ, Beroun zapojila do výzvy č. 56
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR – Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání.
RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „MŠ
Pod Homolkou – Rekonstrukce vodovodu a kanalizace WC a umývárny“.
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RM jmenuje komisi pro otevírání obálek a její náhradníky, která bude
plnit funkci komise pro posouzení a hodnocení nabídek
RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava elektroinstalace v pavilonu II. 1. stupně ZŠ – 1. a 2. patro – elektrotechnické a stavební práce“.
RM jmenuje hodnotící komisi a její náhradníky pro posouzení a hodnocení
nabídek, která bude plnit funkci komise pro otevírání obálek.
RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „MŠ
Sluníčko Beroun – výměna oken“, jejímž zadavatelem je MŠ Sluníčko.
RM jmenuje komisi pro otevírání obálek a její náhradníky, která bude
plnit funkci komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím
řízení na veřejnou zakázku „MŠ Sluníčko – výměna oken“.
RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy hygienického vybavení“, jejímž zadavatelem je Mateřská
škola Vrchlického 63, Beroun, příspěvková organizace.
RM jmenuje komisi pro otevírání obálek a její náhradníky, která bude
plnit funkci komise pro posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím
řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy hygienického vybavení“.
RM doporučuje zastupitelstvu schválit Závěrečný účet města Beroun za
rok 2014, souhlasit s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, schválit
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2014
a účetní závěrku města Beroun za rok 2014, v předloženém znění.
RM schvaluje rozpočtový výhled města Beroun na období 2016–2018,
v předloženém znění.
RM bere na vědomí zápis č. 4/2015 z jednání komise pro sport a sportovní
dotace, konaného 11. 5. 2015.
RM souhlasí s poskytnutím finanční dotace ZŠ Wagnerovo náměstí ve
výši 6 000 Kč, která bude poskytnuta na akci 35. ročník atletických
závodů nejmladšího žactva (1.–5. ročník) a dále s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy o jejím poskytnutí.
RM souhlasí s poskytnutím finanční dotace Š&P – outdoor o. s., Na Hutmance 196/12, Praha 5 ve výši 10 000 Kč, která bude poskytnuta na
akci EPO Survival 2015 a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí.
RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na pozemky p. č. 1261/332 –
orná půda o výměře 76 m2, p. č. 1261/333 – orná půda o výměře 13 m2,
p. č. 1261/334 – orná půda o výměře 290 m2 a p. č. 1261/173 – ostatní
plocha (ostatní komunikace) o výměře 887 m2 vše v k. ú. Beroun se společností AŽD Praha s. r. o., Žirovnická 2/3146, Praha 10 za kupní cenu
ve výši 4 000 Kč a doporučuje zastupitelstvu uzavřít obdobné usnesení.
RM a) souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodloužení místní obslužné
komunikace včetně zásobovacího sjezdu, veřejného osvětlení a dešťové
kanalizace vybudované se společností Beroun Property Development
a. s., Václavské nám. 1601/47, Praha 1 za kupní cenu ve výši 1 000 Kč
a b) doporučuje zastupitelstvu uzavřít obdobné usnesení.
RM souhlasí s uzavřením směnné smlouvy s panem P. K., jejímž předmětem bude směna části pozemku p. č. 316/11 o výměře 266 m2 v k. ú.
Beroun, který je v majetku města Beroun, za části pozemků p. č. 2050/1
o výměře 19 m2 a p. č. 2047/12 o výměře 118 m2 oba v k. ú. Beroun,
které jsou v majetku pana P. K. Součástí smlouvy bude finanční kompenzace z důvodu nerovnosti výměr směňovaných pozemků, jejíž výše
bude stanovena znaleckým posudkem.
RM doporučuje zastupitelstvu přijmout obdobné usnesení.
RM souhlasí s prodejem části pozemku p. č. 551/8 – orná půda o výměře
cca 260 m2 v k. ú. Beroun panu V. P. za nejvyšší nabídnutou kupní cenu
ve výši 801 000 Kč a ukládá odboru majetku a investic připravit podklady
k uzavření kupní smlouvy.
RM ruší své usnesení č. 76/2015 ze dne 11. 2. 2015 o uzavření nájemní
smlouvy na část pozemku p. č. 518/4 v k. ú. Zdejcina, s panem Č. P.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemky v k. ú. Beroun
st. 3060/1 o výměře 75 m2 – zast. plocha a nádvoří a st. 4578 o výměře
73 m2 – zast. plocha a nádvoří, za cenu 982 Kč/m2. Na pozemcích se
nacházejí stavby bez čp/če, technického vybavení (trafostanice) ve vlastnictví jiného vlastníka.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města uzavřít dodatek č. 1 ke
smlouvě o nájmu ze dne 9. 1. 2015 na pronájem pozemků v k. ú. Beroun
p. č. 2065/1 o výměře 22788 m2 – ostatní plocha, p. č. 2117/1 o výměře
52740 m2 – ostatní plocha, p. č. 2117/2 o výměře 564 m2 – ostatní
plocha, p. č. 2117/3 o výměře 790 m2 – ostatní plocha, p. č. 2117/4
o výměře 322 m2 – ostatní plocha, p. č. 2117/6 o výměře 90 m2 – ostatní
plocha, p. č. 2117/7 o výměře 4 m2 – ostatní plocha, p. č. 2129/3 o výměře
139 m2 – ostatní plocha, za účelem provozování stavby Golfového areálu
Beroun (lokalita Na Veselé) se společností TIFANNYS, spol. s r. o., Na
Veselou 909. Předmětem dodatku by mělo být prodloužení doby nájmu
do 30. 9. 2015.
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Berounský Sokol slaví dvě výročí
T

J Sokol Beroun si v červnu připomněl 150. výročí založení
a 90 let od otevření zdejší sokolovny. Velký vliv na založení spolku
měla setkání členů pěveckého
spolku Slavoš se členy pražského
Sokola, kteří pořádali výlety do
okolí. Dne 28. června roku 1865
se sešli v hostinci V Hamburku
(později restaurace U města Slavašova) na ustavující schůzi. První
cvičiště bylo na zahradě mlýna Na
Ostrově (nyní Zajíčkův mlýn). Dne
16. září 1866 se konalo první spol-

kové valné shromáždění, na němž
byl zvolen řádný spolkový výbor.
Sokol měl tehdy 30 činných, 32
zakládajících, 1 čestného člena
a 20 žáků. Činnost se neomezovala
jen na tělocvik a požárnickou práci. Aktivně se zúčastňovali veřejného života. Na slavnost svěcení
vlastního praporu 14. června 1868
přišlo údajně okolo 10 000 lidí.
V sedmdesátých letech narušila
činnost hospodářská krize i povodeň. Po skončení první světové války a vzniku ČSR bylo hlavním cílem

RM souhlasí s uzavřením a) dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu
zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou mezi městem a nájemcem
panem B. P. na dobu určitou od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2017, v předloženém
znění, b) dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení v domě
s pečovatelskou službou mezi městem a nájemcem paní J. T. na dobu
určitou od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2017, v předloženém znění.
RM souhlasí s prodloužením Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení a uzavřením dodatku č. 7 k nájemní smlouvě mezi městem, Bytovým družstvem
Palouček, družstvem, se sídlem Palouček 1709, Beroun (na straně jedné
jako pronajímatel) a paní O. T. na dobu určitou 1 rok od 15. 6. 2015 do 14.
6. 2016, v předloženém znění.
RM souhlasí s prodloužením Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení a uzavřením dodatku č. 10 k nájemní smlouvě mezi městem, družstvem, se
sídlem Palouček 1709, Beroun (na straně jedné jako pronajímatel) a paní
Z. K., na dobu určitou 1 rok od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016, v předloženém znění.
RM souhlasí a) s převodem družstevního podílu v bytovém družstvu BD
Palouček, družstvu, se sídlem Palouček 1709, Beroun mezi panem M. J.
(jako „převodce“) a paní B. K. (jako „nabyvatel“) k bytu č.A21 za podmínek
podle stanov bytového družstva, v předloženém znění, b) s uzavřením
Dohody o skončení nájmu bytu mezi městem Beroun, BD Palouček, družstvem, se sídlem Palouček 1709, Beroun (oba společně na straně jedné
jako „pronajímatel“) a panem M. J. za podmínek podle stanov bytového
družstva, v předloženém znění, c) s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu mezi
BD Palouček, družstvem, se sídlem Palouček 1709, Beroun, městem Beroun
(na straně jedné jako „pronajímatel“) a paní B. K. na byt č.A21 za podmínek
podle stanov bytového družstva, v předloženém znění, d) s převodem družstevního podílu v bytovém družstvu BD Palouček, družstvu, se sídlem
Palouček 1709, Beroun mezi panem J. C. (jako „převodce“) a manželi J.
P. a J. K. (jako „nabyvatel“) za podmínek podle stanov bytového družstva,
v předloženém znění, e) s uzavřením Dohody o skončení nájmu bytu mezi
městem Beroun, BD Palouček, družstvem, se sídlem Palouček 1709, Beroun
(oba společně na straně jedné jako „pronajímatel“) a panem J. C. za podmínek
podle stanov bytového družstva, v předloženém znění, f)s uzavřením
Smlouvy o nájmu bytu mezi BD Palouček, družstvem, se sídlem Palouček
1709, Beroun, městem Beroun, se sídlem Husovo nám. 68, Beroun (na
straně jedné jako „pronajímatel“) a manželi J. P. a J. K. za podmínek podle
stanov bytového družstva, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 20 s paní V. M. na
dobu určitou 6 měsíců od 1. 6. 2015 do 30. 11. 2015.
RM bere na vědomí Zápis č. 4/2015 ze zasedání komise bytové, konaného
18. 5. 2015.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Koupaliště Velké sídliště
– výměna výtlačných trysek“ s vybraným zhotovitelem – společností KTS –
AME s. r. o., Karla Čapka 60/13, Hradec Králové. Výše ceny díla je 748 793 Kč
vč. DPH.
RM vyhlašuje nabídku společnosti Český nábytek a. s., Chomutovická 1444/2,
Praha 4, jako nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení veřejné zakázky
malého rozsahu „Sejdeme se na Plzeňce – Vybavení interiéru (část A –
nábytek) – opětovné vypsání“. Nabídková cena je 1 074 070 Kč bez DPH.
RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy se společností Český nábytek a. s.,
v předloženém znění. Výše kupní ceny je 1 074 070 Kč bez DPH.
RM vyhlašuje nabídku pana J. Smetany, se sídlem Rychtářská 2005/6, Praha-Dejvice, jako nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení veřejné zakázky
malého rozsahu „Sejdeme se na Plzeňce – Vybavení interiéru (část C – projektory)“. Nabídková cena je 273 580 Kč bez DPH.
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postavení sokolovny. Se stavbou
se začalo 13. července 1924 a za
necelý rok byla sokolovna otevřena. Sokol měl v té době odbor
hudební, loutkářský, odbor české
házené, lehkoatletický, lyžařský
a biografický. Také po druhé světové válce hned obnovil Sokol
Beroun svou činnost. Veškeré úsilí
směřovalo k přípravě župního sletu, jehož dějištěm se stal roku
1947 Beroun. Po komunistickém
převratu v roce 1948 vznikla nová
tělovýchovná organizace – základ-

ní jednota ČSD Beroun, do které
byl včleněn i TJ Sokol Beroun pod
novým názvem SOKOL ČSD
Beroun. Dne 1. 1. 1953 byl její
název změněn na TJ Lokomotiva
Beroun. Nyní je v majetku Sokola
sokolovna s ubytovnou, polovina
Tyršova stadionu a loutkový pavilon. V nedávné době byla vyměněna velká okna na jižní straně
sokolovny, loni bylo opraveno
vstupní schodiště a balkon. Letos
je v plánu rekonstrukce pánské
šatny.
Alena Sankotová n

RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s panem J. Smetanou v předloženém
znění. Výše kupní ceny je 273 508 Kč bez DPH.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu k provedení stavby se Správou
železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Praha 1, Dlážděná
1003/7, za účelem realizace stavby „Rekonstrukce kolejí č. 213–219 v žst.
Beroun, seřaďovací nádraží“ na pozemku ve vlastnictví města Beroun
p. č. 2318/42 – druh pozemku ostatní plocha, způsob využití: dráha v k. ú.
Beroun.
RM bere na vědomí písemnou zprávu z jednacího řízení bez uveřejnění
a souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29.1.
2015 na vícepráce a navýšením ceny z původní ceny 15 995 019 Kč s DPH
na 18 496 378 Kč s DPH akce „Bezpečně za sportem“ se zhotovitelem akce
firmou POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a. s., se sídlem Praha 1, Václavské
náměstí 831/21.
RM souhlasí s výpovědí Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 31.
1. 2003, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2. uzavřené mezi městem
Beroun, jako nájemcem a Office Star Twelve, spol. s r. o., se sídlem Na
Pankráci 1658/121, Praha 4, jako pronajímatelem. Smluvní vztah skončí
dne 31. 8. 2015.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podnájmu prostoru
sloužícího podnikání ze dne 27. 2. 2015 mezi městem Beroun a Mgr. Milošem
Kebrlem, se sídlem Nerudova 879/16, Beroun-město na prostory v Berouně
– Wagnerovo nám. 1541, v předloženém znění.
RM pověřuje paní Ing. Šárku Endrlovou, starostku města Beroun, aby za město
Beroun podepisovala v roce 2015 smlouvy s Ochranným svazem autorským
pro práva k dílům hudebním, z. s., se sídlem Čs. armády 786/20, Praha a INTERGRAMEM, nezávislou společností výkonných umělců a výrobců zvukových
a zvukově-obrazových záznamů, z. s., se sídlem Klimentská 1207/10, Praha.
Starostka města a RM souhlasí s poskytnutím Záštity starostky města
Berouna nad benefiční akcí „Méďa pro charitu“ Farní charity Beroun.
RM bere na vědomí zprávu o použití dotací na kulturní účely v roce 2014
poskytnutých z rozpočtu města a ukládá odboru Kanceláře tajemníka připravit tuto informaci pro zasedání zastupitelstva.
RM povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hudebních produkcí
a hostinských zařízení podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 k zajištění
veřejného pořádku, v platném znění, M. Mikulovi, se sídlem Lhotka u Berouna
12, pro provozování hostinské činnosti a veřejných hudebních produkcí –
diskoték ve Sport Baru HOMOLKA, Třída Míru 1462, ve dnech 26. 6. 2015,
18. 7. 2015 a 29. 8. 2015 do 03.30 hod. následujícího dne.
RM povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hudebních
produkcí podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 k zajištění veřejného
pořádku, v platném znění, T. Vintrovi dne 27. 6. 2015 od 22.00 hod. do
23.00 hod. pro veřejnou hudební produkci v rámci akce Grand Prix Beroun
na skateparku v Berouně.
RM vydává nařízení č. 2/2015, kterým se mění nařízení č. 4/2014, kterým
se vydává tržní řád, ve znění nařízení č. 5/2014 a č. 1/2015, v předloženém
znění.

Usnesení ze schůze Rady města Beroun, konané dne 20. 5. 2015
RM bere na vědomí písemnou zprávu z jednacího řízení bez uveřejnění
a souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „SPORTUJEME RÁDI – HŘIŠTĚ 3. ZŠ“ ze dne 23. 3. 2015 se zhotovitelem společností SILNICE CHMELÍŘ s. r. o., se sídlem Plzeň, Rychtaříkova 2173/1,
v předloženém znění. Celková cena díla činí bez DPH 3 446 001 Kč
a včetně DPH 4 169 661,21 Kč.
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Město si nechá ocenit svůj podíl v TS Beroun

P

rovést ocenění Technických služeb Beroun a současně ocenění
podílu města v této společnosti má
nezávislá ﬁrma, která vzejde z výběrového řízení. To vyhlásilo město
Beroun na základě usnesení zastupitelstva z letošního března. Nabídky
mohly ﬁrmy odevzdávat do 25. června. Berounští zastupitelé současně
souhlasili s tím, aby město zahájilo
obchodní jednání se společností AVE
CZ ve věci možného odkupu části
podílu, a to ve výši 40–45 procent.
AVE CZ nyní stejně jako město vlastní
v TS Beroun padesátiprocentní podíl.
„Neříkáme tím, že jsme či nejsme
rozhodnuti podíl prodat. Vyslyšeli
jsme pouze seriózně podanou nabídku společníka anecháme si zpracovat
možné varianty,“ uvedla berounská
starostka Šárka Endrlová. Se zástupci
společnosti AVE se shoduje v tom, že
padesátiprocentní podíl pro každou
ze stran, který odsouhlasili předešlí
zastupitelé již v roce 2006, je nešťastný a nejhorší možný pro úspěšný
chod ﬁrmy. V otázce je totiž nejen
úklid města, svoz komunálního odpadu, údržba zeleně a veřejného pro-

stranství, ale zejména provoz parkovacích míst a parkovacího domu, na
jehož výstavbu si investor bral úvěr
ve výši 85 milionů korun. „Je třeba
zvážit veřejný zájem, a to v dlouhodobém kontextu. Seriózně projednat
plusy, mínusy. Není možné sledovat
jen rychlé krátkodobé řešení,“ míní
starostka.
Znalecký posudek má být proveden tak, aby určil současnou hodnotu
společnosti adále předložil posudek,
jak by se hodnota společnosti změnila
v případě, že město Beroun odkoupí
od společnosti AVE podíl a stane se
tak jediným společníkem, nebo
naopak Beroun prodá většinu svého
podílu společnosti AVE a ponechá si
jen minoritní podíl 5 až 10% spřesně
vymezeným katalogem práv.
Cílem je určit nejvhodnější variantu předpokládaného prodeje podílu včetně provedení uvažovaných
změn způsobem, který bude pro
zadavatele ekonomicky nejvýhodnější.
Uvažovány jsou následující
možnosti:
1. při zachování současné organi-

Beroun trápí graffiti
T

o, že Beroun je historické město
s nesčetnými půvabnými zákoutími, do kterého přijíždí čím dál více
návštěvníků, asi vadí těm, kteří ho
„vylepšují“ se spreji v ruce. Neštítí se
přitom poškozovat nejen historické
budovy, jako například Muzeum Českého krasu, ale také různé objekty
včetně soukromých. V rámci příprav
na oslavy města se několik nejhůře
zasažených míst dočkalo krycího
nátěru (například průchod u Pakostova sadu, obě brány, zastávka UČerného koně nebo objekt Obchodní
akademie). Je ale otázkou, jak dlouho
tento stav vydrží. „Grafﬁti jsou
v Berouně problémem, který veřej-

nosti vadí čím dál více“, řekl místostarosta Ivan Kůs. „Aby se situace už
nezhoršovala, ale právě naopak, rada
města přijala doporučení komise pro
prevenci kriminality na ustavení pracovní skupiny, která se tímto problémem bude intenzivně zabývat.“
Skupina by měla být složená ze
zástupců policie, škol a specialistů
a měla by vytvořit balíček opatření,
mezi nimiž by byly preventivní přednášky na základních školách, zúžená
spolupráce s policií adiskuze oproblému s veřejností. „Nevylučuji, že součástí opatření může být vznik plochy
pro legální sprejování,“ dodal místo(tm) n
starosta Kůs.

Chodník Pod Kaplankou ochrání chodce

J

edna z frekventovaných berounských ulic Pod Kaplankou je nyní
pro chodce výrazně bezpečnější.
Vybudován zde byl totiž nový chodník
po levé straně ve směru do centra,
který zde dosud chyběl. Dlážděný
chodník v délce přibližně 160 metrů
propojuje ulice Okružní aPolitických
vězňů. Chodník je 2 metry široký,
takže zajišťuje dostatečný prostor
pro obousměrné užívání. Stavbu za
celkem 641 000 Kč prováděly Technické služby Beroun. Během prázdnin se chodci dočkají ještě opravy
dalšího hojně užívaného chodníku
podél ulice Okružní. Na rekonstrukci

www.mesto-beroun.cz

ulice město získalo evropskou dotaci,
ta ale nezahrnovala úpravu povrchu
chodníků. Úsek chodníku od křižovatky s Bezručovou ulicí až po Úřad
práce v délce přibližně 200 metrů,
který je ve špatném stavu tak město
opraví na své náklady. Práce budou
probíhat o prázdninách, kdy je zde
provoz chodců nižší. Město přitom
myslí i na cyklisty. Pro ty zde totiž
kvůli bezpečnosti vznikl samostatný
stoupací pruh ve směru z centra, který vede opět od křižovatky s Bezručovou ulicí až po křižovatku s ulicí
Pod Studánkou a oddělí tak cyklisty
od hlavního provozu.
(tm) n

zační, ekonomické aprávní struktuře společnosti
2. město převezme parkovací dům
při zachování stávajících činností
společnosti.
3. město převezme parkovací dům
a zároveň ukončí smlouvu o pronájmu parkovacích ploch vBerouně se společností TS Beroun.
4. město převezme část činností společnosti (např. provoz Medvědária
Beroun, parkovacího domu, kempu) a současně i personální
a materiální zajištění těchto činností.
Ocenění apředání výstupů musí
být provedeno do dvou měsíců od předání podkladů. Předpokládá se, že
práce na něm by mohly započít na
přelomu července a srpna. Zastupitelé budou mít podle starostky možnost využít nabídky společnosti AVE
CZ anavštívit některé z měst, kde společnost AVE CZ již působí v pozici vět(pn) n
šinového společníka.

