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UVNITŘ LISTU:
n Výstavba nového chodníku
v ulici Bratří Nejedlých a Sadová
n Děti z mateřinek si už užívají
přírodní zahrady n Vandalové
se pustili do ničení laviček
n Destinační agentura Berounsko
představuje prázdninové tipy

Odhadovaný propad příjmů chod města neohrozí!
J
edním z bodů programu berounského
zastupitelstva,
které se konalo 17. června, bylo
projednání úpravy rozpočtu na
rok 2020. V tuto chvíli město
pracuje s odhadem propadu příjmů v letošním roce o téměř 80
milionů korun. Vedení města ve
spolupráci se všemi odbory Městského úřadu Beroun se podařilo
využitím výborného hospodářského výsledku loňského roku
v kombinaci s rozumnými úspornými opatřeními v celé škále
městských činností sestavit návrh
úpravy rozpočtu tak, aby standardní chod města nebyl ohrožen
a škrty se co nejméně dotkly občanů města.
„I v této situaci pokrývá upravený rozpočet všechny velké započaté investiční akce. Z kapitálových výdajů oddalujeme započetí
některých menších projektů, které
časový odklad s ohledem na jejich
připravenost k realizaci snesou.
Jde například o snížení počtu plánovaných oprav komunikací nebo
omezení rekonstrukcí některých
budov v majetku města. V případě
příznivého vývoje finanční situace
města jsme ale připraveni operativně některé z akcí do rozpočtu

Na koupaliště v druhé
půlce července

B

azén na venkovním koupališti na Velkém sídlišti
se v polovině června začal
napouštět vodou. Jak jsme
již informovali v červnovém
vydání Radničního listu, na
začátku prázdnin bude zahájen zkušební provoz, kdy
ještě nebude bazén otevřen
pro veřejnost. Pokud zkušební provoz proběhne bez
problémů a pokud dobře
dopadnou laboratorní testy
vody prováděné hygienickou
stanicí, bude bazén otevřen
v druhé polovině července.
Přesný termín zveřejníme na
webových stránkách města
a prostřednictvím aplikace
Mobilní rozhlas. n
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opět vrátit,“ konstatovala starostka Soňa Chalupová.
Aktuálně odhadnutý propad
příjmů dokáže město díky dobré-

mu hospodaření v předchozích
letech sanovat. Pokud by se ale situace měla opakovat, bylo by velmi
pravděpodobně nutno významně

zasáhnout do všech oblastí života
ve městě. Návrh úpravy rozpočtu
respektive 1. rozpočtové opatření
zastupitelé schválili. n

n Beroun se již podruhé stal partnerským městem charitativní cyklotour Josefa Zimovčáka „Na kole dětem“,
jejímž cílem je podpořit onkologicky nemocné děti. Cyklistický peloton vyjel 10. června napříč Českou republikou z Hlučína a v úterý 16. června se při své šesté etapě z Písku do Družce zastavil na Náměstí Joachima
Barranda v Berouně, kde pro účastníky akce připravilo město občerstvení. Přivítat je přišla berounská starostka Soňa Chalupová a místostarosta Michal Mišina. Josef Zimovčák při setkání prozradil, že za tři roky by
se Beroun mohl stát etapovým městem této cyklotour. n
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Nový chodník zvýší
bezpečnost chodců

U

Městské hory právě vzniká
nový chodník. Konkrétně
se jedná o horní část ulice Bratří
Nejedlých a ulici Sadová. Stavební
práce začaly v úterý 2. června a potrvají zhruba do poloviny července.
Kvůli výstavbě je v současné chvíli
omezen provoz v ulici Bratří Nejedlých, která je nyní jednosměrná.

Kromě samotného chodníku
se lidé dočkají také nového přechodu pro chodce a osvětlení.
Investice především zvýší bezpečnost chodců v této lokalitě. Jedná
se totiž o rizikové místo, kde lidé
vcházeli do vozovky mezi zaparkovanými auty a docházelo tak k rizikovým situacím. n

Po výkopových pracích musí být
chodníky opraveny v celé šíři
n V ulici Bratří Nejedlých začala v červnu výstavba nového chodníku a přechodu pro chodce.

Vandalové se v poslední době pustili do laviček

V

poslední době se bohužel množí případy poničeného městského mobiliáře. V jediném týdnu byla při nepozorném parkování na Husově
náměstí zničena litinová konstrukce dvou laviček a vyvrácena lampa před
halou vlakového nádraží, do níž nacouval řidič vozidla zásobování.
Další případy na sebe bohužel nenechaly dlouho čekat. Jednu z laviček
v Pakostově sadu zničil vandal, kterého ale strážníci identifikovali a nyní je
vyšetřován policií pro podezření z poškození cizí věci. Zničená lavička byla
také nedaleko in-line dráhy na Závodí.
Obyvatelé města posílají na radnici žádosti, kde by chtěli instalovat další
lavičky. Finanční prostředky jsou ale omezené. Každý rok se město snaží
instalovat několik nových laviček. Kvůli vandalům, kteří ničí současný mobiliář, jich nemůže být tolik, kolik by si lidé přáli. Opravy poničených laviček
totiž rozhodně nejsou zadarmo. n

n Po výkopových pracích byl položený nový asfaltový povrch na chodníku
například v ulici Vít. Hálka.

M

ěsto Beroun již před časem
iniciovalo koordinační schůzku s poskytovateli datových služeb,
jako jsou například společnosti
O2, T-Mobile a další. Hlavním cílem tohoto setkání bylo projednání
pokládky optické sítě v Berouna
synchronizace jednotlivých kroků.
Podobně jedná i s dalšími společnostmi. Město tak chce zamezit
nepřiměřenému rozkopání ulic.
Proto se představitelé Berouna se
zástupci dotčených společností dohodli, že všechny páteřní sítě budou
umístěny v jedné trase. Pokud jedna

z firem začne s pokládkou kabelů,
musí informovat i ostatní společnosti. Pokládka tzv. elektronických
komunikací se týká například ulic
Pod Haldou, Lidická, Za Kovárnou,
Sládkova, Jiráskova a dalších.
Kromě pokládky optických
kabelů v poslední době probíhají
v řadě ulic ve městě další výkopové
práce, které v tomto případě provádí společnost ČEZ Distribuce.
Chodník musí být po skončení prací opraven v celé šíři. Tyto stavební
práce se nyní provádějí například
v několika lokalitách na Závodí. n

Pronájem garáže v Branislavově ulici
n Město nabízí k pronájmu garážová stání v budově bývalé kotelny v Branislavově ul., za cenu 1 500 Kč/měsíc/osobní automobil,
případně motocykl za cenu 450 Kč/měsíc. Zájemci mohou město
kontaktovat prostřednictvím e-mailu: mapo@muberoun.cz.

Lávka přes D5 prošla kompletní rekonstrukcí

R

ekonstrukce lávky přes dálnici D5 a Litavku je u konce. Stavba,
která začala v minulém roce, si vyžádala 17,4 milionu korun. Díky
dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ale má město Beroun
pokryto 100 % uznatelných nákladů.
Lávka prošla kompletní rekonstrukcí včetně sanace. Na chodce tak
čeká nový povrch včetně zábradlí a nového osvětlení. Lávka byla pro
pěší otevřena již koncem minulého roku. Kvůli zimní údržbě na dálnici
nebylo možné provádět některé stavební práce v průběhu zimních měsíců, proto se sanace lávky a pilířů mohla uskutečnil zase až v jarním
období. Nyní je již lávka kompletně opravená. n
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n Ve vyvýšených záhonech pěstují děti z mateřinky v Tovární ulici nejrůznější plodiny. Letos již mají za sebou sklizeň hrášku.

n V obou mateřinkách pomáhali s budováním zahrad i sami rodiče. Náš
snímek je ze školky Pod Homolkou.

Kousek přírody uprostřed sídliště

Participativní rozpočet Středočeského kraje: rozhodnuto

P

o několikatýdenní přestávce
se vrátily děti do berounských
mateřských škol. Ve školkách Pod
Homolkou a v Tovární ulici si nyní
mohou naplno užít nových přírodních zahrad, které byly dokončeny
v závěru loňského roku a s jejichž
financováním pomohla městu dotace ze Státního fondu životního
prostředí ČR ve výši 953 tisíc korun.
Cílem tohoto projektu za řádově dva
miliony korun bylo umožnit dětem
v mateřinkách uprostřed sídlištní
zástavby přirozený kontakt s přírodním prostředím. Vznikl tak prostor
s herními a vzdělávacími prvky a se
zajímavou doprovodnou zelení, které děti povedou k poznávání přírodních jevů, vlastní aktivitě, tvořivosti

a zájmu o životní prostředí. Na zahradě mají děti například dřevěná
mola, pocitové chodníčky, kačírkové plochy a květnaté loučky, dřevěné tunely, kutiště, vrbové stavby či
houpací sítě. „Máme kus přírody
přímo na zahradě. Díky budkám,
hmyzím domečkům nebo vlastnímu
broukovišti mohou děti pozorovat
ptáky či brouky a na vlastní oči se
přesvědčit, jak může být hmyz užitečný. Máme zde i kousek kvetoucí
louky a doufáme, že se tu bude hmyzu dařit,“ doplnila ředitelka školky
v Tovární ulici Hana Štětková. Děti
si zde také z larev odchovaly vlastní
motýly a než jim rozkvete motýlí keř,
snad tito krasavci nepohrdnou lučními květy. n

Děkujeme, že třídíte odpad!

O

byvatelé Berouna vytřídili v loňském roce celkem
3 178,6 tun odpadu. Od autorizované obalové společnosti
EKO-KOM tak město získalo do
svého rozpočtu bezmála 3 miliony korun.
Díky recyklaci a využití papíru,
plastů, skla, kovů, nápojových
kartonů a dalších komodit
v rámci tříděného sběru a využití odpadu v systému EKO-

-KOM bylo v roce 2019 v Česku
uspořeno 21,6 mil. GJ energie,
což pro představu v průměru
spotřebuje za rok 332 tisíc domácností. Na této úspoře se nemalou měrou podílel i Beroun.
Děkujeme všem občanům, že
třídí odpad a pomáhají tak ke
snižování množství odpadu na
skládkách, ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. n

H

lasování pro projekty v rámci participativního rozpočtu Středočeského
kraje skončilo v polovině června. Zúčastnilo se celkem 9 230 hlasujících, kteří jednotlivým projektům dali 28 182 hlasů. Z celkem 126 projektů
se tři z nich týkaly našeho města. Jedná se o revitalizaci parku v Košťálkově
ulici, dále alej podél Plzeňské ulice a vybudování tůní a lávek v Brdatkách.
O konečné podobě výsledků a přerozdělení všech finančních prostředků,
vyčleněných na projekty Participativního rozpočtu v roce 2020, rozhodovala Rada Středočeského kraje až po uzávěrce Radničního listu. Vzhledem
k tomu, že všechny tři berounské projekty skončily v první čtvrtině, můžeme být optimističtí. Za tento výsledek děkujeme všem, kteří zaslali své
hlasy. Zda budou berounské projekty podpořeny a jakou částkou, to zveřejníme na webových stránkách města. n

Z ulic města zmizelo již osm vraků

D

íky novele zákona o pozemních komunikacích, která platí
od 30. dubna letošního roku, mají
nyní obce a města možnost v daleko
větším rozsahu řešit odtahy opuštěných vozidel, která nejen hyzdí své
okolí, ale také často zbytečně zabírají parkovací místa. Novela mimo
jiné přinesla více legislativních
možností, jak zjistit majitele i tam,
kde chybí registrační značka či není
při vnějším ohledání vozidla viditelný tzv. VIN kód. Pracovníci odboru
dopravy ve spolupráci s městskou
policií vytipovali v Berouně třináct
dlouhodobě zaparkovaných vozidel
a v osmi případech se již podařilo
dosáhnout toho, že vraky z ulic měs-

Kemp není jen
pro turisty

V

kempu Na Hrázi najde o prázdninách využití celá rodina. Pro
děti jsou připravené skákací atrakce, pro sportovce bude k dispozici
beachvolejbalové hřiště a zkrátka
nepřijdou ani vyznavači vodních
sportů. Pro návštěvníky je u břehu
opět instalováno molo pro snadnější vstup do Berounky, otevřena je
i půjčovna lodí a pro zájemce je připravena i letošní novinka: půjčovna
šlapadel. Od června se zde navíc ve
vybraných termínech koná diskotéka pod širým nebem. n
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ta zmizely. Většinou se tak stalo na
základě výzvy k odstranění, pouze
v jednom případě muselo být vozidlo odtaženo. n

n Více než rok a půl zabírá parkovací místo Ford Mondeo ve Švermově
ulici. Pokud ho majitel neodstraní
do konce července, nechá ho město
odtáhnout.

