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Uvnitř listu:
Představení nového velitele
strážníků n Nové nádraží
začalo sloužit veřejnosti
n Trilobit Beroun 2016 již
v lednu n Tři králové budou
vybírat na charitu

V novém roce bude město opět investovat do škol
D

ůraz na školství a dopravu,
dokončení rozpracovaných
projektů a s nimi souvisejících
víceprací či příspěvek na opravu
domů v městské památkové zóně.
To je v kostce zaměření rozpočtu
města Beroun na rok 2016. Výdaje počítají zejména s dofinancováním projektů, na kterých
město již začalo pracovat, jako
je realizace doplňkových aktivit
spojených s přesunem autobusového nádraží nebo instalace termoregulačních ventilů na topení
v nedávno zateplené 2. ZŠ Preislerova. Na provoz školních zařízení
jsou v rozpočtu vyčleněny kromě
pravidelných příspěvků i finance
na zateplení a opravy škol a školek. V novém roce se chce město
věnovat například zahájení přípravných prací na zateplení MŠ

Zápisy do škol
a školek

Z

ápisy do základních škol
v Berouně pro školní
rok 2016/2017 se budou konat v pátek 12. února 2016
od 14 do 17 hodin a v sobotu
13. února 2016 od 9 do 11
hodin. Zápisy budou probíhat v jednotlivých základních
školách, rodiče při zápisu
předloží rodný list dítěte.
Jedná se berounské základní
školy, které zřizuje město.
Zápisy do mateřských
škol v Berouně se budou
konat ve čtvrtek 17. března 2016 od 14 do 17 hodin
a v pátek 18. března 2016
ve stejný čas. Zápis bude
probíhat v jednotlivých mateřských školách, rodiče
přinesou rodný list dítěte
a doklad k ověření trvalého
pobytu dítěte (občanský průkaz jednoho z rodičů, dětský
občanský průkaz nebo potvrzení z evidence obyvatel).
Tento termín zápisů platí
pouze pro mateřské školy
zřizované městem Beroun. n
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Pod Homolkou, zpracování projektu na rozšíření využití objektu
pro MŠ Tovární nebo vytvoření
projektové dokumentace na odizolování 1. podzemního podlaží Jungmannovy ZŠ. Konkrétní

tace na rekonstrukci Bezručovy
ulice. U tohoto projektu probíhají
jednání se švýcarskou stranou,
aby rekonstrukce mohla být financována z přebytku kurzového
rozdílu, který vznikl při udělení

regenerace městské památkové
zóny o částku 500 tisíc korun. Tato
suma by měla sloužit soukromým
vlastníkům nemovitostí v památkové zóně, kteří by tak měli nově
od města dostávat příspěvky

Pour Féliciter 2016

Všem obyvatelům Berouna přejeme mnoho úspěchů v novém roce.
úpravy v jednotlivých školách
byly navrženy podle požadavků
samotných ředitelů. V rozpočtu
je na zahájení nových projektů
ve školních a předškolních zařízeních vyčleněna částka 3 miliony
korun, na účelové opravy mají
školní instituce získat dalších více
než 12 milionů korun.
Kromě toho město plánuje
i další investice v oblasti dopravy.
V novém roce chce Beroun začít
s přípravou projektové dokumen-

dotace na přesun autobusového nádraží. Dále město zamýšlí
zpracovat projekt na parkoviště
na sídlišti, stavebně upravit ulici
J. Fučíka a rozšířit chodník přes
železniční trať na Zavadilku.
V rozpočtu je pamatováno i na zahájení první etapy úpravy předhřbitovního prostoru a vypsání
architektonické soutěže o řešení
prostoru Wagnerova náměstí.
Novinkou v rozpočtu je navýšení městského fondu programu

na opravu svých objektů. Další
možností, jak majitelům domů
finančně ulevit, je přehodnocení
výše poplatků za zábory veřejného prostranství v průběhu rekonstrukcí objektů. Následujícím
krokem bude stanovit pravidla
udílení příspěvků na opravu domů
v městské památkové zóně a případně vypracovat návrh na úpravu
vyhlášky, kterou jsou řešeny zábory. O  konečném řešení rozhodne
zastupitelstvo. (aka) n

Starostka Endrlová končí po pěti letech ve vedení města

Š

árka Endrlová rezignovala 16. prosince ze zdravotních důvodů na post starostky města. Tím automaticky zanikl i její mandát radní. Pro město Beroun bude nadále pracovat jako zastupitelka.

Vážení spoluobčané,
po pěti letech každodenní práce pro naše město opouštím funkci starostky ze zdravotních důvodů,
které řeším již delší dobu.
Dnes už moc dobře vím, že v životě města velikosti Berouna nebude nikdy všechno hotové. I přesto
jsem se během několika posledních měsíců snažila dořešit záležitosti ve své působnosti tak, aby měl
můj nástupce – bude-li chtít – možnost na moji práci navázat. Svým voličům děkuji za důvěru, podporu
i hlasy, které mi umožnily se 5 let podílet na vedení města a přeji Berounu do dalších let konstruktivní
a moudré vedení. Sama mám v úmyslu pomáhat a pokračovat v práci z pozice zastupitelky.
A protože právě začíná nový rok, Vám všem do něj přeji hromadu zdraví, štěstí, spokojenosti, klidu
a pohody.
Ing. Šárka Endrlová
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Městská policie má nového velitele
Z
astupitelstvo na svém posledním zasedání jmenovalo
do funkce nového velitele Městské
policie Beroun. Stal se jím Vladimír
Hrotík, dlouholetý zaměstnanec
státní policie a zakladatel školicího
střediska pro obecní a městské policie. S Vladimírem Hrotíkem jsme
hovořili o aktuální situaci u berounských strážníků a jeho
plánech do budoucna.

K městské policii přicházíte ve složitou dobu, kdy
většina jejích členů čelí
obvinění z přečinu
zneužití pravomoci úřední osoby.

Jak se k obvinění strážníků stavíte
vy?
Vím, do jaké situace přicházím, ale
je třeba si uvědomit, že ne všechno
městská policie za dobu svého působení dělala špatně. Městská policie
ve městě vykonala kus dobré práce.
Občané se mohou ostatně přesvědčit
– k dispozici jsou statistiky vykazující práci strážníků, například
kolik zadrželi pachatelů trestných činů nebo jak se strážníci starají o veřejný pořádek.
Kvůli jednomu i když ne zanedbatelnému pochybení
nelze práci městské
policie komplexně
hodnotit.

V prosinci proběhlo výběrové řízení na nové strážníky. Znamená
to, že v trestním řízení se už dosáhlo postupu?
Nábor nových strážníků s trestním
řízením nesouvisí. Kandidáti, které
jsme společně s paní starostkou vybrali, mají zastoupit čtyři strážníky,
kteří od ledna odcházejí. Tři si nedoplnili maturitní vzdělání a jeden
na vlastní žádost odchází na jiné
pracoviště. Bohužel příprava nových
strážníků trvá dva až tři měsíce. Nováčci od ledna totiž nastoupí do funkce čekatele a budou se připravovat
na zkoušku z odborné způsobilosti.
Příprava na zkoušku trvá minimálně
měsíc a půl, záleží také na tom, jestli

Sazby místních poplatků v Berouně se nemění

S

azba místních poplatků v Berouně se od ledna 2016 nezvýší. Poplatky za svoz komunálního odpadu, za psa, z ubytovací
kapacity či za užívání veřejného
prostranství zůstávají stejné. Připomínáme, že kancelář C 103, kde
se administrativa poplatků vyřizuje, je umístěna v přízemí radnice
na Husově náměstí naproti matrice. Platbu lze uskutečnit hotově
SVOZ ODPADU
č. účtu 51-4855720247/0100
částka 700 Kč
VS se nemění. Je pro každého
občana jiný. Můžete ho zjistit
na poplatky@muberoun.cz
poplatky1@muberoun.cz
poplatky2@muberoun.cz
Tel.: 311 654 163 (169, 170)

na pokladně v přízemí radnice
v kanceláři A106, nebo převodem
z účtu a složenkou.
Svoz komunálního odpadu vyjde občana Berouna stejně jako loni
na 700 Kč na rok. Poplatek je splatný 31. května. Pokud nebude poplatek uhrazen nejpozději do 90 dnů
od jeho splatnosti, bude zvýšen
na dvojnásobek. Upozorňujeme, že
povinnost uhradit poplatek za svoz
komunálního odpadu mají i fyzické
osoby, které jsou majiteli stavby
k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinného domu, kde není hlášena
k trvalému pobytu žádná osoba.
Poplatková povinnost se vztahuje
i na cizince, kteří mají trvalý nebo
přechodný pobyt v Berouně.
Za prvního psa platí lidé
v bytovém domě 1000 Kč, každý
další pes stojí 1500 Kč. V rodin-

ném domě za prvního psa zaplatí
400 Kč, u dalších psů v rodinném
domě se částka nenavyšuje. Lidé,
kteří mají jako jediný zdroj příjmu
důchod, platí za psy méně: v bytovém domě za prvního psa 200 Kč,
každý další pes stojí 300 Kč, v rodinném domě platí 100 Kč za psa.
Zastupitelé na svém posledním
zasedání schválili novou Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015
o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která vznikla v souvislosti se
změnou zákona č. 565/1990Sb.,
o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, který upravuje a lépe definuje osoby osvobozené od poplatku za odpad. Pro
poplatníky se tím nic nemění. n

má daný člověk nějaké právní povědomí, základ, na kterém by mohl stavět.
Než vybraní uchazeči složí zkoušku,
budeme mít o čtyři strážníky méně.
Jaké máte teď před sebou
úkoly?
Chci konsolidovat situaci u městské policie a získat zpátky důvěru občanů. To je hlavní a nejdůležitější úkol,
který pro mě vyplývá. Vedle toho je
nezbytné co nejrychleji doplnit počet
plnohodnotných strážníků. V rámci
své pracovní činnosti se čekatelům
budu snažit co nejvíce pomoci, aby se
brzy kvalifikovali.
Jak chcete postupovat ve vztahu k obviněným strážníkům?
Musíme počkat, jak se trestní
řízení bude vyvíjet. To může trvat rok
či dva. Nelze předjímat, jak trestní
stíhání dopadne, takže ani nejde si
dopředu vybírat možné kandidáty
na strážníky v případě, že by stíhání
dopadlo pro zúčastněné nepříznivě.
Zatím si myslím, že není problém, aby
obvinění strážníci dál pracovali a vykonávali své povinnosti až do pravomocného rozsudku. Teprve pak by se
situace personálně řešila, pokud by to
bylo potřeba. (aka) n
Mgr. Vladimír Hrotík
n pochází z Vašírova u Lán
n vystudoval Policejní akademii,
obor bezpečnostně právní studia
n 30 let pracoval u Policie ČR
n 3 roky pracoval jako velitel
městské policie Unhošť
n založil školicí středisko, kde
zájemce připravuje na zkoušky
z odborné způsobilosti pro
výkon strážníka
n vydal učebnici pro čekatele
a strážníky, vytvořil výukový
program pro čekatele

Méďové oslaví šestnácté narozeniny, přijďte je slavit s nimi

L

etos připadají narozeniny
chlupáčů Vojty, Kuby a Matěje na středu 13. ledna 2016.
Méďové oslaví své šestnácté narozeniny, k oslavám se však mohou
připojit i zájemci z řad veřejnosti.
Ti, kteří totiž slaví své narozeniny
ve stejný den jako medvědí trojice,
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mohou od města dostat malý dárek. Stačí, aby dali organizátorům
vědět na email tm@muberoun.cz,
že se na oslavu dostaví, a uvedli
své jméno, příjmení a věk.
Ani ostatní nepřijdou zkrátka. Program dne začne pro děti
z mateřských škol již od 10 hodin, kdy v Městském kině začne
promítání pohádek k medvědím
narozeninám. Od 13 hodin pak
přímo u medvědária na Městské
hoře odstartuje samotná oslava
s účastí představitelů města, režiséra Václava Chaloupka, škol,
školek, Střední pedagogické školy a veřejnosti. Proběhne krmení
medvědů a předání sladkých
dárků pro chlupáče, slíbené po-

zornosti se dočkají i ti, kteří se narodili ve stejný den jako medvědi.
Ve spolupráci se studenty Střední
pedagogické školy budou pro děti
připraveny hry a malé odměny.
Od 16 hodin se program přesune

opět do kina, kde bude pokračovat besedou s Václavem Chaloupkem, a promítáním pohádek ze
seriálu Méďové na cestách, který
byl natočen v Berouně. Vstupné
činí 50 Kč. (aka) n