Omluva TS Beroun

N

a stížnosti, které se týkaly
nedostatečné údržby zeleně
ze strany Technických služeb
Beroun, reagovala společnost
omluvou a dopisem zaslaným
vedení města. Přislíbila vedení
města, že situace se již nebude
díky novým opatřením adoplnění
techniky opakovat. Současně
navrhla kompenzaci v podobě
jednorázové výzdoby města v ulici
Palackého.
„Problémy byly způsobeny
jednak tzv. první sečí, kdy tráva
a porost na zelených plochách
vyrostly „najednou“, tak nedodržením dohody ze strany nových
externích dodavatelů, kteří v den,
kdy měli započít s pracemi, spolupráci odmítli. Chápeme však,
že tyto skutečnosti aodpovědnost
za ně leží plně na straně naší společnosti,“ píší ve svém vyjádření
jednatelé společnosti Jan Žurek
a Josef Krátký. Na příště by
podobným problémům mělo
zabránit hned několik opatření,
která společnost přijala. Jde nejen
o pořízení nové výkonnější techniky (traktorové sekačky s vyšším
výkonem, robotické svahové
sekačky), ale také navýšení počtu
pracovníků údržby zeleně, zavedení přesčasových hodin i odpoledních směn.
Jako omluvu za vzniklou
situaci TS Beroun jednorázově
provedou slavnostní květinovou
výzdobu nové pěší zóny. (pn) n

Krátce
n Město Beroun nabízí k pronájmu
garážová stání v Berouně v budově
v Branislavově ulici. Někdejší kotelna v Hlinkách je využívána jako
garáž pro osobní vozidla či motocykly. Rada města stanovila jednotnou výši nájemného pro osobní
vozidla 1 500 Kč měsíčně, pro motocykly je cena 450 Kč měsíčně.
n Informační tabule s rozmístěním
hrobů na Městském hřbitově
Beroun už dlouho volá po renovaci.
Současný plán je zastaralý a oprýskaný, ale jeho obnova není nic jednoduchého. Ručně malovaná
plechová tabule potřebuje písmomalíře, který by ji citlivě doplnil
a zrestauroval. Případní zájemci se
mohou obrátit na odbor městských
investic a majetku.
(tm) n

Napsali jste nám...
n Plzeňka – po roce 1989 zprivatizovaný a posléze jediný kulturní dům
v Berouně a okolí. Plzeňka byla nákupem od soukromého majitele zachráněna před smutným osudem
ostatních zdejších kulturních zařízení,
která porevoluční zastupitelstva našeho města vydala neviditelné ruce trhu.
Nemohu odolat, abych neoživila něco
z nedávných vzpomínek na Plzeňku:
v sále židle s nevábně zašlým čalouněním pamatující snad 70. léta, v šatnách pro účinkující pár zaprášených
stolků, zrcadel a rozviklaných židlí,
jedno nebo dvě křesla pamatující
estrády z 50. let. Všude podlahy matné a okna temná. Na WC obkladačky,
jaké sehnala naše babička koncem
70. let u Vitáčka na Zavadilce...
Beroun si určitě zaslouží multifunkční
kulturní centrum, které by vneslo
novou energii do celého města. Palác
kultury z bývalého zájezdního hostince neuděláte, ale při exkurzi na
rekonstruovaném kulturním domě
20. června t. r. bylo vidět, že se na
Plzeňce budou cítit dobře účinkující
umělci i diváci. Viděli jsme nové zázemí pro účinkující i návštěvníky, místnosti vhodné pro spolkovou činnost,
pro výstavy i prostory pro malé
hudební a divadelní formy. A že se
dělá i rekonstrukce elektroinstalace.
Když někde hořely kulturáky, tak hlavně od špatných drátů...
Tak se, milá stará Plzeňko, těšíme, že
tě brzy rozezní muzika všech žánrů,
otevře se opona před divadelními
kusy a mladí páni vyzvou mladé dámy
při tanečních s dojatými babičkami
na balkonech.
Bohumila Vokáčová,
zpívající sbormistr sboru Bonbon
n Ráda bych zveřejnila veřejnou
pochvalu pro paní starostku a tým,
který zajišťuje květinovou výzdobu
města. Jsem moc ráda, že jsou mezi
námi takoví lidé, kteří chtějí mít krásu kolem sebe. Něco tak úžasného
jsme tady ještě neměli. K tomuto
vyjádření přistupuji s osobním podpisem.
Dana Burandová
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Jednou z prvních vystupujících kapel byl Švejk CK Šraml. Účinkující diváky
zahřáli známými lidovými písničkami a dobrý voják Švejk svými říznými
projevy.

I přes počáteční rozpačité počasí, které jako by se nemohlo rozhodnout, jestli skropí ná
dařil. Opravdové otužilce bylo možné vidět na Husově náměstí už v devět hodin ráno, ti m
úctyhodným počtem poddaných, kteří se připojili k průvodu a krále nadšeně vítali. St

Stovky lidí vítaly krále Přemysla Otakara II., kterého skvěle ztvárnil Lumír
Olšovský.
Průvod se vydal od kruhového objezdu Havlíčkovou ulicí vzhůru směrem
k Plzeňské bráně. Po cestě jej vítali poddaní voláním „sláva králi“.

V obřadní síni radnice přijala starostka vzácné hosty. Beroun navštívil
kardinál Dominik Duka, zástupci vlády a kraje, delegace z partnerských
měst Brzegu a Goslaru, starostové sousedních obcí i držitelé Ceny města
Berouna.

Dříve, než přijel král, městu někteří z hostů popřáli vše nejlepší k výročí.
Promluvil i kardinál Duka.

www.mesto-beroun.cz

Starostka Šárka Endrlová si s králem Přemyslem Otakarem II. v podání Lumíra Ol
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Součástí oslav byl i den otevřených dveří v Kulturním domě Plzeňka.
Rekonstruovaný objekt si prohlédlo na 8 desítek lidí.

opí návštěvníky Berounských hradeb deštěm nebo je pohladí sluníčkem, se program vyno, ti méně stateční dorazili nejpozději do poledne. Královská návštěva tak byla přivítána
ali. Střípky z oslav najdete na www.rokberounskehomedveda.cz

U kruhového objezdu v Havlíčkově ulici vyrostlo šapitó, kde celý den
probíhal program pro děti a rodiče. V kavárně se lidé mohli občerstvit
a poslechnout si hudební produkci.

ra Olšovského na hlavním pódiu připili na další úspěchy Berouna.
Jednou z hudebních hvězd oslav byla kapela Yo Yo Band.

www.mesto-beroun.cz
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Foto: A. Šustrová, J. Papežová, A. Králová, Vl. Kasl, M. Endrle

Farní charitě se podařilo překonat rekord v počtu plyšových medvědů
shromážděných na jednom místě. Díky zapojení široké veřejnosti se na
pódiu sešlo 1518 plyšáků.

Na Husově náměstí berounští fotografové, místostarosta Kůs a král
Přemysl Otakar II. pokřtili novou publikaci vydanou k městskému výročí.
Kniha s podtitulem Deset zastavení na procházce královským městem
obsahuje snímky berounských fotografů, které textem doplnil Jan Velíšek
a lze ji zakoupit v Městském informačním centru.

Hudba
ČERVENEC

17.

Pavel Vítek
PÁ

20.00

Hrad Karlštejn

Retro večery U Madly
PÁ–SO 18.00–20.00 Retro Bar U Madly

Taneční večery U Štiky
PÁ–SO 20.00

Restaurace U Štiky

Od 20.00. Společně s Pavlem Vítkem zazpívají pod širým nebem na Purkrabském nádvoří hosté, jimiž budou kolegové z muzikálu Mamma Mia!
3. 7., 4. 7., 10. 7., 11. 7., 17. 7., 18. 7. – Zavřeno; 24. 7. – Retro Dj Olda Burda,
25. 7. – Retro Dj Harwey, 31. 7. – Retro Dj Sunny
3. 7., 31. 7. – Duo Melody; 4. 7. – Dj Pupík; 10. 7., 24. 7. – Empatia; 11. 7.,
17. 7., 25. 7. – Dj Jarda Petarda; 18. 7. – uzavřená společnost

Výstavy
7.

Letní výstava fotograﬁí
ÚT

Holandský dům

Výstava umělců Helbich – Vejmelka – Urbánková. Potrvá do 30. 7.

Návraty domů

Vernisáž proběhne dne 8. 7. v 17.00. Výstava obrazů a kreseb berounského
rodáka Jiřího Ryvoly.
Co se děje, když včely navštěvují květy? Co včely dělají, když se rojí? Jak dělají
13. Včelařská výstava
med a vosk? Výstava k vidění v prostorách oddělení pro dospělé do 31. 8.
PO
Městská knihovna Beroun
Výstava fotoskupiny Spektrum Blatná – J. Týc, J. Minařík, J. Šejna, Z. Týcová,
3. 8. Kontinuita vlastní cesty
J. Havlová, M. Havel, J. Hornát.
ST 17.00
Holandský dům
Pokračující výstavy: Tichá srdce (Holandský dům, do 3. 7.); Beroun inspirující (MGB, do 3. 7.); Výstava keramiky a skla (Muzeum berounské keramiky);
Kaligraﬁcká a tušová malba (Kavárna Jiná Káva, do 31. 7.); Talent 2015 (Galerie V Podloubí, do 28. 8.)

8.

ST

Městská galerie Beroun

Ostatní akce
1.

Večerní prohlídky na Karlštejně

3.

K poctě Mistra Jana Husa

4.

600. výročí od upálení Jana Husa

Více na str. 1.

Cruise summer day Tetín

Netradiční setkání nejen amerických vozů. Akce podpoří sbírku na přestavbu
auta pro handicapované děti z KLUBÍČKA. Více na str. 20.

ST
PÁ

11. SO

20.00
18.00

Hrad Karlštejn
Sbor Církve českobratrské evangelické

10.00–18.00 Tetín

Večerní prohlídky každou středu v červenci (8. 7., 15. 7., 22. 7. a 29. 7.) od 20.00
a 20.30 s překvapením. Délka prohlídky 60 minut. Vstupné 170 Kč, snížené 110 Kč.
Čtení z Husových spisů a dopisů z vězení, dobová hudba a zpěv. Pořádá Sbor
Církve českobratrské evangelické, Husovo náměstí 43/30, Beroun.

Třístudánkový maraton

Více na str. 19.

31.

Noc na Karlštejně

V muzikálu vystoupí v hlavních rolích V. Vydra, J. Rosák, P. Vítek, M. Nosková
a poberounští ochotníci. Více na www.zamecky-dvur.cz nebo na tel. 720 247 919.

červenec

BeKuLe – Berounské kulturní léto

PÁ

20.00

Zámecký dvůr Všeradice

Více na str. 20.

Muzea
3.

Berounští fotorici 2015 – Jak se lidé baví

6.

Devatero pohádek Karla Čapka

PÁ

Domov seniorů TGM

PO

Muzeum Českého krasu

7. Bubnování v Geoparku Barrandien 2015
ÚT

17.00–19.00 Muzeum Českého krasu

8. Hrátky za muzejními vrátky
ST

9.00–12.00, 12.45–15.00 Muzeum Českého krasu

9. Vernisáž výstavy Tradice/ Tradition
ČT 17.00
Galerie Muzea berounské keramiky
14.

Bubnování v Geoparku Barrandien 2015
ÚT

17.00–19.00 Muzeum Českého krasu

15. Den s paleontologem
ST

18.

9.00–12.00, 12.45–15.00 Muzeum Českého krasu

Keramický workshop s Martinem Kollerem

Výstava 13 fotografů zahrnuje více než 50 fotograﬁí. Výstava na téma zábavy, pohody
a lidské radosti. Potrvá do 23. 8. Každý den 7.00–19.00.
Zábavná a interaktivní výstava pro celou rodinu na motivy knížky od Karla a Josefa
Čapka. Potrvá do 31. 8.
Výuka hry na kubánské a brazilské perkuse (bubny, zvonce, chrastítka, bedýnky) v Geoparku. Základy techniky a jednoduché rytmy. Vyzkoušet může každý návštěvník.
Korálkové, pletené, provázkové, tvoření papírové a z hlíny. Dobové hry a řemeslné
dílny. Uskuteční se dále 11. 7., 22. 7., 25. 7. Pro všechny děti s doprovodem.
Výstava představí tradiční českou kameninu z dílny „Keramika z podloubí“ Renaty
Juryšky Uhlířové a Petra Uhlíře. Vernisáž v zahradě muzea doprovodí živá hudba.
Výuka hry na kubánské a brazilské perkuse (bubny, zvonce, chrastítka, bedýnky)
v Geoparku. Základy techniky a jednoduché rytmy. Vyzkoušet může každý.
Představení práce muzejního paleontologa, seznámení s nejstarší historií našeho
území, možnost určit si svého trilobita. Dále 29. 7. paleontologická poradna.
Celodenní kurz. Výroba domov. čísla nebo domov. znamení pod vedením zkušeného keramika. Cena kurzu 500 Kč, kapacita 5 osob. Přihlášky do 10. 7. v MBK.