Volnočasová příloha

R

edakce Radničního listu
připravuje na září pravidelnou volnočasovou přílohu
na rok 2020/21, která nabídne přehled berounských
organizací, oddílů a klubů.
Pokud nechcete v tomto katalogu chybět, pošlete včas potřebné informace. Podklady
pro přílohu zasílejte nejpozději do 26. července pomocí
formuláře na webu města
v sekci Aktuality / Radniční
list nebo rovnou na e-mail
kttm@muberoun.cz. n
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Berounsko neobjevené
K
arlštejn, Koněpruské jeskyně, Skryjská jezírka či Křivoklát, to jsou zdejší notoricky známá místa, která navštívil snad už
každý. Lze však na Berounsku nalézt něco nového, doposud příliš
neobjeveného? Pokud si lámete
nad touto otázkou hlavu a hledáte tip, kam o prázdninách vyrazit
v blízkém okolí, zbystřete! Místa,
která pro vás máme, možná pro
někoho novinkou nebudou, ale
rozhodně se zde nepotkáte s davy
turistů, tedy alespoň zatím.

Levandulové údolí v Chodouni
Levandulové údolí s více než
40 000 trsy levandule lékařské
v bio kvalitě svým návštěvníkům
nabízí dokonalou relaxaci ve voňavých polích. Od května do října

tam můžete načerpat síly, zacvičit
si jógu či si zatančit. Pro šikovné
ručičky je připravena možnost vyrobit si vlastní bio levandulovou
mořskou sůl, cukr nebo třtinový
cukr. Nově je otevřena open air
kavárna a obchůdek s levandulovými dobrotami.
Tak trochu jiný zámek
ve Svinařích
Zámek ve Svinařích se díky
novým majitelům po dlouhých
letech chátrání probudil k životu.
Barokní stavba i přes probíhající

okolí, k vidění jsou archeologické a paleontologické nálezy či
různé pozůstatky předmětů dob
minulých, které do muzea darovali místní obyvatelé. Muzeum
funguje od roku 2002, avšak nyní
se dočkalo celkové rekonstrukce
a rozšíření, zpřístupněna jsou
nyní všechna tři patra a odpočinková terasa.

rekonstrukci skrývá restauraci,
kde lze ochutnat francouzskou
a mezinárodní kuchyni. Za návštěvu stojí i tamější zámecká zahrada a park, kde se lze pokochat
a odpočinout si ve stínu stromů.
Nově také pro své hosty chystají
i ubytování.
Týřovský hrad Václava I.
Na skále vysoko nad Berounkou nechal postavit Václav I.
v první polovině 13. století obranný hrad. V době svého vzniku měl
devět věží, čímž byl v Čechách
zcela výjimečný. Dodnes se z něj
nedochovalo mnoho, příroda

M. D. Rettigová a Dvůr Všerad
Místo, kam zajet nejen za řemeslným pivem, to je Dvůr Všerad – historický areál bývalého
zámku s dochovanou sýpkou
a hospodářskými budovami. Pivo
se točí ve stylovém hostinci, který je inspirován místní rodačkou
a proslulou kuchařkou Magdalenou Dobromilou Rettigovou.
A pokud neznáte tuto ikonu české
kuchyně, můžete se o ní dozvědět
více ve zdejší muzeu a galerii.

Muzeum Tetín v novém hávu
Zbrusu nová expozice nabídne
svým návštěvníkům vlastivědnou
expozici o Tetíně a jeho širším
lem, jít na procházku s velbloudem nebo lamou. Většina zvířat
je zvyklá na kontakt s lidmi, lze je
pohladit a některá i nakrmit. Statek je bezbariérový, není problém
projet s kočárky ani invalidními
vozíky. n

n Destinační agentura Berounsko,
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Statek U Merlina
Na okraji Chyňavy se na statku
U Merlina setkáte nejen s exotickými zvířaty, ale i hospodářskými
a terarijními. Žije zde 38 druhů.
Pro návštěvníky jsou připraveny
komentované prohlídky, můžete
se stát na jeden den ošetřovate-

postupně obklopila torza věží,
palácových zdí a hradeb. O to více
však zřícenina nadchne současné
romantiky a milovníky krajiny,
výhled na Berounku je odtud
úchvatný.

Návštěvnická karta Berounska
kterou spoluzakládalo naše město, připravuje nejen na letní sezónu Návštěvnickou kartu Berounska. A o co že se
vlastně jedná? Princip je to již lety prověřený jak v zahraničních, tak domácích
destinacích. Karta svým uživatelům nabídne slevy a výhody na volnočasové
aktivity, zážitky, stravování či ubytování.
Pomůže jak místním podnikatelům, tak
návštěvníkům, kteří ušetří a zároveň
získají tipy na návštěvu míst, kam by
je možná nenapadlo se podívat. A nakonec kartu budou moci využít i místní
obyvatelé, neboť se bude za symbolický
poplatek prodávat v Městském informačním centru. n

Rozhledy ve Velké Bukové
Rozhledna se nachází na okraji obce Velká Buková a je přístupná od dubna do října. Je postavena ze dřeva z okolních lesů, na její
výrobu padlo celkem 85 kubíků
modřínu. Její výška činí 15 metrů
a na vrchol se dostanete po zdolání 72 schodů. Rozhledna poskytuje výhled například na Křivoklátskou vrchovinu, konkrétně na
národní přírodní rezervace Velká
Pleš a Týřov.

Návštěvnická karta
Berounska
Balíček slev a výhod
pro každého!

2020
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n Zástupci firem a organizací, kteří v době koronavirové epidemie pomáhali, se setkali v obřadní síni.

n V neposlední řadě vedení města poděkovalo dobrovolníkům, skautům,
šikovným švadlenám a dalším.

Zástupci města Beroun děkují všem,
kteří v době koronavirové epidemie pomáhali

S

tarostka Soňa Chalupová společně s místostarosty Michalem Mišinou a Dušanem Tomčem
přijali na radnici postupně zástupce bezpečnostní rady, integrovaného záchranného systému,
firem, charitativních organizací,
švadlen, dobrovolníků, zkrátka zástupce těch, kteří v době koronavirové epidemie pomáhali berounským občanům překonávat tyto
těžké časy. Někteří z nich poskytli
hmotné dary například v podobě
roušek, dezinfekčních prostředků, jiní věnovali ručně šité roušky
nebo pomáhali berounským se-

niorům s nákupy. Během setkání
představitelé města Beroun všem
poděkovali za skvělou spolupráci
a ukázku solidarity mezi lidmi.
„Opět Češi dokázali, že se
v těžkých dobách umí semknout
a navzájem si pomáhat,“ uvedla starostka Soňa Chalupová. Za
skvělou a nezištnou spolupráci
dostali všichni zúčastnění od města Beroun na závěr setkání drobné dárky. Na setkání se nemohli
dostavit všichni, kteří v průběhu
uplynulých měsíců přiložili ruku
k dílu, i k těmto lidem ale míří jedno velké DÍKY. n

n Prvního setkání, při kterém vedení poděkovalo všem za spolupráci, se
zúčastnili zástupci IZS, spolupracujících společností, organizací a ředitelé
berounské a hořovické nemocnice.

Krevní plazma pomůže zlepšit kvalitu péče na Berounsku

V

Berouně by se v letošním roce mělo otevřít
odběrové centrum krevní plazmy. Co to pro
město, místní zdravotnická zařízení, potažmo
obyvatele Berouna znamená, o tom jsme hovořili s Jakubem Boučkem, jednatelem společnosti,
která stojí za tímto projektem.
Jak dlouho působíte v Berouně, co vás sem
přivedlo?
Ve zdravotnictví dělám už přes deset let,
ale v Berouně jsem úplný nováček. Během
koronavirové krize jsem pomáhal řešit problémy spojené s onemocněním Covid-19
v několika místních zdravotnických zařízeních. Jedním z nich bylo i Centrum domácí
péče, působící při poliklinice Medicentrum
Beroun. Během tohoto období jsem zjistil,
že akutní problémy nejsou tím nejtíživějším,
co některá zdravotnická zařízení musí řešit.
Některé obory jsou z mého pohledu nedostatečně financovány a neumožňují zařízením
dostatečný rozvoj. Tato situace je například
v mobilní specializované paliativní péči,
která je zároveň podle mého jedna z nejdůležitějších novinek českého zdravotnického
systému.

www.mesto-beroun.cz

Je na to nějaké řešení?
Zdravotní péče a sociální péče je v některých oborech nákladná a musí se dotovat. Uvažovali jsme o možnostech, jak aktivity zde na
Berounsku zefektivnit a přišli jsme s možným
řešením. V posledních letech se v Evropě zved-

nul zájem o krevní plazmu, kterou farmaceutické společnosti vykupují za velice zajímavých
podmínek. Proto jsme se rozhodli k vytvoření
odběrového centra, které jsme připraveni již
na podzim otevřít.

V Berouně tedy ještě chvíli zůstanete?
Jednoznačně. Uložili jsme si tu ambiciózní cíl.
Inspirovali jsme se například v Klatovské nemocnici, která díky odběru krevní plazmy pomáhá
udržet chod krajské nemocnice. Spojujeme se
s dalšími zdravotnickými zařízeními na Berounsku a zapojujeme do celého projektu i neziskové
a církevní organizace. Aby zdravotnictví fungovalo, je potřeba na něj pohlížet komplexně, ne jen
na jeho jednotlivé části. Proto bychom financemi
z odběru plazmy pomáhali místním zařízení a organizacím a tím podpořili regionální rozvoj péče.
Každý občan, který daruje plazmu, tak pomůže
a přispěje ke zlepšení situace.
Vraťme se ještě přímo ke krevní plazmě.
Jak to přesně funguje?
Plazma je součást krve. V případě odběru
plazmy vám profiltrujeme větší obsah vaší
krve a z něj separujeme pouze krevní plazmu. Ta se vám v krátké době obnoví a můžete
darovat znovu. Z krevní plazmy se pak vyrábí
celá řada léčiv a je používána i v akutní medicíně při velké ztrátě krve. Mimochodem
použití krevní plazmy vyléčených pacientů je
i jedna z možností léčby COVIDu19. n
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Zajímavosti z Městské knihovny

Koncert pod okny domova seniorů

V

době, kdy kvůli opatřením
proti šíření koronaviru byly
uzavřené domovy důchodců a nebyly povolené žádné návštěvy,
zorganizoval berounský zastupitel Radek Dolejš ve spolupráci
s berounskou kapelou PHZS koncert přímo pod okny Domova pro

seniory TGM. Skvělý výběr písniček a pohodová atmosféra během
netradičního koncertu udělala
obyvatelům domova velikou radost. A nejen jim, skvěle se bavil
i personál, který v posledních měsících zažíval také velmi náročné
období. n

Gladius na hradě Točník
n Na tradičních hradních slavnostech na hradu Točník 5. a 6. 7. vždy od

10:00 do 18:00 můžete spatřit šermířská a divadelní vystoupení, zaposlouchat se do tónů dobové hudby či si vyzkoušet rýžování zlata, ražbu
mincí, výrobu pečetí, střelbu z luku a kuše, souboje s dřevci nebo navštívit
hradní věštírnu. Na tržišti v předhradí výrobky řemeslné zakoupíte a lahodnými pochoutkami i poctivým mokem se občerstvíte. (lp) n

Berounské muzeum
představí pohyblivé exponáty

D

uše plná koleček – za tajemstvím pohybu mechanických
hraček a figur je název nové výstavy,
kterou můžete až do konce prázdnin vidět v Muzeu Českého krasu.
Zavede vás do svébytného světa
mechanického pohybu. Poznáte
kuriózní předměty, jejichž podoba
i neuvěřitelně komplikované mechanismy dodnes vyvolávají úžas.
Uvidíte výběr strojů od 18. století
do současnosti, které svými pohyby
napodobují přírodní jevy či živé bytosti. Dodnes vzbuzují v lidech zájem
a právem jsou považovány za umělecky i řemeslně velmi ceněné rarity.