Program medvědích narozenin 13. 1. 2016
10:00 – 11:00 Kino – program pohádek pro MŠ
13:00 – 15:00 Městská hora (medvědárium) – oslava 16. medvědích
narozenin
Krmení medvědů, předání dárku těm, kteří se narodili ve stejný den
jako medvědi (prosíme oslavence, aby dopředu kontaktovali organizátory na emailu tm@muberoun.cz). Pro děti budou připraveny hry
ve spolupráci se SPgŠ a malé odměny.
16:00 Kino – program pokračuje besedou s Václavem Chaloupkem,
promítáním pohádek ze seriálu Méďové na cestách. Vstupné 50 Kč.
Změna programu vyhrazena.
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Most na Zavadilku aktuálně:

občané představili užitečné podněty

Č

asto diskutovaná oprava
mostu vedoucího na Zavadilku byla předmětem pracovního jednání na berounské radnici, které se konalo v polovině
prosince. Schůzka, jejíž konání
iniciovali obyvatelé Berouna
a zástupci osadního výboru Zavadilka, se uskutečnila za účasti
kompetentních pracovníků investora stavby – Krajské správy
a údržby silnic, a projekční kanceláře Pontex. Město Beroun reprezentoval vedoucí odboru dopravy Miroslav Jerling. Smyslem
schůzky bylo shromáždit podněty a připomínky občanů, kterých
se oprava a s ní související uzavírka mostu nejvíce dotkne.
Investor a projektant zúčastněným podrobně popsali, proč
je oprava mostu nutná, a odpověděli na jejich dotazy. Opravu mostu bohužel komplikuje
i součinnost s Českými drahami,
nad jejichž tratí a trolejemi most
vede. Společnost České dráhy
totiž v současné době provádí
optimalizaci trati, a tak se termíny, kdy si rekonstrukce mostu
vyžádá výluku vlaků, musí synchronizovat s již naplánovanými
výlukami Českých drah.
Na schůzce zaznělo i několik
užitečných podnětů, jejichž realizace byla investorovi předána
k prověření. Na základě námětů
obyvatel se podařilo stanovit, že
pokud most v době rekonstruk-

ce zůstane pro automobilovou
dopravu uzavřen, lidé budou
moci využít městskou hromadnou dopravu. Autobusy by totiž
mohly cestující dovézt k mostu,
lidé by pak využili náhradní lávky pro pěší, a za mostem by opět
nastoupili do dalšího autobusu
na provizorně zřízené zastávce.
„Je samozřejmé, že průchod pro
pěší bude dobře zabezpečený
a bezbariérový,“ ujistil zúčastněné zástupce firmy Pontex.
Odbor dopravy bude požadovat,
aby investorem bylo splněno co
nejvíce podnětů od obyvatel.
(aka) n

Konalo se protipovodňové cvičení

V

pátek 11. prosince proběhl
poslední z řady plánovaných
nácviků stavby protipovodňové
ochrany města Berouna. Cílem
bylo ověřit možnosti využití plo-

voucích čerpadel pro čerpání
průsaků při zahrazených horních
a dolních brankách v berounském náhonu. V tomto úseku byla
nasazena veškerá technika jako
při reálné povodni. Na základě
zjištěných údajů bude dále pracováno na zlepšení protipovodňové
ochrany města. Tímto cvičením se
dokončí manuál činnosti hrazení
protipovodňových opatření, který
je součástí povodňového plánu.
Cvičení také přispělo k finalizaci
připravované aktualizace povodňového plánu, mimo jiné se zjistil
časový limit i prostředky potřebné k zahrazení branek. n

Mateřská škola Sluníčko získala od společnosti Lidl dar ve výši
142 850 korun. Peníze budou použity na nákup nových herních
prvků na školní hřiště. Společnost se školku rozhodla podpořit při
příležitosti otevření své nové prodejny. n

VaK Beroun chce investovat do obnovy vodovodů a čističek

Z

a kubík vody zaplatí obyvatelé
Berouna v novém roce 92,63
korun. Je to o necelé dvě koruny více
než v roce 2015. Díky úsporám, nižšímu růstu nákladů i zisku z jiných

podnikatelských činností se navýší
cena v příštím roce jen o necelá dvě
procenta. Navíc společnost Vak Beroun počítá s rekordními investicemi 84 milionů korun.
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Dne 9. prosince se uskutečnila
schůzka hlavních akcionářů společnosti VaK Beroun, které se zúčastnili
starostové měst Beroun, Hořovice,
Králův Dvůr, Zdice a Žebrák. Kromě přípravy valné hromady společnosti projednali zejména investiční
plán a cenu vodného a stočného
na rok 2016. „Již třetím rokem se
daří držet růst ceny pod dlouhodobým plánem. Ten vychází zejména
ze zákonné povinnosti obnovovat
vodárenskou infrastrukturu, kterou společnost vlastní. V roce 2016
vynaložíme na investice rekordních
84 miliónů korun, z toho 71 miliónů
na obnovu majetku,“ uvedl technický ředitel společnosti Jiří Paul.
O  jaké investice v příštím roce
půjde, upřesňuje Roman Badin,
provozní ředitel: „V roce 2016 zahájíme postupnou obnovu našeho
nejdůležitějšího skupinového vodo-

vodu, který přivádí vodu z Prahy až
do Hořovic. První rekonstruovaný
úsek je mezi Zdicemi a Praskolesy
a bude stát zhruba osm miliónů korun. Pokračujeme také v rekonstrukcích čistíren odpadních vod. Deset
miliónů bude investováno do dvou
největších – berounské a hořovické.
Dokončíme také rekonstrukci hlavního vodojemu v Berouně. V Hořovicích budou pokračovat práce související s odkanalizováním Sklenářky.“
Ačkoliv rekonstrukce vodovodů a kanalizací zaujímají největší
objem investic, nemalé částky se
investují také do zlepšení služeb

Vodné
Stočné
Celkem

2015
Kč/m3 bez DPH
45,40
33,60
79,00

a rozvojových projektů. Na vodojemu Beroun bude instalována malá
vodní elektrárna, která bude využívat spád vody v potrubí přivaděče.
„Je to příklad účelné investice, která
nám, podobně jako moderní čerpadla na rekonstruovaných objektech,
umožní snížit náklady v budoucnosti,“ uzavírá Paul.
Cena pro vodné se zvyšuje o 20
haléřů a cena pro stočné o 1,35 Kč
za jeden metr krychlový. Regionální
cena za dodávku vody a odvádění
odpadní vody v roce 2016 tak bude
80,55 Kč/m3, s DPH 92,63 Kč/m3.
Tisková zpráva VaK Beroun. n

2016
Kč/m3 bez DPH
45,60
34,95
80,55

2016
Kč/m3 vč. DPH
52,44
40,19
92,63
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Co přinesl Rok berounského
medvěda v investicích

Sport

O

chystaných projektech, stavu rozpracovaných zakázek a termínech dokončení informujeme obyvatele Berouna průběžně. Pro lepší představu našich čtenářů jsme sestavili přehled
projektů, které byly úspěšně dokončeny v Roce berounského medvěda, a tak by se dalo říci, že je město dostalo dárkem ke svému
výročí. Celkem se podařilo dokončit investiční projekty různého
typu a velikosti za bezmála 200 milionů korun, z toho město zaplatilo přibližně 60 milionů ze svého rozpočtu a zbytek tvořily získané dotace.

Kultura
Bylo vystavěno jedno nové hřiště u ZŠ Wagnerovo náměstí, tři stávající sportoviště (Na Vorlu, v Hlinkách a v areálu 2. ZŠ) byla zrekonstruována. Na venkovním koupališti se vyměnily výtlačné trysky.
V areálu skateparku byl upraven terén včetně odstranění sutě, také
okolí skateparku bylo zvelebeno. Na cyklostezce Beroun – Srbsko
stojí nová lávka, která nahradila původní poničenou povodněmi.

Celkem investováno do sportu 12.5 milionu, z toho zaplatilo město 2.95 milionu.

školství

V únoru svým příznivcům otevřelo brány Muzeum berounské keramiky a od té doby pořádá pravidelné akce, mezi nimi například
otevřené keramické dílny a výstavy. V září byl otevřen zrekonstruovaný Kulturní dům Plzeňka.

Celkem do kultury investováno 40.5 milionu, z toho zaplatilo město 17.4 milionu.

Dopravní stavby

Z větších investic byla u 2. ZŠ vyměněna okna, opravena fasáda
a všechny pavilony i tělocvična byly zatepleny. Mateřská škola v Drašarově ulici se také dočkala zateplení. U všech mateřských a základních škol, jejichž je město zřizovatelem, pak proběhly různé drobné
opravy a udržovací práce, jako je oprava dveří či oken, malování tříd,
rekonstrukce umýváren nebo výměna podlahových krytin.

Celkem do školství investováno 35 milionů, z toho město zaplatilo 15.1 milionu.

Zvelebení veřejných prostranství
Opravily se celkem čtyři komunikace na sídlišti a průtah Jarovem,
vybudoval se chodník Pod Kaplankou a před Kulturním domem
Plzeňka bylo postaveno parkoviště. Nové autobusové nádraží začalo sloužit veřejnosti v polovině prosince, doplňkové aktivity s ním
spojené se budou realizovat do května roku 2016.

Celkem bylo investováno do dopravy 95.6 milionů (včetně doplňkových aktivit
u nádraží), z toho zaplatilo město 17 milionů.

Jak město v roce 2015 hospodařilo

M

ěstu Beroun se v uplynulém roce podařilo splatit 8 milionů z úvěrů na financování výstavby kanalizace a zakoupení obchodního
podílu ve společnosti Plzeňka, spol. s.r.o. Úvěr na financování projektů
v roce 2015 bude ke konci roku čerpán maximálně ve výši 45 milionů
korun. Celkem má město dle třetí úpravy rozpočtu za rok 2015 na příjmové straně 420.5 milionu korun, zůstatek na účtech z minulého roku
a čerpání úvěrů mu přineslo dalších 79.5 milionu. Beroun na projekty
a další běžné a kapitálové výdaje v roce 2015 vydal 490 milionů korun,
do příštího roku mu tak na účtu z letoška zůstane 9.9 milionu korun.

www.mesto-beroun.cz

Podél hradeb byla zbudována nová mlatová cesta. Na Husově náměstí
proběhla rekonstrukce a rozšíření Městského informačního centra, obě městské brány se dočkaly opravy svých fasád, jakož i fasáda
Na Nové. V ulicích Palackého a U Plzeňské brány byly vystavěny nové
pěší zóny. Město také pořídilo do svého mobiliáře květinovou výzdobu.

