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Činnost Krizového štábu ORP Beroun aneb co se podařilo

B

ezprostředně po vyhlášení stavu nouze Bezpečnostní rada
města zabezpečila bezproblémový
přechod fungování města z normálu do stavu nouze. Kontaktovala
všechny důležité dodavatele energií,
poskytovatele služeb i zdravotnická
a sociální zařízení a společně s nimi
vyhodnotila aktuální stav připravenosti na krizové období. Připomeňme si tedy nejdůležitější kroky,
které město v uplynulých týdnech
uskutečnilo.
n Pro všechny berounské senio-

ry nad 65 let se podařilo zajistit
ochranné roušky a ve spolupráci
s Charitou Beroun zapojit i potřebný počet dobrovolníků, kteří roznesli téměř 4 tisíce roušek.
n Roušky a dezinfekci dostali od
města i zdravotníci, zaměstnanci
neziskových organizací či pracovníci v klíčových službách a provozech.
n Pro seniory připravili pracovníci
úřadu informační leták s důležitý-

mi kontakty a radami, jak se chovat
v karanténě, který byl distribuován
společně s rouškami.
n Základní informace o mimořádných opatřeních v Berouně byly vyvěšeny na plakátovacích plochách
a formou letáčků distribuovány do
berounských domácností.
n Byly zřízeny dvě informační linky 311 654 336 a 311 654 341, kde
mohou senioři a lidé se zdravotním

postižením požádat o rozvoz obědů, nákupu základních potravin
a léků.
n Pro zvýšení informovanosti se
vedení města rozhodlo k webovým
stránkám a facebooku nově přidat
další informační kanál, a to mobilní
rozhlas, jehož prostřednictvím jsou
zprávy rozesílány do mobilní aplikace nebo formou SMS a e-mailů.
pokračování na straně 4

Slovo starostky

M

áme za sebou několik těžkých
týdnů. Ale jako na každou situaci, lze se i na nouzový stav a epidemii koronaviru dívat buď pohledem
pesimisty nebo pohledem optimisty.
Osobně raději volím druhou variantu.
I z této těžké doby můžeme vydobýt
mnoho dobrého. Velkým pozitivem
pro celý český národ je skutečnost,
jak jsme se dokázali semknout, táhnout za jeden provaz, pomáhat slabším, nemocným…
A takových pomáhajících lidí jen v našem Berouně máme celou řadu, jsme
na ně hrdí a děkujeme jim za jejich
pomoc. Profesí, které v posledních
týdnech prověřují odolnost každého
jedince, je řada. Zdravotníci, sociální
pracovníci, prodavačky, popeláři… ale
také například strážníci městské policie, kteří jsou denně v ulicích v první
linii.
Náročnou a jak se zdá nikdy nekončící práci má za sebou i celý náš krizový štáb a jednotliví úředníci, kteří
zabezpečují krizové řízení nejen pro
téměř 20 tisícové město, ale pro celé
ORP Beroun, které čítá přes 62 tisíc
lidí. A aby obyvatelé okolních měst
a obcí mohli také dostat například
dezinfekci, musí fungovat město Beroun, zajistit dovoz těchto prostředků
ze Středočeského kraje a provést následnou distribuci. Je to nekonečný
kolotoč práce a činností, které mnohdy ani nejsou vidět, ale o to více jsou
důležité.
Nastává doba rozvolňování opatření.
Věřme, že se situace v České republice bude nadále zlepšovat a my se co
nejdříve budeme moci vrátit k našim
normálním životům.
Soňa Chalupová, starostka n
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n Jaro zavítalo také do Berouna. U pomníku padlých v 1. světové válce svítily už z dálky barevné nar-

cisy a tulipány, rozkvetly ale i další záhony v Berouně, například v Koněpruské ulici. n

Mobilní rozhlas - informace do vašeho telefonu

V

souvislosti s nákazou COVID 19 a vyhlášením nouzového stavu město Beroun spustilo aplikaci Mobilní rozhlas.
Stáhněte si aplikaci ZDARMA prostřednictví Google play nebo Appstore a budete dostávat informace přímo do mobilu.
Nebo se zdarma registrujte k odběru na:
mesto-beroun.mobilnirozhlas.cz/registrace.
Informace můžete dostávat hned několika způsoby, a to prostřednictvím aplikace ve
vašem mobilním telefonu, která je nejoptimálnější. Dále jako zprávu do vašeho e-mailu,
zde je ale potřeba vzhledem k hromadnému
odesílání zprávy kontrolovat i složku Nevyžádaná pošta. Další variantou je SMS zpráva, na
kterou jsou stručně zasílány jen nejdůležitější
zprávy. n
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Město Beroun rozdává
dezinfekci občanům
S
velkým zájmem veřejnosti se
ve středu 8. dubna setkalo
první vydávání dezinfekce na ruce
a drobné předměty. Během prvních dnů byla vydána dezinfekce
pro 1 200 občanů. Členové krizového štábu při této příležitosti
předávali také látkové roušky.
Dezinfekce se vydává po dobu

n Členové krizového štábu předávají dezinfekci občanům.

nouzového stavu, a to v úterý od
8:00 do 10:00 pro seniory, ve středu od 13:00 do 15:00 pro ostatní
občany. Dezinfekci město rozdávalo i seniorům na Velkém sídlišti
v pobočce městské knihovny a dále
prostřednictvím zástupců osadních
výborů v městských částech Jarov,
Zavadilka, Zdejcina a Hostim. n

Dobrovolníci roznesli
seniorům roušky
V
průběhu dubna město Beroun rozdalo berounským
seniorům přes 3 600 roušek. Poděkování patří zaměstnancům
radnice, kteří roušky připravili
k distribuci, a dobrovolníkům
Charity Beroun, kteří následně
zajistili roznos.
Roušky a další ochranné pomůcky město Beroun zajistilo také pro
zájemce z oblasti zdravotnických,

pečovatelských a sociálních služeb.
Tyto ochranné pomůcky z části
zakoupilo město z části ze svého
rozpočtu, z části je dostalo darem.
Všem donátorům proto touto cestou ještě jednou děkujeme za jejich
vstřícnost a pomoc. Poděkování patří například společnostem Tipsport,
AVE, VaK Beroun, facebookové
skupině Šijeme roušky Berounsko
a řadě dalším. n

n Pro dezinfenci si přišly desítky občanů, kteří trpělivě čekali v dlouhé frontě
v ulici Na Příkopě.

Nouzové ubytování pro případné nakažené bezdomovce
n Na základě nařízení hejtmanky Středočeského kraje muselo město Beroun, stejně
jako ostatní obce s rozšířenou působností, zajistit nouzové ubytování pro bezdomovce pro případ, pokud by onemocněli koronavirovou infekcí COVID -19. Zástupci
radnice vše konzultovali s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje.
Vedení města Beroun vytipovalo vhodnou lokalitu, a to prostor v blízkosti
denního centra pro bezdomovce nedaleko skateparku. Následně ve spolupráci
s Klubem vojenské historie Sanites Car Beroun město zajistilo dva vojenské
stany, které v případě potřeby budou využité pro ubytování infikovaných bezdomovců. Zajištěný je i systém stravování, jídlo by bylo dodáváno v obalech,
lidé bez přístřeší by využívali jednorázové příbory a kelímky. Odpad by byl likvidován ve speciálních pytlech. Celý areál je oplocen a vyřešené je i sociální
zázemí. Celý prostor je pod monitorovacím systémem městské policie, která
na areál dohlíží.
Beroun je tedy na základě nařízení Středočeského kraje na případné nakažené osoby z řad bezdomovců připraven. Doufejme, že tato opatření ale nebude
potřeba využít. n

n Zaměstnanci městského úřadu plnili obálky pro seniory. Kromě roušek přidávali ještě informační leták.

Beroun začal s dezinfekcí zastávek a laviček

V

dubnu Beroun objednal u společnosti Ave dezinfekci všech autobusových zastávek a laviček ve vybraných lokalitách. Jednalo se
o nejfrekventovanější místa ve městě, například na Velkém sídlišti nebo
v centru města. Takto ošetřené povrchy vydrží až 21 dní. Město připravuje
druhé kolo dezinfekce. n
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n První rouškovník se díky iniciativě Charity Beroun objevil na faře v Berouně.

n Rouškovník u Střední zdravotnické školy Beroun.