ZŠ V Zahradách
n Základní škola V Zahradách v Berouně přijímá nové žáky do nově
otevřeného druhého stupně.
Proč dát své dítě právě k nám?
Pracujeme na projektech, učivo
zažíváme, podporujeme zvídavost.
Dbáme na dobré vztahy v kolektivu. Maximálně 12 žáků v ročníku.
Věnujeme se žákům individuálně,
respektujeme jejich potřeby. Moderní technologie ve výuce jsou
samozřejmostí. Vedeme žáky k aktivitě a zodpovědnosti. Přijďte se
k nám podívat! Více informací na:
www.zsvzahradach.cz. (pi) n

www.mesto-beroun.cz

Na výstavě nazvané příznačně
Duše plná koleček bude k vidění
např. terč znázorňující latrínu.
„V této části střeleckého terče vidíme mladíka, který sedí v kadibudce.
Po zásahu se spustili mechanismus,
který velmi naturalisticky ztvárnili, co v té kadibudce provádí,“
vysvětluje autor výstavy P. Pařízek.
Prohlédnout si budete moci také
hodiny v podobě lidské hlavy s pohyblivýma očima, u jiných hodin
tlučou při odbíjení do kovadliny dva
kováři. Nechybí ani různé mechanické hračky. „Zajímavostí na pohled i na poslech jsou hrající klícky
s mechanickými ptáčky, které jsou
velikou sběratelskou vzácností,“
dodává Pařízek.
Výstava seznámí s automaty –
pohyblivými figurami, které pochází ze státních i soukromých sbírek
z celé České republiky. Divácky
nejpoutavější bude jistě pohyblivá
opičí kapela nebo originál koně,
který vozil děti na letenském kolotoči bezmála sto let.
Součástí výstavy bude také hrací
koutek pro děti. Školy a skupiny si
mohou objednat tvořivý doprovodný program, při kterém si děti vyrobí pohyblivou figurku. Výstava bude
k vidění do 30. 8. 2020.
Muzeum Českého krasu n

KLUB HRÁČŮ
Rádi hrajete deskovky? Vezměte rodinu či partu a přijďte k nám!
Můžete zažít dobrodružnou výpravu
do podzemí plného monster a vzácných pokladů či vyhrát bitvu nad náčelníky ostatních vikingských klanů
a zajistit si tak nehynoucí slávu při
nadcházejícím Ragnaröku. Klub
hráčů se bude konat vždy v sobotu
od 8:30 do 13:00, a to v těchto termínech: 27. 6. , 18. 7. , 15. 8. a 29. 8.
Navíc nás najdete 1. 8. s deskovkami
na Závodí festu.
LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
Upozorňujeme čtenáře, že od
1. do 12. července bude knihovna uzavřena! V měsících červenci
a srpnu bude platit letní otevírací
doba:

Klenoty
středočeského
pravěku

Ú

stav archeologické památkové péče středních Čech,
p. o. Vás srdečně zve na výstavu
Klenoty středočeského pravěku.
Ta navazuje na stejnojmennou
publikaci z loňského roku, která
poutavě vypráví 13 archeologických příběhů z 13 různých míst
středních Čech. Návštěvníci nyní
dostanou možnost si tyto pravěké
„klenoty“ prohlédnout na vlastní
oči, a to jak originální nálezy, tak
i jejich věrné repliky. A samozřejmě také něco navíc. Výstava bude
otevřena od 3. 7. do 31. 10. v Informačním centru keltské kultury
na zámku Nižbor. n

Oddělení pro dospělé
pondělí 8:00–18:00
středa 8:00–18:00
Oddělení pro děti
pondělí 8:00 – 11:00, 12:00 – 18:00
Pobočka Sídliště
čtvrtek 8:00 – 11:00, 12:00 – 18:00 n

Jubileum
n Dne 6. července oslaví krásné
80. narozeniny paní Marie Randáková. Další kulatiny v červenci čekají na
paní Markétu Hubenou, která 16. července oslaví 90. narozeniny. Krásných
97 let se 23. července dožívá paní
Irena Koldovská. Dalším červencovým
jubilantem je paní Helena Kessnerová, která oslaví 75. narozeniny 30. července. Hodně zdraví, štěstí a radosti do
dalších let všem přeje Klub důchodců
Beroun. Dne 7. července oslaví paní
Marie Hasalová 82. narozeniny. Do
dalších let hodně zdraví, pohody a optimismu přeje dcera Milena s celou
rodinou. Ke gratulacím se připojuje
také vedení města Beroun a redakce
Radničního listu. n

Zubní pohotovost
n 4. a 5. 7. MUDr. Petra Davidová, Beroun, Tř. Pol. Vězňů 40, tel.:
775 595 704
n 6. 7. MUDr. Jan Joukl, Králův Dvůr,
Průmyslová 614, tel.: 728 349 403
n 11. a 12. 7. MUDr. Anita Hanáčková, Komárov, Buzulucká 480,
tel.: 734 583 076
n 18. a 19. 7. MUDr. Jarmila Holmanová, Hořovice, Komenského
49, tel.: 311 516 660
n 25. a 26. 7. MUDr. František
Hentsch, Zdice, Palackého nám.
21, tel.: 608 020 878
Pohotovost je od 8:00 do 11:00 n

Muž ve vzteku poničil lavičku a zranil se
n Při pravidelné
kontrole Pakostova sadu si hlídka
městské policie
všimla podezřelého muže v zadní
části parku. Když strážníci přišli
blíž, zjistili, že muž krvácí z nosu,
který má pravděpodobně zlomený. Zároveň si všimli, že lavička,
na které se muž povaloval, je
poničená. Strážníci zavolali záchranáře a než lékařská pomoc
přijela, muž se přiznal, že ze vzteku sám lavičku zničil a přitom si
způsobil zranění. Výtržníka si
převzali do péče záchranáři, ale
tím pro něj celá věc zdaleka nekončí, protože bude vyšetřován
pro poškození cizí věci.

n Na městskou policii se obrátila
žena s žádostí o pomoc. Prohlásila, že si šla uložit finanční hotovost
do banky a nyní má pocit, že slyší
hlasy. Žena na strážníky působila
zmateným dojmem, proto ji odvedli na služebnu a zavolali lékaře. Mezitím se jim podařilo zkontaktovat dceru ženy a zajistit, aby
si po převozu do nemocnice a po
provedeném vyšetření maminku
vyzvedla.
n Strážníci přijali oznámení o pátrání po ženě, která chce spáchat
sebevraždu. Dostali k dispozici
identikit a vydali se prohledat
pravděpodobná místa, kde by se
mohla hledaná pohybovat. Podařilo se jim ženu najít a v pořádku ji
předali Policii ČR. n
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 27. 5. 2020
RM jmenuje na návrh konkursní komise paní Mgr. Evu Drbalovou na vedoucí
pracovní místo ředitelky Základní školy Beroun, Wagnerovo náměstí 458 s účinností od 1. 7. 2020 a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
připravit její jmenování.
RM bere na vědomí návrh konkursní komise na jmenování vhodného uchazeče
na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Vrchlického 63 a na
vedoucí místo nejmenuje žádného z navrhovaných uchazečů.
RM bere na vědomí, že s ohledem na ukončení nouzového stavu ČR
k 17. 5. 2020 bude ukončeno zajišťování péče o děti zaměstnanců složek integrovaného záchranného systému, poskytovatelů zdravotních služeb a jejich
zaměstnanců a poskytovatelů pečovatelských služeb, kteří mají trvalý pobyt na
území města Beroun, umístěné do Mateřské školy Pod Homolku 1601 s účinností od 25. 5. 2020. RM ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
informovat ředitelku této mateřské školy.
RM souhlasí se zapojením 2. základní školy a mateřské školy, Beroun, Preislerova
1335 a Jungmannovy základní školy do projektu Obědy do škol ve Středočeském kraji III financovaného z Operačního programu potravinové a materiální
pomoci formou partnera s finančním příspěvkem a s podepsáním Souhlasu zřizovatele se zapojením těchto škol do projektu kraje. RM ukládá vedoucí odboru
školství a volnočasových aktivit informovat ředitele obou škol o vydání souhlasu
a zajistit zaslání finančních prostředků z kraje na účet škol neprodleně po jejich
obdržení na účet města Beroun.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Beroun, jejímž příjemcem je Jungmannova Základní
škola Beroun, v předloženém znění. Předmětem dodatku je změna charakteru
projektu. RM ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit
uzavření Dodatku č. 1 s příjemcem dotace v předloženém znění.

RM ruší své usnesení č. 54/36/RM/2020 ze dne 19. 2. 2020. RM doporučuje
zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Městského kulturního centra Beroun s účinností od 1. 7. 2020, v předloženém znění. RM ukládá
vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM doporučuje ZM schválit Závěrečný účet města Beroun za rok 2019, souhlasit s celoročním hospodařením města Beroun, a to bez výhrad, schválit Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Beroun za účetní období roku
2019, schválit účetní závěrku města Beroun za rok 2019. RM ukládá vedoucí
finančního odboru zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto
usnesení na jednání zastupitelstva města.
RM souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č. 1 města Beroun pro rok 2020
a doporučuje ZM tento návrh schválit v radou města upraveném znění. RM ukládá vedoucí finančního odboru zajistit přípravu a včasnost podkladů k tomuto
usnesení na jednání ZM.
RM bere na vědomí zprávu o použití dotací na aktivity v sociálně-zdravotní oblasti v roce 2019 poskytnutých z rozpočtu města Beroun a doporučuje ZM
přijmout obdobné usnesení. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit předložení Zprávy o použití individuálních dotací na aktivity
v sociálně-zdravotní oblasti ve městě Beroun v roce 2019 ZM.
RM doporučuje ZM souhlasit se spoluprací mezi městem Beroun a městem Hořovice při finančním zajištění a realizaci projektu „Pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin“ a souhlasit s uzavřením smlouvy o spolupráci
při zajištění tohoto projektu mezi městem Beroun a městem Hořovice v předloženém znění. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit
přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro prevenci kriminality Rady města
Beroun č. 2/2020 ze dne 25. 5. 2020.