Celkem město do zvelebení veřejných prostranství investovalo 5.4 milionu korun.
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Nové nádraží začalo sloužit veřejnosti,
je lépe přístupné i nevidomým

N

ový integrovaný dopravní
uzel byl otevřen v pondělí 14. prosince odpoledne.
Za účasti zástupců města, Ministerstva financí, Ministerstva
životního prostředí, švýcarského poskytovatele dotace, zhotovitelské firmy Strabag a dopravců Probo BUS a České dráhy se
uskutečnilo přestřižení pásky
u přesunutého nádraží. Projekt,
jehož administrativní zajištění
a realizace trvaly přes čtyři roky,
je z převážné většiny financován
z Programu švýcarsko-české
spolupráce.
Zástupce švýcarské strany
Ralph Friedländer ve své řeči poděkoval zástupcům města i obou
ministerstev a zdůraznil, že Beroun je jedním z pouhých šesti
projektů modernizace dopravní
infrastruktury, které v České re-

publice získaly podporu švýcarských fondů.
Díky podnětu zástupců Sjednocené organizace nevidomých
a slabozrakých ČR (SONS) je nové
nádraží vybaveno nejnovějšími
navigačními prvky pro nevidomé
a slabozraké. „Zástupci organizace nás upozornili na novodobé
potřeby nevidomých a slabozrakých lidí a ve spolupráci s nimi
a členem dopravní komise Tomášem Kapalem jsme navrhli řešení,“ popisuje městská architektka Dana Vilhelmová. „Na nádraží
jsou naistalovány orientační majáčky, které si nevidomý sám
ovládá na dálku, a usnadňují mu
prostorovou orientaci či případně podají i hlasovou informaci
o místě odjezdu a jízdních řádech autobusů,“ dodává.
Při jednání se zástupci švýcar-

ské strany v den otevření nádraží
město navíc navrhlo rozšíření
těchto majáčků na všech 24 zastávek MHD v Berouně. „Každý
majáček stojí přibližně 200 tisíc
korun, pro pokrytí obou směrů
zastávek ve městě bychom jich
potřebovali 48 kusů. Nyní budeme se švýcarskou stranou jednat
o možnosti realizace tohoto projektu jako tzv. doplňkové aktivity
k přesunu nádraží,“ říká městská architektka. „Dalším projektem pro nevidomé, který bychom
rádi zrealizovali za podpory švýcarské strany, je úprava trasy
do centra vybavením hmatovými
prvky a vodícími liniemi. I o této
možnosti vedeme se zástupci
švýcarské vlády a ministerstvy
financí a životního prostředí jednání,“ uzavírá Dana Vilhelmová.
(aka) n

Senioři budou jezdit autobusem s novou kartou za polovic

S

enioři nad 65 let budou od 1.
ledna 2016 moci využívat nový
typ karty k úhradě jízdného v autobusech. „Nová seniorská karta pro
městskou hromadnou dopravu
je zelené barvy s označením S. Je
určena seniorům nad 65 let, žadatelům bude vystavena
na jméno a není přenosná,“ popisuje Vladimír
Káš, vedoucí provozu
ze společnosti Probo
BUS. „Na kartu, která
umožní odbavení za poloviční jízdné, bude dobit kupon, a cestující si
na kartu vloží finanční
částku. Platnost karty
(kuponu) je stanovena na dobu
dvou let. Po uplynutí této doby
bude nutné navštívit naši informační kancelář, kde bude platnost
karty (kuponu) prodloužena,“ dodává. Kartu si zájemci mohou nechat vystavit v informační kanceláři v Berouně (tel. 311 612 561).

www.mesto-beroun.cz

Cestující po nástupu do autobusu přiloží kartu ke čtecímu zařízení
odbavovacího strojku, které po zaregistrování seniorské karty vytiskne odpovídající jízdenku. Cestující
si na kartu bude moci v autobusu
dobíjet libovolný finanční obnos,

platného tarifu – když například
senior pojede autobusem s vnoučkem, může ze své karty zaplatit
jízdenku i jemu,“ uzavírá Vladimír
Káš.
Při platbě za jízdenku z elektronické peněženky je umožněn přestup do 20 minut zdarma, čili se
znovu neplatí za přestupní zónu.
Čerpání nabité částky není časově
omezeno. (aka) n

Jízdní řády autobusů
a vlaků v novém roce

N

ové jízdní řády platné od 13.
12. 2015 (termín začátku fungování nového autobusového nádraží) jsou k dispozici již od listopadu.
Jízdní řády spojů provozovaných
společností Probo BUS najdete na jejich stránkách, městské linky jsou
zveřejněny i na webu města Beroun
v sekci Doprava. Příměstské linky PID
(380, 384) najdete na portálu PID.
Jízdní řády v papírové podobě si samozřejmě můžete zakoupit i v informační kanceláři Probo BUS. Vybrané
jízdní řády jsou k dispozici i v Městském informačním centru na Husově
náměstí. Týká se to linek na Prahu
a městské hromadné dopravy, každá
brožura stojí 10 Kč.
Od 13. prosince platí i nové
jízdní řády vlakových spojů. Pro
obyvatele Berouna bude jistě dobrou zprávou, že České dráhy posilují počty i kapacity spojů v nejvíce
využívaných časech a nasazují nové
o víkendech a svátcích. Například
na trati Praha – Český Brod se nově
zavádějí v dopravní špičce patnáctiminutové intervaly. Zvyšuje se i provoz na trati Praha – Nymburk – Kolín. Prodloužením dvou párů vlaků
se rozšiřuje kapacita spojů v ranní
a odpolední špičce na trase Praha
– Radotín – Řevnice a zpět. O víkendech a svátcích bude rozšířen provoz vložených spojů na trase Praha
– Benešov na další letní období, přibude nový spoj mezi Rakovníkem
a Berounem, a dojde k prodloužení
trasy spojů z Prahy do Kladna do zastávky Kladno-Ostrovec. (aka) n

Berounský student dostal ocenění

který lze využít i mimo obvod MHD
Beroun – Králův Dvůr (tj. zóna 18),
informace o zbývající částce na kartě pak bude na jízdence vytištěna.
Cena jízdného se řídí platným ceníkem. „Z elektronické peněženky
na seniorské kartě může být jízdné
uhrazeno i jinému cestujícímu dle

V

kulturním domě Karlov
v Benešově byli v úterý 8.
prosince již tradičně oceněni
dobrovolníci a úspěšní reprezentanti Středočeského kraje
ve školním roce 2014/2015.
V již pátém ročníku ankety
„Dobrovolník
Středočeského kraje 2015“ jde o ocenění
dlouhodobé nebo výjimečné

aktivity v dobrovolnické práci.
Toto ocenění získal za mimořádný skutek i Tomáš Brůžek,
který 21. září 2015 pohotovou resuscitací, masáží srdce
a umělým dýcháním zachránil
život Oldřichu Ježkovi, učiteli
Gymnázia Joachima Barranda
v Berouně. Dle tiskové zprávy
Středočeského kraje. n