SO 10.00
Muzeum berounské keramiky
Pokračující výstavy: Dobrá keramika (Zahrada Muzea berounské keramiky, do 30. 7.); Jaroslav Tušer – výběr z díla (Muzeum Českého krasu, do 23. 8.);
Verona, Beraun, Beroun (Muzeum Českého krasu, do 28. 9.); Svět barevných kostek (Muzeum Žebrák, do 30. 9.)
Stálá expozice v Muzeu berounské keramiky – renesanční berounská keramika a historie hrnčířství od pravěku po novověk. Pravidelné otevřené tvůrčí
dílny: úterý od 10.00 do 11.30 a čtvrtek od 12.30 do 15.00, po dohodě možno i jinak. www.mkcberoun.cz/muzeum-keramiky
VOLNOČASOVÁ PŘÍLOHA. V září opět vyjde pravidelná volnočasová příloha, která nabídne přehled berounských organizací, oddílů a klubů, které
poskytují volnočasové aktivity. Podklady pro přílohu zasílejte nejpozději do 10. srpna na e-mail: ktvv@muberoun.cz nebo vyplňte formulář na webu.
V popisu by měly být stručné informace o činnosti oddílu. Popis aktivity by neměl přesáhnout 1000 znaků včetně mezer. Vzhledem k omezenému
prostoru si redakce vyhrazuje právo delší příspěvky zkrátit.

www.mesto-beroun.cz
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Letní kino Beroun
den

začátek

název

čas

popis

pozn.

1.

ST

21.30

Vincentův svět

USA

104

Komedie: dlouho očekávaná adaptace oceňovaného seriálu HBO.

T 15

2.

ČT

21.30

Dáma ve zlatém

USA/VB

110

Pozoruhodný příběh podle skutečnosti o spravedlnosti.

T 12

3.

PÁ

21.30

Méďa 2

USA

125

Nejukecanější plyšový medvěd překonal pubertu a touží se usadit.

4. SO

21.30

Mimoni

USA

91

Animovaná rodinná komedie.

5. NE

21.30

Avengers: Age of Ultron

USA

145

Křehká spojenectví a nečekané zvraty akčního dobrodružství.

6. PO

21.30

Méďa 2

USA

125

Nejukecanější plyšový medvěd překonal pubertu a touží se usadit.

7.

ÚT

21.30

Malá z rybárny

ČR

71

Česká pohádka pro dospělé. Místo prince potká dívka šéfa nevěstince.

8.

ST

21.30

Špion

USA

120

Hrubozrnná komedie o šedé myši CIA, kterou všichni přehlížejí.

T 12

9.

ČT

21.30

Dítě číslo 44

USA

137

Thriller natočený podle stejnojmenného bestselleru.

T 15

10.

PÁ

21.30

Terminator Genisys

USA

126

Akční sci-ﬁ, v němž se vrátí Arnold Schwarzenegger v ikonické roli T-800

T 15

11. SO

21.30

Sedmero krkavců

ČR

97

Česká pohádka Alice Nellis.

12. NE

21.30

Rychle a zběsile 7

USA

140

Akční krimi thriller: hrdinové prožili neuvěřitelné věci.

T 12

13. PO

21.30

Terminator Genisys

USA

126

Akční sci-ﬁ, v němž se vrátí Arnold Schwarzenegger v ikonické roli T-800

T 15

14. ÚT

21.30

Klub rváčů

USA/D

139

Kultovní snímek. Hrají. Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham a další.

T 15

15.

ST

21.30

Dáma ve zlatém

USA/VB

110

Pozoruhodný příběh podle skutečnosti o spravedlnosti.

T 12

16.

ČT

21.30

Domácí péče

ČR

92

Nová česká komedie. Příběh o nejdůležitějších životních otázkách.

17.

PÁ

21.30

Bez kalhot XXL

USA

115

Pokračování komedie o mužských striptérech.

T 12

18. SO

21.30

Jurský svět

USA

120

Dobrodružné sci-ﬁ režiséra Stevena Spielberga.

T 12

19. NE

21.30

Domácí péče

ČR

92

Nová česká komedie. Příběh o nejdůležitějších životních otázkách.

20. PO

21.30

Bez kalhot XXL

USA

115

Pokračování komedie o mužských striptérech.

21. ÚT

21.30

Kobry a užovky

ČR

111

Hrají: Kryštof Hádek, Matěj Hádek, Jana Šulcová a další.

22.

ST

21.30

Domácí péče

ČR

92

Nová česká komedie. Příběh o nejdůležitějších životních otázkách.

23.

ČT

21.30

Vincentův svět

USA

104

Komedie: dlouho očekávaná adaptace oceňovaného seriálu HBO.

T 15

24.

PÁ

21.30

Slow West

VB/NZ

84

Kombinace thrilleru a westernu.

T 12

25. SO

21.30

Odebrat z přátel

USA

83

Horor. Vše se odehrává na síti, kde také nepotkáme jen přátele.

T 15

26. NE

21.30

Padesát odstínů šedi

USA

117

Filmová adaptace knižního bestselleru.

T 15

T 12

12

T 12

15

Městské kino Beroun hraje od 17. 7. – pouze pátek–neděle
den

17.

začátek

název

čas

popis

PÁ

19.00

Domácí péče

ČR

92

Nová česká komedie. Příběh o nejdůležitějších životních otázkách.

18. SO

18.30

Mimoni 3D

USA

91

Animovaná rodinná komedie.

19. NE

19.00

Méďa 2

USA

125

Nejukecanější plyšový medvěd překonal pubertu a touží se usadit.

24.

PÁ

19.00

V hlavě

USA

102

Animovaná rodinná komedie o tom, že dospívání může být komplikované.

25. SO

19.00

V hlavě

USA

103

Animovaná rodinná komedie o tom, že dospívání může být komplikované.

26. NE

19.00

Vincentův svět

USA

104

Komedie: dlouho očekávaná adaptace oceňovaného seriálu HBO.

pozn.