RM souhlasí s poskytnutím dotace na akci s názvem „Bikemaraton Beroun České
spořitelny“ ve změněném termínu dne 18.–19. 7. 2020 a doporučuje ZM souhlasit
s poskytnutím dotace z rozpočtu města Beroun ve výši 150 000 Kč na tuto akci
a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Beroun.

RM bere na vědomí nepřidělení dotace ze státního rozpočtu na „Pobytový tábor pro
děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin“ a schvaluje realizaci tohoto tábora
i bez dotace ze státního rozpočtu. Celkové finanční náklady budou hrazeny městem
Beroun a městem Hořovice v poměru 2:1 a příspěvkem zákonných zástupců.

RM souhlasí s poskytnutím Záštity města Beroun nad akcí s názvem „Bikemaraton Beroun České spořitelny“ a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových
aktivit zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na
jednání Zastupitelstva města Beroun.

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o umístění zařízení mezi městem Beroun
a Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru hospodářské správy zajistit podpis
smlouvy dle tohoto usnesení.

RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím dotace žadateli Tomáši Vintrovi ve
výši 100 000 Kč na akci GrandPrix Beroun 2020 včetně uzavření veřejnoprávní
smlouvy a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit v případě
schválení dotace ZM zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy s tímto žadatelem.

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury mezi městem Beroun jako příjemcem
a Státním fondem dopravní infrastruktury jakožto poskytovatelem v předloženém znění. RM pověřuje místostarostu města Ing. Michala Mišinu podpisem
Smlouvy a ukládá vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
zajištění plnění tohoto usnesení.

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Beroun s příjemcem dotace Modrej Beroun z. s.
v předloženém znění a doporučuje ZM přijmout obdobné usnesení. Předmětem dodatku je změna charakteru projektu. RM ukládá vedoucí odboru školství
a volnočasových aktivit zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto
usnesení na jednání ZM a v případě schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní
smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Beroun zajistit jeho uzavření
s příjemcem dotace.
RM bere na vědomí zápis ze zasedání Komise pro kulturu a kulturní dotace Rady
města Beroun ze dne 5. 5. 2020.
RM bere na vědomí informaci o změně projektu „Kultura v jiné kávě 2020“.
Avizovaná změna nevyžaduje vystavení dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Beroun uzavřené dne 19. 2. 2020. RM ukládá
vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit informovat příjemce dotace
o výsledku zasedání RM.
RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím dotace z rozpočtu města Beroun
ve výši 850 000 Kč na projekt „Mezinárodní hudební festival Talichův Beroun“,
který se koná 4. 10.–10. 11. 2020 a jehož pořadatelem je Talichovo Berounsko, z. ú., a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Beroun. RM ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM
a v případě schválení zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy s tímto žadatelem.
RM bere na vědomí zprávu o použití dotací na kulturní činnost v roce 2019 poskytnutých z rozpočtu města Beroun. RM doporučuje ZM vzít na vědomí zprávu
o použití dotací na kulturní činnost v roce 2019 poskytnutých z rozpočtu města
Beroun. RM ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM bere na vědomí zprávu o použití dotací na sportovní činnost v roce 2019
poskytnutých z rozpočtu města Beroun. RM doporučuje ZM vzít na vědomí
zprávu o použití dotací na sportovní činnost v roce 2019 poskytnutých z rozpočtu města Beroun. RM ukládá zajistit přípravu a včasné předložení podkladů
k tomuto usnesení na jednání ZM.

www.mesto-beroun.cz

RM doporučuje ZM souhlasit s přijetím dotace ve výši 490 000 Kč z Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na
rok 2020 dle zásad Ministerstva kultury ČR a přidělené prostředky využít takto:
1) Městské opevnění - jižní část - úsek č. IX na stp. č. 107/1 - vlastník Město
Beroun – dotace ve výši 410 000 Kč; 2) Jenštejnský dům - vlastník Středočeský
kraj, objekt využívá Muzeum Českého krasu, p. o, Husovo náměstí čp. 87 - dotace ve výši 50 000 Kč; 3) Objekt Fary - vlastník ŘKF Beroun, Seydlovo náměstí čp.
24 - dotace ve výši 30 000 Kč. RM ukládá vedoucí odboru územního plánování
a regionálního rozvoje předložit volný návrh k projednání ZM.
RM ruší své usnesení č. 291/2016 ze dne 18. 5. 2016.
RM doporučuje ZM zrušit své usnesení č. 65/2016 ze dne 22. 6. 2016 a souhlasit s bezúplatným převodem pozemku p. č. 1413/363 v k. ú. Beroun, který
byl oddělen z pozemku p. č. 1413/274 v k. ú. Beroun geometrickým plánem ze
dne 25. 2. 2020, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví města Beroun a to za uvedených omezujících
podmínek. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu
a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemků p. č. 1999/61 a p. č. st. 7892,
oba v k. ú. Beroun, které byly odděleny na základě geometrického plánu ze dne
12. 2. 2020 z pozemku p. č. 1999/10 v k. ú. Beroun, z vlastnictví města Beroun
do SJM uvedených manželů za celkovou kupní cenu 19 561 Kč a za náklady
s prodejem spojenými. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit
přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM nesouhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 2638/2 v k. ú. Beroun a ukládá
vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením dohody o provozování Stanice Přejímky pitné vody
SPPV mini v k. ú. Zdejcina mezi městem Beroun jako vlastníkem a spolkem Naše
Zdejcina, z. s. jako provozovatelem na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní
dobou, v předloženém znění. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajištění realizace tohoto usnesení.
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RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě ze dne 4. 5. 2020
mezi městem Beroun a pojišťovnou Kooperativa, a. s., Vienna Insurance Group
v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění
realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města pronajmout garážové stání v budově
bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. st. 4083/1 v k. ú. Beroun (budova
bývalé kotelny v Hlinkách), za cenu 1 500 Kč/měsíc/osobní automobil, případně
motocykl za cenu 450 Kč/měsíc (cena je včetně 21% DPH). V případě, že se sejde
více nabídek, rozhodne rada města losováním. RM ukládá vedoucímu odboru
majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM bere na vědomí zápis č. 2/2020 z jednání Komise bytové konaného dne
27. 4. 2020 a předloženou novou žádost o nájem bytu ve vlastnictví města
Beroun včetně stanoviska Komise.
RM souhlasí s fyzickou likvidací majetku a následným odepsáním z účetní evidence dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 18. 5. 2020 v pořizovacích
cenách do 20 tisíc Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí
250 340,40 Kč, zůstatková účetní cena je 0 Kč a odpis pohledávky 7 367 Kč.
RM doporučuje ZM odsouhlasit fyzickou likvidaci majetku a následné odepsání
z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 18. 5. 2020 v pořizovacích cenách nad 20 tisíc Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného
majetku činí celkem 752 751,19 Kč a zůstatková účetní cena je 338 170,05 Kč.
RM bere na vědomí zápis č. 2/2020 z jednání Komise pro likvidaci majetku konaného dne 18. 5. 2020 a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit
přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM vybírá k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Automatické parkovací zařízení pro kola Beroun“ účastníka zadávacího řízení - společnost SYSTEMATICA s.
r. o. - jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným účastníkem dle návrhu předloženého
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku za podmínky, že v zákonné lhůtě nebude podána žádná námitka. Cena díla je 13 126 905,95 Kč bez DPH. RM ukládá
vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
RM vybírá k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Zateplení MŠ Tovární ve
městě Beroun“ účastníka zadávacího řízení - společnost Martin Vršecký s. r. o. jehož nabídka obsahuje nejnižší nabídkovou cenu a splnila všechny požadavky
dle platných právních předpisů a zadávací dokumentace, souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo s vybranou společností dle návrhu předloženého v zadávacím
řízení na veřejnou zakázku za podmínky, že v zákonné lhůtě nebude podána
žádná námitka. Cena díla je 5 736 795,73 Kč bez DPH. RM ukládá vedoucímu
odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „ZŠ Jungmannova
Beroun - rekonstrukce dvou kotelen“ a jmenuje pro tuto veřejnou zakázku hodnotící komisi a náhradníky členů této komise v uvedeném složení. RM ukládá
vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
RM bere na vědomí rezignaci pana Ing. Antonína Kleknera na funkci člena Finančního výboru Zastupitelstva města Beroun.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku
„Přístavba - Základní škola Beroun - Závodí, Komenského 249“ se zhotovitelem
Sdružení ZŠ Beroun, jehož společníky jsou POHL cz, a. s. (správce) a METROSTAV a. s. (společník) podle radou města upraveného znění návrhu, kterým se
upravuje předmět a cena díla. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajištění plnění tohoto usnesení.
RM schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Beroun, které se bude
konat 17. 6. 2020 od 15:00 hodin v Kulturním domě Plzeňka.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 10. 6. 2020
RM bere na vědomí zprávu o činnosti Městské knihovny Beroun za rok 2019.
RM stanoví plat paní Mgr. Evě Drbalové, ředitelce Základní školy Beroun, Wagnerovo nám. 458 v navrhované výší s účinností od 1. července 2020 a ukládá vedoucí
odboru školství a volnočasových aktivit předání platového výměru paní ředitelce.
RM stanoví odměny ředitelům právních subjektů - příspěvkových organizací
města MŠ a ZŠ za 1. pololetí 2020 v navrhované výši, navýšení ročního limitu
na odměnu pro ředitelku Mateřské školy Pod Homolkou 1601 a ředitelů Jungmannovy základní školy Beroun, 2. základní školy a mateřské školy Preislerova
1335, Základní školy Wagnerovo náměstí 458 a Základní školy Komenského
249 v radou města upravené výši. RM ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit prokazatelně zajistit informovanost ředitelů základních a mateřských škol o výši jejich odměn.
RM bere na vědomí informaci o výhledu počtu žáků v berounských základních
a mateřských školách do roku 2025 a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit v součinnosti s vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje průběžně aktualizovat data.
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RM bere na vědomí předloženou informaci o možnostech dalšího postupu řešení
situace v Mateřské škole Vrchlického 63, souhlasí s návrhem na sloučení Mateřské
školy Vrchlického 63 s Mateřskou školou Pod Homolkou 1601 a ukládá vedoucí
odboru školství a volnočasových aktivit připravit ve spolupráci s oddělením právním
a odborem finančním potřebné podklady ke sloučení obou mateřských škol a připravit pro jednání ZM informace týkající se přípravy sloučení obou mateřských škol.
RM stanoví odměnu pro ředitelku Městské knihovny Beroun za 1. pololetí 2020
v navrhované výši a souhlasí s jejím vyplacením. RM ukládá vedoucí odboru
školství a volnočasových aktivit zajistit plnění tohoto usnesení.
RM bere na vědomí zprávu ředitele MKC Beroun Zdeňka Veselého o činnosti této
příspěvkové organizace v roce 2019.
RM souhlasí s tím, aby Městské kulturní centrum Beroun podalo žádost o poskytnutí dotace ze „Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních
katastrof“ v rámci tematického zadání „Podpora hejtmana“ na akci „BEKULE“,
souhlasí s případným přijetím této dotace a ukládá řediteli MKC Beroun zajistit
plnění ve smyslu přijatého usnesení.
RM souhlasí s tím, aby Městské kulturní centrum Beroun podalo žádost o poskytnutí dotace ze „Státního fondu kinematografie“ v rámci dotačního okruhu
„propagace českého kinematografického díla“, s případným přijetím této dotace
a ukládá řediteli MKC Beroun zajistit plnění ve smyslu přijatého usnesení.
RM bere na vědomí zápis z jednání pracovní skupiny - letopisecké komise konaného dne 18. 5. 2020, souhlasí s předloženým návrhem zápisu do kroniky města Beroun za rok 2019 a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
po realizaci zápisu do kroniky zajistit její předložení starostce města k podpisu.
RM bere na vědomí zápis č. 2/2020 z jednání Komise pro sport a sportovní
dotace Rady města Beroun ze dne 19. 5. 2020.
RM souhlasí s poskytnutím dotací z rozpočtu města Beroun na rok 2020 žádajícím subjektům, včetně uzavření veřejnoprávních smluv v předloženém znění
a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit uzavření veřejnoprávních smluv a poskytnutí dotací subjektům, jimž byla tímto rozhodnutím
rady dotace přidělena.
RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv s žadateli o dotace na zájmovou činnost v roce 2020 v předloženém znění, ukládá vedoucí odboru školství
a volnočasových aktivit zajistit uzavření veřejnoprávních smluv se subjekty, jimž
byla tímto rozhodnutím rady dotace přidělena.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kořeny
osobností“ mezi městem Beroun a Botanickou zahradou hl. m. Prahy v předloženém znění, ruší své usnesení č. 47/36/RM/2020 ze dne 19. 2. 2020, souhlasí s poskytnutím Záštity města Beroun projektu „Kořeny osobností“, který se
uskuteční v termínu 3. 8.–31. 8. 2020 v ulici V Pražské bráně, a ukládá vedoucí
odboru školství a volnočasových aktivit zajistit uzavření Smlouvy o spolupráci
při realizaci tohoto projektu „Kořeny osobností“ s Botanickou zahradou hl. m.
Prahy a zajistit zpracování a předání Záštity města Beroun.
RM bere na vědomí zápis č. 2 z jednání Komise pro cestovní ruch Rady města
Beroun ze dne 13. 5. 2020, ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit informovat členy Komise pro cestovní ruch Rady města Beroun o výsledku
zasedání rady ze dne 10. 6. 2020.
RM bere na vědomí návrh Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Beroun
2020-2030, ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit
zapracování připomínek Rady města Beroun do návrhu Koncepce rozvoje cestovního ruchu města Beroun 2020-2030 a projednání návrhu této Koncepce
včetně zapracovaných připomínek ve Finančním a Kontrolním výboru ZM.
RM odvolává paní Lucii Dhouib a paní Hanu Tučkovou z funkce členů Komise
pro cestovní ruch a jmenuje Mgr. Vlastimila Kerla a pana Lukáše Němčíka novými členy této komise.
RM schvaluje vyplacení odměny paní Ing. Miroslavě Kučerové, ředitelce Domova
penzionu pro důchodce Beroun, příspěvkové organizace města za 1. pololetí
2020 v radou města upravené výši nad rámec Postupu při odměňování ředitelů
příspěvkových organizací zřizovaných městem Beroun. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat ředitelku Domova penzionu pro
důchodce Beroun o výši její odměny za 1. pololetí 2020.
RM bere na vědomí analýzu bytové situace v Berouně pro seniory a nízkopříjmové
obyvatele.
RM souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce č. 0009/2016/VYP/OMI dohodou,
a to ke dni 30. 6. 2020 a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění
realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku ev. č. 0446/2013/
NAJ/OMI ze dne 9. 12. 2013 mezi městem Beroun jako pronajímatelem a uvedeným
nájemcem. Předmětem dodatku je zúžení předmětu nájmu o pozemky p. č. 267/1,
p. č. 267/2, p. č. 267/3 v k. ú. Zdejcina a to dohodou ke dni 30. 6. 2020. RM ukládá
vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
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RM souhlasí se zveřejněním záměru města vypůjčit pozemky p. č. 267/1, p. č.
267/2, p. č. 267/3 v k. ú. Zdejcina spolku Naše Zdejcina, z. s. za účelem výsadby
stromořadí a obnovy úvozové cesty, nejdříve od 1. 7. 2020 a ukládá vedoucímu
odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku p. č.
st. 5713 v k. ú. Beroun, jehož součástí je stavba č. p. mezi spoluvlastníky předmětného pozemku a městem Beroun jako stavebníkem v předloženém znění. RM
ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s podáním žaloby na zaplacení dlužné částky ve výši 48 639 Kč
s příslušenstvím k Obvodnímu soudu pro Prahu 9 v předloženém znění a ukládá právničce Kanceláře tajemníka Městského úřadu Beroun podat žalobu na
zaplacení této dlužné částky.
RM bere na vědomí rezignaci pana Michaela Kalisty na funkci člena Komise
životního prostředí.
RM schvaluje Rámcový harmonogram projednávání návrhů v zastupitelstvu
a v radě města ve 2. pololetí roku 2020 podle předloženého návrhu.
Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady města s ohledem na
rozsah Radničního listu a z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Úplná verze je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí v sekretariátu starostky na Městském
úřadě Beroun, Husovo nám. 68.