5

Usnesení ze schůze Rady města Beroun konané dne 25. 11. 2015
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun schválit III. úpravu rozpočtu města Beroun na rok 2015, v předloženém znění.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun schválit Rozpočet města Beroun
na rok 2016, v radou města upraveném znění.
RM 1) souhlasí se zveřejněním záměru města přenechat k dočasnému krátkodobému bezplatnému užívání pozemek parcelní číslo st. 5701 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 4325 m2, jehož součástí je stavba č.p. 83 občanské
vybavenosti, pozemek parcelní číslo st. 5702 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 200 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če – občanské vybavenosti, vše
v obci a k.ú. Beroun, předmětné nemovité věci jsou zapsány na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Beroun, za účelem provozování Zimního stadionu v Berouně, do konce zimní
sezóny 2015/2016, tj. do 15. 5. 2016 společnosti DYNATEL, spol. s r.o., se sídlem Beroun 2, Plzeňská 27, PSČ 266 01, IČ 62957635, která je na základě dosavadních zkušeností odborně, organizačně, materiálně a personálně schopna
zajistit požadavky města a účelně a efektivně tento majetek využívat a provozovat ve veřejném zájmu; 2) ukládá odboru majetku a investic Městského úřadu
Beroun zajistit neprodleně zveřejnění tohoto záměru v souladu se zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
RM doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č.
4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v předloženém
znění.
RM 1) ruší své usnesení č. 586/2015 ze dne 11. 11. 2015; 2) souhlasí s uzavřením Smlouvy o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti města
Beroun a Králův Dvůr městskou autobusovou dopravou mezi městem Beroun,
městem Králův Dvůr a společností PROBO BUS a.s., se sídlem Králův Dvůr, Pod
Hájem 97, na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2020, v předloženém znění.
RM po projednání stanoví odměny ředitelům právních subjektů – příspěvkových organizací města - MŠ a ZŠ za 2. pololetí 2015 v uvedené výši.
RM 1) bere na vědomí zápis č. 6/2015 ze zasedání Komise zdravotnictví a sociálních věcí ze dne 9. 11. 2015; 2) souhlasí s poskytnutím dotací z rozpočtu
města Beroun na sociálně – zdravotní oblast v roce 2016 podle návrhu zpracovaného Komisí zdravotnictví a sociálních věcí dne 9. 11. 2015; 3) doporučuje Zastupitelstvu města Beroun schválit poskytnutí dotací nad 50 000,- Kč
v jednotlivém případě z rozpočtu města Beroun na sociálně – zdravotní oblast
pro rok 2016, podle návrhu Komise zdravotnictví a sociálních věcí ze dne 9. 11.
2015, schváleného Radou města Beroun dne 25. 11. 2015, včetně uzavření
veřejnoprávních smluv na jejich poskytnutí s jednotlivými žadateli.
RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s ujednáním o zřízení věcného břemene
přístupu a příjezdu k bytovým jednotkám v domě na Zdejcině s manželi M. K. a Š.
K. na prodej pozemku p.č. 234/4 o výměře 525 m2 – ostatní plocha, jiná plocha
v k.ú. Zdejcina do společného jmění manželů, za celkovou kupní cenu 68.250,Kč a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun přijmout obdobné usnesení.
RM 1) ruší své usnesení č. 210/2015 ze dne 1. 4. 2015; 2) doporučuje Zastupitelstvu města Beroun zrušit své usnesení č. 56/2015 ze dne 24. 6. 2015; 3)
souhlasí se zveřejněním záměru prodat bytovou jednotku č. 184/10 v domě čp.
184 na parcele st. 572/1 v obci Beroun, část obce Beroun – Město s podílem
o velikosti 51/812 na společných částech budovy čp. 184 a na pozemku st.
572/1 (o výměře 1200 m2, zastavěná plocha a nádvoří), vše v obci Beroun, k.ú.
Beroun, formou předkupního práva dle § 1187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nájemci bytové jednotky E. P, za celkovou kupní cenu 143.976,-Kč
a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun přijmout obdobné usnesení.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene – služebnost stezky, mezi městem Beroun a panem I. B. jako vlastníkem nemovitých
věcí - pozemku st. 5594, součástí kterého je stavba č.e. 190 a pozemku p.č.
1997/10 v k.ú. Beroun přes pozemky část p.č. 1999/26 – dle zpracovaného
geometrického plánu celý pozemek p.č. 1999/58 o výměře 26 m2 a část p.č.
1999/51 – dle zpracovaného geometrického plánu celý pozemek p.č. 1999/59
o výměře 46 m2, za cenu ve výši 10.000 + platná sazba DPH. Strana oprávněná
hradí veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy (geometrický plán, vklad
do KN).
RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemky v k.ú. Beroun p.č.
2065/1 o výměře 22788 m2 - ostatní plocha, p.č. 2117/1 o výměře 52740
m2 - ostatní plocha, p.č. 2117/2 o výměře 564 m2 - ostatní plocha, p.č. 2117/3
o výměře 790 m2 - ostatní plocha, p.č. 2117/4 o výměře 322 m2 – ostatní
plocha, p.č. 2117/6 o výměře 90 m2 - ostatní plocha, p.č. 2117/7 o výměře 4
m2 – ostatní plocha, p.č. 2129/3 o výměře 139 m2 – ostatní plocha společnosti
TIFANNYS, spol. s r.o., se sídlem Beroun, Na Veselou 909, za cenu obvyklou dle
znaleckého posudku ve výši 50.300.000,- Kč, v předloženém znění.
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RM souhlasí se zveřejněním záměru vypůjčit pozemek část p.č. 2572/1 – ostatní plocha (zeleň) o výměře cca 150 m2 v k.ú. Beroun dle zákresu k účelu využití
– údržba zeleně na vlastní náklady.
RM bere na vědomí písemnou zprávu z jednacího řízení bez uveřejnění
a souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16.
2. 2015 na dodatečné stavební práce a navýšením ceny z původní ceny
38.580.904,61 Kč bez DPH na 38.776.397,59 Kč bez DPH akce „Veřejná doprava pro všechny“ se společností STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle
198/21, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Koupaliště Velké sídliště
– instalace průtokoměrů a diagnostika stavu pískových filtrů“ s vybraným
uchazečem KTS-AME s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Karla Čapka 60, za cenu
368 000,- bez DPH v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na akci „Instalace šesti orientačních
majáčků pro nevidomé, na autobusovém nádraží v Berouně“ se společností
SUNNYMONT s.r.o., se sídlem Hostomice 221, za cenu 99 000 Kč,- bez DPH,
v předloženém znění.
RM schvaluje dodatek č. 2 k Zásadám činnosti komisí rady města ze dne 10.
10. 2011, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 1. 2015, v předloženém znění.
RM zmocňuje starostku města k vydání úplného znění Zásad činnosti komisí
rady města ze dne 10. 10. 2011, jak vyplývá ze změn provedených jejich dodatkem č. 1 a dodatkem č. 2.
RM doporučuje zastupitelstvu města: 1) schválit dodatek č. 1 k Zásadám činnosti výborů zastupitelstva města ze dne 19. 12. 2011, v předloženém znění,
a zmocnit starostu města k vydání úplného znění Zásad činnosti výborů zastupitelstva města ze dne 19. 12. 2011, jak vyplývá ze změn provedených jejich
dodatkem č. 1.; 2) schválit dodatek č. 1 k Statutu osadních výborů zastupitelstva města dne 16. 7. 2014, v předloženém znění a zmocnit starostu města
k vydání úplného znění Statutu osadních výborů zastupitelstva města ze dne
16. 7. 2014, jak vyplývá ze změn provedených jeho dodatkem č. 1.; 3) schválit
Zásady kontrolní činnosti výborů zastupitelstva města, v předloženém znění.
RM 1) bere na vědomí zápis č. 5/2015 ze zasedání Komise pro kulturu a kulturní
dotace dne 13. 11. 2015.; 2) souhlasí s poskytnutím dotací z rozpočtu města Beroun na kulturní činnost v r. 2016 podle návrhu zpracovaného Komisí pro kulturu
a kulturní dotace dne 13. 11. 2015; 3) doporučuje Zastupitelstvu města Beroun
schválit poskytnutí dotací nad 50 000 Kč v jednotlivém případě z rozpočtu města
Beroun na kulturní činnost v r. 2016, podle návrhu Komise pro kulturu a kulturní
dotace ze dne 13. 11. 2015, schváleného Radou města Beroun dne 25. 11. 2015,
včetně uzavření veřejnoprávních smluv na jejich poskytnutí s jednotlivými žadateli.
RM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10 000 Kč Farní charitě Beroun, se sídlem Cajthamlova 169, Beroun-Zavadilka, 266 01 Beroun, z organizace 3555 34 29
Příspěvky zájmovým organizacím, na nákup deskových her a výtvarných potřeb pro
Klub Betlém a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
RM nesouhlasí s poskytnutím dotace spolku HC Berounští Medvědi z.s., se
sídlem Na Ostrově 816, Závodí, Beroun na částečné pokrytí finančních nákladů
při realizaci ukázek tréninkových jednotek pro děti a mládež během adventu
2015 na městském kluzišti na Husově náměstí v Berouně.
RM ukládá odboru Kanceláře tajemníka zpracovat dohodnuté připomínky
k připravované směrnici o zadávání veřejných zakázek a následně předložit
finančnímu výboru a radě města k projednání.
RM 1) vyhlašuje nabídku společnosti CMS Consulting s.r.o., se sídlem Beroun
– Beroun – Centrum, Česká 47, jako nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup PC sestav II ”. Nabídková cena je
756 550 Kč bez DPH; 2) souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem
Beroun a společností CMS Consulting s.r.o., se sídlem Beroun – Beroun – Centrum, Česká 47, v předloženém znění.
RM souhlasí: 1) s uzavřením DODATKU ČÍSLO 1 Smlouvy o dodavatelském
zpracování mzdové agendy se společností DATACENTRUM systems & consulting a.s., se sídlem Písnická 30/13, Praha 4 - Kamýk, v předloženém znění; 2)
s uzavřením DODATKU ČÍSLO 1 Smlouvy o poskytnutí služeb podpory a o ASP
(Aplication Service Providing) licenci programového vybavení DATACENTRUM
2 – MZDY, PERSONALISTIKA se společností DATACENTRUM systems & consulting a.s., se sídlem Písnická 30/13, Praha 4 - Kamýk, v předloženém znění; 3)
s uzavřením DODATKU ČÍSLO 1 Smlouvy o poskytnutí služeb podpory a o ASP
(Aplication Service Providing) licenci programového vybavení DATACENTRUM –
DOCHÁZKA se společností DATACENTRUM systems & consulting a.s., se sídlem
Písnická 30/13, Praha 4 - Kamýk, v předloženém znění.
RM jmenuje do funkce člena komise bytové paní Danu Lebruškovou.
RM schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Beroun, které se bude
konat ve středu dne 16. prosince 2015 od 15.00 hod. v kulturním domě Plzeňka, Plzeňská 83/48, Beroun-Město.
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Usnesení ze schůze Rady města Beroun konané dne 9. 12. 2015
RM 1) schvaluje předložený Postup při odměňování ředitelů příspěvkových
organizací zřizovaných městem Beroun, kromě oblasti školství, s účinností
od 1.1.2016.2) ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a vedoucímu odboru školství a volnočasových aktivit MÚ Beroun: ve své působnosti
zajistit uplatňování Postupu při odměňování ředitelů příspěvkových organizací
zřizovaným městem Beroun, kromě oblasti školství.
RM souhlasí se záměrem Mgr. Petry Illnerové zřídit v Berouně základní školu,
která by zahájila svou činnost od školního roku 2016/2017.
RM souhlasí s tím, aby Jungmannova základní škola Beroun, Plzeňská 30 přijala na základě uzavřené darovací smlouvy finanční dar ve výši 15 867 Kč odpovídající výši záloh za obědy ve školní jídelně za období od 1. 1. 2016 do 30. 6.
2016 ve prospěch žáků školy od nadačního fondu „Drab foundation – nadační
fond“, se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Praha 8 z projektu „Obědy dětem“.
RM souhlasí s tím, aby 2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335 přijala na základě uzavřené darovací smlouvy finanční dar ve výši
15 720 Kč odpovídající výši záloh za obědy ve školní jídelně za období od 1. 1.
2016 do 30. 6. 2016 ve prospěch žáků školy od nadačního fondu „Drab foundation – nadační fond“, se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Praha 8 z projektu
„Obědy dětem“.
RM bere na vědomí informaci o aktualizovaném výhledu počtu žáků v berounských základních školách na příští období a souhlasí s navrženým postupem
řešení kapacity základních škol v Berouně uvedeným v informaci.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s uzavřením kupní
smlouvy s paní D. V. na prodej části pozemku p.č. 2263/1 o výměře 5 m2 –
ostatní plocha v k.ú. Beroun za cenu dle znaleckého posudku ve výši 8.890 Kč.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu s panem J. V. na pronájem pozemku p.č. 164 o výměře 45 m2 – zast. plocha a nádvoří v k.ú. Zdejcina, jehož
součástí je stavba bez čp/če; na dobu určitou dvou let (od 1. 1. 2016), za cenu
10.000 Kč/rok, za účelem využití jako garáž.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu s paní S. J. na pronájem části pozemku p.č. 1387/111 o výměře 40 m2 – ostatní plocha v k.ú. Beroun, podle předloženého zákresu, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou,
za cenu 20 Kč/m2/rok, za účelem využití jako předzahrádka k bytu.
RM souhlasí s vypovězením smlouvy o nájmu nebytových prostor, uzavřené dle
zákona č. 116/1999 Sb. a občanského zákoníku na pronájem nebytových prostor
na stp. č. 6109 v k.ú. Beroun o celkové výměře 21 m2, uzavřené dne 29. 7. 2002
s panem H. Š., ke dni 30. 6. 2016.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemek st. 6109 o výměře
21 m2 v k.ú. Beroun, jehož součástí je stavba čp/če, garáž, za cenu dle znaleckého posudku.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku st. 92/20
o výměře 5 m2 v k.ú. Beroun, včetně zbytku obvodové zdi za cenu dle znaleckého posudku, podle předloženého zákresu.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města projednávat pronájem části pozemku p.č. 2249/1 v k.ú. Beroun o výměře 24 m2, za účelem umístění vyhrazených
dvou parkovacích míst a cenu 3.630 Kč/1 parkovací místo/rok, podle předloženého zákresu.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města pronajmout pozemky st. 4263 o výměře 278 m2 – zast. plocha, p.č. 2638/1 o výměře 1020 m2 – ostatní plocha
a části pozemků p.č. 195/15 o výměře 74 m2 – ostatní plocha, p.č. 2637/1
o výměře 160 m2 – ostatní plocha a p.č. 2639/2 o výměře 235 m2 – ostatní
plocha, vše v k.ú. Beroun.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města projednávat pronájem pozemku
st. 5992 o výměře 71 m2 v k.ú. Beroun, na kterém stojí stavba: Beroun-Město,
č.p. 1451, obč. vyb.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě
o pronájmu a provozování vodohospodářského majetku v městské části
Zdejcina č. 0270/2013/NAJ/OMI ze dne 23. 5. 2013 se společností Vodovody
a kanalizace Beroun, a.s., se sídlem Mostníkovská 255, Beroun. Předmětem
dodatku č. 1 je prodloužení platnosti předmětné smlouvy o jeden rok, tj. do 31.
12. 2016.
RM 1) souhlasí s uzavřením Dohody o skončení nájmu bytu zvláštního určení
v domě s pečovatelskou službou Na Parkáně 111, Beroun, mezi městem Beroun, (na straně jedné jako pronajímatel) a paní P. K. (na straně druhé jako nájemce), dohodou ke dni 30.11.2015 včetně, v předloženém znění; 2) souhlasí
s uzavřením Dohody o skončení nájmu bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou Na Parkáně 111, Beroun, mezi městem Beroun, (na straně
jedné jako pronajímatel) a paní H. B. (na straně druhé jako nájemce), dohodou
ke dni 31.12.2015 včetně, v předloženém znění.
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RM 1) souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení v domě
s pečovatelskou službou mezi městem Beroun a nájemcem paní J. M., na dobu
určitou od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2017, na byt na adrese Na Parkáně čp. 111,
Beroun -Město, v předloženém znění; 2) souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu
bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou mezi městem Beroun
a nájemcem paní H. B. na dobu určitou od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2017, na byt
na adrese Na Parkáně čp. 111, Beroun - Město, v předloženém znění.
RM 1) souhlasí s převodem práv a povinností spojených s členstvím v bytovém
družstvu Beroun Poštovka, se sídlem S. K. Neumanna 1530, Beroun, pana A.
R. na paní K. V. k bytu na adrese S.K. Neumanna 1530, Beroun; 2) souhlasí
s přijetím K. V. za člena Bytového družstva Beroun Poštovka, se sídlem S.K.Neumanna 1530, Beroun; 3) souhlasí s uzavřením Nájemní smlouvy mezi Bytovým
družstvem Beroun Poštovka, se sídlem S. K. Neumanna 1530, Beroun, městem
Beroun, (pronajímatel) a K. V. (nájemce) na byt v domě čp. 1530, S. K. Neumanna, Beroun, za podmínek dle stanov bytového družstva, v předloženém znění.
RM souhlasí s umístěním sídla Rodinného centra Slunečnice, v pronajatých
prostorách Komunitního centra Beroun, které je v majetku města Beroun,
na adrese Bezručova 928, Beroun - Město, s účinností od 10. 12. 2015, z důvodu změny právní formy spolku na zapsaný ústav.
RM 1) vyhlašuje nabídku společnosti SIACITY s.r.o., se sídlem Košická 63/30,
Praha 10, jako nejvhodnější v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Přístřešky
pro cestující + zastávkové označníky – autobusové nádraží u ČD“. Nabídková
cena je 1.946.912,- Kč bez DPH; 2) souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na veřejnou zakázku „Přístřešky pro cestující + zastávkové označníky – autobusové
nádraží u ČD“, s uchazečem, který podal nejvhodnější nabídku se společností
SIACITY s.r.o., se sídlem Košická 63/30, Praha 10 v předloženém znění, za předpokladu, že v zákonné lhůtě nebude podána žádná námitka. Kupní cena je
1.946.912 Kč bez DPH.
RM souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy č. 7720941213 na rok 2016 ohledně pojištění majetku města Beroun s pojišťovnou Kooperativa a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720863856 ze
dne 6.1.2015, ohledně pojištění nového autobusového nádraží a parkoviště
u Kulturního domu Plzeňka, s pojišťovnou Kooperativa a.s., Vienna Insurance
Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, v předloženém znění.
RM 1) ruší bod 3 svého usnesení č. 562/2015 ze dne 21. 10. 2015; 2) souhlasí
s bezúplatným převodem klavíru Scholze-model III, jehož účetní hodnota činí
7.500 Kč, příspěvkové organizaci města Beroun Městskému kulturnímu centru
Beroun, se sídlem Husovo nám. 68, Beroun-Centrum.
RM s účinností od 10. 12. 2015: 1) svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst.
3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun rozhodování v těchto
záležitostech: a) uzavírání, změny a ukončování nájemních smluv a jejich dodatků ve věcech nájmu bytů v domě ve vlastnictví města Beroun Talichova č.p.
767, Beroun-Město; b) uzavírání, změny a ukončování nájemních smluv a jejich
dodatků ve věcech nájmu družstevních bytů v domech ve spoluvlastnictví města Beroun: Náměstí Joachima Barranda č.p. 52, Beroun-Centrum, Palouček č.p.
1706, Beroun-Město, Palouček č.p. 1707, Beroun-Město, Palouček č.p. 1708,
Beroun-Město, Palouček č.p. 1709, Beroun-Město, S.K.Neumannač.p. 1530, Beroun-Město, za podmínek dle stanov bytových družstev, která jsou spoluvlastníky
těchto domů; c) udělení souhlasu s převodem družstevního podílu v Bytovém
družstvu Beroun Biřická, se sídlem Náměstí Joachima Barranda 52, Beroun-Centrum, Beroun, včetně práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu
v domě Náměstí Joachima Barrandač.p. 52, Beroun-Centrum, za podmínek dle
stanov bytového družstva; d) udělení souhlasu s převodem družstevního podílu
v BD Palouček, bytovém družstvu, se sídlem Palouček 1709, Beroun, v souvislosti
s družstevními byty v domech Palouček č.p. 1706, Beroun-Město, Palouček č.p.
1707, Beroun-Město, Palouček č.p. 1708, Beroun-Město a Palouček č.p. 1709,
Beroun-Město, za podmínek dle stanov bytového družstva; e) udělení souhlasu
s přijímáním nových členů a s převodem práv a povinností spojených s členstvím
v Bytovém družstvu Beroun Poštovka, se sídlem S.K. Neumanna 1530, Beroun,
v souvislosti s družstevními byty v domě S.K. Neumanna 1530, Beroun-Město,
za podmínek dle stanov bytového družstva. 2) pověřuje vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun podepisováním nájemních smluv, jejich
změn, ukončení a dodatků ve věcech nájmu bytů uvedených v odst. 1) bodech
1.1 a 1.2 tohoto usnesení za město Beroun jako pronajímatele a souhlasů podle
odst. 1) bodů 1.3 až 1.4 tohoto usnesení za město Beroun jako spoluvlastníka
domů uvedených v těchto bodech.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 s panem P. K. ke smlouvě o nájmu č.
0414/2012/NAJ/OMI ze dne 1.11.2012, kterým se vyjme z předmětu nájmu
pozemek část par. č. 316/11 o výměře 300 m2 z důvodu jeho převodu uzavřenou směnnou smlouvou ze dne 7. 12. 2015.
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RM bere na vědomí Zápis č. 8/2015 z jednání komise pro sport a sportovní
dotace konaného dne 2.11.2015.
RM schvaluje dotační program „Poskytování dotací na sportovní činnost
ve městě Beroun v roce 2016“, v předloženém znění.
RM 1) schvaluje s účinností od 1. 1. 2016 dodatek č. 2 k Organizačnímu řádu
Městského úřadu Beroun ze dne 8. 4. 2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne
11. 12. 2013, v předloženém znění; 2) zmocňuje starostku města k vydání
úplného znění Organizačního řádu Městského úřadu Beroun ze dne 8. 4. 2013,
jak vyplývá z jeho dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2013 a dodatku č. 2 ze dne 9.
12. 2015.
RM jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. g) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2016 Mgr. Radku Papai vedoucí odboru školství a volnočasových
aktivit Městského úřadu Beroun.
RM schvaluje vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace – Městského
kulturního centra Beroun Mgr. Kateřině Masopustové za rok 2015, v navrhované výši.
RM schvaluje vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace – Městské
knihovny Beroun Mgr. Haně Ludvíkové za rok 2015 v navrhované výši.
RM bere na vědomí Zápis č. 7/2015 ze zasedání komise výstavby konaného
dne 10. 9. 2015.
RM bere na vědomí Zápis č. 8/2015 ze zasedání komise výstavby konaného
dne 22. 10. 2015.
RM bere na vědomí Zápis č. 5/2015 z jednání komise pro prevenci kriminality
konaného dne 24. 11. 2015.
RM bere na vědomí Zápis č. 2/2015 z jednání pracovní skupiny pro řešení
problematiky graffiti ve městě Beroun konaného dne 19. 10. 2015.
RM bere na vědomí Zápis č. 5/2015 ze zasedání komise životního prostředí
konaného dne 23. 11. 2015.
RM 1) doporučuje zastupitelstvu města zřídit Osadní výbor Hostím pro část
města Beroun – Hostím s počtem členů 7, s účinností od schválení zastupitelstvem; 2) navrhuje zastupitelstvu města zvolit: a) předsedkyní osadního
výboru Mgr. Barboru Skálovou, místopředsedy osadního výboru Ing. Adélu
Schmiedovou, Ph.D. a Martina Ouředníka b) za členy osadního výboru Miluši
Auředníkovou, Jarmilu Vorlovou, MgA. Zuzanu Wichterlovou a Ing. Václava
Zykána.

Berounská střední škola dostala
ocenění od zaměstnavatelů

Z

ástupci předních firem z celé
České republiky vybírají
v soutěži Škola roku doporučená
zaměstnavateli střední školy a fakulty vysokých škol, které nejlépe
připravují své absolventy na zaměstnání. Třem nejúspěšnějším
školám a fakultám pak udělují
ocenění Škola doporučená zaměstnavateli. Střední školy jsou
oceněny na úrovni krajů, fakulty
vysokých škol celorepublikově.
V letošním roce školy vybíralo
230 firem. V rámci slavnostního
večera výročního setkání Klubu
zaměstnavatelů, které se uskutečnilo 11. listopadu 2015 v Praze,
byly kromě jiných kategorií oce-

něny i střední školy ze Středočeského kraje jako Škola doporučená
zaměstnavateli. Opět se ukázal
trend, kterým se ubírá zájem firem o absolventy – dominují školy s technickým zaměřením. První
místo obsadila ŠKODA AUTO a.s.,
SOU strojírenské, druhé místo
SOŠ a SOU Hořovice a třetí místo
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola
Beroun. Když si uvědomíme, že
ve Středočeském kraji je přes 120
středních škol, tak je toto umístění pro berounskou „netechnickou“ školu obrovským úspěchem.
Hana Fechtnerová, zástupce ředitele OA, SPgŠ a JŠ Beroun n

XXXIII. ročník
Talichova Berouna
v číslech

V
Žáci ZŠ Závodí se díky dotacím podívali do Německa a Rakouska

C

estovní kancelář Osvěta Hořovice vyhrála výběrové řízení
na pořádání jazykově vzdělávacího pobytu dotovaného Evropskou
unií a Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR (Výzva
č. 56 z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost) a zorganizovala v polovině listopadu ve spolupráci se
Základní školou Beroun-Závodí
pětidenní zájezd do Německa
a Rakouska. Pod dohledem čtyř
učitelek a v režii průvodců cestovní kanceláře absolvovalo 40
vybraných žáků sedmých až devátých tříd hodnotný autobusový
zájezd, v jehož průběhu všichni
poznali bavorské zámky Linder-

www.mesto-beroun.cz

hof, Neuschwanstein a Herrenschiemsee. Dále obdivovali přírodní scenérie tří regionů Rakouska,
kde navštívili například malebná
města Lofer či Zell am See a viděli
krásy Krimmelských vodopádů
a horských jezer jako Gossausee
a vrcholky západního Dachsteinu
s masivním ledovcem. Součástí
programu byly i dvě projížďky
lodí po jezeře a výjezd lanovkou
až do 3029 m na známý ledovec
Kitzsteinhorn v Kaprunu (na fotografii).
Pobyt byl zpestřen i výkladem
v němčině. Velký ohlas měla návštěva přírodovědného muzea
v Mittersillu. Součástí pobytu
na čerstvém horském vzduchu

s ubytováním v hotelech s plnou
penzí bylo i 9 vyučovacích hodin německého jazyka. Tečkou
za hodnotným poznávacím zájezdem, který měli všichni účastníci
zcela zdarma, byla prohlídka
světoznámého městečka Hallstatt
s projížďkou lodí po jezeře. Počasí
všem velmi přálo, bylo teplo a slunečno. Všichni účastníci tohoto
zájezdu si kdykoliv mohou s odstupem času připomenout své
zážitky z fotografií a pořízeného
videozáznamu, které jim věnovala
cestovní kancelář. Velké díky patří vedení ZŠ Beroun-Závodí, které
se rozhodlo pro své žáky tento
zájezd realizovat. Lucie Chocová,
účastník zájezdu n

roce 2015 bylo uspořádáno 6 koncertů, 2
besedy pro žáky středních
a základních
škol a 5 doprovodných akcí.
Zaznělo
21 skladeb
od 15 světových i českých skladatelů.
Koncerty navštívilo celkem
1 560 osob, kdy průměrná
návštěvnost byla 260 osob.
Kapacita sálu a balkonů KD
Plzeňka je přitom 284 míst.
Festival podpořilo celkem 16
partnerů. n

Krátce
n V prosinci bylo zakoupeno
a namontováno nové promítací
plátno do Kulturního domu
Plzeňka. Jako nejvhodnější byla
vyhodnocena cenová nabídka
v hodnotě 154 tisíc korun. n
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Hudba
1.
7.
12.
23.
27.

Novoroční koncert sboru Bonbon
The Beatles Revival
ČT

20:00

Sál České pojišťovny

Jeden z nejlepších revivalů slavných Beatles, nová show s projekcí, dobové kostýmy i hudební nástroje.

Jiná Káva

Druhý pokus o regulérní koncert téměř po roce. Při minulém vystoupení nešel elektrický proud a byl z toho neopakovatelný akustický
koncert při svíčkách.

Neřež
ÚT

20:00

Rockový koncert kapely UHR a BUGR
SO

19:30

Pivovar Berounský medvěd

Radůza s kapelou
ST

20:00

Sál České pojišťovny

Retro večery U Madly
leden

PÁ- SO

18:00- 02:00

Retro Bar U Madly

Taneční pátky a soboty U Štiky
PÁ- SO

20:00

Tradiční koncert smíšeného pěveckého sboru. Více na str. 18.

Restaurace U Štiky

Rockový koncert na šalandě Pivovaru Berounský medvěd. Info
na tel. 602 388 305.
Již tradiční koncert populární písničkářky.
1. - 2. 1. - zavřeno; 8. 1.,15. 1., 29. 1. - Dj Martin Šmíd; 9. 1., 23. 1.
- Dj Tomáš Mašek; 16. 1., 30. 1. - Dj Harwey; 22. 1. - Dj Olda Burda
(rádio Regina DAB Praha)
2. 1., 9. 1., 23. 1. - DJ Jarda Petarda; 8. 1., 16. 1., 30. 1. - DJ
Pupík; 15. 1. - Duo Melody (živá hudba); 22. 1. - Empatia (živá
hudba); 29. 1. - DJ Run

Přednášky a besedy
7.

Lednová přednáška Berounské akademie
ČT

Městská knihovna

PhDr. Josef Dolejší se bude věnovat nejkrásnějším evropským renesančním zahradám. Zájemci, kteří nejsou účastníci BA, se mohou přihlásit předem telefonicky u ředitelky Městské knihovny.

Cestovatelská beseda
20.

ST

28.

Tentokrát ji povede pan Karpíšek. Její téma je ostrov Santorini
Městské informační centrum nacházející se v Egejském moři. Více na str. 20.

Po stopách tajemství kolem nás
ST

21.

17:30

17:30

Městská knihovna

Beseda s PhDr. Petrem Janečkem, autorem řady knih, z nichž
TV adaptace Černé sanitky je nejznámější. Z cyklu Setkání s autory, které máte rádi. Vstup volný.

Městská knihovna

Autorské čtení knihy Snění Babky Ťapky a vyprávění o životě
autorky. Rezervaci míst je možno provést ve studovně.

Babka Ťapka
ČT

17:30

Hudebně - literární večer
Odpouštění – jak a proč odpouštět
ČT

17:30

Městská knihovna

Posluchačům bude vyprávět Leon Marc. Více na str. 20
Povídání o smyslu propuštění starých křivd, bolestí a o pochopení. Cena za seminář je 100 Kč. Předprodej vstupenek ve studovně. www.magdakrepelkova.cz

Ostatní akce
1.
4.

13.

Turistický pochod Stezkou Vojty Náprstka
PÁ

Kurz šitého šperku
PO

2. 2.

Knihovna na sídlišti

12:00 - 16:30 SZŠ Beroun

Zdravotní gramotnost – význam a vliv
na člověka i společnost
ÚT

30.

16:00

Oslava 16. medvědích narozenin
Den otevřených dveří
Střední zdravotnické školy
ST

19.

10:00 - 10:30 Husovo náměstí

18:00 - 19:30 Čítárna MIC

Soboty na dětském
SO

8:30 - 11:00

Městká knihovna

CAVEMAN
ÚT

20:00

www.mesto-beroun.cz

Sál České pojišťovny

38. ročník. Start od restaurace Alena, cíl – Karlštejn, v restauraci
Pod Dračí Skálou. Informace ing. Muchlová, tel. 603 575 503
Přijďte si vyrobit svůj vlastnoručně ušitý šperk. Cena kurzu je 250 Kč.
Přihlašovat se můžete osobně na pobočce knihovny, na e-mailu: sidliste@knihovnaberoun.cz nebo na telefonu 311 622 782.
Promítání pohádek pro děti MŠ, krmení medvědů a předávání
dárků. Více na str. 2.
Pro školní rok 2016/2017 obory čtyřletého denního studia s maturitou: zdravotnický asistent, sociální činnost. Tříletý obor s výučním listem: ošetřovatel/ka. Kombinované pětileté studium:
zdravotnický asistent.
Otevřená klubová setkání se nyní konají v čítárně Městského
informačního centra Beroun. Pořádá Život a zdraví, z. s. - vstup
volný.
Program pro děti v knihovně
Stále populární one man show o rozdílech mezi mužem a ženou.
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Muzea
7.

19.

Výstava Evy Novotné a Václava Kalaše
ČT

27.

Vernisáž nové výstavy, která představí keramické plastiky i užitMuzeum berounské keramiky kovou keramiku Evy Novotné a Václava Kalaše.

PRO ŠKOLY: komentované prohlídky
výstavy Trilobity nebrat
ÚT

26.

17:00

09:00-12.00
12:45-15:00

Muzeum Českého krasu

Geologické zajímavosti Českého krasu
ÚT

18:00

Muzeum Českého krasu

Jarmila Novotná: operní diva
ST

18:00

Muzeum Českého krasu

Paleontolog MČK, Mgr. Štěpán Rak, bude celý den provádět výstavou Trilobity nebrat, vše ostatní sebrat. Školy prosíme o rezervaci na produkce1@muzeum-beroun.cz.
Přednáška paleontologa Mgr. Štěpána Raka. Český kras - členité
území, které sahá od Prahy až do koněpruské oblasti jižně od Berouna. Společně pronikneme do tajů přírody v našem okolí.
Výstava naskytne jedinečný pohled do jejího života. Součástí budou
i velkoformátové fotografie kostýmů Jarmily Novotné z Metropolitní
opery v New Yorku a její portréty. Trvá do 10. 4. 2016. Více na str. 20.

Pokračující výstavy: Berounské vánoční proměny (Muzeum Českého krasu, do 10. 1. 2016); Svět mechanické hudby a Beroun ve starých fotografiích (Muzeum Českého krasu, do ledna 2016); (Keramika z Kunštátu - jedinečný originál (Muzeum berounské keramiky,
do 3. 1. 2016); Kurzy keramiky pro děti školou povinné (Muzeum berounské keramiky, do 13. 1. 2016); Trilobity nebrat, vše ostatní
sebrat (Muzeum Českého krasu, do 18. 3. 2016)
Muzeum berounské keramiky nabízí pravidelně otevřené tvůrčí dílny. Dílna je otevřená vždy v úterý od 10:00 do 11:30 a ve čtvrtek
od 12:30 do 15:00, po dohodě možno i jinak. www.mkcberoun.cz/muzeum-keramiky

Výstavy
4.

Sny
PO

Městská knihovna

Československý filmový plakát 1960 – 1989
ST

6.

17:00

Městská galerie Beroun

Letem světem aneb od podzimu do léta
ST

Galerie V Podloubí

Naivnímání
ST

11.

17:30
17:00

Výstava originálních filmových plakátů z roku uvedení filmu
do kin ze sbírky TERRY POSTERS. Trvá do 5. února. Více na str 20.
Výtvarné práce dětí MŠ Vrchlického. Trvá do 29. ledna.

Městská knihovna

Společná výstava Jaroslava Čížka, který ve výtvarném umění vychází ze svých básní, života, lidství a temna a Blanky Járkové,
která maluje instinktivně a inspiraci nachází v hudbě.

Holandský dům

Výstava fotografií Štěpána Raka. Trvá do 29. ledna.
Více na str. 20.

Krajinami snů
PO

Výstava Elišky Sintové, představí fotografie, které se snaží zavést
do jiného světa. Trvá do 31. 1.

Pokračující výstavy: Prozření / The Enlightenment (Kavárna Jiná Káva, do 31. 12. 2015)

Kulturní dům Plzeňka - leden
8.
15.
16.

22.

Maturitní ples - SOŠ a SOU Beroun Hlinky
PÁ

Rybářsko - myslivecký ples
PÁ
SO

19:00

Maturitní ples - Obchodní akademie
Beroun / 4. A

www.mesto-beroun.cz

Ples příznivců rybářství a myslivectví
Přímý přenos předávání cen za audiovizuální tvorbu na ČT Art.
Více na str. 14
Maturitní ples posledního ročníku berounské střední školy

Maturitní ples posledního ročníku berounské střední školy

20:00

Novoroční retro a CZ hits/tvujdj.cz
SO

Maturitní ples posledního ročníku berounské střední školy

20:00

Maturitní ples - Obchodní akademie
Beroun / 4. B
PÁ

30.

20:00

Trilobit Beroun 2016

PÁ

29.

20:00

21:00

Poslední sobota měsíce ledna se ponese v duchu nejlepších
songů let 80. a 90. let a okořeníme ji československými hity
od pravěku po současnost. Více na str. 16.
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Volný čas                          

Kompletní informace o organizacích
naleznete na uvedených kontaktech.

Anna Krause a Jana Kerlesová v Pohodě (Králův Dvůr)

Pole dance & fit studio Beroun

jaja.kerlesova@gmail.com
13. 1. od 17 – 19 hod. „Cviky v těhotenství“ dozvíte se něco více, jak se hýbat v průběhu těhotenství a proč je cvičení v těhotenství tolik důležité. 20. 1. od 17 – 19 hod.
„Předporodní příprava“ zjistíte například jak dýchat v I. a II. době porodní a jak si
ulevit při kontrakcích. Kde: Králův Dvůr, centrum Pohoda, cena: 190 Kč.

Tel.: 606 343 824, zumbasdenisou@seznam.cz
Již v lednu otevíráme nové studio pole dance na Třídě Míru v Berouně. Lekce pro
začátečníky i pokročilé. Více na 606 343 824 nebo FB pole dance & fit studio
Beroun

Brilant - Vzdělávací centrum, www.brilant.net
Seydlovo nám. 30, Beroun, kontaktní osoba: Ing. Jiří Smola
Tel.:702 835 036, email: info@brilant.net
Přípravný kurz na maturitu z matematiky a anglického jazyka. Přípravný kurz
na přijímací zkoušky: na střední školu či univerzitu - Scio testy, TSP (testy studijních předpokladů). Jazykové kurzy anglického jazyka - rozšířená výuka pro žáky
ZŠ od 5. do 9. ročníku. Anglická konverzace nebo příprava na mezinárodní certifikační zkoušky - obecná angličtina - cambridge KET, PET,FCE,CAE), obchodní
angličtina (BEC), angličtina pro AU PAIR, příprava na maturitu. Individuální či
skupinová výuka - max. 4 osoby ve skupině. Firemní skupinové i individuální
kurzy anglického jazyka dle aktuálních potřeb realizované u Vás. Doučování matematiky, němčiny, angličtiny, francouzštiny, účetnictví, češtiny, stavební mechaniky
a dalších předmětů vyučovaných na základních a středních školách.
Flexy - bary + balanční čočky + míče + židle

Powerjoga s Markétou, kindlovi.beroun@quick.cz
Tel: 606 654 223
Každé pondělí od 19.10h v tělocvičně ZŠ Jungmannova. Podložky s sebou. 18.1.
lekce odpadá.
RC Slunečnice, www.rcslunecnice.cz
Tel: 603 141 700, 311 510 541, email: info@rcslunecnice.cz
Pohádka o pejskovi a kočičce - neděle 24. 1. od 16.00. Autismus a „doba jedová“ - pátek 15. 1. 18.00-20.00 s prof. RNDr. Annou Struneckou, Dr.Sc. Kurz
předporodní přípravy - středa 20. 1. 18.30-20.30 hodin. Maškarní karneval pro
děti - neděle 31. 1. 14.00-17.00 hodin v berounské sokolovně. Spokojený prvňáček, jak snadno do 1. třídy - čtvrtek 4. února 18.30- 20.30, seminář vede
Mgr. P. Pšeničková.
Studio Kytka, www.studio-kytka.cz

Tel.: 775 381 217
Hudbohraní - hudební hry pro skupinu 5-10 dětí - hudební nauka prožitkem
i hrou - objevování možností hlasu a hudebních nástrojů, zvuků a jejich barev podpora tvořivého myšlení - improvizace a další ÚTERÝ 14:00 děti od 5 do 9let
Zatím stále ještě volná místa.

Tel: 777 452 222, email: kytkama@seznam.cz
Zapisujeme děti na poslední místa Miniškoličky Školičky Kytičky na školní
rok 2015/16 - Začínají kurzy 1-3/16 - Hrátky s nemluvňátky pro děti od 1,5
do 2,5 let - cvičení, hraní, hudebnění ve čt v 9 hod, kurz lze kombinovat
s aqua-aerobikem pro maminky s hlídáním dětí ve čt od 9,55 hod, kurzy
plavání miminek a dětí od 6 měs do 6 let a předškoláčků 4 – 6 let v Akádě,
máme poslední volná místa - Přihlášky na plavání dětí od narození do 6 měsíců doma průběžně - Rodinná plavání probíhají ve st, pá a so od 13, 14, 15
a 16 h - Aqua-aerobik v po s Ivou od 17:45 a 18:30 a 19:15, ve st s Markétou
od 18 a 18:45, ve čt s Pavlou od 18 a 18:45 a v pá s Monikou a Markétou
od 18 hod, s hlídáním dětí ve čt v 9,55 hod s Markétou - Cvičení v bazénu
pro těhotné s porodní asistentkou ve čt 17:15, služby porodní asistentky
informace na www.studio-kytka.cz.

Jazyková škola Hany Vavrečkové, www.jshv.cz

Taneční Klub Romany Chvátalové s.r.o., www.tanecberoun.cz

Husovo náměstí 78, skola@jshv.cz, tel. 311 625 804
Kurzy probíhají! Max. 10 osob ve skupině. Je-li volné místo, můžete kdykoli přistoupit (cena bude snížena o již odučené hodiny). Náhledy zdarma - přijďte si
kurz nejprve vyzkoušet! Naše tipy: konverzační kurzy ANG s rodilým mluvčím
pro děti, juniory a dospělé. Slevy 50% v rámci akce „Chodí celá rodina!“. Výuka
též v Hořovicích a v Litni. Pro firmy či jednotlivce kurzy dle požadavku (včetně
doučování žáků ZŠ a studentů SŠ) – i dojíždíme. Naše motto: Spokojený zákazník
– naše nejlepší reklama!

Tel.: 603 908 125, email: tk.chvatalova@centrum.cz
Taneční kurzy pro dospělé - čtvrtek 7. 1. 2016 zahajují taneční kurzy pro
začátečníky - dospělé páry - v ZŠ Počaply, čas 18:30 – 20:00. Tentýž den
od 20:15 pokračují kurzy pro lehce pokročilé dospělé taneční dvojice. Přihláška emailem.

Sídlo Gymnázium, vchod ze dvora, Marcela Bergerová – tel: 608 885 182,marcela.bergerova@seznam.cz. Po 19:00 – 20:00 a Čt 18:00 – 19:00. Kondičně - rehabilitační cvičení, zaměřené na hluboký stabilizační systém, předcházení pádům
a odblokování negativních nálad. Používám FLEXY - BARY, velké a malé míče,
balanční čočky, židle, popruhy.
Irena Ekrtova, iris.ekrtova@seznam.cz

Mateřská škola Montessori Beroun a Základní škola
Tel.: 602 409 193, email: info@montessori-beroun.cz, www.montessori-beroun.cz
Kam k zápisu? ..přijďte k nám.. do nové Základní školy při MŠ Montessori Beroun. Rodiče předškoláků se pomalu připravují k lednovým zápisům do prvních
tříd. Většina dětí zamíří do spádové školy. Ale je to ta, která vašim dětem bude
vyhovovat? Která na samotném začátku celoživotního vzdělávání děti správně
naladí a podpoří jejich přirozený zájem o poznání nových věcí? Která je motivuje
k vědění? Poskytne maximální osobní rozvoj? S otázkami, které byste rádi položili, můžete přijít na informativní setkání Základní školy s individuálním přístupem
při MŠ Montessori Beroun. Škola pro 1.-5. ročník otevře v září 2016 v centru Berouna. Srdečně zveme všechny zájemce i zvědavce na setkání, které se uskuteční
od 17 hodin 11. ledna 2016 v MŠ Montessori Beroun v ulici V Zahradách 1874.
Zápis do 1.-5. třídy proběhne ve dnech 5. - 6. února 2016.

TJ Lokomotiva Beroun z. s., www.lokomotivaberoun.cz
Přehledy o oddílech TJ a aktivity pro veřejnost na www.lokomotivaberoun.cz
informace recepce Sportcentrum tel. 311 626 950.
Navštivte cvičení pro ženy v tribuně - čtvrtek 18.00 – 19.00 hod.
Sledujte na našich stránkách aktuality a slevový program – trvale snížené ceny
na slender stoly a vacushape! Najdete nás i na Facebooku. Novinka – možnost
platby kartou. Odbor turistiky pořádá 1. ledna 2016 Novoroční pochod - 38.
ročník turistického pochodu Stezkou Vojty Náprstka, start 10.00 - 10.30 hod.
Husovo náměstí Beroun od restaurace Alena, cíl – Karlštejn, v restauraci Pod Dračí
Skálou. Info: Ing. Muchlová, tel. 603 575 503.
Yogaway,www.yogaway.cz

Hřiště slouží berounským školákům i široké veřejnosti. Hřiště prošlo v roce
2013 rozsáhlou rekonstrukcí. Díky tomu je nyní určeno pro lehkou atletiku,
hokejbal, in-line hokej, florbal, malou kopanou, házenou, tenis, stolní tenis,
basketbal, volejbal, nohejbal i streetbal. Zařízení půjčuje sportovní potřeby, poskytuje sportovcům zázemí - šatny s uzamykatelnými skříňkami, sprchy a nabízí i občerstvení. Díky osvětlení v areálu je po předchozím objednání sportovat
i ve večerních hodinách. V zimě je v nabídce mimo jiné stolní tenis. Rezervace:
311 740 153.

email: stepanka.vagnerova@seznam.cz, Na Parkáně 367, Beroun
Rodinné konstelace - seminář osobního rozvoje s Lenkou Hochmannovou, pátek
8. 1. (17-21 h). Podívejte se na podstatu vašeho rodinného, partnerského nebo
pracovního systému. Rezervace na lenka.ruzickova@centrum.cz nebo na tel:
602 338 773.
Jógová terapie pro správné držení těla - kurz se Stáňou Drahuskou
Začínáme v lednu, každé pondělí v 17 h, čtvrtek v 16h a 18h. Cítíte se unavení
a smutní, často vás bolí tělo od sezení nebo od jednostranné zátěže? Rezervace
na brilant.st.drahuska@seznam.cz nebo 777 279 684.
Hormonální jógová terapie - ojedinělý kurz s Irenou Šorfovou v pátek 15. 1.
(18-21 h) a sobota 16. 1. (10-18 h). Již počtvrté můžete v našem studiu prožít
výjimečný kurz, který pomohl mnoha ženám vyřešit dlouhodobé zdravotní potíže způsobené hormonální nerovnováhou. Rezervace na stepanka.vagnerova@
seznam.cz. Detaily na www.yogaway.cz/aktuality.

Müllerová Jitka, zahradymuller@seznam.cz

Zdenka Zlesáková, www.zivotvradostiaklidu.cz

Tel.: 605 544 933.
Cvičení pro pěknou postavu a prevence proti bolestem zad. Posilování a strečink
jednotlivých svalových skupin s důrazem na cviky v oblasti páteře. V rodinném
domě Viničná 456, Beroun. V malé skupině či individuelně, v pondělí a čtvrtek
od 18:45. Vždy po objednání na tel.: 605 544 933. Těším se Müllerová Jitka.

Tel: 602 205 925, email: zdenka.zlesa@zivotvradostiaklidu.cz
Víkendový seminář Léčebné kódy-energetické léčení povedu opět během posledního lednového víkendu ve Studiu Samaya v Berouně. Více informací o léčebných
kódech, programu semináře, mých dalších aktivitách, zkušenostech účastníků,
i o mně najdete na stránkách www.zivotvradostiaklidu.cz.

Městské školní hřiště Hlinky

www.mesto-beroun.cz
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Městské kino Beroun

Politických vězňů 445, Beroun n e-mail: kino.beroun@iol.cz, www.kinoberoun.cz n Rezervace elektronicky na www.tickets-online.cz n Pokud
chcete dostávat každý den zdarma krátkou SMS o programu kina, zaregistrujte se na tel. čísle 774 905 223
Vzhledem ke koordinaci uzávěrek filmových vydavatelů a Radničního listu není pokaždé možné vytisknout program ve finální verzi.
Prosíme proto návštěvníky, aby si aktuálnost programu vždy ověřili na webových stránkách kina www.kinoberoun.cz. Děkujeme za pochopení.
datum
2.

SO

3.

NE

4.

PO

5.

ÚT

6.

ST

7.

ČT

8.

PÁ

9.

SO

10.

NE

11.

PO

začátek
15:30
17:30
20:00
15:30
18:30
17:30
20:00
17:30
20:15
17:30
20:00
15:30
18:30
18:30
20:00
15:30
17:30
20:15
15:30
18:30
17:30
20:15

název
Sněhová královna 2
Bod Zlomu
Krampus: Táhni k čertu
Králové hor
Star Wars: Síla se probouzí 2D
Bod Zlomu 3D
Padesátka
Star Wars: Síla se probouzí 2D
Krampus: Táhni k čertu
Krampus: Táhni k čertu
Bod Zlomu
Mládí
Osm hrozných
Joy
Osm hrozných
Sněhová královna 2 3D
Sázka na nejistotu
Osm hrozných
V hlavě
Joy
Sázka na nejistotu
Les sebevrahů

RUS
N/Č/USA
USA
RAK
USA
N/Č/USA
ČR
USA
USA
USA
N/Č/USA
It/Fr
USA
USA
USA
RUS
USA
USA
USA
USA
USA
USA

čas
78
115
96
97
136
115
97
136
96
96
115
118
182
124
182
78
130
182
102
124
130
87

popis
Z ledu povstávají nová nebezpečí, se kterými se bude muset Orm a Gertruda vypořádat.
Zlodějský gang, libující si v extrémních sportech, respektuje pouze jeden zákon a tím je zákon gravitace.
Vánoční hororová komedie o rodině, která tak nesnášela vánoční svátky až probudila temného démona.
Rodinný dobrodružný příběh o přátelství chlapce a orla.
Netrpělivě očekávané pokračování hrdinského eposu o mezigalaktickém souboji dobra a zla.
Zlodějský gang, libující si v extrémních sportech, respektuje pouze jeden zákon a tím je zákon gravitace.
Nová komedie podle scénáře P. Kolečka o účastnících běžkařského závodu „Tříkrálová padesátka“.
Netrpělivě očekávané pokračování hrdinského eposu o mezigalaktickém souboji dobra a zla.
Vánoční hororová komedie o rodině, která tak nesnášela vánoční svátky až probudila temného démona.
Vánoční hororová komedie o rodině, která tak nesnášela vánoční svátky až probudila temného démona.
Zlodějský gang, libující si v extrémních sportech, respektuje pouze jeden zákon a tím je zákon gravitace.
Setkávání přátel. Rozjímají o mladých létech a nahých ženských tělech. Hrají: M. Caine, H. Keitel.
Quentin Tarantino a jeho nový western plný napětí.
Hodně divoký příběh jedné životní cesty hlavní hrdinky. Jennifer Lawrence v hlavní roli.
Quentin Tarantino a jeho nový western plný napětí.
Z ledu povstávají nová nebezpečí, se kterými se bude muset Orm a Gertruda vypořádat.
Příběh čtyř outsiderů, kteří proměnili všechny vlky z Wall Street na obětní beránky.
Quentin Tarantino a jeho nový western plný napětí.
Animovaná rodinná komedie o tom, že období dospívání může být velice komplikované.
Hodně divoký příběh jedné životní cesty hlavní hrdinky. Jennifer Lawrence v hlavní roli.
Příběh čtyř outsiderů, kteří proměnili všechny vlky z Wall Street na obětní beránky.
V japonském lese Aokigahara se dějí nevysvětlitelné věci. Místo není tak pusté, jak se zdá..

Padesátka
ČR
97 Nová komedie podle scénáře P. Kolečka o účastnících běžkařského závodu „Tříkrálová padesátka“.
Zkáza krásou
ČR
90 Dokumentární film o herečce Lídě Baarové, pro kterou byla krása největším darem i prokletím zároveň.
Méďové oslaví své 16. narozeniny U příležitosti narozenin berounských medvědů promítání pohádek ze seriálu Méďové na cestách.
13.
ST
Osm hrozných
USA
182 Quentin Tarantino a jeho nový western plný napětí.
Spectre
VB/USA
150 Nová bondovka o neohroženém agentu 007 slibuje filmový zážitek. Režie Sam Mendes.
14.
ČT
Muzikál aneb Cesty ke štěstí
ČR
85 Český hudební film vznikl jako pocta muzikálu Starci na chmelu.
Muzikál aneb Cesty ke štěstí
ČR
85 Český hudební film vznikl jako pocta muzikálu Starci na chmelu.
15.
PÁ
REVENANT Zmrtvýchvstání
USA
156 Film podle skutečné události, která se přihodila v roce 1823 Hughovi Glassovi (Leonardo DiCaprio)
Dopoledne s Večerníčkem
Pásmo večerníčků, ukončené kvízem pro děti o ceny s dramaturgem ČT Milošem Zvěřinou. Vstupné zdarma.
16.
SO
Blok filmů, o kterých velmi živě diskutovala porota, jsou to žhaví kandidáti na získání některé z cen a velcí favoriti porotců Trilobit 2016. (do 18:00h)
Kobry a užovky
ČR
111 Příběh, který vystihuje realitu běžného života se všemi možnými karamboly.
Ledová sezóna
USA
86 Norm je lední medvěd a má plné ruce práce s turisty, kteří začínají zaplavovat jeho milovanou Arktidu.
17.
NE
REVENANT Zmrtvýchvstání
USA
156 Film podle skutečné události, která se přihodila v roce 1823 Hughovi Glassovi (Leonardo DiCaprio)
18.
PO
REVENANT Zmrtvýchvstání
USA
156 Film podle skutečné události, která se přihodila v roce 1823 Hughovi Glassovi (Leonardo DiCaprio)
Muzikál aneb Cesty ke štěstí
ČR
85 Český hudební film vznikl jako pocta muzikálu Starci na chmelu.
19.
ÚT
ART: Pan Bezchybný
FR
97 Francouzský thriller o literátovi a nalezeném rukopisu.
Star Wars: Síla se probouzí 2D
USA
136 Netrpělivě očekávané pokračování hrdinského eposu o mezigalaktickém souboji dobra a zla.
20.
ST
Les sebevrahů
USA
87 V japonském lese Aokigahara se dějí nevysvětlitelné věci. Místo není tak pusté, jak se zdá.
Hunger Games: Síla vzdoru 2. část
USA
135 Pokračování příběhu, kde nepůjde jen o přežití, ale bude se bojovat o budoucnost celého Panemu.
21.
ČT
Lída Baarová
ČR
110 Strhující historické drama o životě slavné herečky pod taktovkou neméně slavného režiséra Filipa Renče.
Tajemství jejich očí
USA
111 V napínavé detektivce exceluje oscarová trojice Julia Roberts, Nicole Kidman a Chiwetel Ejiofor.
22.
PÁ
Lída Baarová
ČR
110 Strhující historické drama o životě slavné herečky pod taktovkou neméně slavného režiséra Filipa Renče.
Hotel Transylvánie
USA
90 Animovaná komedie o upírech.
23.
SO
Lída Baarová
ČR
110 Strhující historické drama o životě slavné herečky pod taktovkou neméně slavného režiséra Filipa Renče.
REVENANT Zmrtvýchvstání
USA
156 Film podle skutečné události, která se přihodila v roce 1823 Hughovi Glassovi (Leonardo DiCaprio)
Ledová sezóna
USA
86 Norm je lední medvěd a má plné ruce práce s turisty, kteří začínají zaplavovat jeho milovanou Arktidu.
24.
NE
Muzikál aneb Cesty ke štěstí
ČR
85 Český hudební film vznikl jako pocta muzikálu Starci na chmelu.
25.
PO
Tajemství jejich očí
USA
111 V napínavé detektivce exceluje oscarová trojice Julia Roberts, Nicole Kidman a Chiwetel Ejiofor.
Viktor Frankenstejn
USA
109 Jaká však byla cesta k této přelomové události? Kdo byl ve skutečnosti Dr. Frankenstein?
26.
ÚT
Filmový klub: ROOM
Ir/Ka
118 Za pět let svého života poznal jen jednu místnost, v níž únosce vězní jeho matku.
V srdci moře 3D
USA
121 V zimě roku 1820 byla velrybářská loď napadena čímsi neuvěřitelným: velrybou mamutích rozměrů.
27.
ST
Viktor Frankenstejn
USA
109 Jaká však byla cesta k této přelomové události? Kdo byl ve skutečnosti Dr. Frankenstein?
Lída Baarová
ČR
110 Strhující historické drama o životě slavné herečky pod taktovkou neméně slavného režiséra Filipa Renče.
28.
ČT
Tajemství jejich očí
USA
111 V napínavé detektivce exceluje oscarová trojice Julia Roberts, Nicole Kidman a Chiwetel Ejiofor.
Lída Baarová
ČR
110 Strhující historické drama o životě slavné herečky pod taktovkou neméně slavného režiséra Filipa Renče.
29.
PÁ
V srdci moře
USA
121 V zimě roku 1820 byla velrybářská loď napadena čímsi neuvěřitelným: velrybou mamutích rozměrů.
Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
USA
92 Čtvrté pokračování čiperných veverek Alvina, Simona a Teodora.
30.
SO
Muzikál aneb Cesty ke štěstí
ČR
85 Český hudební film vznikl jako pocta muzikálu Starci na chmelu.
Padesát odstínů černé
USA
120 Nová šťavnatá parodie „Padesát odstínů černé“ si bere na přetřes nedávné světové knižní bestsellery.
Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
USA
92 Čtvrté pokračování čiperných veverek Alvina, Simona a Teodora.
31.
NE
Padesát odstínů černé
USA
120 Nová šťavnatá parodie „Padesát odstínů černé“ si bere na přetřes nedávné světové knižní bestsellery.
Bijásek
Mimoni
Zamysleli jste se někdy nad tím, proč vlastně tito žlutí a roztomilí Mimoni dobrovolně slouží Gruovi,
USA
91
20. ročník
padouchovi s velkým P? Odpověď přináší animovaná komedie. Vstupné 50 Kč.
11. 1. PO 13:45 - Jungmannova ZŠ, 13. 1, ST 13:45 - Preislerova ZŠ, 18. 1, PO 13:45 - Preislerova ZŠ, ZŠ Vráž, ZŠ Tmaň, 20. 1. ST 13:45 - ZŠ Wagnerovo náměstí, 25. 1. PO 13:45 Jungmannova ZŠ, 27. 1. ST 13:45 ZŠ Beroun Závodí, ZŠ Zadní Třebaň
12.

ÚT

17:30
20:00
16:30
20:00
15:30
18:30
17:30
20:00
10:00
13:00
20:00
15:30
18:30
18:30
17:30
20:00
17:30
20:15
15:30
18:30
17:30
20:00
15:30
17:30
20:00
15:30
18:30
18:30
17:30
20:00
17:30
20:00
17:30
20:00
17:30
20:00
15:30
17:30
20:00
15:30
18:30
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Kalendář plánovaných akcí na rok 2016
Změna programu je vyhrazena. Sledujte webové stránky organizátorů a vývěsky.

Leden

6. 1. – 5. 2.
7. 1.
13. 1.
16. 1.
21. 1.
28. 1.

Červen
Výstava fotografií – Eliška Sintová, Jaroslav Čížek a Blanka Járková, Městská knihovna Beroun
Výstava Československý plakát 1960 – 1989, Městská galerie
Beroun
Vernisáž výstavy keramiků Evy Novotné a Václava Kalaše,
17:00, Muzeum berounské keramiky
Medvědí narozeniny, 13:00, Městská hora
Slavnostní předání cen Trilobit Beroun 2016, dopolední program pro děti v kině, KD Plzeňka a Městské kino Beroun
Autorské čtení Anny Johany Nyklové Babka Ťapka, Městská
knihovna Beroun
Odpuštění: jak a proč odpouštět – přednáška Magdy Křepelkové, Městská knihovna Beroun

Únor
1. 2.
10. 2. – 11. 3.
12. 2.
14. 2.
16. 2.
17. 2.
26. 2.
25. 2.
27. 2.
Březen
5. 3.
10. 3.
10. 3.
16. 3. – 15. 4.
22. 3.
26. 3.

Výstava Michaely Burdové, Městská knihovna Beroun
Zahájení jarních kurzů keramiky, povedou hrnčíři Ivana Kapounová a Martin Koller, Muzeum berounské keramiky
Výstava fotografií Tomáše Zýky, Městská galerie Beroun
Masopustní koncert žáků ZUŠ V. Talicha, žáci hrají a zpívají i se
svými rodinami, to vše v maskách. 17:00, sál školy
Mezinárodní den darování knih, Městská knihovna Beroun
Vyhlášení Sportovce roku, KD Plzeňka
Klavírní koncert v ZUŠ V. Talicha, hrají žáci klavírního oddělení,
17:00, sál školy
Muzeum berounské keramiky slaví 1. narozeniny – zahájení
výstavy o historii Reinovského domu, 17:00
Ondřej Slanina – slavná filmová klasika, Městská knihovna Beroun
Berounský masopust 2016
Masopust na Černém vršku 2016
Vernisáž výstavy keramičky Barbory Bendové, 17:00, Muzeum
berounské keramiky
99 otázek pro Miroslava Berku, 99 odpovědí pro vás, Městská
knihovna Beroun
Výstava obrazů Davida Ištoka, Městská galerie Beroun
Jarní koncert žáků ZUŠ V. Talicha, 17:00, sál školy
Velikonoční program Muzea berounské keramiky – otevřené
výtvarné dílny, točení na kruhu, 10:00 – 17:00

Duben

1. – 2. 4.
20. 4. – 20. 5.
22. 4.
28. 4.

Putovní výstava Ztracená generace, Městská knihovna Beroun
Hudební mazec 2016 SZUŠ Dr. Lidinské
Noc s Andersenem, Městská knihovna Beroun
Výstava Talent, Městská galerie Beroun
Muzikálový večer pěveckého oddělení, ZUŠ V. Talicha Beroun,
17:00, sál školy
Muzicírování v atriu – koncert komorních uskupení žáků ZUŠ
V. Talicha, 17:00, sál školy

Květen

6. 5.
7. – 8. 5.
7. – 8. 5.
9. 5.
16. a 18. 5.
25. 5. – 24. 6.
26. 5.
28. 5.
30. 5.

Křest knihy Jana Velíška Berounka blues – krátké prózy z Berouna i odjinud, Městská knihovna Beroun
Výstava prací žáků ZUŠ V. Talicha Malujeme krajiny Berounska,
ZUŠ V. Talicha
Vernisáž výstavy Magdalény Brožové a Ivany Švarcové Podbrdská keramika, 17:00, Muzeum berounské keramiky
Točení na kruhu, otevřené výtvarné dílny v rámci Hrnčířských
trhů, Muzeum berounské keramiky
Jarní řemeslné a hrnčířské trhy, Koláče Fest
Koncert smyčcového oddělení ZUŠ V. Talicha Beroun, 17:00,
sál školy
Absolventské koncerty ZUŠ V. Talicha Beroun, 17:00, sál školy
Výstava obrazů Jana Dvořáka, Městská galerie Beroun
Pocta Václavu Talichovi – koncert žáků ZUŠ V. Talicha, 17:00, KD
Plzeňka. Akce probíhá ve spolupráci s MKC a městem Beroun.
ŠTULEC – oslava Dne dětí na Štulovně
Absolventský koncert pěveckého oddělení ZUŠ V. Talicha,
17:00, sál školy
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1. 6.
2. 6.
4. 6.
6. – 10. 6.
9. 6.
10. 6.
11. 6.
7. – 11. 6.
18. 6.
23. 6.
29. 6. – 29. 7.
Červenec
7. 7.
14. 7.
28. 7.
Srpen
3. 8. – 2. 9.
6. 8.
11. 8.
20. 8.
25. 8.
Září

3. 9.
3. – 4. 9.
7. 9. – 14. 10.
8. a 9. 9.
9. 9.
10. – 11. 9.
17. 9.

Jungmannka hledá slavíčka
Grand Prix Beroun 2016
Modrej Beroun 2016
Vernisáž výstavy celoroční práce žáků výtvarného oboru ZUŠ
V. Talicha, 17:00, aula školy
Závěrečné vystoupení tanečního oboru ZUŠ V. Talicha, 17:00,
KD Plzeňka
Taneční soutěž Beroun Cup 2016
Talentové a přijímací zkoušky na ZUŠ V. Talicha
BeKuLe – Pohádkový čtvrtek
Den bezpečí v kempu
Zvířena v době Karla IV., kemp
Festival Stranou – Evropští básníci naživo
Berounské hradby; točení na kruhu, otevřené výtvarné dílny
v Muzeu berounské keramiky
BeKuLe – Pohádkový čtvrtek
Výstava fotografií Katriny Brunclíkové, Městská galerie Beroun
Vernisáž výstavy soudobé keramiky, 17:00, Muzeum berounské keramiky
BeKuLe – Pohádkový čtvrtek
BeKuLe – Pohádkový čtvrtek
Výstava obrazů a soch Jiřího Vydry, