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Beroun se vrací k běžnému životu

K

půlnoci 17. května skončil
po více než dvou měsících
v České republice nouzový stav.
Následující den ukončil činnost
krizový štáb města Beroun, nicméně pracovní skupina se bude
až do odvolání scházet i nadále,
především aby přijatá opatření
k rozvolňování aplikovala přímo
v Berouně.

Ke svým oblíbeným činnostem
se mohli vrátit i sportovci, pro
které v první vlně byly otevřeny
venkovní prostory. S postupným
rozvolňováním přicházejí na řadu
další sportoviště. Na otevření

k 25. květnu se připravoval i městský plavecký areál Tipsport Laguna.

Ubytování pro bezdomovce
Nouzové ubytování pro bezdomovce pro případ, že by

onemocněli koronavirem, bylo
zrušeno. Stanový tábor, který
vyrostl v blízkosti skateparku,
nemusel být naštěstí ani jednou
využitý.
pokračování na straně 2

Kultura a sport
Život v Berouně se vracel
k normálnímu stavu od přelomu dubna a května. Na Husově náměstí začali opět trhovci
nabízet své zboží, pro zájemce
se postupně otevíraly galerie,
muzea, kino. i prostory městské
knihovny. Na druhou stanu se
ale některé plánované kulturní
akce musely zrušit, jako například Den bezpečí nebo Berounské hradby.

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

Pozvánka
n Veřejné zasedání berounských zastupitelů se uskuteční 17. června od
15:00 v Kulturním domě Plzeňka.
Jedním z hlavních bodů programu
bude úprava rozpočtu. Jednání zastupitelů můžete opět sledovat živě
v on-line přenosu, který si můžete
spustit na webových stránkách města v záložce Město a úřad – Rada
a zastupitelstvo – Videopřenosy. Zde
navíc najdete i archiv dřívějších zasedání. n
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n Letos uplynulo 75 let od konce 2. světové války. Původně velkolepé oslavy, které se plánovaly nejen napříč Českou
republikou, ale celou Evropou, ale musely ustoupit koronavirové pandemii. Stejně tak tomu bylo i v Berouně, kde se
proto mohl uskutečnit jen komorní pietní akt v čele s představiteli města starostkou Soňou Chalupovou a místostarosty Michalem Mišinou a Dušanem Tomčem. Ti se poklonili památce obětem 2. světové války nejprve u pamětní desky
u radnice, pak položili věnec u pomníku obětem 2. světové války a následně se přesunuli k pomníkům na berounském
hřbitově. Protože se oslavy vítězství nemohly konat tak, jak se původně plánovalo, zvolili zástupci Berouna další
formu, jak si můžeme společně osvobození Československa i samotného Berouna připomenout. Člen Herců 1. generace Jiří Filip přečetl na kameru vzpomínku na konec 2. světové války pohledem Marcela Thála, žáka tehdy 2. třídy
berounské základní školy. Video najdete na webových stránkách města, na Facebooku nebo na Youtube. n

Projektem sdílených elektrokol se Beroun
zařadí mezi prestižní evropská města

Síť sdílených elektrokol nabízí ekologickou a levnou dopravu ve městě

H

ustý automobilový provoz
v ulicích, přeplněná parkoviště, ekologická zátěž. Dopravní
provoz v Berouně je již řadu let
jedním z nejdiskutovanějších témat. Jedním ze způsobů, jak přetížené dopravě ulehčit, se mohou
stát právě elektrokola.
Město již před časem představilo projekt sdílených elektrokol, na kterém spolupracuje

se společností Nextbike a nadací
Tipsport. Beroun se tímto projektem zařadí mezi města jako
například Split, Düsseldorf, Bilbao, kde už elektrokola fungují.
V České republice se jedná o téměř unikátní projekt, sdílená
elektrokola zatím lidem nabídla
jen Praha.
Po vyřešení všech technických
náležitostí se spuštění projektu

v Berouně stává realitou. Projekt
je stavebně ukončený, stanice
jsou nainstalované. Od spuštění
nás dělí komplikovaný proces
elektropřipojení od společnosti ČEZ. Elektrokola v Berouně
a sousedním Králově Dvoře, Tetíně a Hýskově si zájemci budou
moci ze speciálních stojanů začít
půjčovat v průběhu letní sezóny.
pokračování na straně 2
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n Stanice pod parkovacím domem.

n Dobíjecí stanice je i u berounského nádraží a nemocnice.

Praktické rady pro využívaní sdílených elektrokol
n Jak funguje zapůjčení elektrokola? Musím mít staženou speciální aplikaci?
Pro půjčení e-kola je potřeba se registrovat na webu www.nextbikeczech.com
nebo v mobilní aplikaci nextbike. Po registraci je nutné aktivovat váš účet
verifikací platební karty částkou 50 Kč, která je okamžitě převedena na
váš jízdní kredit nextbike. Pokud je váš účet aktivní, nejjednodušší cesta
k půjčení kola je prostřednictvím mobilní aplikace, kdy jen stačí aplikací oskenovat QR kód na kole a zvolit „půjčit kolo“. Kolo se automaticky odemkne
a uvolní z doku terminálu.
n Co dělat, pokud nemám chytrý telefon?
Pokud nemáte chytrý telefon, stačí registrace a aktivace účtu na uvedeném webu a ve chvíli, kdy budete u kola, stačí jen zavolat na zákaznickou
linku, která si spojí vaše telefonní číslo s vaším nextbike účtem a kolo Vám
odemkne na dálku.
n Musí se e-kolo vracet do nabíjecích terminálů?
Ano, e-kola se musí vracet do 15 předem připravených nabíjecích terminálů. E-kolo se do něj vrátí a poté se uzamkne zámek jednoduchým zamáčknutím páčky nad zadním kolem. V případě, že je dobíjecí terminál
plný, je možnost uzamknout jednoduchým zamáčknutím páčky nad zadním kolem vedle nabíjecího terminálu, ale ne více než 10 metrů. V případě
uzamknutí a vrácení kola mimo stanici nebo více 10 metrů od stojanu
podléhá servisnímu poplatku 250 Kč.
n Je zapůjčení elektrokola limitováno věkem?
Kolo si může půjčovat osoba starší 16 let.
n Je samotný provoz elektrokola složitý?
Elektrokolo se chová úplně stejně jako standardní mechanické kolo s třístupňovou přehazovačkou s tím rozdílem, že do 25 km/h uživateli pomáhá.
To znamená, že provoz e-kol není vůbec složitý, stačí si jen jízdu užít.
n Co dělat v případě, kdy se kolo rozbije a nejsem v blízkosti dobíjecího
terminálu?
V případě, že máte nějaký mechanický problém, je potřeba zavolat na
zákaznickou linku 581 652 047, která dá povel kolo od servisního týmu
vyzvednout. V případě, že je kolo půjčeno mimo pracovní dobu (Po-Pá 9:00
- 18:00), je potřeba kolo uzamknout na přehledném a provozu neohrožujícím místě, napsat na email servis@nextbikeczech nebo na FB účet @
nextbikeczech a náš servisní tým se bude snažit tento problém vyřešit co
nejdříve a bude vás zpětně kontaktovat.
n Jaká je výdrž baterie? Kolik kilometrů mohu ujet na jedno nabití?
Elektrokolo dokáže ujet v průměru 50 km v závislosti na náročnosti
terénu a frekvence využití baterie daného kola.
n Co se stane, když se baterie kola během jízdy vybije?
Kolo můžete využívat dál bez podpory elektrického pohonu.
n Jak zjistím aktuální stav baterie kola?
E-kolo má na svém rámu světelný indikátor, který zobrazuje stav nabití
baterie.
n Kolik kol si můžu půjčit na jeden účet?
Na jeden účet si můžete půjčit až 4 kola, ale prvních 15 minut zdarma
platí jen na první půjčené kolo.
n Po jak dlouhé době si mohu půjčit opět kolo, aby se znovu aktivovala
dotovaná 15 minutová jízda zdarma?
Pro znovupůjčení kola v režimu dotovaných prvních 15 minut zdarma je
potřeba mít minimálně 15 minutovou přestávku mezi půjčkami a jde využít
několikrát za den. n
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Projektem sdílených elektrokol
se Beroun zařadí mezi
prestižní evropská města
dokončení ze strany 1
Na Berounsku vyrostlo celkem 15 dobíjecích stanic, z nichž
deset je rozmístěno v Berouně,
tři v Králově Dvoře a po jednom
dobíjecím stojanu s elektrokoly
disponují v Tetíně a v Hýskově (viz
mapa). Jak celý systém funguje,
to se dočtete v praktických radách
(viz na této straně). Jednoduchý
návod najdete také na stojanu
u každé dokovací stanice a využít
můžete také aplikaci.
Zájemce si kolo zapůjčí ve vybrané tzv. dokovací stanici a může
se vydat na cestu. Kdo ještě na elektrokole neseděl, nemusí mít strach.
Systém je stejný, jako na tradičním
kole, jen s tím rozdílem, že v tomto případě vám pomáhá elektrický
pohon.
Vedení radnice věří, že systém sdílených elektrokol ulehčí
berounským občanům pohyb ve

městě. „Elektrokola jsou podle
průzkumů ideálním způsobem
dopravy do vzdálenosti 5 km, je
levný a zároveň přátelský k životnímu prostředí,“ uvedl místostarosta Dušan Tomčo.
Elektrokola a nabíjecí stanice byly pořízeny z finančního
příspěvku Nadace Tipsport. Nadace hradí i prvních 15 minut
jízdy, následně bude účtována
každá půlhodina částkou 30 Kč.
Stanice s elektrokoly najdete na
řadě frekventovaných míst, jako
je například nákupní zóna, nemocnice, centrum města nebo
autobusové a vlakové nádraží. Na
elektrokole tak můžete pohodlně
dojet třeba na nákup nebo do nemocnice a na zpáteční cestu si ho
zase vypůjčit.
Další dokovací stanice najdete
v jednotlivých berounských lokalitách. n

n Mapa jednotlivých dobíjecích stanic pro elektrokola.
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Beroun se vrací k běžnému životu

dokončení ze strany 1
Návrat do škol a mateřinek
Do základních škol se postupně začaly vracet děti. Nejprve od
11. května se třídy otevřely pro
deváťáky, o týden později již mohli do lavic zasednout i děti z prvního stupně. Od 18. května zahájily

opět provoz i všechny mateřské
školy zřizované městem Beroun.