Dotace na sportovní činnost do 50 tisíc Kč
Název akce

Dotace

Miloslav Křesťan

Žadatel

VI. ročník VÁNOČNÍ RETRO CUP 50+ 2020

25 000 Kč

Tibor Nevelöš

Mistrovství světa ve Windsurfingu 2020

15 000 Kč

Adam Nevelöš

Mistrovství světa ve Windsurfingu 2020

15 000 Kč

Klub biatlonu Beroun,
p. s.

Letní soustředění Eduard 2020

12 000 Kč

Ing. Michal Kopecký

Reprezentace města v paddleboardingu

Český lev - Union
Beroun z. s.

Den fotbalu

Český lev - Union
Beroun z. s.

Vánoční halový dorostenecký turnaj

TC R.A.K., z. s.

Letní příměstský tábor

15 000 Kč

LTC Beroun, z.s.

TECNIFIBRE CUP 2020

10 000 Kč

4 000 Kč
15 000 Kč
5 000 Kč

Dotace na zájmovou činnost do 50 tisíc Kč
Žadatel

Název akce

Dotace

Zdeněk Ledvina

Výstavy fotografií a besedy v Domově pro
seniory TGM Beroun v září a říjnu 2020

8 000 Kč

Mgr. Jana Daňková
Skořepová

Příměstský výtvarně-dramatický tábor

12 000 Kč

Křesťanský klub
Beroun, z. s.

Projekt „Vytváříme rodinu v r. 2020 - výtvarné a rukodělné aktivity pro děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením“
konaný v období 1. 9. – 22. 12. 2020

10 000 Kč

Farní sbor
Českobratrské církve
evangelické v Berouně

Projekt „Připomínka Mistra Jana Husa
a Jana Amose Komenského“ 24. 6. 2020

12 000 Kč

Charita Beroun

Benefiční koncert „Společně to zvládneme“ 28. 8. 2020

25 000 Kč

TC R.A.K., z.s.

Projekt „S MIMEM ZA TANCEM“
7. – 8. 10. 2020

3 000 Kč

Blokové čištění ulic
n 1. 7. U Stadionu, Nábřeží u Sokolovny
+ parkoviště, Profesora Urbana
n 2. 7. Havlíčkova (západní část), Tovární
n 8. 7. Na Náhonu + parkoviště, K. Machové, Na Parkáně + parkoviště (příčné
stání podél silnice)
n 9. 7. Mládeže, J. Fučíka, Sokolovská
n 15. 7. S. K. Neumanna, Švermova,
Jaselská

www.mesto-beroun.cz

n 16. 7. Bezručova, Nerudova, V Hlinkách
n 22. 7. Družstevní, Dukelská, Ve Vilách,
V Zahradách
n 23. 7. Na Tržišti, Štěpánkova, Zvonařova, Vorlova
n 29. 7. Ve Svahu, Košťálkova, Bratří
Nejedlých
n 30. 7. K Dubu, Nad Paloučkem, Vinařská. n

Okénko zastupitelů
Mezinárodní den dětí v Berouně

D

ne 30. května jsem se osobně zúčastnil oslav MDD v Berouně. Tuto pěknou
akci pořádali Mladí ochránci přírody Trilobit za podpory MOP, MěÚ Beroun
a OÚ Praskolesy. Sešli jsme se společně na dětském hřišti, kde byly pro děti připraveny hry nejrůznějšího charakteru. Dřevěné puzzle prověřovaly představivost
a kreativitu, chůdy a pálky sloužily k rozvoji zdatnosti a přesnosti. Petangue a kroket
zaujal malé i velké. Hry s padákem jsou
velmi oblíbené a nalézáme v nich souhru
a spolupráci. Každý si namaloval na chodník veselý obrázek, který odrážel báječnou
náladu. Pro každého bylo připraveno
občerstvení i pěkné odměny pro radost.
Počasí bylo fantastické a dodalo celé akci
příjemný ráz.
Jiří Pokorný, zastupitel města Berouna n

Povodeň nebo sucho?

V

dubnu jsme všichni pozorovali nebe bez mráčku a obávali jsme se, aby se
neopakoval rok 2018. Všichni mluvili o suchu. Je červen a najednou slyšíme
o povodních a zdá se, že vody je až dost.
Bohužel, jde o projevy stejného problému, tím není nedostatek srážek, ale naše
neschopnost je zachytit a vsáknout do podzemních vod. Jde o naše špatné hospodaření s krajinou.
Půda mnohde ztratila schopnost vsáknout vodu, často jsme narovnali koryta
potoků, zmeliorovali a zrychlili tok. Voda ze střech místo do zahrady je pěkně odkanalizována pryč do řeky. Výsledkem je, že i standardní letní bouřka rychle steče
do nejužšího místa a zde nadělá velké škody. Vzhledem k oteplování navíc ubývá
vytrvalých dešťů a naopak je nahrazují přívalové srážky.
Měli bychom se na tento fakt postupně připravovat a činit opatření, abychom
nebyli snadno zranitelní. Moderně se říká adaptační opatření proti klimatické změně.
V čem spočívají?
V případě vody jde o celou sadu opatření od krajských - rozlivy a meandry na
Berounce (u čističky a pod Tetínem) a Litavce (mezi Libomyšlí a Zdicemi), přes lokální ekologické studie – zádrže vody na menších přítocích jako jsou Jarovský potok,
Vrážský potok, potok V Potůčkách, v Brdatkách, přes úpravy a vsakování z velkých
městských ploch nebo budov – prostor před Hvězdou, nádražím ČD, parkem v Košťálkově ulici nebo Wagnerovo náměstí, až po malé stavby drobných investorů, kde je
třeba podporovat zelené střechy.
V každé z těchto oblastí se intenzivně připravují projekty a všechny mají jednotné
jméno – nakládání s dešťovou vodou. Je to jeden z hlavních bodů programového
prohlášení rady města na toto volební období v kapitole životní prostředí. Chceme,
aby nezůstalo pouze u prohlášení, a proto nabízíme vedení města svou součinnost
v přípravě a prosazování tohoto bodu. Svou připravenost a přínos jsme snad již dokázali (participativní rozpočet, náhradní výsadby, podněty k územnímu plánu…). Rádi
bychom dostali stálé místo v komisi územního plánování, právě tady se nabízí prostor
uplatnit konstruktivní připomínky. Pohodové léto. Adam Voldán, Beroun Sobě n

Anketa: Oblíbené informační centrum roku 2020
A.T.I.C. ČR vyhlašuje anketu popularity turistických informačních
center. Anketu ve spolupráci s asociací zajišťuje společnost Kam po
Česku s.r.o., na jejichž webových
stránkách www.kampocesku.cz
hlasování probíhá v období od
21. června do 31. srpna 2020.
Hlas bude možné poslat jednomu z více než 450 certifikovaných
informačních center, tedy takovému, které máte v oblibě, které vám
pomohlo, příjemně překvapilo na
cestách atd. Nechybí mezi nimi ani
berounské informační centrum. Pokud budete chtít naše „íčko“ podpořit, budeme rádi. V soutěži bude
rovněž vylosováno 14 hlasujících,
kteří budou odměněni pěknou
cenou zajištěnou členy rady ATIC
z jednotlivých krajů. (mic) n
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Kulturní a společenský kalendář 7/2020
66. klubový večer Modrýho Berouna
1.