„Berounské“ rouškovníky splnily svůj účel

V

Berouně vyrostly dva rouškovníky. Ten první byl díky iniciativě Charity Beroun byl umístěn na berounské faře. Během několika týdnů si zde lidé
vyzvedli stovky šitých roušek. Poté, kdy byla největší poptávka po rouškách vyřešena, byl rouškovník odstraněn. Další rouškovník, jehož „plody“
ochránily stovky lidí, vznikl u Střední zdravotnické školy Beroun. Využívají ho především obyvatelé přilehlého sídliště. Žádný z rouškovníků by nemohl
plnit svůj účel nebýt těch, kteří se doma pustili do výroby roušek a těmi pak tyto specifické stromy zásobili. n

Úřední doba Městského úřadu

N

ouzový stav zasáhl i do
úřední doby Městského
úřadu v Berouně. Doporučujeme sledovat webové stránky
města
www.mesto-beroun.cz případně
si předem zavolat na
číslo
311 654 111,
kde zjistíte aktuální
situaci a úřední dobu
všech pracovišť. Dále
upozorňujeme, že oddělení občanských a řidičských
průkazů, cestovních dokladů
a evidence vozidel v budově
Policie v Tyršově ulici bude ve
stanovené úřední době vyřizovat pouze žádosti objednaných
klientů přes rezervační systém.
Mimo úřední hodiny bude

městský úřad uzavřen. U vchodu do budov městského úřadu
je k dispozici dezinfekce. Žádáme proto občany, aby si před
vstupem vydezinfikovali ruce, používali
roušky a dodržovali
odpovídající dvoumetrové rozestupy.
Věříme, že i nadále budou občané
osobně vyřizovat jen
nezbytně nutné záležitosti
a s úřadem komunikovat především e-mailem nebo telefonicky. Pokud nemáte spojení na
konkrétního úředníka, volejte
na tel. 311 654 111 nebo pište
na e-mail: podatelna@muberoun.cz. n

Sběrný dvůr v Berouně
se opět otevřel pro veřejnost

S

běrný Eko dvůr v areálu Ave ve Viničné ulici je od úterý 14. dubna
znovu otevřen pro veřejnost, ale ve speciálním režimu. Vedení berounské pobočky společnosti AVE tak vyšlo vstříc žádosti představitelů
města, kteří chtěli zajistit alespoň omezený provoz sběrného dvora pro
své občany. Eko dvůr je otevřen ve všední dny od 7:00 do 17:00, o víkendu je zavřeno.
Pro využití Eko dvora je nutné dodržovat následující pokyny:
n Do areálu AVE a Eko dvora má zakázán vstup kdokoli, kdo vykazuje
příznaky onemocnění nebo má nařízené karanténní opatření.
Pro vstup osob do areálu AVE a Eko dvora platí povinnost:
n mít zakrytá ústa a nos
n zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry
n vstoupit nebo vjet na Eko dvůr je možný pouze na základě pokynu
obsluhy Eko dvora
n řídit se pokyny obsluhy Eko dvora a provozním řádem zařízení
n zákaz vystupovat z vozidel mimo prostor Eko dvora
Dočasné opatření na Eko dvoře platí po dobu stavu nouze. n
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Trhy s farmářskými produkty
jsou zpět na Husově náměstí!

R

ozvolňování opatření v rámci nouzového stavu přineslo
možnost obnovit trhy s farmářskými produkty. Na Husovo náměstí
se proto opět od soboty 25. dubna vrátili trhovci, kteří prodávají
zeleninu, ovoce, sadbu, květiny,
vejce, maso, pekařské a cukrářské
výrobky prodávané pouze balené, košíkářské zboží, dezinfekční
prostředky, potřeby pro chovatele
a další zboží patřící do této kategorie. Stále je zakázán stánkový
prodej textilu, obuvi, hraček, domácích potřeb a podobně. Stán-

kový prodej je povolen od úterý do
soboty. V úterý se konají klasické
farmářské trhy, ve středu a v sobotu mohou na náměstí v rámci
klasických trhů prodejci s výše povoleným zbožím. Ve čtvrtek a pátek
je povolen prodej ovoce, zeleniny,
květin a sadby.
Pozn.: Tyto údaje jsou platné
k datu uzávěrky Radničního listu.
Vzhledem k aktuální situaci v ČR se
může nařízení měnit. Doporučujeme sledovat webové stránky města
www.mesto-beroun.cz a registrovat
se do Mobilního rozhlasu. n

Jak je to s placením poplatků za odpad a psy?

O

byvatelé Berouna mají možnost zaplatit poplatky za psy a komunální
odpad až do konce září. Podle městské vyhlášky je sice stanovena
splatnost místních poplatků do 31. května, město však v důsledku mimořádné situace poskytne na zaplacení ještě další čtyři měsíce navíc. Poplatky
doporučujeme hradit bezhotovostně bankovním převodem.
n POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Výše poplatku: 700 Kč/osoba
Datum splatnosti: 31. května (do 30. 9. 2020 bez sankcí)
Číslo účtu: 51-4855720247/0100
Variabilní symbol: (nemění se) zjistíte na poplatky@muberoun.cz, poplatky1@muberoun.cz, poplatky2@ muberoun.cz, tel.: 311 654 163 (169, 170)
n POPLATKY ZA PSA
Výše poplatku v bytovém domě: 1 000 Kč/první pes, 1 500 Kč/každý
další pes. Osoba starší 65 let: 200Kč/první pes, 300 Kč/každý další pes.
Výše poplatku v rodinném domě: 400 Kč/za každého psa. Osoba starší
65 let: 100 Kč/za každého psa.
Datum splatnosti: 31. května. (do 30. 9. 2020 bez sankcí)
Číslo účtu: 19-326131/0100
Variabilní symbol: (nemění se) zjistíte na poplatky@muberoun.cz, poplatky1@muberoun.cz, poplatky2@ muberoun.cz, tel.: 311 654 163 (169, 170)
Kancelář C 103, kde se administrativa poplatků vyřizuje, je umístěna v přízemí radnice na Husově náměstí naproti matrice. Platbu lze uskutečnit hotově na pokladně v přízemí radnice nebo převodem z účtu a složenkou. n
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Studenti nám píší: Coronáček

K

Milá pozornost pro ty, kteří pomáhají

S

ložité období, ve kterém se poslední týdny nacházíme, má i své světlé okamžiky. Jsou to chvíle, kdy se setkáváme s lidmi, kteří neváhají nabídnout pomoc. Pomáhají nezištně a některé z nich se proto město ve
spolupráci se společností Vinný košt rozhodlo odměnit milou pozorností. Tu
věnovali právě majitelé Vinného koštu Lucie a Jiří Vrtišovi, kterým chceme
touto cestou poděkovat za jejich úžasné gesto. Kromě dobrého, kvalitního
vína přivezli například zdravé sirupy z rakytníku, minerální vody, čaje a další.
Vedení města dary předalo těm, se kterými v posledních týdnech spolupracovalo na zajištění důležitých potřeb pro občany Berouna.
Společnost Vinný košt má k Berounu blízko, v sobotu 17. října na Husově
náměstí totiž plánuje připravit slavnosti vína. Všichni věříme, že se v tomto
termínu již všichni budeme moci na náměstí sejít a společně si připít. Pokud
byste rádi už dopředu některé z kvalitních vín ochutnali, můžete navštívit
e-shop www.vinnykost.cz. n

de se vzal, tu se vzal jeden
malý vir a ač byl malý, byl
plný síly. Už když jej tenkrát v inkubátoru vychovali, nechtělo se
mu být na jednom místě. Byl to
takový neposeda, co chtěl cestovat, a tak jej umístili do jednoho
bambusového lesa a udělali jej neškodným. Jak si tam žil a povídal si
se zvířátky, která si tuze moc spolu
s přírodou stěžovala na chování
lidí, rozhodl se učinit krok, učit
lidstvo tak, aby jej změnil. Sebral
všechny učebnice, které mu chytrý
myšák přinesl. Každý den studoval
jak houslový virtuóz až jednoho
dne zjistil, že rozumí lidem, a že ví
jak se jim ukázat.
Poprosil tedy svého blízkého kamaráda hada Adama, který jej vzal
pod svou ochranu, obětoval se pro
dobro přírody a vyrazil na tržnici.
Jenže lidi jsou mazaní a umí se vyhnout hadímu kousanci.
A tak poprosili tetičku slípku,
která se čepýřila ve vedlejší kleci.
Had byl samozřejmě jemný, bylo to
pro dobro. Všichni si libovali a jen