Dezinfekce pro občany
S ukončením nouzového stavu
se přestala distribuovat i dezinfekce pro občany. V období od 8. dubna do 13. května bylo pouze pro

Obchvat Berouna a Králova
Dvora – co je nového?

potřeby občanů vydáno téměř tři
tisíce dávek dezinfekce, dále tisíce
pratelných roušek.

Dezinfekce zastávek
Na konci dubna se zároveň
uskutečnila druhá vlna dezinfekce
autobusových zastávek a laviček,
jejíž účinnost vydržela až do konce
nouzového stavu.
Provoz městského úřadu
Od 25. května se k běžnému
provozu vrátil i Městský úřad
v Berouně, který byl v průběhu

nouzového stavu otevřen jen dva
dny v týdnu. I nadále prosíme
o dodržování hygieny a využití
dezinfenčních prostředků u vchodu.
Zásoba ochranných pomůcek
Krizový štáb města Beroun zajistil také zásobu ochranných pomůcek pro případ náhlé potřeby.
K dispozici je tak například 1 500
litrů dezinfekce, přes 800 párů
jednorázových rukavic, 10 000
jednorázových roušek, pratelných
roušek a respirátorů. n

Jak můžete získat informace z radnice?

I
n Jižní obchvat by se měl napojit na kruhovou křižovatku u čerpací
stanice OMV Beroun - jih.

V

Králově Dvoře byla na začátku května ukončena první
etapa obchvatu, který povede
až k výjezdu u OMV v Berouně.
Výstavba obchvatu na katastru
Králově Dvora je rozdělena do
4 etap, 5. etapa se bude realizovat na katastru Berouna. Město
má již vydané územní rozhodnutí
a nyní se finalizuje žádost o stavební povolení. Pokud půjde vše
dobře, bude stavební povolení

vydané již začátkem prázdnin.
„Investorem stavby obchvatu je
Středočeský kraj, který se s tímto projektem chce zapojit do
připravované výzvy Ministerstva
pro místní rozvoj ČR, která má
být zaměřena právě na obdobné
komunikace. Pokud by se kraji
podařilo tuto dotaci získat, měla
by realizace stavby na území Berouna rychle následovat,“ uvedl
místostarosta Michal Mišina. n

nformace z městského úřadu můžete získávat několika způsoby. Jedním
z nich je Radliční list, aktuální informace získáte dále na webových stránkách města www.mesto-beroun.cz a facebooku.
n Aplikace V obraze
Již třetím rokem také nabízíme mobilní aplikaci V OBRAZE, ve které najdete
aktuální zprávy, kulturní a sportovní akce, úřední desku a fotogalerii.
n Mobilní rozhlas
V souvislosti s krizovým opatřením město nově pořídilo Mobilní rozhlas.
Informace jsou zasílány buď formou SMS zprávy, e-mailem nebo si můžete
do svého chytrého telefonu stáhnout aplikaci.
Aplikace V obraze i Mobilní rozhlas podporují operační systémy Android
a iOS. Stáhnout je můžete zdarma prostřednictvím Google play a App Store.
Více na www.mesto-beroun.cz. n

Mezi Berounem a Královým Dvorem
se dokončuje modernizace trati

P

rojekt modernizace železniční
trati mezi městy Králův Dvůr
a Beroun vstoupil do poslední
fáze. Třetí etapa, která zahrnuje
úsek mezi prostorem v Berouně
a zastávkou Králův Dvůr, odstartovala v březnu a hotovo by mělo být
nejpozději v říjnu. „Zmodernizovat
železniční spodek i svršek zbývá na
posledním zhruba kilometr dlouhém úseku,“ uvedla mluvčí Správy
železnic Radka Pistoriusová na
webu s tím, že součástí stavebních
prací bude i napojení vleček, vybuduje se také nová odstavná kolej
pro potřeby zdejších firem, jelikož
ta původní musela ustoupit novým
nástupištím a narovnání kolejí.
Hlavní trať mezi Královým Dvorem a Berounem je momentálně
jednokolejná, postupně se budou
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rekonstruovat obě traťové koleje.
První kolej by měla být hotová do
24. července, druhá pak do 23. října.
Modernizace trati mezi Berounem a Královým Dvorem začala
zhruba před třemi lety. Předmětem
celé stavby za zhruba 2,2 miliardy
korun je úsek o délce 5,7 kilometrů. V rámci optimalizace dojde ke
zvýšení traťové rychlosti na 160 kilometrů za hodinu, ale také k modernizaci zabezpečovacího zařízení
a úpravám, které umožní rychlejší
průjezd vozidel s naklápěcí technikou. Projekt dále zahrnuje instalaci
sdělovacího a informačního zařízení, rekonstrukci trakčního vedení
či úpravy výpravní budovy v Berouně a výstavbu nového technologického objektu. n

D

istribuce dezinfekce berounským občanům skončila spolu s ukončením nouzového stavu. Jedním z výdejních míst byla pobočka
městské knihovny na Velkém sídlišti. n

Zápisy do mateřinek se konaly bez dětí

Z

ápisy do mateřských škol zřizovaných městem Beroun se konaly od 8. do 14. května, tentokrát
ale pouze distančním způsobem.
Děvčata a chlapci si tak na seznámení s prostředím školky budou
muset počkat. Město Beroun je
zřizovatelem šesti mateřinek, a to
MŠ Sluníčko ve Vančurově ulici,
MŠ Pod Homolkou, MŠ Tovární, MŠ
Drašarova, MŠ Vrchlického a MŠ
v Preislerově ulici. Počet přihlášek
se v poslední době drží na přibližně
stejném počtu. Při zápisu pro školní

rok 2020/21 jsme přijali 310 přihlášek, což je zhruba stejně jako loni.
Mateřská škola Drašarova navíc
nově otevře od září další třídu v ulici
Bezručova pro 22 dětí. Její kapacita
tak bude zcela naplněna.
Rozhodnutí o přijetí dítěte následně řeší individuálně každá
mateřská škola zvlášť a ta také informuje rodiče o výsledku zápisu.
Hlavními kritérii jsou stejně jako
v minulých letech věk dítěte, trvalý
pobyt v Berouně a spádovost školky
dle bydliště. n
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Sekání trávy by se mělo řídit selským
rozumem, shodují se odborníci

V

loňském roce řada českých
měst i soukromých vlastníků
omezila kvůli suchu sekání trávníků.
Nejčastěji zmiňovaným záměrem
bylo podpořit zadržování vody a výskyt hmyzu. Povedlo se to? Má nesečení travnatých ploch i nějaké nezamýšlené důsledky? A jak správně
pečovat o zelené plochy ve městech?
„Priorita travnatých ploch je, že mají
být zelené. Aby v rostlinách probíhala fotosyntéza, aby byly živé. Jen tak
mohou plnit všechny své funkce, například zadržovat prašnost a vodu.
Není možné zúžit celou problematiku zelených porostů ve městě na
‚sekat, nebo nesekat’, je potřeba
se bavit o tom kdy, co a jak sekat,“
říká spolumajitelka firmy Agrostis
Trávníky Marie Straková, která se
zabývá studiem intenzivně a extenzivně ošetřovaných travnatých ploch
a květnatých luk. Je také autorkou
desítek publikací s touto tématikou.
„Když se seče příliš často nebo
příliš nakrátko, může tráva při vysokých teplotách upadnout do takzvané letní dormance. To znamená,
že trávník zastaví veškerý růst a vývoj. Není sice mrtvý, ale je ve stavu,
který chrání důležité části rostliny,
jako odnožovací uzliny, rhizomy
a kořeny. Těm umožňuje přežít tím,
že do nich koncentruje veškerou
dostupnou vodu na úkor ostatních
částí rostlin. Je to zřetelné i vizuálně,
protože ztratí svou zelenou barvu,“
upozorňuje Marie Straková.
Jak udržet ve městech
zelené trávníky
Aby se trávníkům a zeleným plochám ve městech dařilo a zvládaly

i sucha posledních let, doporučuje se jít cestou druhově pestrých
porostů. „Je však potřeba všude
zvažovat, jestli se bude jednat o plochu pobytovou, která se bude sekat
častěji, anebo o plochu extenzivního
charakteru, která bude významná
z pohledu biodiverzity. Podle toho
určujeme i četnost jejich sečení.
Pestřejší porost znamená stabilnější společenstvo. To je stabilita i vůči
klimatickým výkyvům, přívalovým
dešťům, dočasnému zaplavení, při
vysokých teplotách nebo dlouhodobém suchu. Pořád mi tam něco musí
růst. Pak mám větší šanci, že mi
něco přežije,“ vysvětluje odbornice.
Jak často a vysoko sekat
Co se týče nastavení výšky sekání, všeobecné pravidlo neexistuje.
Každý porost vyžaduje jiný přístup
a často postačí se řídit selským rozumem. Výška kosení může být někde 4 cm, jinde třeba i 10 - 12 cm,
důležité ale je nekosit při vysokých
teplotách a ne více jak o třetinu.
Podle Jiřího Skládanky z brněnské Mendelovy univerzity je rozdíl
i v charakteru travnaté plochy. Při
sekání druhově pestrých porostů
typu louky se postupuje trochu jinak než u pobytového trávníku, kde
se vyžaduje častější údržba. Je nutné
počkat, až vykvetou luční byliny a vysemení, teprve pak se seče zpravidla
na výšku okolo sedmi centimetrů.
Ideální je sekat dvakrát ročně. První seč má proběhnout na přelomu
května a června, kdy ještě nejsou tak
vysoké teploty a rostliny mají šanci
se vzpamatovat a vytvořit nějakou
zelenou hmotu na léto. Další seč má

n Jednou z oblíbených pobytových travnatých ploch v Berouně je prostor
u dětského hřiště na levém břehu Berounky.

proběhnout v září. Pokud chceme
myslet na hmyz, je také dobré sekat
mozaikovitě: neposekat všechno
naráz, ale postupně, aby se hmyz
vždycky mohl přesunout na nějakou
neposekanou plochu.
A jak pomoci travnatým
plochám ve městech na konci
parného a suchého léta?
V září nebo v říjnu je vhodné
trávnaté plochy dosít ideálně směsí
travin, aby se znovu zaplnila místa,
kde rostliny v důsledku sucha vypadly. Cílem je, aby se porost znovu
zapojil a v dalším roce se nevytvářela holá místa. To je nejčastější kolem obrubníků. Tam, kde lidé nejvíc
chodí.
„Ta nezaplněná místa totiž podporují nálet plevelných druhů jako
je ječmen myší, ježatka a další teplomilné trávy. Ty jsou neuvěřitelně
vitální, velmi dominantní a šíří se