15

Aktuální program najdete na webu kina a na webu města. Na webu je možné se rovněž přihlásit k odběru pravidelného kulturního přehledu.
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Volný čas
Asociace tradičních cvičení pro zdraví a sebeobranu, o. p. s. Beroun
Wing Chun Tak Kwoon, Nad Stadionem 342, Králův Dvůr,
www.wingchun-winglam.cz www.taijiquan-beroun.cz tel.: 607 919 927.
Nabízí po dobu prázdnin od 1. 7.–28. 8. 2015, výuku sebeobrany. Pro děti
a dospělé Po–Pá od 17.00-18.30 / 18.30–20.00 / možno i dopoledne. Výuka:
wing chun / tai-či & čchi kung
Brilant – Vzdělávací centrum, www.brilantberoun.cz
Seydlovo nám. 30, Beroun, Tel.:702 835 036, E-mail: brilant@post.cz, Kontaktní osoba: Ing. Jiří Smola. PŘÍPRAVA K OPRAVNÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE
Z MATEMATIKYAANGLIČTINY. Jazykové kurzy anglického jazyka (konverzace
nebo příprava na mezinárodní certifikační zkoušky – obecná angličtina KET,
PET, FCE, CAE), obchodní angličtina (BEC Preliminary, BEC Vantage), technická
angličtina. Individuální či skupinová výuka – max.4 osoby ve skupině.
Firemní skupinové i individuální kurzy angličtiny podle aktuálních potřeb
realizované u vás. Doučování matematiky, němčiny, angličtiny, účetnictví,
češtiny, stavební mechaniky a dalších předmětů na základních a středních
školách. Lektoři s dlouholetými zkušenostmi s výukou a praxí daného
oboru v reálném životě.
Dětský klub Sokolík
www.detskyklubsokolik.cz. Lenka Píšová, tel.: 608 259 990
HUDBOHRANÍ: hudební hry pro skupinu 5–10 dětí, hudební nauka prožitkem
i hrou, zpěvem zajímavých písní ke zdravému dýchání, hra na jednoduché
i složitější hudební nástroje, spojení rytmu, pohybu a hudby, setkání s hudbou
různých stylových období a další podle dané skupiny, věku a schopností
dětí. ÚTERÝ 14.00 děti od 5 do 7 let + ÚTERÝ 15.00 děti od 7 a více.
Dětský koutek Krteček
www.koutek-krtecek.cz, www.letnítáborlipno.cz, www.agenturakrteček.cz. Sadová 731 (u SD Plzeňka) Beroun. Kontakt: pí. Kozderková,
605 386 101.
Jsme soukromé rodinné zařízení pro děti od 6 měs. do 7 let. O prázdninách
zápis dětí na školní rok 2015/16. Snažíme se pomáhat dětem s lepší adaptací na menší kolektiv a připravit je na lehčí vstup do MŠ. Je možné si zvolit
den i hodinu docházky. Nutná rezervace. Celková kapacita do 15 dětí. Rozvíjíme jemnou i hrubou motoriku, čteme, zpíváme, cvičíme, tvoříme. DOCHÁZÍME do RODIN ke zdravým i k nemocným dětem. Kroužky a kurzy: Tvoření,
víkendové výlety a pobyty, plavání, Sahadžajóga – meditace, doučování ZŠ,
angličtina, němčina. Celé léto probíhají příměstské tábory 1500 Kč a pobytové
tábory 2250 Kč u Berouna.
FAMILY SPINNING
má přes letní prázdniny ZAVŘENO. Spinningovou sezonu zahájíme opět
v ZÁŘÍ 2015.
Flexy - bary + balanční čočky + míče + židle
Sídlo Gymnázium, vchod ze dvora, Marcela Bergerová – tel.: 608 885 182,
marcela.bergerova@seznam.cz. Po 19.00–20.00. 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 Chief, www.cheif.cz
U Stadionu 157, 266 01 Beroun; Tel.: 777 111 453, E-mail: chief@chief.cz.
Jazyková škola CHIEF je moderní vzdělávací společnost, která poskytuje
komplexní služby jazykového vzdělávání, překlady a tlumočení. Nabízíme
výuku: angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, ruštiny,
češtiny pro cizince, maďarštiny, japonštiny a další. Dále nabízíme firemní
a veřejnostní kurzy, individuální, skupinové, konverzační, víkendové, intenzivní
a další pro děti s rodilým mluvčím až seniory, přípravu na mezinárodně
uznávané zkoušky z angličtiny, němčiny aj. Výuku obchodní angličtiny, přípravu na státní zkoušky, business seminars, jazykové pobyty, přípravu k přijímacím zkouškám, maturitě, doučování a jiné služby podle přání klienta.
Výuka probíhá v kvalitních učebnách v centru Berouna nebo u vás ve firmě
/ doma. Přijatelné ceny s kvalitními českými a rodilými mluvčím. Přijímáme
on-line objednávky kurzů.
Jazykové kurzy Ivan Chubirka, www.ajberoun.eu
e-mail: ivanchubirka@seznam.cz, tel.:777 886 458
Rodilý mluvčí s čtrnáctiletou praxí nabízí individuální nebo skupinovou
výuku Aj pro všechny – od začátečníků po velmi pokročilé, pro jednotlivce
i firmy. Lekce je možné přizpůsobit jakýmkoliv vašim potřebám. Kompletní
jazykové služby v Aj poskytovány přímo rodilým mluvčím bez zprostředkovatele.
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JAZYKOVÁ ŠKOLA HANY VAVREČKOVÉ, www.jshv.cz
Husovo náměstí 78, e-mail: skola@jshv.cz, tel. 311 625 804
TRADICE – již 25 LET od založení školy! LETNÍ KURZY – intenzivní kurzy
pro dospělé i děti, opakování a upevňování gramatiky. Dospělí: prodloužený
víkend (PÁ odpoledne + SO/NE), děti a junioři: PO–PÁ dopoledne. Naše
tipy: opakování AJ pro 1. + 2. třída ZŠ (3.–7. 8.), anglická konverzace
s rodilým mluvčím 6.–8. třída ZŠ (17.–21. 8.). ZÁPISY pro školní rok
2015/16 probíhají. Kurzy v Berouně, Hořovicích a Litni. Pro děti od 4 let
až po dospělé. Naše tipy: přípravné kurzy k maturitě a ke cambridgeským
zkouškám – KET for Schools, PET for Schools, FCE, CAE; kurzy obchodní
angličtiny; konverzační kurzy angličtiny s rodilým mluvčím od 2. třídy ZŠ
až po dospělé. SLEVY 50 % v rámci akce Chodí celá rodina. Garantujeme
max. 10 osob ve skupině – zajistěte si včas nejvhodnější pokročilost a termín!
Zápisy denně v kanceláři nebo telefonicky či e-mailem.
Městské školní hřiště Hlinky
Hřiště slouží berounským školákům i široké veřejnosti. Hřiště prošlo v roce
2013 rozsáhlou rekonstrukcí. Díky tomu je nyní určeno pro lehkou atletiku,
hokejbal, in-line hokej, florbal, malou kopanou, házenou, tenis, stolní tenis,
basketbal, volejbal, nohejbal i streetball. Zařízení půjčuje sportovní potřeby,
poskytuje sportovcům zázemí – šatny s uzamykatelnými skříňkami, sprchy
a nabízí i občerstvení. Díky osvětlení v areálu je po předchozím objednání
možno sportovat i ve večerních hodinách. V zimě je v nabídce mimo jiné
stolní tenis. Rezervace: 311 740 153.
Open English, www.open-english.cz
Angličtina Open English – www.open-english.cz
Týden s angličtinou v létě pro děti – v turnusu 10.–14. 8. poslední dvě
volná místa! Zápis do dětských kurzů od září! Děti do 3 let, školkové děti,
školáci. 0–3 roky PO 10.00, 3–4 roky. PO 16.30, 4–5 let. PO 17.30, 3–4
roky (začátečníci). ÚT 16.30, 7–9 (pokročilí). ÚT 17.30, 4–5 let (pokročilí).
ST 17.00, 6 let (pokročilí) 18.00. Věk je orientační, rozhodující jsou znalosti
a charakterové vlastnosti dítěte.Výukové CD pro děti 1–7 let v čj www.myskamillie.cz. Pro dospělé – obrovský úspěch má naše angličtina po telefonu.
Sportovní stadion 2. ZŠ a MŠ Beroun
Možnost pronájmu kurtů: Tenis, softtenis, volejbal, nohejbal, basketbal, malá
kopaná. Boccia. Podle domluvy možný i pronájem tělocvičny o sobotách
a nedělích. (pingpong, badminton) Miniposilovna také k dispozici. Možnost
sprch, šaten. Půjčujeme rakety, míče apod. Objednávky na tel.: 311 622 572
po 15.00 nebo na e-mailu: hriste@2zsberoun.cz.
Strollering – kočárkování, www.strollering.cz/barbora-trhlikova
Strollering je „Mateřská v pohybu“ a „Tak trochu jiná procházka“. Pojďte
si s námi zacvičit s kočárkem během procházky. Aktuální informace včetně
prázdninového rozvrhu a rezervačního systému najdete na webových stránkách www.strollering.cz/barbora-trhlikova a na www.facebook.com/StrolleringBeroun.E-mail: barbora.trhlikova@strollering.cz
Studio Kytka, www.studio-kytka.cz
Máme poslední volná místa v Miniškoličce Školičky Kytičky Zapisujeme do
kurzu Hrátky s nemluvňátky 9–12/15 pro děti od 1,5 roku do 2,5 roku cvičení,
hraní, hudebnění ve čt v 9 hod., kurz lze kombinovat s aquaaerobikem pro
maminky s hlídáním dětí ve čt od 9.55 hod. Letní týdenní školky mají poslední
volná místa – plavecké s Jolanou 10.–14. 8., plavecké s Katkou aVeronikou
3.–7. 8., keramické s Katkou 27.–31. 7. a s ježděním na koni s Aničkou
17.–21. 8., letní plavecké soustředění bude s Veronikou 3.–7. 8.
Přihlášky na plavání dětí od narození do 6 měsíců doma průběžně. Zapisujeme do kurzů plavání dětí 9–12/15 od 6 měs. – 6 let i plavání v Akádě
pro děti 4–7 let. Služby porodní asistentky.
TJ LOKOMOTIVA BEROUN o. s.
Přehledy o oddílech TJ a aktivity pro veřejnost na www.lokomotivaberoun.cz –
informace tel.: 311 626 950.
SPORTCENTRUM
Recepce od 5. 7. do 2. 8. 2015 uzavřena, přístup na sportoviště – původní
vchod do haly, v provozu zůstanou – posilovna, badminton, plážový volejbal,
venkovní kurt, stadion, hala, boudering – vstupné bude vybíráno obsluhou
v posilovně podle ceníku, umělka 300 Kč/hod. (bez sprch), možno uplatnit
předplacené karty
5. 7.–2. 8. 2015 otevřeno:pondělí – pátek 14.00–20.00, sobota 10.00–14.00,
neděle 15.00–19.00 hod. – z důvodu výměny povrchu uzavřena do odvolání
tenisová hala
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Zprávy od sousedů

Studenti z Berouna vyzkoušeli v Goslaru jiu jitsu
n Mezi významné hosty, kteří
o víkendu 19.–21. 6. přijeli slavit
s Berounem jeho výročí, byli
i zástupci našich partnerských
měst. Město Brzeg zastupoval starosta Jerzy Wrebiak s chotí, z Goslaru přijeli místostarosta Axel
Siebe, první radní Burkhard Siebert, paní Susanne Rossdeutcher
a Martin Sänger. Kromě slavnostního přijetí na radnici, kulturního programu a hostiny s králem
navštívili výstavy v Muzeu Českého
krasu, v Holandském domě,
Duslově vile, ale i Muzeum
berounské keramiky.

n Skupina 10 studentů
a studentek ze SOŠ Hlinky
a Střední pedagogické školy v Berouně navštívila
koncem května partnerské
město Goslar. Šlo o sportovní akci, jejímž cílem
bylo vyzkoušet různé sportovní aktivity. Po příjezdu
se uskutečnil orientační
běh městem ve smíšených
česko-německých skupinách a tak se studenti
seznámili nejen s městem, ale
i navzájem mezi sebou. Na řadu
přišel i basketball, plavání, gym-

B

nastika, beachvolleyball , ale
i jazz dance a bojové umění jiu jitsu.
Michaela Zítková

Knížku pro prvňáčka získalo přes 100 čtenářů

V

červnu byl v berounské knihovně na oddělení pro děti a na
pobočce na sídlišti završen projekt
Knížka pro prvňáčka, který oslovil
přes 100 berounských prvňáčků.
Tento projekt probíhá od počátku
roku v knihovnách po celé ČR již
řadu let a jeho hlavním organizátorem je Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Hlavním
cílem je podpora dětského čtenářství již od nejútlejšího věku. Projektu se zúčastnila třída 1.C paní
učitelky Kováčové ze 3. ZŠ Wagnerovo náměstí a tři první třídy z 2.
ZŠ Beroun paní učitelky Hříbalové,
Treglerové a Doležalové.

Knihovna o prázdninách
Od 1. do 12. července 2015 bude
Městská knihovna Beroun uzavřena z důvodu revize knihovního fondu. V měsících červenci až
srpnu bude platit prázdninová
otevírací doba:
Oddělení pro dospělé, studovna:
po 8.30–18.30, st 8.30–17.00.
Oddělení pro děti:
po 8.30–11.00, 12.00–17.00.
Pobočka na sídlišti:
čt 8.30–11.30, 12.30–17.00.
Od ledna do května každá třída
dvakrát navštívila knihovnu. Děti
zjistily, co to knihovna vlastně je či
proč je tak důležité si číst. Na další

návštěvě si vyzkoušely již klasickou
besedu tentokrát na téma Pohádky.
Třetí návštěva probíhala ve škole,
kdy se paní knihovnice přišla podívat do třídy na hodinu čtení. Prvňáčci ze 3. ZŠ Beroun zakončili svoji
účast v projektu čtením v soutěži
O obratného čtenáře a získali
diplom a knihu Odemyky zamyky
s básničkami Jiřího Žáčka a ilustracemi Vhrsti. Vyvrcholením pro žáky
2. ZŠ Beroun bylo pasování prvňáčků na čtenáře. Každý malý čtenář
dostal knížku Odemyky zamyky,
krásnou čtenářskou medaili
a pamětní list.
Lucie Anýžová n

Slavíčka zahájila zpěvačka Lounová
J

iž pošesté se 4. června v sále České pojišťovny konala pěvecká soutěž Jungmannovy základní školy
Jungmanka hledá Slavíčka, na kterou přispělo město Beroun v rámci
kulturních dotací. Letos se sešlo 35
účinkujících z I. stupně a 11 z II.
stupně. Zpěváci si připravili libo-

volnou píseň a museli se sami
doprovodit na hudební nástroj
nebo mít doprovod na elektronickém záznamovém zařízení. Odpoledne zahájila zpěvačka Hana
Lounová, členka bývalé skupiny
Schovanky. Za zpěváčky I. stupně
cenu poroty obdržela Anna Javůr-

ková ze 4. B a cenu diváků získala
dvojice Vincent Rašilov a Natálie
Krubová z 5. C. Cena poroty na II.
stupni připadla Nikole Svobodové
z 9. A a cena diváků Lucii Tlamsové,
Nele Spurné a Marianě Tabarové
ze 7. C.
Jindra Zemanová n

eroun se jako jedno z členských měst dobrovolného
svazku Bohemia Centralis se
zapojí do jeho nového projektu
nazvaného Okno k sousedům.
Aktivity sdružení jsou totiž
opravdu pestré. Jedním z cílů
sdružení je pokračovat v tradici
společné propagace, ale také
představovat a propagovat jednotlivé regiony. Na stránkách
městského zpravodaje se tak
budou od příště objevovat
pozvánky na zajímavé akce, které pořádají členská města
a obce sdružení. Pod hlavičkou
Okno k sousedům najdete určitě mnoho zajímavých tipů pro
vaše výlety. Otevřete okno
k sousedům a pojďte se podívat, co dobrého se u nich „vaří“.
Sdružení bylo založeno v roce
1997. Členy sdružení jsou
v současné době města Beroun,
Kladno, Rakovník, Slaný a obec
Tetín.