Činnost Krizového štábu ORP Beroun aneb co se podařilo
dokončení ze strany 1
n Pro děti zdravotníků, hasičů, policistů, sociálních pracovníků a dalších
vymezených skupin město dříve,
než tento krok nařídil kraj, otevřelo
v nouzovém provozu Mateřskou školu Pod Homolkou pro děti od 3 do 6
let a 2. ZŠ a MŠ Preislerova ulice pro
děti od 7 do 10 let.
n Ve spolupráci s řediteli škol se
podařilo zorganizovat zápisy do
všech čtyř berounských základních
škol, tentokrát bez dětí.
n V první dubnové dny proběhlo čištění a dezinfekce všech 37
autobusových zastávek a nejvytíženějších laviček v centru města,
na sídlišti před bývalou Hvězdou,
na Husově náměstí a u vlakového
a autobusového nádraží. Ochranný
povrch vydrží až 21 dní.
n Rada města odsouhlasila slevu
z nájemného/pachtovného ve výši
100 % měsíčního nájmu po dobu
tří měsíců (březen, duben, květen 2020), a to z pozemků a objektů
v majetku města Beroun.
n Od 8. dubna rozlévali členové
krizového štábu občanům ve vymezených dnech dezinfekci.
n Lidé mohli využít svozu objemného a nebezpečného odpadu o víkendu 4. a 5. dubna. Město také vyjednalo obnovení provozu sběrného
dvora.
n Městský úřad Beroun vybavil
ochrannými pomůckami a dezin-
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fekčními prostředky všechny zaměstnance, aby mohli v omezeném
režimu plnit nejnutnější požadavky
občanů.
n Od 20. dubna se rozšířily úřední
hodiny pro veřejnost. U vstupů do
budov městského úřadu byly instalovány dezinfekce na ruce. Zaměstnanci úřadu byli pro styk s veřejností vybaveni ochrannými prostředky.
n Tajemnice krizového štábu vydala
obcím ve správním obvodu Berouna
přes 4000 l dezinfekce.
n Díky dobrovolníkům, kteří šijí
a nosí roušky, může městská policie
rozdávat ochranné pomůcky i bezdomovcům a lidem bez ochrany
obličeje.
n Obyvatelé Berouna mají možnost
zaplatit poplatky za psy a komunální odpad až do konce září. Podle
městské vyhlášky je sice stanovena
splatnost místních poplatků do
31. května, město však v důsledku
mimořádné situace poskytne na zaplacení ještě další čtyři měsíce navíc.
Poplatky doporučujeme hradit bezhotovostně bankovním převodem.
n Město Beroun ve spolupráci
s Centrem na podporu integrace cizinců nabízí na svých internetových
stránkách možnost stažení nejdůležitějších informací o koronaviru
a platná nařízení vlády v několika
jazycích např. ve vietnamštině, ukrajinštině či angličtině.
n Průběžně informujeme veřejnost,

kde mohou získat roušky, ať již na
berounských rouškovnících, nebo
u místních obchodníků.
n Krizový štáb rozhodl o konání farmářských trhů.
n Vybraná sportoviště a dětská hřiště se postupně otevírají za zpřísněného provozu. Na jednotlivých
hřištích jsou instalovány informační
cedule s pokyny dodržování bezpečnosti v nouzovém stavu. n

vyhlíželi, kdo si coronáčka vezme
domů a kdo bude prvním učedníkem nového učitele národů. A že je
lidstvo trochu „blbější“, netrvalo
dlouho a byl do tematického plánu
zavlečen celý svět. Může to působit
těžce, že by jeden učitel mohl učit
celý svět, ale už tomu tak je. Coronáček začal učit, zalezl si do lidí
a ukazoval jim názorně stavy dušnosti, stejně tak jak se dusí příroda. Příroda žasla, jak rychle si lidé
odpustili lodní dopravu, leteckou
dopravu, zbytečné cesty automobily, jak najednou šlo omezit tu
„smradlavou výrobu“ a jak najednou k životu bylo potřeba jen, nebýt nemocný”, vymizelo:,to chci”,to
potřebuji”,bez toho nemohu žít”.
Najednou ani peníze nic neznamenaly, lidstvo si uvědomilo,
že peníze a konzum jsou jen iluzí,
kterou se celý život živíme a je nám
předkládána. A nejen tím, dusíme
se i zbytečnými slovy.
Coronáček nám jen chtěl ukázat, že k životu stačí zdraví, že nepotřebujeme drahé domy a drahá
auta, že telefony za desetitisíce jsou
v podstatě úplně k ničemu. Svou
pýchou a namyšleností přehlížíme
to jediné, co k životu potřebujeme,
Přírodu. Protože pokud nepochopíme, co se nám příroda za poslední
měsíce extrémními suchy, požáry, větry, povodněmi a nemocemi
snaží říci, odejde a všude budou
jen pouště a my zhyneme v pozdním uvědomění ve svých drahých
domech s iPhony a velbloudími
kožichy… Adam Hrdina, student
2. ročníku SZŠ Beroun n

Okénko partnerských měst
n Ačkoli jsou hranice zavřené, přátelství mezi partnerskými městy přetrvává i v této náročné době. Starostové partnerských měst Beroun – Goslar –
Brzeg si vzájemně popřáli k Velikonocům. Velkou radost pak starostce Soně
Chalupové udělal dopis z německého Goslaru, který zaslal starosta Oliver
Junk společně s radním Burkhardem Siebertem a který přišel v češtině!
Výňatek z dopisu vám nyní přinášíme:
Vážená paní starostko,
nacházíme se v těžké době. Koronavirus nás všechny zneklidňuje
a ochromuje chod celé naší společnosti. Ještě začátkem letošního roku
si nikdo z nás neuměl představit, do jaké situace se během pár měsíců
dostaneme, a jak moc se bude muset celá naše společnost omezovat a jak
tato situace zasáhne a změn náš dosavadní život.
Doufáme, že se Vám i Vašim blízkým daří dobře a že je situace v Berouně, v rámci možností, dobrá.
Právě v těchto těžkých časech ještě s větší intenzitou vzpomínáme na
naše přátelství, na přátelství mezi našimi městy, našimi občany, sdruženími a institucemi. Myslíme na všechnu tu krásnou a harmonickou dobu, na
všechny naše společné projekty a akce. Jsme si jistí, že všichni společně
tuto mimořádnou situaci zvládneme a že se opět co nejdříve budeme moci
vrátit k normálnímu životu!
Oliver Junk			
Starosta města Goslar		

Burkhard Siebert
První radní města Goslar
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n Skauti na srazu dobrovolníků připravených k distribuci roušek a informačních letáků pro seniory města Beroun.

Pomoc potřebným je nejdůležitějším posláním Charity

Ř

íká se: „V nouzi poznáš přítele“ a je tomu skutečně tak.
Každá krize prověří, jací jsme, kdo
dokáže v těžké chvíli nemyslet jen
na sebe a s kým se, jak se říká, dá
vyjít i do nečasu. Ne jinak tomu je
i nyní, kdy opatření na zvládnutí
epidemie nové infekce dopadla na
celou společnost.
Charita Beroun se od začátku
všech opatření snažila pomoci Berounu se vším, co bylo zapotřebí.
Zorganizovala pomoc několika
desítek dobrovolníků, aby pomohla se vším, co bylo pro ohrožené
občany města, zejména pak pro
seniory, potřeba vykonat. „V naší

šicí dílně, zavřených obchůdcích
i v některých našich službách jsme
našili více jak dva tisíce roušek,
které jsme rozdávali lidem, městu
jsme pomohli roznést a seniorům
do jejich domovů doručit více jak
3,5 tisíce zásilek s rouškami a informačními letáky pro lepší zvládnutí situace, která na mnohé dost
dopadala. V každodenní koordinaci s odborem sociálních věcí jsme
zajišťovali pro osamělé seniory
donášku nákupů, léků či jiných
potřeb. Jsem proto rád, že jsme
i mimo naši každodenní sociální
práci v našem regionu pomohli
v této těžké a pro mnohé náročné

situaci těm, kteří to nejvíce potřebovali. Moc bych chtěl i touto cestou svým kolegyním a kolegům,
stejně jako desítkám dobrovolníků
a skautů, kteří nám přišli na pomoc, poděkovat. Jsem rád, že se
nám i tentokrát podařilo dostát
našemu poslání, kterým je pomoc
potřebným,“ řekl k aktivitám Charity Beroun její ředitel Petr Horák.
Charita Beroun ve svých aktivitách ovšem nepřestává. „Oslovili
jsme různé dárce a spolupracující
společnosti, aby nám pomohli
i s následky této epidemie. Již
koncem dubna bychom například
měli mít k dispozici zásobu jídla

pro matky samoživitelky a jejich
děti, které se díky této krizi dostaly do existenčních problémů.
V tomto nám částkou 800 tisíc
pomohou firmy Microsoft a Skype, s jejichž dobrovolníky během
roku spolupracujeme. V našem
snažení nás již podpořily také
místní firmy Tipsport, GZ Media,
realitní kancelář Remax nebo Apokork, kterým děkujeme za účinnou
a rychlou pomoc, stejně jako obci
Svatý Jan pod Skalou či Svatojánské společnosti z.s. a dalším soukromým dárcům. Moc si všech
těchto regionálních patriotů vážíme,“ dodal Petr Horák. n