Novela zákona umožní odstraňovat vraky z ulic
n Města mají konečně legislativní nástroj k tomu, aby mohla řešit odtahy
vozidel, která roky zbytečně zabírají
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parkovací místa a nikdo se k nim nehlásí. Umožní jim to novela zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunika-

cích, která vešla v platnost 30. dubna letošního roku. Novela výslovně
zakazuje odstavovat na místních
komunikacích a veřejně přístupných
účelových komunikacích vozidla, která není možné identifikovat prostřednictvím čísla umístěného na karoserii
nebo rámu vozidla, za čelním sklem
nebo na výrobním štítku. Zákaz se
zároveň týká i vozidel, která nesmí
být více než šest měsíců provozována
z důvodu propadlé technické prohlídky nebo jiné technické nezpůsobilosti
vozidla. V Berouně tak díky změnám
v zákoně bylo možné vyzvat majitele k odstranění odstavených vozidel.
Jako první zmizel po mnoha měsících
automobil z ulice Mládeže (na snímku). n

nehorázným způsobem. Tyto rostliny dozrávají velmi brzy, takže pak
neplní ani funkci zeleně. A když města řeknou: ‚Nebudeme sekat’, tak to
jenom napomáhá jejich šíření. Sečení je nutné,“ varuje Marie Straková.
Základními principy by tedy
při péči o travnaté plochy měly být
druhová pestrost, zvýšení výšky kosení, vhodnost termínů sečení, jak
během dne, tak i v průběhu roku.
A maximální snaha, aby plochy
zůstávaly zelené. Změnit se bude
muset změnit i technika. Stávající
stroje totiž často ani neumožní zvýšit kosení.
„Nesekat vůbec znamená, že si
šířím plevele a v budoucnu budu
potřebovat chemii na jejich likvidaci. Najednou jsou všichni ekologičtí
a myslí nesekáním na hmyz, ale tenhle trend spěje k tomu, že se bude
aplikovat chemie. A to snad nikdo
nechce,“ uzavírá Straková.
Zdroj: ekolist.cz,
www.casopis-green.cz n

M

ěstský plavecký areál Laguna Beroun se otevřel svým
návštěvníkům v pondělí 25. 5. Bohužel se ani toto sportoviště nevyhne řadě omezením, které s sebou
přináší koronavirus. Nebude v provozu parní kabina, Kneippův chodník a část bistra přístupná z bazénu.
Kapacita saun bude limitována na
9 osob a fitness 8 osob. Všechny
aktuální informace sledujte na
www.tipsportlaguna.cz n
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Zrekonstruovaný bazén nabídne tobogán i divokou řeku

Stavební práce by se měly stihnout tak, aby mohl být areál o prázdninách otevřen

K

1 plavecká část
2 houpací záliv
3 proudový kanál
4 vodní stěna
dojezd

2

23

dojezd

1

3

bazén

brodítko

5 šplhací síť
6 lanový most

hl. 1,20

PLOCHA 670m2

7 lanový most s lekníny
8 perlička (vzduch)

hl. 1,60

hl. 1,20

9 vodní číše
stanoviště
plavčíka

11

10 masážní trysky

10

hl. 1,20

brouzdaliště

17

18

hl. 0,25

19

4

22

hl. 0,30

16

9

8

12 masážní lehátka

5

13 masážní pololehátka

7

14 masážní lavice

6

15 vodní dělo

20 21

brodítko

11 chrlič

hl. 1,20

hl. 1,60

2

hl. 0,15

PLOCHA 57m

hl. 0,10

oronaviru navzdory. Tak
bychom mohli popsat snahu vedení města, zaměstnanců
odboru majetku a investic a realizační firmy, aby 1. a 2. etapa
rekonstrukce venkovního bazénu
na sídlišti pokračovala i v době
nouzového stavu. Pandemie samozřejmě s sebou přinesla například potíže s dodávkami materiálu, nedostatek pracovníků. Díky
díky usilovné snaze se daří skluz,
který kvůli koronaviru nastal,
zkrátit na minimum.
„Snahou vedení města je dodržet slib daný Berouňákům a otevřít
v létě bazén pro veřejnost. Stavební
práce na obou etapách by se i přes
zmíněné neočekávané problémy
měly dokončit k 30. červnu,“ uvedl místostarosta Michal Mišina.
Následovat bude zkušební provoz,
který ověří funkčnost celé technologie čištění vody. V tuto chvíli bude
bazén využívat jen určité množství
lidí, především členové sportovních
oddílů. V tomto období ale nebude
areál ještě otevřen pro veřejnost.
Provoz bude moci být zahájen až
po tomto zkušebním provozu a především poté, kdy otevření bazénu
povolí hygienici. A to záleží na vý-

hl. 1,10

12

13

14

16 vodní ježek
17 tuleň

15

18 fontánka
19 skluzavka
20 vodní zvon
21 vodní dělo
22 had
23 původní bazén
KoM

sledcích laboratorních testů. Pokud
budou splněny hygienické limity,
koupaliště by mohlo být pro veřejnost otevřeno v druhé polovině
července.
V letošním roce bude v přilehlé budově fungovat pouze vstup
a sociální zařízení. Modernizace
tohoto objektu je totiž plánovaná

ve 3. etapě rekonstrukce.
A jak vlastně bude nový areál
vypadat a na jaké novinky se můžete těšit? Rozložení bazénu včetně jednotlivých atrakcí se dozvíte
na přiloženém plánku. Například
nejmenší děti se dočkají zcela nového brouzdaliště s herními prvky.
Novinky přinese i hlavní bazénová

část, kde budou vedle čtyř plaveckých drah masážní trysky, perlička,
lanový most, šplhací sít i tzv. divoká
řeka neboli proudový kanál. A lidé
se dočkají i tobogánu, který se začal
v průběhu května kompletovat. Zapomenout nesmíme ani na novou
filtraci a rozvody, bez kterých by se
bazén neobešel. n

n Novinkou bude proudový kanál.

n V této části bazénu se plánují čtyři plavecké dráhy.

n Mezi největší atrakce se jistě zařadí tobogán.

n Zástupci radnice se přišli osobně přesvědčit, jak stavební práce pokračují.
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n Představujeme další z fotografií pořízených z dronu, které pro nás nafotil Vladimír Dvořák. Tentokrát se nám nabízí pohled z ptačí perspektivy na
soutok Berounky a Litavky.

Jubileum
n Božena Krásová oslaví 21. června své 94. narozeniny. Hodně zdraví, štěstí a radosti do dalších let jí
přeje Klub důchodců Beroun.
Ke všem gratulantům se připojuje
také vedení města Beroun a redakce Radničního listu. n

Zubní pohotovost
n 6. a 7. 6. MUDr. Pavla Blechová, Karlštejn, zdravotní stř., tel.:
311 681 533
n 13. a 14. 6. MUDr. Helena Brotánková, Hořovice, Komenského
1245, tel.: 311 513 453
n 20. a 21. 6. MUDr. Blanka Burková, Beroun, Pod Kaplankou 508,
tel.: 311 610 225
n 27. a 28. 6. MUDr. Jiří Cajthaml,
Drozdov 29, tel.: 605 420 898
Pohotovostní služba je v době od
8:00 – 11:00 n

Obyvatelé Domova seniorů TGM
se dočkali svých příbuzných

P

o více než dvouměsíční izolaci do domovů důchodců opět
mohly přicházet návštěvy. A dočkali
se i obyvatelé Domova seniorů TGM
v Berouně. Vedení domova ale upozorňuje návštěvníky, aby při vstupu
do objektu a při návštěvě svého

teplejšího období
se začaly navyšovat i výjezdy
městské policie
kvůli bezdomovcům. V souvislosti s oteplením začínají opět přespávat na lavičkách
a v parcích. Strážníci je musí vykazovat z obchodních domů. A městská policie na konci dubna musela
zasahovat i při potyčce mezi bezdomovci. V dalším případě, který
strážníci řešili, si bezdomovci na
Husově náměstí otevřeli rozvaděč
a nabíjeli si tak mobilní telefon.
Údržba města Beroun byla pověřena lepším uzamčením a zabezpečením rozvaděče.
n Městští strážníci se občas do-
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si velké poděkování zaslouží jak
obyvatelé domova pro seniory, tak
i jejich rodiny a známí. A velkou
poklonu si zaslouží samotní zaměstnanci, kteří museli zvládnout
náročnou práci ve speciálním režimu. n

Domácnostem od května zlevnila voda
N

a začátku května začala platit
nižší sazba DPH pro vodné
a stočné. Znamená to, že neplátci
daně, kteří jsou zákazníky VAK Beroun, budou mít levnější vodu.
„Cena bez DPH zůstává stejná,
takže domácnosti ušetří více než
4 koruny na každém kubíku vody,”
říká Jiří Paul, ředitel VAK Beroun.

S příchodem teplého počasí
narůstají problémy s bezdomovci
n S příchodem

blízkého nadále dodržovali všechna
platná nařízení a především dbali
na základy hygieny. Člověk nesmí
být přehnaně úzkostlivý, ale opatrnost je v tomto případě na místě.
Týdny odloučení byly dlouhé,
to si uvědomujeme všichni. Proto

stanou i do netradičních situací,
jako ve chvíli, kdy museli vyřešit
problém volně pobíhajících koní
V Pánvích. Na místo dorazil i přítel
majitelky koní a společně se strážníky se jim podařilo koně zahnat.
n Bez řidičského oprávnění a ještě v podnapilém stavu řídil vozidlo muž, kterého zastavila hlídka
městské policie. V autě byly ještě
další tři osoby. Když byl řidič vyzván, aby předložil řidičský průkaz, začal se vymlouvat, že ho
zapomněl doma. Při lustraci ale
strážníci zjistili, že muž řidičský
průkaz nevlastní. Zároveň muže
vyzvali, aby se podrobil dechové
zkoušce, která prokázala 0,75
promile alkoholu. Případ byl předán Policii ČR. n

Daň z přidané hodnoty do výpočtu
ceny vlastně vůbec nevstupuje.
Provozovatelé ji jen vyberou a odevzdají státu, stejně jako řadu dalších daní a poplatků. Ty i po snížení sazby DPH představují více než
30 procent celkové ceny vody.
Zároveň to znamená, že peníze
nebudou vodohospodářům chybět.
Neohrozí to tak jejich služby ani probíhající investice. Jak se ale do ceny
promítnou náklady na pandemii koronaviru? „S vyššími náklady hlavně

Hledáme brigádníka
pro hřiště v Hlinkách

B

erounská sportovní, a. s. přijme
pomocníka správce Městského školního hřiště v Hlinkách. Pozice
je vhodná pro důchodce nebo studující starší osmnácti let. Zájemci
získají více informací u správce hřiště pana Martina Bělohoubka na tel.
čísle: 604 845 695. n

na ochranné pomůcky si musíme
poradit v letošním rozpočtu. Je to riziko, se kterým by měl provozovatel
počítat,“ odpovídá Paul a dodává,
že společnost už vydala navíc téměř
milion korun. Další úprava ceny se
chystá od nového roku. Společnost
bude s regionální cenou vodného
přecházet na tzv. dvousložkovou
cenu. Tato úprava bude znamenat
snížení ceny zejména pro domácnosti s více členy, tedy rodiny s dětmi. VaK Beroun n

Blokové čištění ulic
n 3. 6. Palouček, U Židovského hřbitova, Kollárova - (po Jungmanova)
n 4. 6. Slavašovská, K. Čapka
n 10. 6. U Archivu, Na Dražkách,
Pod Homolkou
n 11. 6. Branislavova+parkoviště
(křižovatka s ul. Bezručova), Tyršova I (po nábř. U Sokolovny) + 1/2
parkoviště
n 17. 6. Tyršova II (od ul. Nábř.
U Sokolovny - do Tovární) + druhá
polovina parkoviště v Tyršově
n 18. 6. Svatojánská, Školní náměstí, Máchova
n 24. 6. Na Veselou, Vojanova, Jiráskova
n 25. 6. Chválova, Na Kaplance,
Pod Kaplankou + parkoviště, Okružní + 2x parkoviště n
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Podpořte berounské projekty v participativním rozpočtu
O finanční podporu z participativního rozpočtu Středočeského kraje usilují tři projekty z Berouna. Aby dostaly finanční podporu na
jejich realizaci, musí uspět v hlasování. To probíhá buď na internetových stránkách mujkraj.kr-stredocesky.cz/hlasovani, nebo písemnou formou. V tomto případě je potřeba vyplněný formulář zaslat na adresu Úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5,
nebo odevzdat na podatelnu Krajského úřadu.

H

lasovat mohou pouze osoby s trvalým bydlištěm na území Středočeského kraje a starší 18 let. Každý hlasující má k dispozici 5 KLADNÝCH
a 2 ZÁPORNÉ hlasy. Jednomu projektu je možné dát maximálně dva kladné nebo 1 záporný hlas. Všechny hlasy mají stejnou váhu a volič je
může, ale nemusí použít všechny. Díky větší paletě hlasů je možné přesněji vyjádřit své preference, a dosáhnout tak v hlasování takové shody,
která odráží zájem většiny hlasujících. Hlasování bude ukončeno 15. června.

Revitalizace parku Košťálkova
Cílem projektu je pozvednout reprezentativní funkci prostoru, který
je jedním z hlavních vstupů do města. V parku navrhnout takové úpravy,
které budou atraktivní během celé vegetace a zároveň v jedné jeho části
prostor zobytnit pro místní obyvatele sídliště. Chybět nebudou ani lavičky a odpočinkové plochy, počítá se i s místem na grilování. Blíže jsme
projekt představili v květnovém Radničním listu.
Jak jsme vás před časem informovali, tento projekt byl nejprve
úředníky zamítnut. Místostarosta Michal Mišina se ale nechtěl s tímto
faktem smířit. „Vznesli jsme proti tomuto rozhodnutí námitky, protože
důvody pro vyloučení našeho projektu nebyly řádně vysvětleny. Vedení
Středočeského kraje nás vyslyšelo a uznalo, že naše námitky jsou oprávněné. Projekt se proto může ucházet o participativní rozpočet,“ vysvětlil
situaci místostarosta Michal Mišina. Nyní už záleží na veřejnosti, aby
tento projekt podpořila dostatečným počtem hlasů!
Projekt předložilo město Beroun
v zastoupení místostarosty Michala Mišiny.

n Beroun chce revitalizovat park u střední zdravotnické školy.

Sadové úpravy podél ulice Plzeňská
Jedná se o projekt, který mělo připraveno město Beroun. Do participativního rozpočtu byl zaslán na poslední chvíli za pomoci zastupitele
Adama Voldána, kdy byl v první fázi vyloučen projekt parku v Košťálkově
ulici. Výsadbou stromořadí chceme uzavřít rekonstrukci ulice Plzeňská.
Stromořadí bude vysázeno do travnatého pásu mezi cyklostezku a hlavní
silnici. Hlavní účelem je odstínit rušnou komunikaci od přilehlé obytné
zóny a snížit zde hluk a prašnost, i proto je zvolen jírovec červený, který
má bohatou korunu a velké listy bránící šíření hluku. Dalším benefitem
bude, že stromořadí fakticky oddělí silnici a souběžnou stezku pro pěší
a cyklisty, tím by měl vzniknout přirozený bezpečnostní prvek. Vzhledem
k orientaci místa nabídne alej příjemné zastínění stezky pro pěší a cyklisty.
To by mohlo zvýšit jejich atraktivitu především v parném letním období.
Obecně platí, že výsadba stromů ve městě je základním pilířem přípravy
na klimatickou změnu. Stromy přispívají k významnému snižování teploty, pomáhají vsakovat vodu do půdy, jsou významné z hlediska zachování
biodiverzity a celkově přispívají k pohledové a pocitové atraktivitě místa.
Projekt předložilo město Beroun
v zastoupení zastupitele Adama Voldána.

n Stromořadí v Plzeňské by mělo vyrůst mezi cyklostezkou s chodníkem a silnicí.

Obnova berounských Brdatek - vybudování tůní a lávek
Brdatka jsou oblíbenou, i když v posledních letech opomíjenou
volnočasovou lokalitou v pěší dostupnosti z centra města Berouna.
Zároveň jsou významnou zónou výskytu ohrožených druhů. Autoři
projektu chtějí podpořit zdejší pestrost přírodě blízkými opatřeními (obnovou původních tůní) a zároveň zpřístupnit další část této
oblasti veřejnosti.
Cílem projektu je nabídnout obyvatelům důvod přijít a podívat se, co
je v Brdatkách nového. Vizí autorů je „přírodní akvárium“, tedy místo, kam
by mohly školy, rodiny nebo kdokoli jiný chodit pozorovat volně žijící druhy v jejich přirozeném prostředí. Takové přírodní akvárium – tůně spojené
haťovými lávkami – jsou atraktivní pro procházku už jen ze své podstaty,
nabízejí pohled přímo pod hladinu a do nitra unikátního biotopu. Tůně
i jejich okolí budou obsahovat řadu zajímavých původních, za normálních
okolností však jinak přehlédnutelných rostlin. Oblast je významná z hlediska obojživelníků a plazů, kterým se zlepší podmínky pro rozmnožování. Místo bude přístupné všem návštěvníkům bez omezení, stále půjde
o volnou krajinu, a naváže na existující naučnou stezku „Talichova naučná
stezka“.
Projekt předložil spolek Berounská zeleň. n
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n Projekt v Brdatkách počítá s vybudováním tůní.
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Strážníkům se podařilo vypátrat, kdo založil černou skládku

J

ednou z činností městské policie je i prověřování černých
skládek. Jejich odhalováním se

n Starý nábytek rozhodně nepatří
ke kontejnerům na tříděný odpad.

strážníci zabývají při své běžné
hlídkové činnosti, ale často se
o černých skládkách dozvídají díky
upozornění od vás, občanů.
Bohužel, jak se ukazuje, černých skládek se díky některým občanům stále nemůžeme ve městě
zbavit. Jen co se podaří zlikvidovat
jednu, už se objeví další. Proto si
vážíme všech podnětů a informací
o tom, kde se odpad nově objevil.
Jedním z posledních případů, který
městská policie právě na upozornění veřejnosti řešila, byla černá
skládka za tzv. Traktorkou. Díky zajištěným stopám na místě se stráž-

níkům podařilo vypátrat pravděpodobné viníky. Vše bylo předáno do
správního řízení, ve kterém bude
vyměřena patřičná pokuta.
Bohužel pokaždé se viníky odhalit nepodaří, likvidace tohoto odpadu pak stojí peníze nás všechny!
Lidé si také často neuvědomují, že
i odkládání například nadměrného
odpadu u kontejnerového stání je
zakázáno. „Takto uložený odpad je
totiž považován za černou skládku,
byť by se někdo mohl mylně domnívat, že se nic neděje, když použil

okolí kontejnerového stání. A právě
jako černá skládka je také likvidace
takového odpadu společností AVE
městu účtována.,“ zdůraznil místostarosta Michal Mišina.
Likvidace takového odpadu se
proto stává poměrně nákladnou
záležitostí, na kterou ve finále doplácejí všichni Berouňané. Městu
se nicméně podařilo dohodnout
se společností AVE, že pokud bude
tříděný odpad uložen v pevných
pytlích vedle kontejnerů, bude
odvezen v rámci běžného svozu. n

Městská knihovna informuje
Letní intenzivní kurz
trénování paměti
V létě se v Městské knihovně
Beroun uskuteční šestidenní Intenzivní kurz trénování paměti. Seznámíme se s fungováním naší paměti,
osvojíme si paměťové techniky a triky pro lepší uchování či vybavení
informací a procvičíme si další důležité dovednosti. Součástí kurzu
budou praktická cvičení
a návody,
jak si udržet
své mozkové buňky co
nejdéle ve
formě. Kurz
se uskuteční ve dnech 18. - 23. srpna, vždy od 17:00 do 19:00. Cena je
700 Kč. Přihlašování od června na
e-mailu pametberoun@gmail.com.
Na podzim chystáme další dva
kurzy: Trénování paměti pro začátečníky bude věnováno hlavně
seniorům a odpolední kurz Paměťové techniky pro život bude určen
všem zájemcům. Veškeré informace
postupně najdete na www.pametberoun.cz
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Letní otevírací doba
Upozorňujeme čtenáře, že od
1. do 12. července bude knihovna
uzavřena!
V měsících červenci a srpnu
bude platit letní otevírací doba:
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
Dotazník:
Otevírací doba knihovny
Jakou byste uvítali změnu v otevírací době knihovny? Řekněte nám
to do 30. 6. Vyplnit můžete buď tištěný, nebo online dotazník. Tištěný
najdete v knihovně nebo ho můžete vystřihnout zde v Radničním
listě a odevzdat ho můžete přímo
v knihovně nebo v Městském informačním centru. Online dotazník najdete na hlavní stránce našeho webu
www.knihovnaberoun.cz, kde zjistíte
i současnou otevírací dobu. n

n Černá skládka vyrostla i za tzv. Traktorkou.