ST

Pozvání přijala příbramská metalová kapela GENTIANA a berounská UHR.

Kemp Na Hrázi

Blbec k večeři
ST

3.

19:00
20:30

Bláznivá komedie o tom, že se na váš účet může bavit někdo jiný. Hrají V.
Vydra, J. Carda, R. Hrušínský a další.

Lesní divadlo Řevnice

Koncert v barvách SeMaForu
PÁ

20:30

Zpěváci a herci SeMaForu Petr Macháček a Dáša Zázvůrková a swingová
kapela v jedinečném koncertu.

Lesní divadlo Řevnice

Letní oldies disco
4.

SO

8.

Disco pod hvězdami v kempu v rytmu písniček z 80. a 90 let.

Kemp Na Hrázi

Yasmina Reza: Art
SO

7.

17:00
20:30

Slavná francouzská komedie, v níž tři se hádají, ale vy se budete rozhodně smát.

Lesní divadlo Řevnice

Martin Hamouz: Z.nitra Ze.mě
ÚT

17:00

Na výstavě Martin Hamouz představí své obrazy a asambláže. Díla si
můžete prohlédnout do 27. 7.

Holandský dům

Z ateliérů i z depozitáře
ST

17:00

Výstava obrazů, soch a keramiky potrvá do 24. 7. Více na str.13.

Městská galerie Beroun

Hrátky za muzejními vrátky
9.

ČT

12.
16.
18.

Hravý program pro rodiny s dětmi.

Muzeum Českého krasu

Žabák Valentýn
ČT

11.

9:00
18:00

Muzeum berounské keramiky

Kapela Slunovrat
SO

18:00

Folková kapela zahraje a zazpívá plný ranec pohodových písniček.

Nám. J. Barranda

Dechovka u Hvězdy
NE

16:00

areál před bývalou Hvězdou

Pro přítomné zahraje Šumavanka, Domažličanka, Moravští muzikanti,
Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou.

Muzeum Českého krasu

Dobrodružná cesta do pradávné minulosti Země s muzejním geologem.
Akce trvá do 16:00.

Den s geologem
ČT

9:00

Bikemaraton Beroun České spořitelny
SO+NE

14:00

Milovníci cyklistiky si přijdou na své na akci Bikemaraton Beroun České
spořitelny.

Kemp Na Hrázi

Den s geologem
ČT

23.

9:00

Dobrodružná cesta do pradávné minulosti Země s muzejním geologem.

Muzeum Českého krasu

Šípková Růženka
ČT

18:00

Muzeum berounské keramiky

Promítání filmu „Lety“
ČT

26.
29.
30.

19:00
18:00

Českobratrská církev evang.
Nám. J. Barranda

Na venkovním pódiu u berounských hradeb vystoupí legenda české
country.

Výstava prací učitelů a žáků ZUŠ V. Talicha
ST

14:00

Městská galerie Beroun

Hrátky za muzejními vrátky
ČT

9:00

Muzeum Českého krasu

Restaurace U Štiky
Čer- SO
od 20:00
veRetro Bar U Madly
nec
PÁ + SO

od 20:00

n Výstavy

Divadlo Víti Marčíka zahraje pro děti tradiční pohádkový příběh.
Časosběrný snímek sledující úsilí o to, aby se místo bývalého koncentračního tábora pro Romy dočkalo důstojné piety.

Jitka Vrbová
NE

Další pohádka v rámci BeKuLe v zahradě muzea, tentokrát v podání souboru Buchty a loutky.

n Hudba, plesy

Vystavená díla budou moci zájemci zhlédnout až do 4. 9. Více na str. 13.
Hravý program pro rodiny s dětmi, který můžete navštvívit po celý den
až do 16:00.
V průběhu července se můžete těšit na pravidelné sobotní disco s oblíbenými Dj.
3. 7. Dj Sunny, 4. 7. , Dj Zdeněk Vranovský, 10. 7. Dj Harwey, 11. 7. Dj
Sunny, 17. 7. Dj Zdeněk Vranovský, 18. 7. Dj Sunny, 24. a 25. 7. Dj Harwey,
31. 7. Dj Martin Hájek

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

Pokračující výstavy: Jiří Slíva: Humor v grafice (Městská galerie Beroun, výstava trvá do 3. července), Mozaiky Pavlíny Pecko (Muzeum berounské
keramiky, výstava trvá do 23. srpna), Komenského Orbis Pictus pohledem Václava Sokola (Muzeum Českého krasu, výstava trvá do 30. srpna).

www.mesto-beroun.cz
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Letní kino Beroun
Vzhledem ke koordinaci uzávěrek filmových vydavatelů a Radničního listu není pokaždé možné vytisknout program ve finální verzi.
Prosíme proto návštěvníky, aby si aktuálnost programu vždy ověřili na webových stránkách kina www.kinoberoun.cz. Děkujeme za pochopení.
datum

začátek

název

čas

popis

1.

ST

21:30

Psí láska

ČR

76

Jana se vydává na 1200 km dlouhou trať závodu Finnmarksløpet. Jedná se o nejdelší závod psích
spřežení v Evropě.

2.

ČT

21:30

Postřižiny

ČSR

93

Mozaika humorně laděných událostí začíná jedním z malých rituálů, kterými si koření spokojené
manželství Francin a Maryška.

3.

PÁ

21:30

3bobule

ČR

103

Po mnoha sklizních… Honza a Klára se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Toto je příběh
renesance jejich lásky v překrásné krajině jižní Moravy.

4.

SO

21:30

Bourák

ČR

109

Komedie Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem v roli Bouráka, věčného frajera, kterému teče do
baráku i do života a rodina už ho má plný zuby.

5.

NE

21:30

3bobule

ČR

103

Viz 3. 7.

6.

PO

21:30

Kalifornský sen

USA

113

Maggie se touží stát úspěšnou hudební producentkou. Jako osobní asistentka popové ikony Grace Davisové by teoreticky měla mít tu nejlepší průpravu, jenže…

7.

ÚT

21:30

Další jehňátko

IR/
BEL

92

Temný hororový příběh dívky Selah, která se narodila do alternativně žijící náboženské komunity
známé jako „Stádo“.

8.

ST

21:30

3bobule

ČR

103

Viz 3. 7.

ČR/
SLO

80

Režisér Šimon Šafránek, vytvořil dynamický portrét hudební legendy s využitím Žbirkovy otevřené zpovědi, současných záběrů a rozsáhlého archivního materiálu.

NĚM

100

Dvanáctiletý chlapec Flo a jeho dlouhosrstá kolie Lassie jsou známá dvojka po celém okolí.

9.

ČT

21:30

Meky

10.

PÁ

21:30

Lassie se vrací
3bobule
Kalifornský sen
Bourák

11.

SO

21:30

12.

NE

21:30

13.

PO

21:30

ČR

103

Viz 3. 7.

USA

113

Viz 6. 7.

ČR

109

Viz 4. 7.

122

Sedmašedesátiletý Trond žije na samotě. S příchodem zimy přišel na to, že má souseda, muže,
kterého znal v dávném roce 1948.

14.

ÚT

21:30

Jít krást koně

NOR/
ŠVÉ

15.

ST

21:30

Mizerové navždy

USA

120

Svérázní miamští detektivové si naposledy musí změřit sily s nepřítelem v očekávané akční komedii.

16.

ČT

21:30

Chlap na střídačku

ČR

120

Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří poměr s jinou ženou. Zuzana
neváhá a rozhodne se své sokyni Lence učinit tak trochu netradiční návrh.

17.

PÁ

21:30

3bobule

ČR

103

Viz 3. 7.

18.

SO

21:30

Zapomenutý princ

FR

103

Všechno v Djibiho životě se točí kolem jeho sedmileté dcerky Sofie. Oddaný otec nikdy nepřijde
pozdě na jejich večerní pohádku.

19.

NE

21:30

Téměř dokonalá
tajemství

NĚM

120

Na společné večeři se sejde několik párů a po pár sklenkách se rozhodnou, že svoje telefony
položí na stůl a všechny zprávy, vzkazy i telefonáty budou ten večer sdílet.

20.

PO

21:30

Raoul Taburin

FR

90

Jestli se někdo vyzná v kolech, pak je to Raoul Taburin. Je nejzručnějším cyklomechanikem v širokém okolí.

21.

ÚT

21:30

Mizerové navždy

USA

120

Viz 15. 7.

22.

ST

21:30

#jsemtady

FR/
BEL

98

Věhlasný francouzský šéfkuchař Stéphane žije poklidným životem a má všechny důvody, proč se
cítit spokojeně. Opravdu?

23.

ČT

21:30

Na nože

USA

130

Satirická krimi komedie zábavným způsobem ukazuje, jak může dopadnout vyšetřování záhadného úmrtí, když jsou všichni v blízkosti podezřelí.

24.

PÁ

21:30

Mulan

USA

106

Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v císařské armádě, Hua Mulan,
nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme místo svého nemocného otce.

25.

SO

21:30

103

Viz 3. 7.

NE

21:30

3bobule
Mulan

ČR

26.

USA

106

Viz 24. 7.

27.

PO

21:30

Vzhůru za sny

DÁN

81

Život dvanáctileté holky Míny se obrátí vzhůru nohama. Poprvé, když proti své vůli dostane nevlastní sestru Jenny. A pak podruhé, když ve spaní objeví senzační tajemství.

ČR

120

Viz 16. 7.

ČR

103

Viz 3. 7.

28.

ÚT

21:30

29.

ST

21:30

Chlap na střídačku
3bobule

30.

ČT

21:30

K2 vlastní cestou

DÁN

81

Klára Kolouchová jako první rodilá Češka zdolala před lety Mount Everest a v loni jako první
Češka a teprve dvacátá žena světa vystoupala i na nebezpečnou K2.

31.

PÁ

21:30

Mulan

USA

106

Viz 24. 7.

Kino Mír Beroun
18.

SO

19:00

Meky

ČR/
SLO

80

Režisér Šimon Šafránek, vytvořil dynamický portrét hudební legendy s využitím Žbirkovy otevřené zpovědi, současných záběrů a rozsáhlého archivního materiálu.

19.

NE

19:00

Ledová sezóna:
Ztracený poklad

USA/
IND

90

Norm má na první pohled vše, co takový král ledového severu potřebuje. Je velký, správně chlupatý, má velké zuby i milovanou medvědici po boku.

25.

SO

19:00

Mulan

USA

106

Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v císařské armádě, Hua Mulan,
nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme místo svého nemocného otce.

26.

NE

19:00

Havel

ČR

100

Celovečerní příběh jedné z nejvýraznějších osob naší historie Václava Havla z jeho disidentských
dob, kdy ještě nebyl slavnou osobností.

www.mesto-beroun.cz

11

www.mesto-beroun.cz

12

SŠ a ZŠ Beroun slaví 100. výročí

P

ři letních toulkách
městem
můžete v podloubí
berounské radnice
zhlédnout výstavku
povedených obrázků
žáků SŠ a ZŠ Beroun,
příspěvkové organizace, nazvanou „Malujeme pro radost“,
kterou připravili učitelé a žáci v rámci připomínky 100. výročí
založení školy.
Z malé pomocné
třídy čítající 36 žáků,
založené pod správou Obecné
školy smíšené v Berouně počátkem školního roku 1920 - 21,

Martin Hamouz:
Z.nitra. Ze.mě.

Muzeum berounské keramiky
láká na mozaiky

V

e výstavní síni Muzea berounské keramiky byla 25. června
zahájena nová výstava Pavlíny Pec-

ko, která zde představuje své mozaiky. Pavlína Pecko se věnuje této
specifické formě zedničiny více než
15 let. Miluje mozaiku, upcyklaci,
prožité umění, humor a nadsázku.
Vdechuje vysloužilým předmětům
druhý život a transformuje je s citem a láskou v předměty nové,
s novým vzhledem a s novou duší.
Chodí bosá, pije kafe s medem,
ráda má kaktusy a sukulenty, blešáky, vlaky a hlavně hlasitý smích.
Výstavu je možno navštívit do
23. srpna. (ji) n

MenART & ZUŠ aneb mladí a talentovaní

V

srpnu se uskuteční v MGB Beroun výstava výtvarných prací
talentovaných žáků základních uměleckých škol z celé České
republiky, kteří byli vybráni svými mentory do projektu stipendijní
akademie MenART. Lukáš Brousil (na snímku) a jeho učitelka Andrea
Borovská ze ZUŠ V.Talicha tvořili v uplynulém roce pod vedením
mentora MenART sochaře Michala Gabriela. Sochy a plastiky, které
vznikly během této spolupráce, nejsou z mramoru ani bronzu, sochaři nepracovali s dlátem a špachtlí, ale s myší, modelovacím softwarem a 3D tiskárnami.
Studenti pod vedením Alžběty Skálové vytvořili nevšední ilustrace a to v provedení plošném i prostorovém.
Součástí výstavy budou portfolia prací studentů ZUŠ, kteří pod
vedením Andrey Borovské v letošním roce úspěšně absolvovali talentové přijímací zkoušky na střední umělecké školy. (ab) n
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ladý berounský výtvarník
je povoláním truhlář. Malba
a výtvarné umění jsou jeho koníčkem, v tomto směru je samoukem.
K nejvíce používaným malířským
technikám patří olejomalba, malba akrylem či perokresba, věnuje
se také dřevořezbě a dalším technikám. Výstava v Holandském
domě, která bude jeho první samostatnou (zatím vystavoval v rámci
Berounské promenády), tak bude
velmi pestrá tematicky i zvolenými technikami… Malby i asambláže
můžete vidět do 25. 7. 2020. n

se škola proměnila v komplexní
zařízení, poskytující speciálně
pedagogickou péči 217 žákům
z celého regionu. Sídlo školy se
přesunulo z historické budovy
u kostela sv. Jakuba do dvou budov v ulici Karla Čapka na Velkém
sídlišti a několika tříd odloučeného pracoviště při Dětském domově a mateřské škole Beroun v ulici
Mládeže.
Škola sdružuje základní školu
speciální, základní školu praktickou a první stupeň základní školy
logopedické, zaměřený pro žáky
s narušenou komunikační schopností. Praktická škola dvouletá,
zřízená při škole, poskytuje žákům se speciálními vzdělávacími
potřebami po ukončení povinné
školní docházky možnost rozšíření
všeobecného vzdělání a osvojení
si dovedností potřebných k činnostem v profesní oblasti přípravy
pokrmů. Blanka Lešková n

Vstupenky v prodeji
n 29. 9. Halina Pawlowská Manuál zralé ženy, KD Plzeňka;
talkshow; 19:00
n 18. 10. Hurvínkova cesta do
Tramtárie; divadlo pro děti; KD
Plzeňka; 11:00
n 18. 10. Ve dvou se to lépe;
Divadlo Spejbla a Hurvínka PRO
DOSPĚLÉ; KD Plzeňka; 18:00
n 18. 11. Drahá legrace; divadlo; KD Plzeňka; 19:00 (Náhradní termín za 23. 4., původní
vstupenky zůstávají v platnosti)
n 28. 11. Čarodějnický učeň;
pohádka; KD Plzeňka; 14:00
n 7. 2. Rukojmí bez rizika; divadlo; KD Plzeňka; 19:00; (Náhradní termín za 25. 3., původní
vstupenky zůstávají v platnosti)
Informace o novinkách vám
můžeme zasílat e-mailem. Stačí zaslat žádost o zasílání na
mic@mkcberoun.cz. n
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Dětská skupina
Slunečnice – péče skoro
jako u maminky

B
DDM Beroun: Přípravy na léto v plném proudu

Ž

ivot v berounském Domě dětí
a mládeže se pomalu vrací do
normálu – i když stále bez dětí, těch
už se ale brzy dočkáme. O prázdninách konečně otevřeme a provoz
zahájíme příměstskými tábory,
kterých pro vás připravujeme hned
několik. V nabídce máme jak klasicky zaměřené tábory – výtvarný,
sportovní nebo modelářský, tak
i tábory spíše netradiční, kde si na
své přijdou milovníci zvířat nebo

malí vědátoři. Hlavní prázdninovou událostí je pro nás již tradiční
pobytový tábor v Čimelicích – tento
rok s kouzelným tématem Harry
Potter a lexikon kouzel. Přípravy
všech táborů jsou v plném proudu – plánujeme výlety, opakujeme
si zaklínadla, mícháme lektvary
a luštíme starodávné runy.
Kromě přípravy táborů věnujeme péči také naší budově, kterou
pro vás do nového školného roku

zvelebujeme. Stále se snažíme
zkvalitňovat prostory i vybavení
DDM a rozšiřovat nabídku aktivit.
Již v tuto chvíli na našich webových
stránkách www.ddmberoun.cz naleznete nabídku kroužků pro příští
školní rok, kterou stále doplňujeme. Přihlašování na kroužky bude
probíhat online a bude spuštěno
24. 8. 2020 od 18:00. Na setkání
s vámi se těší kolektiv pracovníků
DDM Beroun. Petra Zavadilová n

Berounský Penzion pro seniory opět ožívá

P

o dlouhé době se v penzionu
pro seniory vracíme k normálnímu provozu. Služby – kadeřnictví, pedikura, masáže i výdejna
jídel se znovu otevřely pro naše
obyvatele i návštěvníky zvenčí.
Samozřejmě stále dodržujeme
určitá omezení a pravidla, aby
i nadále byla dodržována základní
protiepidemiologická opatření.
V tomto domě sídlí naše organizace, která poskytuje pečovatelskou službu po celém městě
Beroun, dále zde bydlí 50 seniorů

a je tedy velmi důležité, aby tento
dům s pečovatelskou službou byl
pro všechny „zdravým“ zázemím.
K tomu nám po celou dobu pomáhalo mnoho našich spoluobčanů
a organizací.
Ráda bych tímto poděkovala
všem dárcům roušek, respirátorů, dezinfekcí, ochranných obleků
a dalších nezbytných ochranných
pomůcek. Velkou pomocí bylo
bezúplatné zapůjčení ozonového
generátoru p. Františkem Vellkem, který jsme využívali po celou

dobu a organizace tak ušetřila
mnoho finančních prostředků
za opakované plošné dezinfekce
v DPS i bytech. Velkou pomocí
byla i přítomnost dobrovolníků
při zajišťování nákupů pro obyvatele penzionu.
V neposlední řadě je nutno
poděkovat všem zaměstnancům
organizace. Ochotně a zodpovědně plnili všechny nelehké
úkoly. Pečovatelky zajišťovaly
v terénu v domácnostech občanů důležité úkony a po celou
dobu dodávaly i jídlo pro občany města, kteří o to požádali na
odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Beroun. I pracovnicím tohoto odboru děkujeme
za jejich pomoc a empatický
přístup. Jako ředitelka organizace jsem si v této krizové situaci
uvědomila, že stávající kolektiv
zaměstnanců je nedocenitelný
a v krizových situacích výbornou
a spolehlivou partou lidí.
Miroslava Kučerová, ředitelka
Penzionu pro seniory Beroun n

erounské Rodinné centrum
Slunečnice už třetím rokem
provozuje stejnojmennou dětskou skupinu (kromě celé řady
volnočasových,
vzdělávacích
a dalších aktivit pro rodiče s dětmi). Ta je alternativou k jeslím či
mateřské školce a splňuje přísné
zákonem stanovené požadavky. Především se tu ale s láskou
a největší péčí umějí postarat
o děti už od dvou let věku.
Z komentářů rodičů na webu
RC Slunečnice je cítit spokojenost: „Oceňuji především laskavý přístup paní učitelek. Vím,
že se můžu spolehnout, že je
o synka dobře postaráno. Rovněž
zřetelně vnímám, že školka dítě
všestranně rozvíjí, Tomík se naučil spoustu nových písniček, je
naprosto samostatný v oblékání
a všichni máme radost ze školkových výtvorů,“ píše maminka
Pavla V. V kolektivu je nejvíce 12
dětí, kterým se plně věnují dvě
učitelky. Denně chodí s dětmi
ven, v zimě pravidelně do solné
jeskyně. Společně si hrají, zpívají, tvoří z papíru i keramické
hlíny, pořádají karnevaly, hrají
loutkové divadlo. Navíc je tohle
neobyčejné hlídání jen kousek
od centra Berouna.
Od září tohoto roku se tu
uvolní několik míst. Děti mohou
skupinu navštěvovat i jen jeden
či dva dny v týdnu. Vše, co vás
může o DS Slunečnice zajímat,
najdete na webové stránce rcslunecnice.cz pod záložkou Dětská
skupina. Na nově příchozí broučky a berušky se všichni moc těší!
Věra Havelková n

Dětská skupina Beránek uvítá děti i během léta

D

ětská skupina Beránek Charity
Beroun na Jarově nabízí volná
místa pro děti během prázdnin, ale
i od září. Otevřeno máme i v červenci a srpnu v pracovních dnech vždy
od 7:00 do 16:30. Umístit je možné
dítě od 1 roku do zahájení školní
docházky.
V Beránku nabízíme pobyt
v malém kolektivu, možnost zvykání za přítomnosti rodičů, mateř-

www.mesto-beroun.cz

skou péči o děti, které ještě mají
plenky, ale i výchovně vzdělávací
činnosti přizpůsobené věku dětí.
O děti se starají vždy nejméně dvě
chůvy. Aktuálně je v Beránku přes
20 dětí ve věku od 2 do 5 let, děti
chodí v jednotlivých dnech tak, že
je vždy cca 10 dětí denně. Během
prázdnin nabízíme navíc volná
místa dětí, které odjely s rodiči na
dovolenou. Naší výhodou je klidné

prostředí na čerstvém vzduchu
„kousek“ nad Berounem, s vlastní
zahrádkou, s pískovištěm a dalšími
herními prvky, máme též vlastní
přístup do přilehlého lesa.
Podrobné informace a potřebné
formuláře, ale třeba i fotografie naleznete na webu farní charity www.
beroun.charita.cz i na facebookové
stránce Dětská skupina Beránek.
Ivana Vašků n
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Bikemaraton součástí prestižního seriálu Kolo pro život

Z

atímco dva úvodní podniky
letošní sezony se dají považovat za tradiční v rámci seriálu
Kolo pro život, jako třetí v pořadí
v letošní sezoně přibyde do kalendáře největšího cyklistického
seriálu v Česku žhavá novinka.
Bude jí Bikemaraton Beroun České spořitelny. Můžete se těšit na
zcela nové trasy, jež vás provedou
krásnou přírodou levého břehu
řeky Berounky zhruba na půl cesty
mezi Křivoklátem a Karlštejnem.
Celá akce se uskuteční v sobotu 18. 7. a startovat se bude
v centru Berouna, tedy přímo před
radnicí. V dopoledních hodinách
odstartují závodní trasy B a C,
stejně jako závody pro děti všech
věkových kategorií. Detailní informace k trasám včetně podrobných

map tratí, časy jejich startů a další
podrobnosti najdete vždy aktualizované na stránkách seriálu www.
kolopro.cz.
Následovat bude nezávodní
trasa D – Family jízda pro všechny
malé i velké cyklisty. Organizátoři
letos navíc oznámili jednu velkou
novinku – na všech závodech Kola
pro život jsou přichystané pamětní medaile pro všechny účastníky
této nezávodní trasy. Chybět nebude bohatý doprovodný program
pro celou rodinu, oblíbená dětská
tombola nebo partnerská zóna se
stánky.
Zázemí závodu naleznete
v areálu autokempu Beroun, kde
proběhnou dětské závody všech
věkových kategorií, během dne
zde budou dojíždět do cíle závod-

Nejmenší hokejbalisté Keltů zakončili sezónu
n Domácím turnajem na hřišti v Hlinkách a následnou rozlučkou zakončili sezónu nejmenší hokejbalisté SK Kelti. Na hřišti se v neděli 14. června
objevili i ti nejmenší nováčkové a všichni si to parádně užili. I když sezóna
oficiálně skončila, vedení klubu na červenec připravilo jako náhradu za „koronavirovou“ přestávku tréninkové minikempy a nová sezóna pak odstartuje na konci prázdnin tradičním soustředěním v Nižboru. Pokud máte zájem
hrát hokejbal, najdete více informací na webu www.stansekeltem.cz. (rd) n

níci z tras B, C i D a v odpoledních
hodinách se tu postupně uskuteční vyhlášení vítězů ze všech tratí.
Těšit se můžete i na bohatý doprovodný program pro děti i dospělé,
oblíbenou tombolu, občerstvení

po celý den a spoustu partnerských stánků.
Bikemaraton Beroun České
spořitelny tak slibuje spoustu
úžasných zážitků a cyklistických
kilometrů. Jakub Mašata n

Plavci mohou opět trénovat

J

Brdatka a vrbička pohledem Marcely Bergerové

iž několik týdnů ve vodě mají
za sebou berounští plavci, kteří
se mohou připravovat v domácím
prostředí, když v Berouně 25. května otevřeli Aquapark za zvláštních
hygienických opatření. Doposud
mohli jen dva reprezentanti z berounského plaveckého oddílu David Ludvík a Tomáš Míka s ostatními reprezentanty využívat venkovní
podolskou padesátku. Všichni
plavci se museli obejít měsíc a půl
bez tréninku v bazénu. Někteří
sice našli náhradu za bazén v suché přípravě, ale plavání v bazénu
všem chybělo. Tím, že plavcům
zrušili i důležité závody jako např.
Mistrovství Evropy atd. a v neposlední řadě i Mistrovství ČR, tak
Český svaz plaveckých sportů přišel s novou motivací pro závodní-

ky. Bude pořádat koncem června
a začátkem července v podolském
bazénu v Praze dva závody dle
zvláštních hygienických požadavků (budou určitá omezení - méně
závodníků atd.) Corona cup 2020
žactva a Corona cup 2020 dorostu
a dospělých, protože měsíce bez závodů mohou přinést ztrátu motivace. Trénink je jedna věc, ale každý
sportovec chce i závodit. Srovnat
své síly s ostatními závodníky proto
potřebuje. Dálkoplavci se mohou
těšit během měsíců července a srpna na celou sérii plaveckých závodů. Koncem měsíce června mají
Mistrovství ČR na 10 km, kde bude
mít své tři zástupce také berounský
plavecký oddíl : Davida Ludvíka, Lukáše Uxu a Tadeáše Nelibu. Držme
všem palce, ať se jim daří. LoBe n

Ú

spěšnou vernisáží zahájila Marcela Bergerová svou první časosběrnou
výstavu fotografií. Všechny snímky mají společného jmenovatele, a to
rybníček v Brdatkách a vrbu. Na výstavě, která se koná do konce prázdnin  
v prostorách městské knihovny, se mohou návštěvníci osobně přesvědčit, jak
dokáže příroda čarovat a jak se stejný kout umí proměnit v průběhu roku.
Výstavou to ale neskončí.  Marcela Bergerová má s rybníčkem, vrbou a fotografiemi rozsáhlé plány. Nechme se tedy překvapit.  n

www.mesto-beroun.cz
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Veslařská sezóna se rozjíždí

V

sobotu 23. 5. se uskutečnil první veslařský závod. Hurá! Jel se
distanční závod ve skifu o cenu
J. Ondráka a ve dvojce bez kormidelníka o cenu M. Suchopára. Z našich se zúčastnili na skifech Majda
Kindlová, Tereza Lamprechtová
a Michael Štorek. Pro mimopražské
je to velmi složitý závod, který se
jede při plném provozu a není vůbec jednoduché udržet optimální

n Majda Kindlová si v závodu ve skifu o cenu J. Ondráka vedla ze všech
berounských závodníků nejlépe.
dráhu pro loď a orientaci na trati.
Naši jeli dobře a nezklamali, ale
nejlépe si vedla Majda Kindlová,
která mezi ženskou elitou skončila
na dvanáctém místě. Super výsledek. A k tomu máme ještě jednu
velkou radost. Náš odchovanec
a zároveň svěřenec Michala Vabrouška v Dukle, ze skupiny „lehkáčů“, Jan Cincibuch – Cinci skončil
hned za vítězným Ondrou Synkem,
a to o pouhých 18 vteřin a porazil

n V prvních závodech po pauze
způsobené koronavirem to Berounským zacinkalo hned několikrát

Jakuba Podrazila o necelé 4 vteřiny.
Potvrdil tímto svoji výkonnost a neustálé zlepšování.
MISTROVSTVÍ PRAHY
Náš klub veslování měl velikou
radost, když v neděli večer 31. 5.
nám bylo nabídnuto, abychom se
zúčastnili závodů, které před uvolněním 25. 5. byly vypsány jen pro
pražské kluby. Z tohoto důvodu
se první letošní veslařské regaty
v Praze v sobotu 6. 6., zúčastnila
jen malá skupinka berounských
veslařů.
Na Vltavě se závodilo na dvojskifech a čtyřveslicích. Berounští
veslaři TJ Lokomotiva Beroun z.s.
bojovali v devíti závodech. Slavili
jsme tři vítězství, čtyři druhá místa,
dvě třetí místa, jedno čtvrté a dvě
pátá místa. Takže paráda. Radost
z vítězství a zlatých medailí slavili
poprvé starší žáci na dvojskifu Bartoloměj Krejčí a Oliver Molčanyi.
Pro zlaté medaile si na dvojskifu
starších žaček dojely Alexandra
Laubová s Aničkou Pavláskovou.
Ty svedly velký boj s další naší
posádkou - Markéta Forejtová se
Zuzanou Vabruškovou, ty dojely
na druhém místě. Všechna čtyři
děvčata si potom sedla na čtyřku
s kormidelníkem a pod kormidelnickým vedením Majdy Kindlové
si suverénně vybojovaly zlaté medaile. Pro druhá místa si dojeli na
dvojskifech dorostenců Martin
Jordán s Markem Chlebounem,
starší žáci Matěj Smejkal s Jaroslavem Čechem a párová čtyřveslice
s kormidelníkem starších žáků ve
složení Matěj Smejkal, Jára Čech,
Bartoloměj Krejčí a Oliver Molčanyi
s kormidelnicí Majdou Kindlovou.
Na třetím místě dojely na dvojskifu
žen Magdaléna Kindlová s Terezou
Lamprechtovou a dvojskif starších
žaček Amálie Moravčíková s Marií Trnkovou. Jako vždy si náš tým
skvěle pomáhal, fandil, a tak si závody všichni užili a svými super výsledky a krásnými jízdami a souboji
nám všem trenérům udělali velkou
radost a dělali čest naší TJ Lokomotiva Beroun a městu. Takže velká
gratulace a trénujeme dál a těšíme
se na posunutou sezonu, která vyvrcholí koncem září až do října – tak
si moc přejeme, aby vydrželo počasí. Růžena Sehnoutková n

Atletické soutěže se opět rozběhly

J

ako první zahájili svoji soutěž družstev mladí atleti berounské Lokomotivy. Ke svému
prvnímu kolu krajského přeboru
družstev mladšího žactva nastoupili již 29. května v Kladně.
A hned na úvod je čekal těžký
závod, když s minimálním tréninkem absolvoval každý ze
závodníků celý pětiboj včetně
obtížné disciplíny 60 m překážek.
Naštěstí všichni absolvovali překážky bez zranění a všichni pětiboj dokončili. Berounská děvčata
obsadila mezi 16 týmy páté místo a chlapci byli mezi 15 týmy
dokonce třetí.
O týden později 5. června
vstoupili ve Slaném do soutěže
také družstva staršího žactva.
Těm se už tolik nedařilo, když kluci
obsadili až osmé místo mezi jedenácti týmy. Děvčata na tom byla
lépe, umístila se na místě šestém,
tedy uprostřed dvanáctičlenného
týmového startovního pole. Ná-

sledující den v sobotu 6. června
bojovala ve Vlašimi o body a také
o případný postup na podzimní
MČR družstva juniorů a dorostu.
Berounská Lokomotiva postavila
stejně jako v loňském roce pouze družstva juniorů a juniorek.
Děvčatům se podařilo vybojovat
druhé místo a mají tak otevřenou
cestu k případným podzimním
bojům. Chlapci skončili s malým
odstupem čtvrtí.
V neděli 7. června se mezi
jednadvaceti týmy prosadili i ti
nejmenší z kategorie přípravek.
Áčkové družstvo obsadilo místo
třetí a družstvo B místo osmé.
Do konce června měli atleti
hodně napilno, neboť museli stihnout nejenom druhá kola soutěží
družstev ale i krajské přebory jednotlivců.
Ligové soutěže dospělých byly
zkráceny ze čtyř jen na tři kola
a byly posunuty do prázdninových termínů. Jitka Šafránková n

Letní akce tanečníků z R.A.K.

V

červenci, konkrétně od pondělí 13. 7. do pátku 17. 7.,
proběhne na všech pobočkách TC
R.A.K. příměstský tábor. Týdenní
program je plný nejen tanečních
lekcích různého stylu, ale také kreativních aktivit, sportovních her či
výletů na zajímavá místa v okolí.
Díky tomu je tábor vhodný jak pro
tanečníky, tak i pro každého, kdo
má zájem užít si týden plný zábavy
a vyzkoušet si i něco zcela nového.
Poslední týden v srpnu je
připraveno týdenní taneční soustředění v rekreačním středisku
RS Máj v Plasech u Plzně. Pro
účastníky je na každý den připraveno mnoho tanečních lekcí různého stylu a dovednostní úrovně.

Všechny lekce probíhají formou
workshopů tak, aby si každý tanečník nejen zatančil, ale aby si
odnesl i nové dovednosti a poznatky týkající se tanečního
oboru. Během celého týdne se
na lekcích vystřídají lektoři jak
z TC R.A.K., tak i známí a uznávání lektoři u nás i v zahraničí. Pro
mladší tanečníky jsou připravené
kromě tréninků i sportovní soutěže či kreativní hry. Pro starší tanečníky je zase připraven večerní
program v podobě tanečních battlů a podobných soutěží. Tábor
je vhodný také pro zájemce, kteří
dosud nepřišli s tancem do styku
a chtějí si rozšířit obzor pohybových aktivit. Anna Stoláriková n
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