Knihovna za zavřenými dveřmi…

K

nihovna je sice z nařízení vlády pro veřejnost od 12. března
uzavřena, za jejími zdmi však nadále probíhá rozmanitá
činnost. Samozřejmostí je příprava novinek z fondu knih, audioknih i společenských her (nedávno dorazila nová várka pro
oblíbený Klub hráčů!) a též probíhají běžně „neviditelné“ knihovnické práce jako opravy a obalování knih, barevné značení
pro snazší orientaci ve fondu, přesun nepůjčovaných knih do
skladu a těch opravdu hodně dlouho nepůjčovaných k odpisu.
E-knihy jsou tu pro vás
Připomínáme, že nadále zpřístupňujeme e-knihy – pro neregistrované čtenáře zejména klasickou
literaturu z fondu Městské knihovny v Praze, pro registrované čtenáře
pak z široké nabídky firmy Palmknihy. Seznam dostupných e-knih naleznete v našem katalogu https://
katalog.knihovnaberoun.cz/.
Akce v náhradních termínech
Na jaro jsme pro vás měli připravenou spoustu zajímavých akcí.
Některé se uskutečnily virtuálně
(ty pod hlavičkou Církve bratrské
a Českobratrské církve evangelické). U všech ostatních pracujeme
na domluvení podzimních termínů. Ani účastníci kurzů trénování
paměti či genealogie nebudou

www.mesto-beroun.cz

ochuzeni a vše proběhne v náhradních termínech.
Připravujeme řadu novinek
Chystáme pro vás též přehledné
rozcestníky, abyste při další návštěvě u nás nebloudili. Kolegyně, které
dlouhodobě spolupracují se školami, připravují besedy na nová témata a tipy na čtení jak pro děti, tak pro
pedagogy či rodiče. Zároveň intenzivně plánují velkou soutěž na druhou polovinu roku se slavnostním
zakončením v prosinci. Díky dotaci
Ministerstva kultury jsme zakoupili
projekční systém na oddělení pro
děti, který zjednoduší a zkvalitní
promítání prezentací či videoukázek. V této souvislosti zvažujeme od
září též ve spolupráci s městským
kinem zahájení filmového klubu.

Zajímavé čtení v časopisu
Okamžik
Průběžně pracujeme na našem
měsíčníku Okamžik, kde vedle
tipů na zajímavé čtení, poslech
či hraní naleznete i informace
o novinkách v knihovně, v kultuře i vzdělávání, pozvánky na akce
a ohlédnutí za těmi úspěšnými,
rozhovory se zajímavými osobnostmi našeho regionu a mnoho
dalšího. Všechna čísla jsou k dispozici on-line na adrese: https://
www.knihovnaberoun.cz/zpravodaj/
Knihovny se pro veřejnost otevřely opět v pondělí 27. dubna. Pro

aktuální informace sledujte, prosíme, naše webové stránky. Těšíme
se brzy na shledanou! n
Situace na knižním trhu
Situace na knižním trhu je
bohužel den ode dne složitější,
vzhledem k narůstajícím finančním ztrátám se zastavuje příprava a vydávání nových knih. Proto,
můžete-li, knihy kupujte, ideálně
přímo u nakladatelů. Nevíte,
které stojí za to? Pak mrkněte do
našeho Okamžiku či projděte recenze na portálech www.cdbd.cz
či www.databazeknih.cz.
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Duben v Berouně
v době karantény

n Velikonoce jsme všichni tentokrát prožili netradičně. Ale možná díky této
situaci vznikne nová tradice. Vedení města Beroun totiž chtělo velikonoční
svátky lidem v mezích možností zpestřit, a tak se spojila s řezbářem Janem
Viktorou. Ten během několika dní pro město Beroun vyřezal velikonočního
zajíčka, který spolu s dvěma ovečkami ozdobil Husovo náměstí.

n Restaurace musely v březnu uzavřít své provozy, řada z nich ale nabízela
alespoň jídlo s sebou. To je i případ většiny restaurací v Berouně, a to nejen
těch na Husově náměstí.

n S nedostatkem roušek pomáhali v prvních dnech a týdnech i jednotliví
živnostníci. Například prodejci kebabu v ulici Karly Machové dávali lidem
roušky zdarma.

n O společné bohoslužby přicházejí
v době nouzového stav i věřící. Díky
moderním technologiím se ale mohou připojit přes internet. Přesně takový způsob komunikace zvolil i farář Českobratrské církve evangelické
v Berouně Mikuláš Vymětal.

n Roušky, dezinfekce, jednorázové rukavice. O toto zboží je v posledních
týdnech v lékárnách největší poptávka. Lékárníci proto už na dveře umisťují
cedule s informacemi, které zboží nemají skladem.

n V komorním složení se tentokrát uskutečnila pietní vzpomínka na berounského legionáře Josefa Jonáše, který položil svůj život v I. světové válce.
Starostka Soňa Chalupová s místostarostou Michalem Mišinou položili věnec k jeho bustě, která je umístěna v atriu radnice.

www.mesto-beroun.cz

n Květinářství na Husově náměstí
zvolilo originální prodej. Vázy s řezanými květinami nechalo na parapetu i s cenovkou a kasičkou.
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n Celkový pohled.

n Místo ke grilování.

Představujeme studii parku
u střední zdravotnické školy
Revitalizace prostoru slibuje reprezentativní vzhled a chybět nebudou ani odpočinkové zóny

P

řípravy na revitalizaci parku
v ulicích Plzeňská x Košťálkova se posunuly rychle dopředu.
Město Beroun má již k dispozici
studii, kterou vám nyní představujeme. Atelier LIVING IN GREEN,
který zpracoval studii nového parku, vycházel z požadavků města.
„Hlavními cíli nového parku je
pozvednout reprezentativní funkci
prostoru jako jednoho z hlavních
vstupů do města, navrhnout úpravu tak, aby byla atraktivní během
celé vegetace, respektovat stávající živelné stezky v hlavních trasách
pěších cest a zobytnit prostor na
západní straně budovy umístěním
odpočinkových míst s grily a pří-

slušným mobiliářem,“ uvedl místostarosta Michal Mišina.

n Park počítá s odpočinkovými plochami.

První část revitalizace parku
chce vedení města uskutečnit
ještě v letošním roce. Půjde především o úpravu a sázení stromů.
Stavební a další parkové úpravy

přijdou na řadu v dalším období.
Město navíc hledá vhodné
možnosti spolufinancování. Projekt revitalizace parku zaslalo do
participativního rozpočtu Středočeského kraje, z toho byl ale
vyloučen. „S Atelier LIVING IN
GREEN nesouhlasíme, ale nedá
se nic dělat. Nicméně není to jediná cesta, jak můžeme finance
na realizaci tohoto záměru získat.
Hledáme nyní vhodné dotační
tituly. Revitalizaci parku ale chceme uskutečnit i v případě, kdy
bychom žádnou dotaci nezískali
a museli celý projekt realizovat
z městského rozpočtu,“ dodal Michal Mišina. n

Alej podél Plzeňské

P

rojekt parku u střední zdravotnické školy byl sice pro
participativní rozpočet Středočeského kraje zamítnut, přesto se díky
spolupráci s Adamem Voldánem
podařilo zařadit jiný projekt, který
počítá s výsadbou stromořadí kaštanů, kterým se uzavře rekonstrukce ulice Plzeňská. Stromořadí bude
vysázeno do travnatého pásu mezi
cyklostezku a hlavní silnici. Tento
projekt se dostal do dalšího kola
a nyní bude záležet na občanech,
zda se díky internetovému hlasování podaří nasbírat dostatečný
počet hlasů, aby Středočeský kraj
tuto akci finančně podpořil.
Dalším projektem z katastru
města Beroun je obnova Brdatek –
vybudování tůní a lávek. Projekty
můžete podpořit svým hlasem
www.mujkraj.kr-stredocesky.cz.
Hlasování bude probíhat od 16. 5.
do 15. 6. n

n Cesta podél ulice Mládeže.

n Pohled k budově střední zdravotnické školy.

n Posezení u nové mlatové cesty.

n Prostor k odpočinku a grilování.

www.mesto-beroun.cz
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Rehabilitační nemocnice Beroun
postupně uvolňuje omezení
Pandemie koronaviru COVID 19 zasáhla i do provozu nemocnice, nyní však dochází k postupnému uvolňování omezení.