Ekologické okénko
Jak správně nakládat s odpady?

S

ituace kolem epidemie koronaviru se pomalu uklidňuje a my se můžeme
vrátit k běžným činnostem. A pokračujeme i v ekologickém okénku, ve
kterém si tentokrát připomeneme základy likvidace odpadů.
Hned v úvodu je potřeba rozlišit odpady od fyzických osob (občanů) od
odpadů podnikatelských. Odpady vzniklé podnikatelům při jejich činnosti,
které sami nemůžou využít nebo odstranit, musí odvézt do areálu společnosti AVE a předat odpovědné osobě.
Podnikatelé podle platného zákona o odpadech nemohou své odpady
odkládat do odpadkových košů umístěných na veřejném prostranství a sloužících pro občany. Ani si je nemohou vozit z místa vzniku – ze své provozovny
- do svého bydliště do „svých“ odpadových nádob určených pro fyzickou
osobu. Jinak podnikají na úkor obce, ve které bydlí.
Občané se naučili třídit odpady. Tyto odpady pak mnohdy v dobré víře
vozí třeba i do sousedních obcí nebo do měst, kde pracují. Toto však není
správné, protože se na likvidaci odpadů nákladově nepodílí. Občané se totiž
na provozování systému nakládání s odpady finančně podílí podle způsobu,
který si obec zvolí.
Současný zákon o odpadech umožnuje obcím tyto tři způsoby:
n Obec může vybírat úhradu za provozování systému nakládání s odpady od
fyzických osob na základě smlouvy.
n Obec stanoví a vybírá poplatek za komunální odpad vznikající na jejím
území. Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální
odpad.
n Obec stanoví místní poplatek za provoz systému nakládání s odpady, který
platí: a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; b) fyzická osoba, která
má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, které se nachází na území města a ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba. Tento způsob využívá zhruba 80 % měst a obcí včetně
Berouna. n

8

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BEROUN:
Ani v karanténě jsme nezaháleli!

P

o uzavření škol a školských
zařízení jsme i my byli nuceni
pracovat z domova. Naši pedagogové zasedli k šicím strojům a jejich šikovné ruce místo polotovarů dětských výrobků začali tvořit
roušky nejen pro kolegy a blízké,
ale také pro veřejnost. Během
března a dubna jsme ušili téměř
1400 roušek, které jsme darovali
například do domovů pro seniory
a nemocnic v okolí. Nezapomněli jsme ani na děti, po kterých se
nám už začalo stýskat. Vznikl projekt Jak na nudu, díky kterému
jsme mohli dětem a jejich rodičům
nabídnout aktivity na ukrácení

dlouhé chvíle. Na našich webových
stránkách a Facebooku tak můžete nalézt databázi rozmanitých
videonávodů a pracovních listů
ke stažení. Ačkoli v tomto školním
roce už naše kroužky neotevřeme,
pracujeme na dalších možnostech
využití volného času. Na červen
připravujeme akci Berounské
putování – trasu po městě a okolí
plnou úkolů. Pilně také plánujeme příměstské a pobytové tábory
a těšíme se na osobní setkání.
Nezapomeňte sledovat naše internetové stránky pro aktuální informace – brzy zveřejníme nabídku
kroužků na příští rok! n

T

rhovci se vrátili na Husovo náměstí. V první vlně rozvolňování opatření se totiž mohly ve městech opět konat trhy. Od první chvíle
byl největší zájem nakupujících především o ovoce, zeleninu a o sadbu.
Prodejci museli od začátku dodržovat hygienická opatření, nakupující
pak museli dbát na rozestupy. n

Živnostníci mohou požádat
kraj o bezúročné půjčky
na řešení dopadů koronaviru

O

Město děkuje švadlenám a dárcům

B

ěhem nouzového stavu se
i město Beroun setkalo s velkou solidaritou lidí. Řada dárců
a dobrovolníků se obrátila přímo na radnici, ať už s nabídkou
dobrovolnické práce, s finančním

n Pavel Jarolím ze společnosti Eco
Mineral věnoval městu Beroun ekologické čištiče podlah.
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darem, nebo věnovali například
dezinfekční prostředky, nebo
ručně šité roušky. Těmto dárcům
představitelé města Beroun osobně při nejbližší příležitosti poděkují. n

n Jednou z ochotných žen, které
se pustily do šití roušek, je i Milena
Schonová.

d středy 13. května mohou
středočeští
podnikatelé
z celého území kraje žádat o bezúročnou návratnou půjčku, která jim pomůže řešit současnou
krizovou situaci. Středočeský
kraj ji poskytne živnostníkům se
sídlem ve středních Čechách, na
které měla epidemie koronaviru
nepříznivý ekonomický dopad,
a kteří splní všechny stanovené
podmínky.
Maximální výše podpory je
50 tisíc korun, a co je důležité,
podnikatelé ji mohou začít splácet až za rok, v červnu 2021.
Půjčka musí být splacena nejpozději do 15. března 2024. Při
podávání žádosti nerozhoduje
den a pořadí, žádosti se přijímají
do 30. června 2020. Středočeský
kraj zatím na tento program vyhradil 2,75 mld Kč.
Žádosti se podávají prostřednictvím webové stránky https://
pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz/register. Tam zájemci
najdou formulář i návod k jeho
vyplnění.
Půjčky jsou určené osobám
samostatně výdělečně činným,
které jsou ke dni podání žádosti
evidovány v rejstříku živnostenského podnikání a zároveň měli
k datu 12. 3. 2020 včetně alespoň jednu živnost, která nebyla
pozastavena, přerušena či zrušena. U žadatele nesmí probíhat
exekuční a insolvenční řízení
a nesmí být zanesen v registru
exekucí a insolvencí. Sídlo pod-

nikání žadatele musí být na území Středočeského kraje. n

Nábor nových tanečníků

Z

důvodu
koronavirové
krize je konkurz do Baletní školy Terezie Dudové na
školní rok 2020/2021 zrušen.
Všichni malí tanečníci, kteří
mají zájem o studium, budou
přijati na základě zaslané
přihlášky. Jedná se o dívky
a chlapce ve věku 3 až 15 let.
Pro více informací a přihlášku, prosím, volejte na tel. číslo 728 84 43 42. (td) n

Poděkování
n Vážená paní starostko,
děkuji Vám a zaměstnancům
Městského úřadu v Berouně za bezplatnou péči o zdraví berounských
občanů – seniorů při mimořádné
akci ze dne 23. 4. 2020 v prostorách pobočky Městské knihovny
v Berouně na sídlišti v domě č.p.
1280.
Zvláště pak mi dovolte Vaším
prostřednictvím poděkovat dvěma
mladým zaměstnankyním městského úřadu, které pro nás zajistili
a vzorně provedly bezproblémový
výdej dezinfekčních prostředků
a roušek pro ochranu před nakažením koronavirem.
Přeji všem hodně zdraví a božího požehnání!
S pozdravem Zdař Bůh!
Za berounské seniory
Jana Urbanová n
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 22. 4. 2020
RM bere na vědomí zápis č. 2 z jednání Komise školské ze dne 9. 3. 2020.
RM souhlasí s navýšením kapacity Mateřské školy Montessori Beroun a Základní
školy s. r. o., V Zahradách 1874 na celkem 70 žáků (základní škola), a to od
školního roku 2020/2021 a dále souhlasí s navýšením kapacity žáků této školy
na celkem 115 od školního roku 2021/2022 za podmínky, že proběhne úprava
předmětných učebních prostor a škola získá povolení ke změně užívání. RM
ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit informovat ředitelku
školy o vydaném stanovisku k navýšení kapacity základní školy.
RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Beroun s příjemcem dotace Stranou, z.
s. v předloženém znění. Předmětem dodatku je změna termínu realizace 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 zastupitelstvem zajistit uzavření Dodatku č. 1 s příjemcem dotace.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
dotace z rozpočtu města Beroun s příjemcem dotace Klub biatlonu Beroun p.
s. v předloženém znění. Předmětem dodatku je změna termínu realizace akce.

RM souhlasí s předložením žádosti o dotaci Jungmannovy základní školy Beroun, Plzeňská 30 do výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
ŠABLONY III ve výši 1 313 786,00 Kč a následnou realizací projektu. RM ukládá
vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit informovat ředitele školy o přijatém usnesení.
RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro prevenci kriminality č. 1/2020
ze dne 10. 2. 2020.
RM schvaluje Dodatek č. 1 Obecně závazných zásad pro poskytování stipendií
na zájmové volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin ve městě
Beroun v předloženém znění a ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit realizaci tohoto usnesení.
RM bere na vědomí informaci k neuskutečněnému zájezdu pro seniory do partnerského města Goslar a ukládá starostce města poděkovat jednateli cestovní
kanceláře LINGUA TOUR s. r. o. za příkladnou spolupráci při organizování zájezdu berounských seniorů do Goslaru včetně sponzorství projektu. RM ukládá
starostce města poděkovat také představitelům města Goslar za příkladnou
spolupráci při organizování zájezdu.
RM bere na vědomí Zápis č. 2/2020 ze zasedání kontrolního výboru konaného
dne 6. 4. 2020.

RM svěřuje podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostce RNDr. Soně Chalupové rozhodování
o uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Beroun pro rok 2020 v případech, kdy o poskytnutí dotace rozhodla rada
města a předmětem dodatku bude pouze změna termínu konání projektu/akce.

RM souhlasí se zveřejněním záměru vypůjčit pozemky p. č. 2285/28, p. č.
1750/5, p. č. 1750/8, p. č. 1750/1, p. č. 2285/29, p. č. 1750/4 vše v k. ú. Beroun spolku Berounská zeleň, z. s. za účelem provedení stavby projektu Obnova
rekreační zóny Talichovo údolí v Berouně a ukládá vedoucímu odboru majetku
a investic zajištění plnění tohoto usnesení.

RM bere na vědomí zápis č. 3/2019 z jednání komise výstavby konaného dne
23. 9. 2019.

RM v působnosti valné hromady společnosti PLZEŇKA, spol. s r. o. schvaluje
řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019.

RM bere na vědomí zápis č. 1/2020 z jednání komise výstavby konaného dne
17. 2. 2020.

RM v působnosti valné hromady společnosti Berounská provozní s. r. o. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019.

RM doporučuje ZM nesouhlasit s prodejem části pozemku p. č. 2182/5 v k. ú.
Beroun.

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.

RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemku p. č. 2182/8 v k. ú. Beroun
(odděleného geometrickým plánem z p. č. 2182/5) a s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Beroun jako prodávajícím a kupující m za celkovou kupní cenu
16 510 Kč a náklady spojené s prodejem, za podmínky úhrady částky ve výši
nájemného 20 Kč/m2/rok za dobu užívání pozemku p. č. 2182/8 bez právního titulu za 3 roky zpětně. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání
zastupitelstva města.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemky p. č. 1999/61 o výměře 19 m2 a p. č. st. 7892 o výměře 4 m2 v k. ú. Beroun, které byly odděleny
na základě geometrického plánu z pozemku p. č. 1999/10 v k. ú. Beroun, podle
předloženého zákresu a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění
realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s provedením stavby dle projektu Obnova rekreační zóny Talichovo údolí v Berouně - 1. etapa na pozemcích města Beroun dle návrhu spolku
Berounská zeleň z. s. a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění
plnění tohoto usnesení.
RM bere na vědomí zápis z neveřejného zasedání OV Zdejcina ze dne 17. 3. 2020.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 6. 5. 2020
RM souhlasí s obnovením provozu mateřských škol zřizovaných městem
Beroun, který byl přerušen v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se základními provozními podmínkami stanovenými Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy pro provoz mateřských škol po dobu trvání potřeby dodržování
epidemiologických opatření a podmínkami stanovenými Vládou ČR nebo Ministerstvem zdravotnictví ČR ke dni 18. 5. 2020 a ukládá vedoucí odboru školství
a volnočasových aktivit informovat o přijatých usneseních všechny městem zřizované mateřské školy.

Okénko zastupitelů
Radost a dobrá vůle v přímém přenosu

T

éměř roční úsilí několika dobrovolníků ze spolku Berounská zeleň v čele
s Lenkou Královou se dostalo až do finále. O víkendu 15. - 17. května byly
v Talichově ulici vysázeny suchomilné trvalky. Tím byl dokončen zahradnický projekt aleje a květinového záhonu, o jehož přípravě jsme zde psali.
Během příprav bylo třeba vyřešit mnohá úskalí, získat souhlasy správců sítí,
odboru dopravy, sehnat peníze na výsadbu, domluvit odvoz přebytečné půdy, zajistit novou kvalitnější zeminu, pohnojit, celý záhon pokrýt dřevo-štěpkou, aby nevysychal. Mnoho a mnoho hodin dobrovolnické práce přímo v ulici i před počítači.
O víkendu 15. - 17. května pak přišel na řadu poslední krok - v rámci dobrovolné sbírky květin měl být záhon osázen. Očekávali jsme, že bude potřeba asi 800
sazenic a doufali, že alespoň část se podaří získat dary od lidí.
Zájem lidí a jejich ochota darovat květinu však předčil veškerá očekávání. Je
vidět, že Berounským na zeleni záleží. Byla radost sledovat tu proměnu a čerpat
pozitivní energii, která byla do díla vložena. Dojděte se do Talichovky podívat, stojí
to za to. Vězte, že to všechno je zde díky úsilí, nadšení a spolupráci mnoha lidí.
Všem, kteří se zapojili, patří velký dík. Když se chce, všechno jde!
Spolek Berounská zeleň aktivně spolupracuje s vedením města a už nyní připravuje i další projekty (projekt „Obnova berounských Brdatek“, a projekt „Sadové
úpravy podél ulice Plzeňská“). Můžete je podpořit v rámci hlasování o participativním rozpočtu Středočeského kraje, o kterém se píše podrobněji v samostatném
článku zde v RL. Pěkný zbytek jara, Adam Voldán, Beroun Sobě n

RM souhlasí se zapojením Mateřské školy Sluníčko Beroun, Vladislava Vančury
1154 a Mateřské školy Beroun, Tovární 44 do projektu Obědy do škol ve Středočeském kraji IIII financovaného z Operačního programu potravinové a materiální
pomoci formou partnera s finančním příspěvkem a s podepsáním Souhlasu
zřizovatele se zapojením obou mateřských škol do tohoto. RM ukládá vedoucí
odboru školství a volnočasových aktivit informovat obě ředitelky mateřských
škol o přijatém usnesení a zajistit zaslání finančních prostředků z kraje na účet
školy neprodleně po jejich obdržení na účet města Beroun.
RM povoluje výjimku z počtu žáků na školní rok 2020/2021 pro Základní školu,
Beroun - Závodí, Komenského 249 dle předloženého návrhu a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit informovat ředitelku základní školy
o povolených výjimkách z počtu žáků na školní rok 2020/2021.

www.mesto-beroun.cz

Hemžení dobrovolníků
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Kulturní a společenský kalendář 6/2020
1.
3.

Malujeme pro radost
PO

V átriu berounské radnice je celý červen ke zhlédnutí tvorba dětí ze SŠ
a ZŠ Beroun.

Galerie V Podloubí

65. klubový večer Modrýho Berouna
ST

19:00

Vzhledem ke koronavirové epidemii si klubový večer vychutnáte pouze
na Facebooku Modrýho Berouna.

On-line přenos

6. Speciální vstupné do muzea
- 7. SO + NE
Muzeum Českého krasu

Vydejte se do Muzea českého krasu za speciální vstupné, první víkend
v měsíci zaplatíte jen 5 Kč.

Pohádka z budíku
ČT

11.

18:00

Muzeum berounské keramiky

Lidé na útěku
ČT

18:00

Přednáška na téma migrace v českých zemích.

Muzeum Českého krasu

Setkání Taizé
ČT

16.
17.
18.
20.
21.
26.
28.

20:00

Ekumenické setkání se zpěvy a modlitbami v tradici francouzské komunity Taizé.

Farní kaple sv. Kříže

Cesty do světa a cesty k sobě
ÚT

18:00

Klub zdraví zve na svou další akci, kerou vás tentokrát provede Dan
Hrdinka. Více na str. 15.

Klubová scéna KD Plzeňka

35. cestovatelský večer Modrýho Berouna
ST

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Promítání filmu Piripkura
ČT

19:00
10:00

Vydejte se s dokumentaristy za posledními členy kmene Piripkura do
středu Amazonie.

Městská knihovna

Na děti čeká program plný zábavy, deskových her, tvoření, knížek a soutěž pro rodinné týmy.

Barvy duhy skryté v kamenech
NE

14:00

Výtvarný workkshop s Lucií Crocro. Cena 150 Kč/osoba. Rezervace nutná.

Muzeum Českého krasu

Pruhované pohádky
PÁ

18:00

Muzeum berounské keramiky

18:00

nám. Joachima Barranda

Rudovous
NE

n Výstavy

Akce se uskuteční buď na šalandě pivovaru nebo pouze on-line, záleží na
aktuální situaci koronavirové apidemie.

Českobratrská vírkev ev.

PRSK-OFF
SO

Pohádkou v podání Teátru Pavla Šmídy začíná letošní BEKULE.

n Hudba, plesy

Další pohádka z cyklu Berounské Kulturní LÉto.
První koncert v rámci Promenádní neděle nabídne zajímavou hudební
směsici.

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

Pokračující výstavy: Jiří Slíva: Humor v grafice (Městská galerie Beroun, výstava trvá do 3. července), Retrospektivní výstava 30x Galerie MBK
(Muzeum berounské keramiky, výstava trvá do 21. června), Komenského Orbis Pictus pohledem Václava Sokola (Muzeum Českého krasu, výstava
trvá do 30. srpna).

Rybníček v Brdatkách
časosběrná fotografická výstava

Marcela Bergerová
Městská knihovna Beroun
Červen 2020
K vidění ve vestibulu a v prostorách oddělení pro dospělé

www.knihovnaberoun.cz

www.mesto-beroun.cz

Berounské kulturní léto
startuje pohádkou

K

vůli koronavirové epidemii
musely být zrušeny červnové
Berounské hradby. Ale další kulturní akce se již postupně začínají
rozbíhat. Všechny zájemce chceme
pozvat především na akce v rámci
BEKULE alias BErounského KUlturního LÉta. První z nich startuje
ve čtvrtek 11. června, kdy se na zahradě Muzea berounské keramiky
uskuteční první divadlo pro děti.
Od 18:00 zde vystoupí Teátr Pavla
Šmída s Pohádkou z budíku. Další
pohádka se uskuteční výjimečně
v pátek 26. června opět v zahradě
muzea, děti se tentokrát mohou
těšit na divadlo Pruhované panenky. V létě nebudou chybět ani
promenádní neděle na náměstí
Joachima Barranda. Ta první se
koná 28. června, kdy se na pódiu
představí kapela Rudovous. n

11

Letní kino Beroun

Prodej vstupenek 1 hodinu před začátkem představení. Změna programu vyhrazena. Adresa: Na Kaplance, telefon: 311 622 239,
informace o programu: www.kinoberoun.cz
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

1.

PO

21:45

Le Mans ’66

USA

152

2.

ÚT

21:45

Chlap na střídačku

ČR

120

3.

ST

21:45

V síti: Za školou

ČR

100

4.

ČT

21:45

Ledová sezóna:
Ztracení poklad

USA/
ČÍNA

90

5.

PÁ

21:45

V síti

ČR

100

6.

SO

21:45

Frčíme

USA

112

7.

NE

21:45

Afrikou na pionýru

SLO

109

8.

PO

21:45

Problémissky

VB/
FR

106

9.

ÚT

21:45

V síti

ČR

100

10.

ST

21:45

Dokonalý pacient

ŠVÉ

132

11.

ČT

21:45

Bourák

ČR

109

12.

PÁ

21:45

V síti: Za školou

ČR

100

13.

SO

21:45

Bourák

ČR

109

14.