S kolem do Rakovníku
Do Rakovníku se o víkendu
od 17. do 19. července sjedou
cyklisté na Rakovnické cyklování. Zahájeno bude v pátek
17. července v 16.45 na Husově
náměstí v Rakovníku. Cyklisté
se mohou těšit na bohatý a všestranně zaměřený program pro
závodníky i rodiče s dětmi.
Čeká vás Mistrovství ČR v Cross
Country, závod horských kol –
MTB na 30 a 50 km, orientační
závod dvojic, cykloturistický
výlet k Berounce i lezení
na Chlumských skalách, tombola, koncerty.
(tm) n

Zrestaurovaná díla ohromují svou krásou
V

současné době probíhá v Muzeu
Českého krasu výstava Verona,
Beraun, Beroun uspořádaná k 750.
výročí první písemné zmínky oměstě.
Vystavené exponáty vztahující se
k dlouholeté městské historii pocházejí z přírodovědných a společenskovědních sbírek berounského muzea.
Na jubilejní výstavu se muzeum připravovalo s velkým předstihem. Za
ﬁnančního přispění města se podařilo
restaurování během několika let zrealizovat. Restaurátoři vrátili starým
dílům ztracenou krásu a při své práci
objevili spoustu zajímavých informací.
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Na výstavě je tak k vidění cechovní
korouhev spojených řemesel zbílého
hedvábného atlasu. Na jedné straně
korouhve je vyobrazení Sv. Josefa, na
druhé cechovní znamení spojených
řemesel –hodinářů, truhlářů, zámečníků, tesařů, zedníků, kameníků
a sklenářů.
Dalším zrestaurovaným exponátem je čepice se štítkem, součást oděvu hudby Národní gardy. Uvnitř čepice
je napsáno perem: Národní garda
(Hudba) z roku 1848 Nechanický
Beroun 1900. Novou podobu má iepitaf berounského měšťana Sixta

Mostníka (+ 1609), který nechala
namalovat manželka Ludmila v roce
1613. Autorem díla je malíř Jan
Hochberg. Obraz visel v berounském
Zábranském kostele, kde byl Sixt
Mostník pohřben. V průběhu restaurování malovaného portrétu Terezie
Řehořovské (+ 1910), manželky
berounského mydláře, restaurátor
zjistil, že pod obličejovou částí portrétu je nalepena fotograﬁe, která je
tenkou vrstvou barvy přemalována,
resp. kolorována.
Z muzejní sbírky starých tisků
byla k restaurování předložena Práva

a zřízení zemská Království Českého,
z roku 1564 a Koldínova Práva městská Království Českého z roku 1579.
Dřevěná polychromovaná plastika svatého Jana Nepomuckého z konce
17. století pochází z výklenku domu
č. p. 14 (zbouraný dům na rohu ulice
Talichovy aWagnerova náměstí, dnes
budova České pojišťovny). Při restaurování bylo zjištěno, že je dolní část
plastiky ohořelá, což mohlo souviset
s požárem města v roce 1735. Výstava
v prostorách Jenštejnského domu
potrvá do 28. září 2015.
Dana Hradilová n

15

Historický seriál k 750. výročí města Berouna (7)

První volby do zastupitelstva se konaly roku 1850 na Plzeňce
Kořeny dnešní demokracie i samosprávy pocházejí až z poloviny 19. století. Kromě zrušení
roboty vedla revoluce roku 1848 také k zániku vrchnostenského systému. Během pouhých
dvou let se konstituovaly jak nová státní správa, tak místní samosprávy, jež se později staly
pilířem nové, občanské společnosti.

V

královském městě Berouně
reprezentoval zástupce vrchnosti (panovníka) císařský rychtář, ale
až do roku 1788 tu fungovala souběžně do jisté míry také omezená
samospráva. Onoho roku se vše
změnilo. Císař Josef II. v rámci svých
centralizačních reforem zavedl
v královských městech tzv. regulované magistráty. Namísto městské
rady nastoupili zkoušení úředníci
se vzděláním. Nevolený, nýbrž jmenovaný královský purkmistr měl
k ruce dva magistrátní rady a syndika (nižší úředník pro právní záležitosti). Od té doby se začalo
úřadovat výhradně německy.

Revoluce osmačtyřicátého roku
proběhla ve městě vcelku pokojně.
Vznikla tu sice nepočetná Národní
garda, která vyrazila na pomoc Praze obléhané Windischgrätzovými
vojsky, ale už u Loděnice bojový
zápal jejich příslušníků pohasl,
a tak se raději všichni vrátili do bezpečí svých domovů. Nicméně příštího roku nový císař František Josef I. vydal převratnou novinku, tzv.
prozatímní obecní řád. Ten znamenal samosprávu pro všechny obce
včetně svobodné volby jejich
zástupců.
Na podzim 1850 se v Berouně
poprvé v jeho dějinách konaly v sále

na Plzeňce volby do městského
zastupitelstva. Bohužel v pochmurné náladě, protože toho roku město
postihla epidemie cholery a vzala
si s sebou 32 duší. Zvolené čtyřiadvacetičlenné zastupitelstvo (později až 36členné) ze svých řad
zvolilo čtyřčlennou radu a starostu,
vysloužilého nadporučíka Františka
Schückera z Ortenfelsu. Vzhledem
k jeho národnosti není divu, že
německy se v Berouně úřadovalo
až do roku 1861, kdy jej vystřídal
místní vlastenec, mlynář Jan Ev.
Seydl.
Základní princip voleb samosprávy se v podstatě dochoval až

do dnešních časů. S tím podstatným rozdílem, že tehdy ještě nešlo
o volby přímé, ani všeobecné, ani
rovné. Tak předně se jich až do roku
1919 nesměly účastnit ženy. Mužští
voliči pak byli rozděleni do tří skupin (kurií) podle toho, kolik platili
ročně na daních; ti co neplatili
žádné daně, měli s výjimkou učitelů
a úředníků smůlu – a takových byla
do vzniku republiky většina
(v Berouně asi 85–90 % obyvatel,
ovšem včetně žen a dětí). Každá
kurie volila zvlášť třetinu zastupitelů, takže je jasné, že největší vliv
na chod města měli ti nejbohatší.
A nejen to, právo vyslat svého
zástupce získaly i právnické osoby,
tedy ﬁrmy platící největší daně.
V případě Berouna se jednalo zejména o textilku, vápenky a cementárnu. n

Jednání zastupitelů se podobala zápasům kohoutů
B
ěžné, každodenní záležitosti
rozhodoval starosta s radou,
ale koncepční, majetkové, stavební,
sociální či školské a další důležité
věci muselo odsouhlasit zastupitelstvo, což platí dodnes. V poslední
čtvrtině 19. století se v radě objevili
i menší řemeslníci a následně
dokonce dělníci, členové sociální
demokracie, kteří po roce 1911 získali většinu v zastupitelstvu. Od té
doby se některá zasedání podobala
zápasům kohoutů, stále sílící stranické rozpory vedly k řadě demisí
a v samotném závěru století i k rozpadu celé rady. Počátkem 20. století
se v Berouně utvořily dvě politické
skupiny: konzervativní kolem starosty, hostinského J. B. Horáka
a opoziční liberální kolem listu Hlasy od Berounky. Politické i osobní
potyčky paralyzovaly správu města
a Horák byl nakonec roku 1917
zbaven funkce pro machinace
a neschopnost.
Úřední věci vyřizovala městská
kancelář v čele s tajemníkem. Nedílnou součástí správy města se stala
městská policie založená roku 1864,
která však řešila jen přestupky
a drobné přečiny, závažnější případy musela předávat berounskému
četnictvu. Zastupitelstvo také jmenovalo řadu nezřídka dočasných
komisí, které pomáhaly spravovat
dílčí záležitosti. Vlastní úřad se členil do několika referátů, obvykle
lesního, stavebního, ﬁnančního,
policejního a hospodářského. Jelikož se město rychle rozrůstalo,
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příjmů stále více nabývaly
původní omezené prostona významu přirážky.
ry renesanční radnice
Jednak šlo o nápouž dávno nestačily.
jovou přirážku,
Proto se zastupikterá vzhledem
telstvo roku 1865
k žízni zdejších
odhodlalo ke
pivařů vynášela
koupi hostince
vskutku velkou
U
Černého
sumu, jednak
koně, kam se
o tzv. obecní
přesunul celý
přirážky k příměstský úřad,
mým (státním)
okresní soud
daním. Zvlášť se
a berní úřad.
hradila tzv. školní
Radnici zastupipřirážka, ze které
telé přenechali dívměsto vydržovalo
čí obecné škole.
obecné a měšťanské
Teprve po zbourání staškoly ve výši asi
ré radnice se
městští úředníci Portrét Vavřince Wiesenbergera, deseti procent
starosty města 1868–1874
k přímým daním.
mohli roku 1903
Koncem 19. století se ve městě
přestěhovat do moderní budovy, jež
realizovala řada velmi náročných
slouží jako radnice dosud.
investic, na které by nestačily ani
O peníze jde až v první řadě
přirážky k daním. Radnice v někteKlíčový úkol městské samosprá- rých letech dokonce měla velké
vy spočíval v hospodaření s příjmy problémy, aby vůbec vyplatila své
a výdaji. Do první poloviny sedmde- zaměstnance. Na velké investice si
sátých let 19. století si město drželo proto město bralo úvěry u bank.
vyrovnaný či přebytkový rozpočet. Výsledek této politiky se „zhmotnil“
Až velká povodeň (1872) a hlavně do podoby více než dvoumilionorostoucí potřeba infrastruktury pro vého dluhu v rakouských korunách
stále vyšší počet obyvatel uvrhly roz- (tj. přes milion zlatých staré měny).
počet Berouna do trvalého mínusu. Ostatně město nemělo příliš na
Hlavní položky, které plnily měst- výběr a svým zadlužením, které
skou kasu, tvořily tradičně příjmy před sebou valilo až do poloviny
z rozsáhlých městských lesů, obec- 20. století, se nijak nelišilo od jiných
ního dvora, mnoha pozemků, na měst podobné velikosti.
kterých město ve vlastní režii hosUž v šedesátých letech 19. stopodařilo a od roku 1908 též z měst- letí se město snažilo podnikat
ské elektrárny a lázní. Kromě těchto v oblasti bankovnictví a zajistit si

tak dostatek velmi levného úvěru.
Tak vznikla roku 1863 občanská
záložna, které se tehdy houfně
zakládaly po českém venkově. Do
vínku nedostala příliš dlouhý
život. Jejím předsedou se stal třetí
berounský starosta, ctěný občan,
majitel koželužny a starosta zdejší
tělovýchovné jednoty Sokol Vavřinec Wiesenberger. Jeho organizační schopnosti a podnikatelský
talent dokázaly město pozvednout, za což požíval velké úcty. Do
chvíle, než se jeho spoluobčané
dozvěděli, že hrál na burze za
peníze střadatelů a připravil je tak
o obrovskou sumu 76 000 zlatých.
Roku 1874, krátce předtím, kdy
měl od císaře převzít vyznamenání
za příkladnou likvidaci následků
velké povodně, raději uprchl do
Ameriky. Zatímco Wiesenberger
byl obrazně i fakticky za vodou,
jeho machinace a zhroucení vídeňské burzy vedly k pádu záložny
i zdejšího cukrovaru. Další jeho
dva komplicové dostali u soudu
jen několik měsíců. Dalšího člena
berounské záložny a kandidáta na
starostu zase těsně před volbou
odvedli četníci pro machinace
s nekrytými směnkami. Máslo na
hlavě měl i Wiesenbergerův
nástupce Josef Bednář. Podobné
zpronevěry podrývaly důvěryhodnost samosprávy i v mnoha českých městech do konce 19. století.
Zkrátka, nic nového pod sluncem.
Jiří Topinka,
Státní okresní archiv Beroun
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Beroun se může pochlubit zbrusu novými turistickými okruhy a propagačními
předměty. Křest proběhl 17. června před Městským informačním centrem.

Švýcarská delegace se přijela podívat, jak pokračuje přesun autobusového nádraží.
Místo poklepání na základní kámen se krájel dort ve tvaru „autobusovlaku“.

Beroun přivítal již osmý ročník festivalu Stranou - evropští básníci naživo.
V Muzeu českého krasu se konalo autorské čtení s koncertem Petra Hejného.

Na již dobře známém a oblíbeném Dnu bezpečí se dětem a nejen jim představila městská
policie, hasiči i záchranáři. Mezi nejoblíbenější ukázky patřila práce služebních psů.

Muzeum berounské keramiky hostilo první Muzejní noc. Největší zájem mezi
návštěvníky byl o tvorbu na hrnčířském kruhu.

Beroun slavnostně otevřel zrekonstruované ulice Pod Homolkou a Okružní,
na jejichž opravu získal evropskou dotaci přes 16 milionů korun.

Na Husově náměstí byl zahájen projekt Společně proti domácímu násilí.
V rámci projektu byl představen autobus polepený logem projektu a přímo
v něm se zájemci mohli dozvědět, jak je obětem násilí možné pomoci.

Kluci i holky na kolech, koloběžkách a odrážedlech zaplnili berounský
kemp 6. června. Čekaly je závody a soutěže pro všechny věkové kategorie
Berounský cyklísek. Výherci se těšili ze získaných cen.

www.mesto-beroun.cz
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Krátce
n Dětský den plný soutěží uspořádal
Domov seniorů TGM ve spolupráci se
studenty SOŠ a SOU Beroun-Hlinky,
s Domečkem Hořovice a dětmi 3. ZŠ
Wágnerovo náměstí. Děti měly před
sebou řadu soutěžních disciplín, které
si pro ně připravili senioři společně se
studenty. Za splnění úkolu děti získaly
odměny, také si mohly zazpívat azatancovat se zpěvačkou Janou Kociánovou.
Organizátoři připravili pro návštěvníky
osvěžení v podobě ledových koktejlů.
Na akci nechyběli ani hasiči a celá řada
dalších překvapení a zajímavých
vystoupení.
Lukáš Gibiec
n Domov penzion pro důchodce
Beroun společně s výborem obyvatel
pravidelně organizuje kulturní i společenské akce, tak aby život obyvatel
zpříjemnil. Nově iniciativu v pořádání
akcí převzali také sami obyvatelé. Skupina jedenácti obyvatel se začala
scházet ke společným zkouškám
a nacvičila divadelní představení
pohádek Františka Hrubína: Červená
karkulka, O řepě, Zvířátka a loupežníci. Ochotníci si vyrobili kostýmy
i další rekvizity. Na všech hercích bylo
vidět, že je představení hodně bavilo
a dali do něj vše. Karolína Fuchsová
n Nová psychosomatická poradna,
která od začátku roku funguje
v Berouně, začala pracovat i s dětmi
a mladistvými, a to na bázi psychoterapií a her. Jedná se o posílení dětské individuality, sebevědomí a odbourávání úzkostí a strachu.

Klubíčko s podporou města pokračuje
v mapování objektů
J

iž přes čtyři desítky objektů zmapovali pro vozíčkáře
asistenti z obecně
prospěšné společnosti Klubíčko Beroun. Letos k nim
přibydou další. Město na pokračování záslužného projektu uvolní
z rozpočtu 60 000 korun. Shodli se
na tom účastníci pracovního setkání, které na druhou polovinu května
svolal místostarosta Ivan Kůs.
Letos by se měl seznam zmapovaných objektů rozšířit například
o nové Muzeum berounské keramiky, letní kino, autobusové zastávky či některé hojně užívané trasy
z centra k poliklinice v Talichově

Interaktivní mapa je k dispozici
na webu města
www.mesto-beroun.cz.
Zmapované objekty jsou
označené symbolem vozíčkáře
a nabízejí podrobné informace
o objektu.

ulici, nemocnici či na Velké sídliště
do oblasti komerční zóny. Současně
by asistenti měli zkontrolovat
v minulosti zmapované objekty
a ověřit jejich současný stav.
Na schůzce se také hovořilo
o problémech, které nejen vozíčkářům velmi komplikují pohyb. Jde
zejména o špatně parkující auta
bezohledných řidičů, která brání

Senior taxi doveze
klienty k lékaři
i za zábavou

L

Jubilea
Dne 7. 7. 2015 oslaví 77. narozeniny
paní Marie Hasalová z Berouna. Vše
nejlepší a ještě dlouhá léta mezi námi
přeje dcera Milena s rodinou.
Kulatou osmdesátku oslaví v červenci
paní Anna Netopilová. Krásné
85. narozeniny si připomene paní
Markéta Hubená. Úctyhodných
94 let oslaví pan František Honzík.
Svým členům přeje pevné zdraví, štěstí a pohodu Klub důchodců Beroun.
My se ke gratulacím připojujeme.

Před prázdninami přivítala starostka města Šárka Endrlová v obřadní síni
14 nových občánků města. Každý si nově na památku odnesl zcela novou
fotograﬁckou publikaci o Berounu a minci ze speciální edice Beraun –
Beroun – Verona, 1265–2015, které město nechalo vyrobit v rámci letošního
750. výročí Berouna. Přivítáni byli: Vincent Zavadil, Nikola Ivanišová,
Barbora Bednářová, Václav Bartyniuk, Ida Bartyniuková, Beata Holcman,
Matěj Havlíček, Sabina Hellerová, Adéla Žižková, Karolína Matějková, Viola
Filipová, Daniel Šírl, Max Mareš, Anna Halaburdová.
Na další slavnostní obřady se můžete objednat na telefon: 311 654 151
a 152. E-mail: evidence@ muberoun.cz nebo evidence2@muberoun.cz. Nejbližší jsou naplánovány na 8. 9., 27. 10. a 8. 12.
(pn) n

Pro seniory
Výlet na zámek Dobříš s procházkou do parku

8.

Domov seniorů TGM

Vzpomínkové dopoledne – povídání a vyprávění
ST

7.

9.00

10.00–12.00 Stacionář Sv. Anežky České

Beseda s Ladislavem Peckou na téma: „Jan Hus“
ÚT

16.00

Domov seniorů TGM

Procvičování kognitivních funkcí (paměť, řeč, sl. zásoba...)
ST

10.00–11.30 Stacionář Sv. Anežky České

9. Pečení s klienty a odpolední Bingo
ČT

9.00

9.00

Domov seniorů TGM

Výlet na berounské trhy
15.

ST

9.00

Domov seniorů TGM

Zpívání s kytarou s panem Jiřím Šafránkem
ST

14.00–16.00 Stacionář Sv. Anežky České

www.mesto-beroun.cz

evné a ﬁnančně dostupné cestování nabízí v Berouně seniorům nová služba Senior taxi
Lvová-Jonáš. Společnost vznikla
letos v březnu a nabízí novou přepravní službu pro seniory v berounském okrese. Chce tak usnadnit
péči rodinám o jejich rodiče či prarodiče a domovům či penzionům
pro seniory poskytnout kvalitní
a cenově dostupnou možnost
dopravy pro jejich klienty. Senior
taxi rozváží klienty do lékařských
zařízení, na různá vyšetření, operační výkony, na úřady, do banky či
na poštu. Ovšem senioři mohou
službu využít i k cestě za zábavou
do divadel a kin aj. Přepravy jsou
prováděny prostorným a pohodlným sedmimístným vozem, řidič je
školený zdravotník.
(pn) n

Výlet na zámek Hořovice s procházkou po parku
ÚT

9.00

Domov seniorů TGM

22. Cesta kolem světa – cestopisné povídání
ST

10.00–12.00 Stacionář Sv. Anežky České

23. Hudební vystoupení harmonikáře Karla Richarda Marinova
ČT

14.30

Domov seniorů TGM

29. Tvoření – letní dekorace z květin
ČT 14.30
Stacionář Sv. Anežky České
30.

Pečení s klienty a odpolední vystoupení heligonkáře J. Kubíka
ČT

14.00

Domov seniorů TGM

Pravidelné odpolední akce v Domově seniorů TGM

Domov seniorů TGM

13. Dopolední procházka u Berounky
PO

21.

Červenec

1.

ST

v cestě hendikepovaným dostat se
zpět z komunikace na chodník.
„Žádáme proto všechny řidiče, aby
na to při parkování pamatovali,“
vyzývá místostarosta Ivan Kůs.
Naopak si zástupci Klubíčka
pochvalovali nájezdy u Finančního
úřadu a u knihovny, stejně jako
nově vybudovanou pěší zónu v ulici
Palackého.
Projekt mapování objektů
odstartoval již v roce 2013, kdy byla
zmapována první část nejdůležitějších objektů a institucí. Loni k nim
přibyly například Domov seniorů
TGM, Duslova vila, hřbitov, nádraží
ČD, aquapark či Muzeum Českého
krasu.
(pn) n

Tajemství rostlin – výstava Mgr. Viktora Sýkory
Pondělí 14.00–15.30 Keramika; Úterý 14.00–16.00 Filmový klub,
Keramika; Středa 14.00–16.00 Keramika, Zooterapie; Pátek
14.00–15.30 Zpívání pro radost. Zookoutek.

Pravidelné akce ve Stacionáři Sv. Anežky České
Pátek 13.30 do 15.00 – Příjemné posezení u šálku kávy či čaje
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U studánky se opět poběží maraton
H

ned trojlístek závodů nabídne
letošní čtvrtý ročník berounského Třístudánkového maratonu.
V sobotu 11. července změří borci
síly nejen v tradičním maratonu, při
kterém poběží osm pětikilometrových okruhů, ale také v „desítce“, při
které závodníci zdolají dva pětikilometrové okruhy. Třetí vložený závod
v běhu do vrchu na sjezdovce Vrbská

měří 130 metrů a je určený pro kategorie žactva do 15 let. Akce se koná
za ﬁnanční podpory města Berouna.
Sraz závodníků je u kapličky
Panny Marie Bolestné, trať vede po
lesních zpevněných cestách, kopcovitým terénem na hřebenech nad
Berounem. Závody zde startují
v 10.00 hodin (maraton a „desítka“), vložený závod žactva je na pro-

gramu v 11.50 hodin. Přihlášky je
možné zasílat e-mailem nebo předat na místě startu a cíle od 8.30
do 9.30 hodin, v případě vloženého
závodu do 11.00 hodin. Akci pořádá
Miroslav Vostrý, 733 575 313,
e-mail: miroslavvostry@email.cz.
Dotazy je možné směřovat i na Jaroslava Prouzu, tel.: po 19. hodině
311 610 823.
(pn) n

Turnaj hokejbalu školních družin vyhrály Lebky

J

iž druhý turnaj hokejbalu školních družin uspořádalo družstvo
Keltů v červnu na Městském hřišti
v Hlinkách. Turnaj, kterého se
zúčastnilo šest týmů, po zásluze
vyhrálo „A“ družstvo ZŠ Závodí, které hrálo pod názvem Lebky. Ve ﬁnále porazilo Hýskov 7:4.
Konečné pořadí turnaje a nejlepší hráč
1. ZŠ Beroun Závodí – Lebky, Lukáš
Alter
2. ZŠ Hýskov, – Ester Matyášová
3. ZŠ Wagnerovo náměstí, – Jakub
Urban
4. ZŠ Beroun Závodí – Střelci, Alex
Bratršovský
(pn) n

Medvědi sbírali
plastová víčka
pro dobrou věc

Ž

ákovské výběry hokejového
klubu Berounští Medvědi se
během právě stávající letní suché
přípravy, která probíhá na
různých berounských sportovištích pod vedením zkušených trenérů, zapojily do sběru plastových víček. Následně je předají
panu Tonarovi, který je sbírá proto, aby zajistil peníze na léčbu
svého šestiletého vnuka, který
trpí mozkovou obrnou. Všem
malým hokejistům patří za tuto
součinnost s nemocným dítětem
velký dík!
V. Burkert n

Atrakce jsou o prázdninách
otevřeny déle

T

obogany a další atrakce včetně
bistra v berounském aquaparku
budou od července otevřeny ve všední dny kromě pondělí již od 10.00.
Areál totiž až do konce srpna nabídne
letní prodlouženou provozní dobu.
Plavecký bazén a ﬁtness budou ve
všední dny kromě pondělí otevřeny
od 8.00 hodin. Víkendová apondělní
otevírací doba se nemění.
Navíc pro návštěvníky, kteří
dorazí na kole, má i letos aquapark
připravené uzamykatelné úložiště
kol přímo před vstupem do areálu
Tipsport laguny. V případě slunečných a teplých dnů je opět přístupná
opalovací terasa, na které můžete
využít travnatou plochu i lehátka.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
Od 1. 7. do 31. 8. získá každý
návštěvník, který si zakoupí
tříhodinový či šestihodinový
vstup do areálu menu v bistru
ZDARMA.
Červenec a srpen současně
můžete využít pro zakoupení prázdninového klubového členství za
pouhých 1600 Kč. Členství přináší
neomezený vstup do plaveckého
bazénu, relaxační části, ﬁtness,
sauny, spinningu a také výraznou
slevu na solárium. Více informací
a možnost zakoupení členství ve ﬁtness recepci Tipsport laguny.
(pn) n

Krátce
n Žákům z berounské ZŠ na Wagnerově náměstí se na jaře podařilo
probojovat hned třikrát do ﬁnále
republikových sportovních soutěžích. Mladší žáci vybojovali v hokejbale 4. místo v Chrudimi. Žáci
4. a 5. tříd bojovali ve ﬁnále vybíjené v Nové Pace, kde skončili
14. Sedmé místo si z atletických
závodů O Pohár rozhlasu přivezlo
družstvo mladších žáků.
n Závody v atletické všestrannosti
nejmladšího žactva se uskutečnily
12. 6. na stadionu LOKO Beroun, a to
již po 35. Apodle organizátorů měly
vysokou úroveň. Bojovalo zde 20
desetičlenných družstev žáků prvního stupně z Berounska. Například
družstvo ZŠ Žebrák získalo rekordních 386 bodů a převzalo tak putovní
pohár od loňského vítěze ZŠ Jungmannova, které skončilo stříbrné.
„A“ družstvo ZŠ Wagnerovo náměstí
udrželo pozice z minulých let a obsadilo 3. místo. Z této školy je i nejúspěšnější závodník Dan Škrland.
n Úspěšné bylo vystoupení studentky berounského gymnázia Báry
Stýblové na mezistátním atletickém
čtyřutkání v Trnavě. Na základě
svých letošních výkonů se totiž probojovala mezi dvě nejlepší Češky na
trati 800 m. Bára svůj zatím životní
závod rozběhla opatrně. Naspořené
síly vrhla do neuvěřitelného ﬁniše
a získala pro český výběr 4. místo,
které znamenalo pětibodový příspěvek do celkového součtu 217
bodů. Bára tak významným dílem
přispěla k vítězství českého výběru,
který porazil druhé Maďarky jasným
rozdílem 44 bodů.

Berounským atletkám
se v 1. lize daří
Berounským atletkám se opět dařilo, když koncem května obsadily
šesté místo v druhém kole soutěže
1. ligy žen v Třebíči. To jim zaručuje
setrvání v soutěži. Před sedmými
Č. Budějovicemi získaly náskok čtyřiceti bodů, naopak na pátou Starou Boleslav ztratily pouze bodů
pět. Mezi opory týmu patřily opět
půlkařka A. Viskotová (20 bodů)
a po 11 bodech si připsaly vrhačka
B. Nováková (koule, disk), J. Holubová (tyč, trojskok), M. Holubová
(disk, trojskok, dálka) a sprinterka
E. Kordová (100, 200 m).

Berounští plavci kralovali na Letním mistrovství ČR
V
íkend 13.–14. 6. lze do kroniky plavecké Lokomotivy Beroun zapsat
zlatým písmem. VPlzni na Boleveckém
rybníku se konalo Letní mistrovství
ČR dorostu a dospělých v dálkovém
plavání a rámcové závody žactva,
dorostu adospělých. Závod mladšího
žactva na 3km Berounští jednoznačně
ovládli díky vítězství Tadeáše Neliby
a 2. místu Tomáše Míky. Závod star-
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šího žactva na 5 km s přehledem
ovládl David Ludvík. Vhlavním sobotním závodu MČR na 5km měl Beroun
hned pětinásobné zastoupení vdorosteneckých kategoriích. V mladším
dorostu se stal mistrem ČR Tomáš
Ludvík, Martin Dřevínek si doplaval
pro 5. místo, Filip Zeman pro 6. místo
a12. příčku obsadil Dušan Miko. Mezi
staršími dorostenci vybojoval 5. místo

Štěpán Zahradník. V neděli následovalo MČR na 10 km a v něm si Tomáš
Ludvík doplaval pro titul Mistra ČR
mladšího dorostu na 10km. Vsoučtu
časů 5 km a 10 km obsadil absolutní
prvenství mezi mladšími i staršími
dorostenci. Mladší dorostenec Filip
Zeman na 10 km obsadil nevděčnou
„bramborovou“ pozici a Martin Dřevínek skončil pátý. V žákovské kate-

gorii na 1 km zvítězil Tadeáš Neliba
a na 3 km nedal soupeřům šanci Štěpán Zahradník, 4. byl Dušan Mika,
8. Pavel Novák a 10. Tobiáš Trnka.
Berounští plavci předvedli skvělé výkony i v květnu. Tomáš Ludvík
přivezl stříbro a bronz z jednoho
z nejprestižnějších závodů v ČR.
V dálkovém plavání se radoval ztitulu
Mistr ČR.
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Tipy na léto: na novou rozhlednu i do pravěku
Chcete si zpříjemnit první polovinu prázdnin zajímavým výletem a přitom netrávit hodiny na cestách? Připravili jsme pro vás několik
tipů do těsného sousedství Berouna, kde se v červenci něco zajímavého děje.
Za americkými vozy na Tetín
V Tetíně mají na sobotu 11. července připravené netradiční setkání nejen amerických vozů nazvané
Cruise summer day. Od 10 do 18
hodin pořádá vinotéka Tetín Víno
Hruška malý sraz milovníků aut.
V místě bude vyhrazené místo
pro parkování a vystavení vozů.
Samozřejmostí bude občerstvení

jak ve vinotéce, tak v přilehlé restauraci. Akce podpoří sbírku na
přestavbu auta pro handicapované
děti z Klubíčka.
Na novou rozhlednu do Hudlic
Na nově otevřenou rozhlednu
Máminka se můžete vypravit na
Krušnou horu v blízkosti Hudlic.
Stojí v nadmořské výšce 606 metrů

na místě někdejší dřevěné triangulační věže. Měří 33 metrů a na její
vrchol vede téměř sto schodů.
Návštěvníci z ní mohou zahlédnout
Krušné hory nebo Brdy.
Pozvánka na zámek Nižbor
Pravěk hrou zažijete na zámku
Nižbor. V červenci a srpnu je otevřen
každý den od 10 do 18 hodin

Výukový program Pravěk hrou je
možné objednat telefonicky na čísle:
725 759 344 nebo e-mailem na:
ickk@uappsc.cz. Od července do srpna
je připraven program pro tábory apříměstské tábory vždy ve středu pro skupiny min. 25 dětí. Program trvá zhruba
2 hodiny (začátek v 9.00, 11.00 a14.00
hodin). Vstupné za dítě 50 Kč, pedagogický doprovod zdarma.

Berounské kulturní léto pokračuje i v červenci
P

ro ty, kteří to ještě nevědí, bude
jistě milým překvapením, že za
kulturním programem nemusí
chodit daleko. BeKuLe neboli
Berounské kulturní léto jim ho

nabídne zdarma a hned dvakrát
týdně. Cyklus koncertních a divadelních představení pro děti
i dospělé bude probíhat celý červenec a srpen, každý čtvrtek

Bekule v červenci
9. 7. Studio dell´arte – Sněhurka. Jedna Sněhurka, dvě herečky,
sedm trpaslíků, sto let stará pohádka, po tisící a pokaždé jinak.
12. 7. Annešanté. Šansony francouzské i české v podání mladé plzeňské
kapely.
23. 7. Divadlo Studna – Pyšná princezna. Notoricky známý evergreen
o potrestané pýše v provedení, jaké si lze jen těžko představit.
26. 7. Jitka Vrbová a Akáty. Legenda české jazzové a trampské hudby
v duu s kytaristou Standou Chmelíkem.
a neděli, vždy od 18 hodin na
Náměstí J. Barranda. Čtvrtky jsou
určeny především pro rodiny s dětmi, neděle budou věnovány koncertům netradičních žánrů. Pro
diváky a posluchače jsou vždy při-

praveny k sezení lavice a stoly, v případě velkého horka či deště zastíněné plátěným stanem, takže se
může hrát a zpívat za každého
počasí. Pro děti i dospělé je připraveno občerstvení.

Obrazy Jiřího Ryvoly pohladí duši
J

iří Ryvola nazval svoji výstavu
vMěstské galerii Beroun příznačně
Návraty domů. Vernisáží bude zahájena 8. července v 17 hodin. Výstavu
můžete zhlédnout od 3. do 31. července. Galerie se touto výstavou
připojuje k oslavám města a představuje berounského rodáka a jeho
díla.
Jiří Ryvola toužil od dětství po
výtvarné dráze. Po maturitě na gymnáziu však nastoupil na železniční
školu stavební. Při své práci železničního stavitele se snažil při rekonstrukci starých mostů zachovat jejich
původní ráz a začlenění do krajiny.
Kresbě se věnoval v Berouně
u prof. Pučelíka, později se zabýval
studiem kresby soukromě a absolvoval také lidovou výtvarnou konzervatoř. Po roce 1990 se věnoval
politice, ale později se vrátil ke své

Galerie V Podloubí
Talent 2015 – celý červenec
výstava nejlepších prací
z dětské výstavy v MGB
původní profesi a k malířské tvorbě.
Nyní žije dlouhá léta na Litoměřicku. Rád zachycuje malebná česká
města a městečka, ale maluje také
Provence, Bretaň, Alsasko či Paříž.
V Paříži měl také v roce 2002 výstavu.
Železnici, své velké lásce, se
věnuje i v kresbě. Ilustroval asi patnáct knih s touto tematikou. Také
vydává knihy kreseb půvabných českých měst a v současné době připravuje i publikaci o Berouně. Jeho
obrazy pohladí duši avyvolají laskavý
úsměv. Přesvědčte se o tom i vy.
Jana Forejtová n
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