Stále však platí zvýšená kontrola
příchozích a zákaz návštěv
Pro zajištění větší bezpečnosti pacientů i zaměstnanců vybudovala nemocnice
u vstupu třídicí stan. Všichni, kdo vcházejí

do areálu nemocnice musí projít základní
zdravotní prohlídkou, která má za cíl oddělit pacienty s podezřením na infekci COVID-19.
Ve stanu platí zákaz sundávání roušek i dodržování dostatečných rozestupů. Dobrovolníci z řad studentů lékařských fakult provádějí
s příchozími pacienty dezinfekci rukou a změření teploty. Zároveň je s pacienty sepsán dotazník.
V areálu nemocnice byl vybudován i expektační stan u bočního vchodu pavilonu C. Do
tohoto stanu jsou případně umístěny osoby,
které přijdou do nemocnice a vykazují podezření na infekci COVID 19. Zde, mimo budovu
nemocnice, je vyšetřují lékaři.
V případě, že se cítíte nemocní a máte
příznaky respiračního onemocnění jako
je kašel a teplota, nevstupujte do nemocnice a řešte situaci bez přímého kontaktu
s lékařem. Telefonicky kontaktujte svého
praktického lékaře nebo tel. č. 112 či 1212,
kde se s vámi domluví na dalším postupu.

On-line poradny
Aby klienti nemocnice nezůstali bez pomoci, připravila nemocnice hned dvě on-line
poradny.
Rehabilitační poradna
Díky poradně na webových stránkách nemocnice se s vámi může spojit fyzioterapeut
a poradit vám s aktuálním problémem. Stačí
do formuláře stručně popsat váš problém,
připojit svůj telefon a fyzioterapeut vás v nebližším možném čase kontaktuje.
Psychologická poradna
Prostřednictvím aplikace Skype můžete
kontaktovat přímo nemocničního psychologa.

www.mesto-beroun.cz

Oslovit ho můžete na e-mail: jancok@nember.
cz či zavolat do ordinace na tel.č.: 311 745 228,
případně prostřednictvím již zmiňované aplikace Skype. Zde jej můžete vyhledat zadáním
Marek Jančok online psych. (zadávejte i s tečkou za zkratkou „psych“). K dispozici vám
bude každé úterý, pátek a sobotu od 7:00 do
15:00 hod.
Poradit vám pracovníci nemocnice mohou
v případě, že:
- jste pacientem, či jste někdy navštívil/a RNB
(existuje záznam o vaší zdravotní historii)
Aktuální informace o uvolňování omezení najdete na webových stránkách:
www.nemocnice-beroun.cz.
Rehabilitační nemocnice Beroun n

Zubní pohotovost
n 1. 5. MUDr. Vladimíra Veselá, Beroun, Švermova 1591, tel.: 601 371 200
n 2.–3. 5. MUDr. Dagmar Vrbová, Beroun, Talichova 825, tel.: 311 624 375
n 8. 5. MUDr. Iva Závorová, Žebrák, Pacovského
277, tel.: 311 533 447
n 9.–10. 5. MUDr. Marie Zímová, Hostomice,
Tyršovo nám. 225, tel.: 311 583 140
n 16.–17. 5. MUDr. Juliia Asina, Beroun, Plzeňská 32/22, tel.: 311 513 313
n 23.–24. 5. MUDr. Martin Fiala, Beroun, Holandská 123, tel.: 728 961 496
n 30.–31. 5. MUDr. Jana Besserová, Beroun,
Mládeže 1102, tel.: 311 625 765
Pohotovostní služba je v době od 8:00 – 11:00
Pokud bude některá ordinace z důvodu koronaviru zavřená, mají stomatologové za povinnost
vyvěsit na dveře oznámení, kde pacienti najdou
jinou pohotovost, kde budou ošetřeni. n
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Stavby v Berouně pokračují i v době nouzového stavu

V

Kollárově ulici na Malém
sídlišti na přelomu března
a dubna začala poslední etapa
rekonstrukce. Podle smlouvy
stavební práce měly být dokončené v polovině května, vše
se ale podařilo dokončit už ke

konci dubna. Jak stavební práce
dokazují, koronavirus život ve
městě nezastavil. Plánované stavební akce, které lze s ohledem
na nařízení vlády realizovat,
probíhají.
Nejedná se jen o zmíněnou

n Slavnostní otevření zrekonstruované Kollárovy ulice.

opravu ulice, ale stavební ruch
se nezastavil ani na přístavbě na závodské základní školy
a v rámci možností pokračuje
například rekonstrukce venkovního bazénu na Velkém sídlišti.
Stavební práce na bazénu sice

n V areálu koupaliště už dostává reálné obrysy i dětské brouzdaliště.

Zápis dětí do MŠ v Berouně pro školní rok 2020/2021

N

a základě platných nařízení
vlády spojených s pandemií
virového onemocnění bude zápis
probíhat v jednotlivých mateřských
školách bez PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ
a ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ. Přihlášky lze podat od 8. května do
14. května 2020. Informace o dílčích
termínech a variantách podání se
mohou v závislosti na možnostech
jednotlivé mateřské školy lišit. Tyto
informace naleznete na internetových stránkách mateřských škol
Varianty podání přihlášek:
n Zákonný zástupce prostřednictvím internetových stránek konkrétní školy vyplní elektronický
formulář, a pokud disponuje dato-

O otevření mateřských
škol rozhodnou radní
6. května

O

tevření mateřských škol
zřizovaných městem Beroun projedná rada města na
svém příštím zasedání, které se koná 6. května. Vedení
města Beroun řeší kritéria,
za kterých by se mohly děti
do mateřinek vrátit. O těchto
kritériích v současnosti jednají zástupci odboru školství
a volnočasových aktivit Městského úřadu Beroun společně
s vedením mateřských škol
a Okresní hygienickou stanicí
Beroun. n

www.mesto-beroun.cz

vou schránkou nebo elektronickým
podpisem, přiloží povinné přílohy
a plně elektronicky odešle.
n Pokud nemá datovou schránku
ani elektronický podpis, vyplní
elektronicky žádost na stránkách
školy, vytisknete ji, a buď pošle poštou včetně všech povinných příloh,
nebo doručí osobně do prostor školy, kde bude připravena schránka,
do níž lze přihlášku vhodit;
n Zákonní zástupci, jež nemají
možnost si přihlášku elektronicky
vyplnit a vytisknout, se mohou po
dohodě s ředitelem školy dohodnout na osobním vyplnění přihlášky
přímo v prostorách školy.
Povinné přílohy přihlášky
n Kopie rodného listu dítěte
n Kopie očkovacího průkazu dítěte
n Čestné prohlášení o trvalém bydlišti dítěte

Kontakty
na mateřské školy
n Mateřská škola Pod Homolkou www.mspodhomolkou.cz, tel.: 311 621
769, 311623017
n Mateřská škola Vladislava Vančury (včetně detašovaného pracoviště
Zavadilka)
https://ms-slunicko-beroun.cz,
tel.: 311 623 487
n Mateřská škola Vrchlického www.materskeskolky.cz/nskolka.
php, tel.: 311 621 889
n Mateřská škola, Drašarova 1447
(včetně detašovaného pracoviště
Bezručova)
https://duhovaskolkaberoun.cz/,
tel.: 311 621 707
n Mateřská škola, Tovární - http://
www.mstovarni.cz, tel.: 311 622 872
n 2. základní škola a mateřská škola, Preislerova - https://www.2zsberoun.cz, tel.: 776 894 493 n

Zápis do MŠ pro děti s kombinovaným postižením

D

ětský domov a mateřská škola Beroun se sídlem v ulici
Mládeže 1102/8, Beroun pořádá
zápis dětí do mateřské školy na
školní rok 2020 – 2021. Zápis se
uskuteční od 2. do 16. 5. Více informací na www.ddmsberoun.cz
MŠ je součástí Dětského domova pro děti s kombinovaným
postižením. Přijímáme k denní
docházce děti s kombinovaným
postižením a děti s narušenými komunikačními schopnost-

nabraly mírné zpoždění, které
zapříčinil nouzový stav a nedostatek pracovníků. Přesto stavba
pokračuje dále. V druhé polovině dubna se začalo s pokládkou
dlažby, dorazil už i tubus a kovová konstrukce pro tobogán. n

mi. Nabízíme komplexní péči
v bezbariérovém prostředí,
individuální přístup zohledňující specifické potřeby dětí a diagnostickou podporu Speciálně
pedagogického centra (SPC),
které je součástí zařízení. SPC
poskytuje poradenské, ambulantní logopedické a jiné služby
rodičům a všem, kteří se starají,
pečují o děti s výše uvedeným
zdravotním postižením.
Jana Müllerová, ředitelka n