NE

21:45

V síti

ČR

100

popis

V roce 1959 je Carroll Shelby (M. Damon) na absolutním vrcholu, vyhrál nejtěžší motoristický
závod na světě 24 hodin Le Mans. Shelby začíná novou kariéru jako konstruktér. Spolupracuje
s týmem, do nějž patří britský šampión Ken Miles (Christian Bale). Tento tým automobilových
šílenců si najme Henry Ford II, aby pro jeho automobilku navrhli a postavili dokonalé závodní
auto. Ford se totiž rozhodně, že se pomstí Enzo Ferrarimu za to, že nakonec odmítl domlouvané
spojení své automobilky s Ford Motor Company.
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. Navrhne jí totiž, že
si rozdělí péči o Jirku. Co se všem zdá zpočátku jako perfektní plán, tedy jeden týden se svou
ženou, ten druhý zase s milenkou, se nakonec může ukázat jako noční můra pro všechny.
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Radikální experiment otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři dospělé herečky s dětskými rysy se vydávají na
sociální sítě, aby v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých dívek online.
Norm má na první pohled vše, co takový král ledového severu potřebuje. Je velký, správně chlupatý, má velké zuby i milovanou medvědici po boku. S jeho královským majestátem a medvědí
hrůzostrašností už je to ovšem trochu horší.
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Radikální experiment otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři dospělé herečky s dětskými rysy se vydávají na
sociální sítě, aby v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých dívek online.
Snímek Frčíme nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři, kteří se
vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek toho magického.
Cesta napříč africkým kontinentem na legendárních a hodně starých motorkách Jawa Pionýr.
Celovečerní road movie přináší ještě bláznivější a odvážnější výpravu, než jaké známe díky žlutým trabantům Dana Přibáně.
V roce 1970 se v Londýně konala soutěž Miss World. Ta byla ve své době nejsledovanější televizní show světa s více než 100 miliony diváků. Moderoval ji legendární britský komik Bob Hope
(Greg Kinnear). Miss World 1970 ale rozhodně neprobíhala hladce a ze soutěže se stala doslova
divoká jízda. Rozhodnutí organizátorů povolit účast dvěma ženám z Jihoafrické republiky vzbudilo kontroverzi a napětí již před začátkem.
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Radikální experiment otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři dospělé herečky s dětskými rysy se vydávají na
sociální sítě, aby v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých
Strhující příběh o největším právním skandálu ve švédské. Hannes Råstam se léta snažil prokázat nevinnu Thomase Quicka, odsouzeného na doživotnímu vězení na psychiatrii. Nikdo však
neměl zájem na tom, aby byl osvobozen nejhorší sériový vrah který byl odsouzen za osm vražd
a přiznal se dalším dvaceti pěti.
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. Příběh se odehrává ve Šlukdorfu, imaginárním městě na severu
Čech, kde po revoluci zavřeli všechny fabriky a místo nich se vyrojily nonstop herny, kasina a šlapky.
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Radikální experiment otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři dospělé herečky s dětskými rysy se vydávají na
sociální sítě, aby v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých
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. Příběh se odehrává ve Šlukdorfu, imaginárním
městě na severu Čech, kde po revoluci zavřeli všechny fabriky…
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Radikální experiment otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři dospělé herečky s dětskými rysy se vydávají na
sociální sítě, aby v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých

Nenechají děti ve štychu!
V
e dnech 10. - 20. června vyrazí
Josef Zimovčák a peloton cyklistů na etapovou cyklojízdu napříč
Českou republikou. Tradiční bude
letos pouze záměr jízdy, což je získání finančních prostředků na pomoc
a podporu onkologicky nemocných
dětí. Při jedenáctém ročníku nebylo
třeba obměny a zajímavosti plánovat, přišly samy. Vzhledem k současné situaci COVID 19 si struktura
organizace vyžádala značná opat-

www.mesto-beroun.cz

ření. Peloton v čele s Josefem bude
menší, tvořený pouze partnery
a sponzory. Pepu neopustí ani páni
profesoři Pafko a Pirk. Bohužel nelze
s otevřenou náručí vítat přidávající
se cyklisty a vytvořit mohutný hrozen radostných cyklistů přijíždějící
na zaplněná náměstí jako minulé
roky. Aby zůstal duch pomoci naplněn, každý může sednout na kolo
sám, nebo v menší skupině, ujet
nějakou trasu, nejlépe blízko svého

bydliště a poslat finanční částku ve
výši ujetých kilometrů na účet NF Na
kole dětem. Z poslaných fotek se pak
vytvoří report.
Do dnešní doby se přímo hodí další tradice posledních ročníků, což
je odlití a následná dražba zvonů.
Zvony svým hlasem ohlašovaly smrt
i nový život, varovaly před nebezpečím, vybízely k pokoji a míru. Naše
dva zvony mají pomoci nejen finančně, ale především probudit naději,
a to nejen u nemocných dětí, které
potkal nelítostný soupeř v podobě
vážné nemoci, ale vybídnout i ostat-

ní k zamyšlení nad smyslem života.
Za deset let se podařilo získat pro
děti více než dvanáct milionů korun,
což není málo, ale ani dost.
„Trasa je letos plánovaná z moravskoslezského Hlučína, přes celou
republiku až do cíle v Lanškrouně,“
shrnuje hlavní manažer Petr Veselý.
Přímo v Berouně peloton zastaví
v úterý 16. 6. zbruba mezi 14:30 –
15:00. Akce se ale tentokrát musí
obejít bez doprovodného programu
pro početné obecenstvo, jak tomu
bylo v minulém roce. Ale nevadí, vynahradíme si to za rok! n
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Jiří Slíva – Humor v grafice

S

n Berounské infocentrum je v provozu za zpřísněných hygienických podmínek. Například i při výběru pohlednic je potřeba používat rukavice.

Novinky z Muzea berounské keramiky
Obnovení kurzů
Jarní kurzy keramiky pořádané naším muzeem pokračují od
11. 5. U dětských kurzů se prodlužuje délka jedné lekce na 120 min.
Vstup do prostor dílny je možný
pouze se zakrytými dýchacími
cestami a po použití dezinfekce
rukou (k dispozici v dílně).

Otevření expozice
a galerie
V galerii pokračuje retrospektivní výstava ’30x galerie MBK‘, která
je prodloužena až do 21. 6. Keramická dílna je přístupná veřejnosti

pouze na objednání, kapacita dílny
je až do odvolání preventivních
opatření omezena na maximálně
4 osoby. V budově muzea může být
najednou maximálně 10 návštěvníků. n

e svojí tvorbou se představuje
od 12. května v Městské galerii
Jiří Slíva. Tento známý český výtvarník a básník najde jistě mnoho obdivovatelů mezi návštěvníky všech
generací.
Po absolvování plzeňské hutní
průmyslovky odešel do Prahy, kde
vystudoval na VŠE ekonomiku průmyslu. Několik let pracoval jako odborný pracovník v Ústavu pro filozofii a sociologii ČSAV. Od roku 1979
se věnuje jako výtvarník na volné
noze pouze kreslení a technice litografie. Slaví úspěchy jako grafik,
ilustrátor a malíř. Své kresby a karikatury publikuje
u nás i v zahraničí,
je držitelem mnoha mezinárodních
ocenění.
Jiří Slíva má
za sebou řadu samostatných výstav
doma i ve světě. Vyšlo mu také hodně
samostatných knih
a přes dvě desítky
dalších ilustroval.
Ukázky jsou z jeho
poslední
knihy
Vino fatale. Krásné
jsou také verše pro
děti, které psával
pro oblíbený časopis Mateřídouška.
Píše písňové
texty,
básničky,
aforismy. Vše má
společného jme-

novatele – jemný gentlemanský humor, kterého dnes není dost. Jeho
humor je postaven na paradoxu –
staví běžné a seriózní náměty do
nečekaných kontrastů. V berounské
galerii můžete vidět jeho grafiky,
lepty, plakáty z různých výstav v tuzemsku i zahraničí i knihy, které
sám psal nebo ilustroval
Jiří Slíva je členem sdružení
Hollar a zde hraje mimo jiné na
kytaru ve volném sdružení Grafičanka.
Zveme proto srdečně všechny
do 3. července na výstavu Jiřího Slívy nazvanou Humor v grafice. (jf) n

Informace o vstupném

V

Městském informačním centru je možné vrátit vstupenky na následující akce, které se z důvodu nouzového stavu nemohly uskutečnit. Upozorňujeme, že vrátit lze jen vstupenky, které jste v Městském informačním centru zakoupili. Zároveň lze zakupovat vstupenky
na chystané akce od letošního podzimu.
VRÁCENÍ VSTUPNÉHO
n 10. 3. Brouk v hlavě, KD Plzeňka
n 12. 3. Halina Pawlowská, KD Plzeňka – náhradní termín 29. 9. 2020,
zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Pokud Vám termín nevyhovuje, můžete vstupenky do 15. 6. vrátit. Na nový termín se vstupenky
zatím neprodávají.
n 3. 4. Pragounion, Metro Club
n 4. 4. Brutus, Restaurace u Bóny Hýskov
VSTUPENKY V PRODEJI
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; 490 (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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Poděkování
n Chtěla bych touto cestou poděkovat personálu JIP Rehabilitační
nemocnice Beroun, jmenovitě primáři Karlu Sochorovi a lékařům
paní Hlavičkové a panu Jeřábkovi,
dále pak sestřičkám a ostatním
pracovníkům za jejich příkladnou péči. V nemocnici jsem byla
hospitalizována od 24. 2. do 3. 3.
a po celou dobu se o mě všichni
výborně starali. Patří jim mé veliké poděkování, jsou to skuteční
odborníci.
Jitka Polívková, Hýskov n

Pomoc OFFLINE rodinám na Berounsku

S

tředočeská pobočka společnosti Člověk v tísni se sídlem
v Kladně a v Berouně poskytuje žákům a studentům, kteří
nemají doma internetové
připojení a vybavení na
online výuku, pomocnou
ruku v podobě zapůjčeného notebooku a internetového připojení. Spolu s technikou je žákovi poskytnut
i dobrovolník, který se minimálně 1x
týdně propojí v dohodnutý čas přes
internet s dítětem a pomůže s právě
probíraným učivem.