Probíhá jarní deratizace
n Pravidelná deratizace, jejímž
účelem je snížit počet populací
hlodavců ve městě, spočívá v kladení kapslí s účinnou látkou do
míst největšího výskytu hlodavců,
tedy zejména do děr na travnatých
plochách, do kanálů a silničních
vpustí. V této době je velmi důležité, aby majitelé domácích zvířat
nepouštěli své psy, kočky, případně
fretky volně bez dohledu na veřejná prostranství, protože by mohli
návnadu objevit a pozřít. Deratizace potrvá do 20. května. n

V září se otevře
devět tříd
pro prvňáčky

Č

tyři základní školy zřizované
městem Beroun evidují po
zápisech do prvních tříd 263 dětí.
Vzhledem k možným odkladům
by v září mohlo do prvních tříd
nastoupit 229 prvňáčků. V Berouně by se tak otevřelo devět prvních tříd, což je o jednu méně než
v loňském roce. Tehdy ale nastoupilo o 26 dětí více, než se předpokládá pro následující školní rok.
Tři první třídy se otevřou
v Jungmannově ZŠ a na 2. ZŠ
a MŠ Preislerova, se dvěma třídami prvňáčků počítá ZŠ Wagnerovo
náměstí a jednu třídu otevře ZŠ
Beroun – Závodí. n
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 13. 3. 2020
RM bere na vědomí informaci o aktuální situaci související s nepříznivým vývojem epidemiologické situace v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19
způsobeného novým koronavirem.
RM souhlasí ve smyslu § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, s dočasným přerušením provozu mateřských škol zřizovaných městem Beroun s účinností od 17. března 2020 do
odvolání, s výjimkou Mateřské školy Pod Homolkou 1601, Beroun, která bude
otevřena pro děti zaměstnanců složek integrovaného záchranného systému,
poskytovatelů zdravotních služeb a jejich zaměstnanců a poskytovatelů pečovatelských služeb a jejich zaměstnanců poskytujících pečovatelskou službu, kteří
mají trvalý pobyt nebo vykonávají práci na území města Beroun.

RM souhlasí s rozšířením plnění nad rámec smlouvy o dílo „stavební úpravy
venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti“ a následným vypracováním
Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.
RM bere na vědomí rezignaci MUDr. Kateřiny Táborské a Mgr. Pavla Veselého na
funkci členů Komise pro kulturu a kulturní dotace.
RM jmenuje členkami Komise pro kulturu a kulturní dotace Bc. Michaelu Škeříkovou a paní Romanu Chvátalovou.
RM bere na vědomí informaci o petici za zachování zdravých stromů a dřevin
na sídlišti Hlinky v Berouně ze dne 24. 2. 2020 a odpověď starostky města ze
dne 26. 2. 2020 na tuto petici a doporučuje ZM přijmout obdobné usnesení.
RM bere na vědomí Souhrnnou zprávu o stížnostech a peticích za rok 2019
předloženou tajemníkem MěÚ Beroun.

RM ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit informovat o přijatém usnesení všechny městem Berounem zřizované mateřské školy a vytvořit
metodiku pro příjem dětí do Mateřské školy Pod Homolkou 1601.

RM odvolává pana Ing. Alberta Červenku, vedoucího odboru dopravy a správních agend z funkce člena komise dopravy a jmenuje pana Mgr. Miroslava Jerlinga členem komise dopravy.

RM žádá ředitelky mateřských škol zřizovaných městem Beroun o respektování
tohoto stanoviska rady města a ukládá tiskové mluvčí města informovat neprodleně o tomto usnesení.

RM bere na vědomí informaci o tom, že Městský úřad Beroun jako správce
místních poplatků nebude zvyšovat z důvodu nezaplacení ve lhůtě splatnosti
místní poplatek ze psů a místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok
2020 zaplacené do 30. 9. 2020.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 25. 3. 2020
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 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 předloženého návrhu, kterým se upravuje předmět a cena
díla. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto
usnesení.
RM schvaluje účetní závěrku Městské knihovny Beroun, Městského kulturního
centra a Domova penzionu pro důchodce Beroun za účetní období roku 2019
a souhlasí s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření těchto organizací za
rok 2019 do fondů, dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v předloženém znění. RM
ukládá vedoucí finančního odboru seznámit ředitele příspěvkových organizací
se schválením účetní závěrky za rok 2019.

RM v působnosti valné hromady bere na vědomí informaci o záměru společnosti
Berounská provozní s. r. o. odprodat ze svého vlastnictví osobní vozidlo tovární
značky Škoda Fabia Combi II.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 8. 4. 2020
RM souhlasí s navýšením běžných výdajů v rozpočtu města na rok 2020 o částku 2 450 000 Kč z důvodu zvýšených výdajů v rámci paragrafu 5213 - krizové
řízení, nákup pomůcek a doporučuje ZM schválit tuto změnu v úpravě rozpočtu
na rok 2020.
RM souhlasí se zásadami rozdělování ochranných pomůcek dle návrhu krizového štábu ORP Beroun a ukládá vedoucí finančního odboru předložit návrh
úpravy rozpočtu k projednání zastupitelstvu města.

RM bere na vědomí zápis ze zasedání Komise pro kulturu a kulturní dotace Rady
města Beroun ze dne 25. 2. 2020.

RM bere na vědomí informaci o zhodnocení slavnostního předávání cen audiovizuální tvorby za uplynulý kalendářní rok TRILOBIT 2020.

RM schvaluje Plán práce Komise pro kulturu a kulturní dotace pro rok 2020
v radou města upraveném znění.

RM souhlasí s poskytnutím dotace na akci s původním názvem „Berounský
MTB Maraton“ ve změněném termínu dne 18. 7. 2020 a se změněným názvem
„Bikemaraton Beroun České spořitelny“.

RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením Smlouvy o spolupráci při realizaci
společného projektu „Letorosty Beroun – Králův Dvůr“ mezi městem Beroun
a městem Králův Dvůr v předloženém znění a s uzavřením darovací smlouvy
mezi městem Beroun jako dárcem a městem Králův Dvůr jako obdarovaným
v předloženém znění. RM ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání
ZM a v případě schválení Smlouvy zastupitelstvem zajistit její uzavření a následně uzavření darovací smlouvy.
RM bere na vědomí informaci o průběhu XXXVII. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun konaného ve dnech 6. 10. až 12. 11. 2019.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Beroun jako půjčitelem a Charitou Beroun jako vypůjčitelem v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění uzavření smlouvy o výpůjčce.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 19. 12. 2013 a dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových
prostor ze dne 27. 1. 2014 mezi městem Beroun jako půjčitelem a příspěvkovou
organizací Městské kulturní centrum Beroun jako vypůjčitelem v předloženém
znění. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM doporučuje ZM souhlasit s podáním písemné žádosti města Beroun na ČR
- Správu železnic, státní organizace o bezúplatný převod pozemků p. č. 2247/5,
p. č. 2247/6, p. č. 2247/9, p. č. 2247/10, p. č. 2247/11 vše v k. ú. Beroun do
vlastnictví města Beroun a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit
přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM bere na vědomí prodloužení nájemní smlouvy ze dne 10. 3. 1995, ve znění
dodatku č. 1 ze dne 15. 7. 2014 se společností Penny Market s. r. o o pět let,
s platností do 16. 12. 2025.
RM souhlasí s napojením Obytného souboru Beroun - Jižní svahy dle projektové dokumentace z 08/2019 na stávající komunikaci p. č. 2539/1 v k. ú.
Beroun. RM pověřuje vedoucího odboru majetku a investic Městského úřadu
Beroun vyznačit souhlas města Beroun jako vlastníka dotčeného pozemku
na uvedeném katastrálním situačním výkresu a ukládá mu zajistit realizaci
tohoto usnesení.

www.mesto-beroun.cz

RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím dotace z rozpočtu města Beroun ve
výši 150 000 Kč na akci „Bikemaraton Beroun České spořitelny“ konanou dne
18. 7. 2020, jejíž pořadatel je Kolo pro život, z. s. a s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Beroun.
RM souhlasí s poskytnutím Záštity města Beroun nad akcí se změněným názvem „Bikemaraton Beroun České spořitelny, a ukládá vedoucí odboru školství
a volnočasových aktivit zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto
usnesení na jednání ZM a zajistit zpracování a předání Záštity města Beroun
nad touto akcí.
RM bere na vědomí zpětvzetí žádosti Ing. Ondřeje Šnaidaufa o poskytnutí dotace z rozpočtu města Beroun na rok 2020 na akci Reprezentace města na Světovém poháru amatérů v hokeji v Kanadě z důvodu, že v souvislosti s nepříznivým
vývojem epidemiologické situace a výskytu onemocnění COVID-19 způsobené
novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 nejen v Evropě, byla výše uvedená
akce zrušena.
RM ruší bod 9. svého usnesení č. 50/36/RM/2020 I. ze dne 19. 2. 2020 a bod
II. tohoto usnesení.
RM souhlasí s poskytnutí finanční dotace na „Dopravní výchovu a využití
dětského dopravního hřiště“ z rozpočtu města Beroun v roce 2020 ve výši
20 000 Kč státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu
a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí, v předloženém znění.
RM ukládá vedoucímu odboru dopravy a správních agend zajištění realizace
tohoto usnesení.
RM souhlasí s přenecháním užitkového vozidla tovární značky Ford Transit VAN L3
do bezplatného užívání příspěvkové organizaci Městské kulturní centrum Beroun
a s uzavřením smlouvy o výpůjčce na dobu určitou pěti let mezi městem Beroun
jako půjčitelem a Městským kulturním centrem Beroun jako vypůjčitelem.
RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemku p. č. 2129/5 v k. ú. Beroun
z vlastnictví města Beroun do vlastnictví společnosti KOS WIRE EUROPE s. r. o.
za celkovou kupní cenu 12 450 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.
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RM souhlasí se slevou z nájemného/pachtovného ve výši 100% měsíčního nájemného/pachtovného po dobu tří měsíců (březen, duben, květen 2020) z důvodů ztížených podmínek souvisejících s nepříznivým vývojem epidemiologické
situace v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeného novým
koronavirem v uvedených případech a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic seznámit jednotlivé nájemce/pachtýře s usnesením rady města a zajistit
uzavření dodatků k příslušným smlouvám.
RM ruší část usnesení č. 718/94/RM/2018, bod III.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 8. 2019 na
veřejnou zakázku „Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně na Velkém
sídlišti“ uzavřené se zhotovitelem INVESSALES, spol. s r. o. v předloženém znění,
jehož předmětem je změna předmětu, ceny a doby provádění díla a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit plnění tohoto usnesení.
RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „Zateplení MŠ
Tovární ve městě Beroun“ a jmenuje pro výše uvedenou veřejnou zakázku hodnotící komisi a náhradníky členů této komise. RM ukládá vedoucímu odboru
majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
RM bere na vědomí předloženou Informaci o připravenosti údržby zeleně v sezóně 2020.
RM bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Hostim konané dne 4. 3. 2020.
RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 60 000 Kč od Středočeského
kraje za 1. místo v soutěži „My třídíme nejlépe“ a s uzavřením darovací smlouvy.
RM v působnosti valné hromady společnosti Parkování Beroun s. r. o. souhlasí
s navrženým postupem Advokátní kanceláře Tenkrát & Šocová ohledně vyklizení
nebytového prostoru sloužícího k podnikání umístěného v 1NP a 1PP budovy
Parkovací dům U Koně, 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.

Okénko zastupitelů
Beroun a participativní rozpočty

M

ožná vám bude připadat zvláštní, proč se obracím stále ke stejnému tématu, a to i v situaci, kdy se všichni potýkáme s virem.
Ale možná právě proto. I virus nám ukazuje, jak důležitá je občanská společnost,
vzájemná podpora a aktivní přístup k řešení problémů. Je jedno, jestli jsou to technici z ČVUT, soukromé laborky, švadlenky, nebo jen nosiči nákupů. Ti všichni nám
ukázali, jak velkou moc má aktivita a dobrovolnictví. Každý, kdo je ochoten vystoupit
z davu a přidat ruku k dílu, má můj obdiv. Kdo rychle dává, dvakrát dává.
Participativní rozpočet je mechanismem, jak podobné lidi podporovat. Namísto
složité byrokracie a handrkování, co má jaký přínos, můžeme rovnou podpořit věci,
které lidé ve veřejném hlasování vyberou. Navíc každý by měl mít možnost podat
svůj vlastní návrh. Více lidí, více nápadů.
V Berouně se ještě před karanténou poprvé sešla pracovní skupina k participativnímu rozpočtu. Druhá schůzka byla vzhledem k situaci odložena. Proto zatím není
dohoda, jakou formou se projekty dostanou do hlasování, ani pevný harmonogram.
Přesto je důležité již nyní sbírat podněty a nápady. Asi nejpravděpodobnější se jeví
možnost podání nápadu přes „vašeho“ zastupitele. Nebojte se oslovit nás zastupitele, jsme tu pro vás.
V letošním nultém ročníku chceme celý koncept především otestovat. Náměty
by měly být rozděleny do kategorií tak, aby spolu soutěžily projekty podobného
rozsahu a účelu. Po představení projektů zde v radničním listu by mělo proběhnout
veřejné hlasování.
Celý proces je inspirován krajským participativním rozpočtem, do kterého se přihlásily i dva projekty z Berouna. Prvním je vybudování „přírodního akvária“ v Brdatkách
v prostoru nad rybníkem a druhým je vysázení stromořadí podél Plzeňské ulice. Oba
projekty budete moci podpořit ve veřejném hlasování, které proběhne od 16. května
do 15. června. Více info na https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/galerie-projektu/
Klidné a svěží jaro. Adam Voldán, Beroun Sobě n

Blokové čištění ulic v květnu
n 6. května: S. K. Neumanna, Švermova, Jaselská
n 7. května: Bezručova, Nerudova, V Hlinkách
n 20. května: Družstevní, Dukelská, Ve Vilách, V Zahradách
n 21. května: Na Tržišti, Štěpánkova, Zvonařova, Vorlova
n 27. května: Ve Svahu, Košťálkova, Bratří Nejedlých
n 28. května: K Dubu, Nad Paloučkem, Vinařská. n

www.mesto-beroun.cz

Nová výstava na Pěší zóně odkrývá krásy podzemí

V

galerii Pěší zóna v Palackého ulici se od dubna můžete blíže seznámit s Podzemím Berounska, jak zní název nové výstavy. Ta tentokrát
vznikla ve spolupráci s Michalem Hejnou a Martinem Majerem, kteří již v minulém roce vydali knihu věnující se právě tomuto tématu.
Na šesti výstavních panelech se tak budete moci podívat pod povrch
malebného Českého krasu a okolí a jak se sami přesvědčíte, i podzemí má
své nepopiratelné kouzlo. n

Květnové kulturní akce MKC se ruší

V

zhledem k současné situaci muselo Městské kulturní centrum
Beroun zrušit naplánované a připraven akce, které se měly konat
v měsíci květnu. Jedná se především o Berounský koláč, který se měl
uskutečnit 2. května, a Štulec pro děti, který byl naplánován na 31. května. Zrušeny budou i červnové Berounské hradby.
Ale máme i trochu pozitivní zprávu. Díky rozvolňování opatření se
budou postupně otevírat i galerie. Od 25. května by proto v Holandském domě měla být k vidění výstava nazvaná Berounské Fotojezinky:
Nezřetelně. Tentokrát se ale neuskuteční vernisáž. Vystavené fotografie
si budou moci zájemci prohlédnout až do soboty 27. června. (jš) n

Jarní hrnčířské a řemeslné trhy
se přesouvají na září

P

o posouzení současné situace s výskytem epidemie koronaviru COVID 19, po konzultaci
s městem Beroun a po zvážení
všech vládních nařízení se pořadatelé Jarních hrnčířských a řemeslných trhů rozhodli přesunout
jejich konání na září. Uskuteční se
místo tradiční podzimních hrnčířských trhů ve dnech 12. a 13. září.
V následujících letech se termíny
vrátí do původního stavu. Vladimír Izbický n

Kdo si letos zaslouží Cenu města Beroun?

K

aždý rok město Beroun vyzývá
občany, aby zaslali nominace
na Cenu města Beroun. Své zajímavé tipy můžete posílat i letos, a to
až do konce června. V letošním roce
se navíc kvůli epidemii koronaviru
nabízí možnost, jak touto formou
ocenit ty, kteří se v nouzovém stavu
aktivně zapojili a pomáhali svému
okolí. Nezaslouží si Cenu města Beroun za rok 2020 právě oni? Máte
ve svém okolí někoho, komu byste
takové ocenění přáli? Dejte nám
vědět.

Podmínkou je, aby osoba nebo případně její skutky měly přímý vztah
k městu Beroun. Návrh musí obsahovat dostatečné a podrobné zdůvodnění zásluh navrhované osobnosti nebo kolektivu. Nominace je
možné adresovat na odbor školství
a volnočasových aktivit na e-mail
osva@muberoun.cz, nebo stačí
vyplnit formulář na webu města,
v záložce Kultura/Cena města Beroun. O udělení ceny pak rozhoduje
zastupitelstvo hlasováním na návrh
rady. n
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S Talichovkou pomáhají
místní firmy i jednotlivci
D

Plavci se snaží
udržovat ve formě

N

ynější složitá situace způsobená opatřeními kvůli koronaviru se odráží na přípravě všech
sportovců nejen těch špičkových.
Obzvlášť těžké dny zažívají plavci,
kteří mají zavřené všechny bazény a na plavecký trénink v řece
nebo rybníku zatím není vhodné
počasí a teplota vody proto hledají alternativní způsoby přípravy. Jak se říká: kdo je připraven,
není překvapen. Berounští plavci
využívají přípravu na suchu dle
tréninkových plánů, které jim sestavuje trenérka. Jednou z tréninkových pomůcek je plavecký trenažér, který efektivně posiluje celé
tělo, umožňuje zlepšit vytrvalost
a svalové skupiny specifické pro
plavání, napomáhá hlavně zlepšit techniku plavání horních končetin. Pořád to ale nejde srovnat
s tréninkem ve vodě. Plavec musí
uplavat několik kilometrů denně,
aby v závodu uspěl. Tak si držme palce, abychom se mohli zase
všichni vrátit co nejdříve ke svým
oblíbeným zálibám za normálních
podmínek. LoBe n

íky podpoře občanů i podnikatelů se rozběhla příprava
trvalkového záhonu v Talichově
ulici. Pomáhají dobrovolníci z Černého vršku, kteří kultivují zeminu
darovanou berounskými firmami,
ale také studenti gymnázia, kteří
pravidelně zalévají vysazené hlohy. Půdu vylehčíme pískem a štěpkou a přihnojíme materiálem, který nám nechávají koně, vypásající
na Třešňovce. V květnu po zmrzlých budeme do záhonů společně
sázet suchomilné trvalky. Do jejich
sběru se už teď můžete zapojit. Na
webu www.berounskazelen.cz je
vyvěšen seznam rostlin, které budeme sázet. Teď je nejlepší doba
vyset semínka nebo na zahrádce
odkopnout to, co už nám přerůstá přes hlavu. Rostlin má být více
než osm set a část jich bude třeba
dokoupit. Přispět lze na transparentní účet spolku s poznámkou
„Trvalky Talichovka“. V Talichovce

Krajská hospodářská komora
Střední Čechy pomáhá podnikatelům

J

ste podnikatel a potřebujete
v současné nelehké situaci poradit? Máte zaměstnance, pro které
dočasně nemáte pracovní uplatnění, a kteří chtějí i ve ztížených podmínkách pracovat? Stále Vám chybí
ochranné prostředky?
Krajská hospodářská komora
Střední Čechy se snaží v těchto
ohledech nejrůznějšími způsoby
pomoci. Proto se snažíme poskytovat informační servis, díky oslovení našich kontaktů propojovat
firmy či osoby, předávat podněty
na různé instituce či nabídnout
další potřebné aktivity. Jako pří-

Tanečníci R.A.K. trénují on-line

V

zhledem ke stávající situaci
a vládnímu nařízení přerušilo TC R.A.K. k 11. březnu výuku
na všech pobočkách. Tým vedení
a lektorů zůstal se svými členy
v kontaktu alespoň přes sociální
sítě, kam jsou například postupně zveřejňována videa tanečních
choreografií od založení tanečního centra po současnost, různé

chceme také umístit lavičky, a to
ideálně tak, že zrenovujeme odložené a nepoužívané kousky. Máte-li tip, budeme rádi, když se na nás
obrátíte.
Zatím všechny projekty spolku fungují v synergii s městem.
Posledním příkladem jsou dvě
žádosti, které jsme přihlásili do
participativního rozpočtu Středočeského kraje. Jedná se obnovu
tůní v Brdatkách a zpřístupnění
zdejšího cenného biotopu, a také
výsadbu stromové aleje podél Plzeňské ulice.
V našich plánech hraje důležitou roli zapojení veřejnosti. Brzy
budeme potřebovat vaši podporu
při veřejném hlasování. Sledujte
web a Facebookovou stránku Berounské zeleně, péče o ni může
být i vaším projektem. Jaro a léto
snad přinese i více příležitostí, jak
společně přiložit ruce k dílu.
Václav Kovář, Berounská zeleň n

soutěže pro děti, či medailonky
o lektorech vyučujících v TC R.A.K.
Od 6. 4. jsme také spustili on-line
lekce, na které se mohou tanečníci
připojit. Na lekcích se střídají lektoři a všichni tak mají jedinečnou
možnost přiučit se i něco zcela
nového či si vyzkoušet jiný taneční
styl přímo z domova.
Anna Stoláriková, R.A.K. Beroun n

klad aktivit lze uvést komorový
projekt „Zachraň práci“, zaměřený na tzv. dočasné přidělení
zaměstnance. Zároveň nabízíme
živnostníkům a firmám, kteří nemají v současné době možnost
prodeje nebo mají prodej omezen, prezentaci na našich webových stránkách.
Pro více informací nás prosím
neváhejte kontaktovat na e-mail
obkberoun2@gmail.com
nebo
adamecka@khkstrdnicechy.cz Více
informací naleznete na webových
stránkách www.komora.cz nebo
www.khkstrednicechy.cz.
Lucie Šamanová, Krajská hospodářská komora Střední Čechy n

Poděkování
n Vděční sousedé chtějí touto cestou poděkovat paní Jaroslavě Stehlíkové z ulice Karly Machové 1506,
která s velkým osobním nasazením
šije každý den nové roušky a ty pak
nechává zdarma na nástěnce pro potřeby ostatních. Denně dodává nové
kusy, které šije z vlastních látek a na
své náklady. Za její obětavost a skvělý
přístup k ostatním obyvatelům domu
a dalším sousedům jí patří velké poděkování.
Sousedé z ulice Karly Machové
n Kampak sousedko?
…kampak sousedko? Ale šiju, šiju…
… to já nevěděl, že jste paní Vodníková!
Ale kdepak, my šijeme roušky…
A tak jsem se dozvěděl, že tři ženy
z MŠ Drašarova Beroun paní Dlouhá,
Kalinová, Dandová a Šárka Jelínková
z SPGŠ začaly spolupracovat s Charitou Beroun.
Tyto ženy se rozhodly nesedět doma
a pomáhat s výrobou roušek, kterých
bylo na začátku koronaviru velký
nedostatek. Denně se ušije 80 – 100
kusů roušek. Vše zdarma!
Za to děkují občanům a firmám, kteří
zdarma dodávají materiál na výrobu.
A ženy hlásí, držíme se hesla: POMÁHÁME- NEPRODÁVÁME – DÁVÁME!
Komu? Důchodcům, hasičům, městské policii, prodejcům, lékařům - našim občanům. Berouňáci vzkazují
touto cestou: DĚKUJEME VÁM!
Příspěvek berounských občanů
n Dobrých skutků není v této době
dost. Proto si město Beroun váží každé pomoci! Chceme proto poděkovat
Janu Valachovičovi za dodání dezinfekce, kterou jsme mohli distribuovat
berounským občanům.
Město Beroun chce touto cestou
poděkovat všem, kteří v této nelehké době pomáhají ostatním, ať již
tím, že sami přiloží ruku k dílu nebo
poskytnou materiální nebo finanční
dar. Všichni tito lidé si zaslouží naše
velké uznání. n

Nabídka příměstských táborů na prázdniny

P

řipravujeme týdenní příměstské výtvarně – hudební tábory
v prostorách DDM Beroun, U Stadionu 787. Termíny: 7.–10. 7. ,
13.–17. 7. , 20.–24. 7. , 17.–21. 8. , každý den od 8:00 do 16:00. S dětmi budeme vyrábět, písničkovat, hrát hry, cvičit, malovat a poznávat
hudební nástroje, pojedeme na výlet a užijeme si společně prázdniny!
Cena 2500,– Kč (pro dalšího sourozence 2300,– Kč). Přihlášky a podrobnější info na: tabory.info@seznam.cz, nebo na tel.: 702 093 106. n
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