Notebooky jsou rodinám poskytovány na základě smlouvy
o výpůjčce do konce roku 2020
s možností dalšího prodloužení.
Pomoc je určena
dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, neúplných rodin, pěstounských rodin a všem těm,
jejichž stávající situace neumožňuje vyjít vstříc požadavkům škol na
online vzdělávání a domácí výuku.
I po otevření škol koncem května
je i nadále velká část žáků odkázá-

Klub zdraví zve
na červnové setkání

K

lub zdraví je neformální setkání, zaměřené na soudobé poznatky medicíny a pomoc k praktickému uplatnění všestranné
prevence a rozvoji zdravého způsobu života. Jde o dobrovolnickou
aktivitu; obvykle je nejdříve prezentace určitého tématu s obrazovou projekcí, spojená s diskuzí
a sdílením zkušeností, následuje
ochutnávka zdravé výživy i s návodem, jak udělat, aby pokrm
byl nejen zdravý, ale i chutný. Do
podzimního cyklu chceme zařadit
i cílený program „zdravě a chutně“, tedy praktické zaškolení do
vegetariánské kuchyně.
Klub zdraví se koná pravidelně každé 3. úterý v měsíci v Klubové scéně Kulturního domu
Plzeňka Beroun od 18:00. S dodržením podmínek pro veřejné akce
v měsíci červnu zveme zájemce na
setkání dne 16. 6. 2020. Tématem
„Cesty do světa a cesty k sobě“
nás provede Dan Hrdinka. Vstup
je volný, těšíme se na vás. Jana
Krynská n

Poděkování katolické farnosti

V

pátek 24. dubna povolila vláda konání bohoslužeb s omezeným počtem účastníků. Na nejbližší víkend jsme však měli v naší
modlitebně dohodnutu ozonizaci
prostoru a bohoslužby se v něm
proto nemohly konat. Díky laskavosti berounského katolického
faráře Petra Boušky se tak v neděli
26. dubna první evangelické bohoslužby po skoro dvou měsících konaly v místní katolické kapli - což

jsme nikdo předem nečekali. Vzpomněl jsem si přitom na první větu,
kterou jsem o katolících slyšel,
když jsem jako mladý muž před 35
lety začal navštěvovat evangelický
sbor: Katolíci a evangelíci jsou
bratři.
Jménem evangelického sboru
srdečně děkuji katolické farnosti
za zapůjčení bohoslužebných prostor! Mikuláš Vymětal, evangelický
farář n

Řídící výbor MAP projedná strategické dokumenty

N

ěkteré březnové a dubnové akce, které se měly konat v rámci projektu MAP ORP Beroun II., musely být
kvůli pandemii zrušeny. Neuskutečnily se tak přednášky, semináře ani exkurze pro pedagogy s autorem
publikace Regionální vlastivěda. Počítá se
s přesunutím většiny těchto akcí na podzim. Některá setkání pracovních skupin
se koncem dubna konala díky online přenosům. Na nich členové projednávali strategické dokumenty, které by měl 18. 6.
projednávat a schvalovat Řídící výbor.
Jedná se o tyto dokumenty: aktualizovaný Místní akční plán rozvoje vzdělávání,
Roční akční plán na období od 1. 7. 2020
do 30. 6. 2021, Agregovaný popis potřeb
škol a Strategický rámec MAP. Pokud to
situace umožní, bude ještě do konce školního roku zorganizováno setkání ředitelů
mateřských a základních škol a jejich koordinátorů. n

www.mesto-beroun.cz

na na vyučování v online prostředí
nebo vypracování domácích úkolů
pomocí počítače a dohledávání informací na internetu. Dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí
navíc jejich rodiče v mnoha případech nejsou schopni pomoci s probíranou látkou, mnozí z nich často
nedokončili základní vzdělání.
Program Podpora vzdělávání,
kterou Člověk v tísni realizuje již
dvě desetiletí a v rámci něhož docházejí dobrovolníci doučovat děti
přímo do domácností, tak v souvislosti s coronavirovou krizí rozšířil
nabídku o tzv. online doučování,
tedy propojení dítěte a dobrovolníka prostřednictvím internetu. Jsme
tak schopni doučovat i v menších
obcích, kam dříve nebylo možné
dobrovolníka umístit vzhledem
k nedostatku financí na dojíždění
či špatnému dopravnímu spojení.
Zároveň je tak dítěti umožněno plnohodnotně se účastnit školní online výuky a konzultací s učiteli přes
nejrůznější aplikace a programy,
odevzdávat domácí úkoly vypracované na pc-tedy zařadit se mezi
ostatní spolužáky, kteří potřebným
vybavením disponují.
Víte-li o rodině, která by zapůjčení notebooku a propojení se
školou a dobrovolníkem potřebovala, prosím kontaktujte Kateřinu
Hůlovou, ředitelku pobočky střední
Čechy, emailem: katerina.hulova@
clovekvtisni.cz nebo telefonicky:
774321724. n

Svaz tělesně
postižených informuje

S

vaz tělesně postižených
ČR, místní organizace
Beroun nemohl kvůli koronavirové pandemii uspořádat členskou schůzi, proto se na své
členy obrací prostřednictvím
Radničního listu. Vyzývá členy,
kteří se účastní pobytu v Klatovech, aby uhradili potřebnou
částku. Zároveň je možné přihlásit se na zájezd do Poděbrad.
Platby je možno uhradit každou
středu v červnu od 12:00 do
15:00 v Klubu důchodců. (bk) n

Nabídka

Z

ájemci mohou hlásit své děti
na příměstské tábory s výukou
plavání, které se budou konat v termínech 6.–10. 7. a 13.–17. 7. Podrobnosti na www.plavaniberoun.
cz, BlankaBerdychova@seznam.cz.
(bmb) n
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Plavečtí reprezentanti
se vrátili do bazénu
P

n Berounští plavci začali po téměř dvouměsíční přestávce opět
s tréninkem v bazénu.

o dlouhé pauze, kdy plavci nemohli plavat v bazénech, se podařilo vedení Českého svazu plaveckých sportů zajistit od 22. dubna
otevření bazénu v Praze - Podolí pro
reprezentanty ČR a členy rezortních
sportovních center (plavci, dálkoplavci, synchronizované plavkyně,
skokani do vody, triatlonisté, moderní pětibojaři). Berounští plavci,
kteří jsou v juniorské reprezentaci,
David Ludvík a Tomáš Míka nesměli u toho chybět a hned první den
otevření bazénu v Podolí už absolvovali se svojí trenérkou Simonou
Pokornou dvouhodinový trénink za
veškerých hygienických opatření.
Po několika týdenním cvičení na
suchu se David i Tomáš na otevření
bazénu v Podolí těšili a měli z toho
velkou radost. (LoBe) n

V Berouně se otevírá další beachvolejbalové hřiště

V

Berouně se otevřelo pro veřejnost beachvolejbalové hřiště
v klidném prostředí u berounského Golfového Clubu. Otevřeno je
denně od 8:00 do 20:00. Kurty je
nutné si dopředu rezervovat na
telefonních číslech: 733 262 177,
606 936 811, 773 008 445. K dispozici na kurtu jsou vždy volejbalové balóny. Nabízíme možnost parkování hned u beachového areálu.
Z důvodu mimořádných opatření
nejsou zatím v provozu sprchy,
ale v průběhu následujících týdnů
mohou nastat změny. Cena pronájmu kurtu na hodinu tvoří 300 Kč.

Plánujeme rovněž beachové campy pro děti nebo individuální tréninky. Toto hřiště již bylo svědkem
mixového beachového turnaje
Beroun Beach Cup, které přineslo
vždy skvělou atmosféru a sportovní zážitek.
Areál se nachází na klidném
přírodním místě s možností občerstvení u okénka v Beroun Golf
Clubu. Veškeré aktuální informace
o provozu kurtu a dalších nabídkách
budeme publikovat na našem instagramu: @beroun_beach_club a zároveň i na Facebooku. Adresa areálu
je Na Veselou 909, Beroun. n

Osobnosti se střetly pro dobrou věc

N

eobvyklé měření sil potkalo české profesionály Filipa
Mrůzka a Šimona Zacha. Oba
zatím čekají na odložený start
profesionální sezóny, a tak využili nápad utkat se v tréninkovém
souboji, v němž se střetnou v pěti
dnech na pěti hřištích za účasti
dalších předních sportovců. Výtěžek akce poputuje Nadaci Jakuba
Voráčka.
Vše odstartovalo v pondělí
11. května v Beroun Golf Clubu.
Na každé straně byl vždy jeden
český profesionál a tři golfové
osobnosti. Hned na premiérovém
startu se objevila „berounská“ hokejová dvojice Radko a Leo Gudas,
kuchařský šéf Zdeněk Pohlreich,
fotbaloví internacionálové Marek
Heinz a Tomáš Ujfaluši i Jakub Voráček, který přivedl na hřiště v dalších dnech i řadu dalších kolegů
z NHL a jiných osobností.
Organizátorem celé akce je,
ve spolupráci s magazínem Golf
Digest C & S, herec Pavel Nečas,

který se svým kolegou Davidem
Suchařípou popularizují golf
v dlouhodobém projektu Golf
Circus.
Všechna hřiště se do spolupráce zapojila bez nároku na
finanční plnění, hráči se zříkají
honorářů a navíc sami za každou hru pošlou prostřednictvím
aplikace GAPP na konto nadace
tisíce korun. Petr Halaburda n

Tanečníky z R.A.K. čeká nabité léto

V

pondělí 11. 5. otevřelo Taneční
centrum R.A.K. své pobočky
ve městech Beroun, Kladno, Slaný
a Příbram, a to v plném rozsahu
tanečních hodin. Po znovu otevření jsme nuceni dodržovat zásadní
pravidla a omezení dle nařízení
vlády ČR, kterému je provoz na
všech pobočkách uzpůsoben.
Příměstské tábory
V červenci připravujeme již
3. rokem příměstské tábory pro
děti, které proběhnou v týdnu
od 13. 7. do 17. 7. na všech pobočkách TC R.A.K. Přihlásit se
může každý, kdo má zájem strávit
týden plný zábavy či se přiučit
i něčemu novému. Pro děti je připraven bohatý program plný her,
tance a různých výletů či návštěv
zajímavých míst v okolí. Podrobnější informace včetně přihlášky

mohou zájemci nalézt na našich
stránkách www.tcrak.cz.
Letní soustředění
Jako každý rok, tak i letos jsme
v termínu od 22. do 28. 8. připravili
pro všechny tanečníky a zájemce letní taneční soustředění v rekreačním
středisku RS Máj v Plasech u Plzně.
Během jednoho týdne se zde na
tanečních lekcích vystřídá mnoho
známých a uznávaných tanečních
lektorů, kteří tanečníkům předají
nové dovednosti. Všechny lekce
jsou formou workshopů a jsou
vhodné jak pro pokročilé tanečníky tak i pro úplné začátečníky.
Pro všechny děti je během týdne
připraven vedle tanečních lekcí
i bohatý program plný zábavy ve
formě sportovních her či různých
skupinových soutěží. Přihlášky jsou
k dispozici na našich stránkách
www.tcrak.cz. Anna Stoláriková n
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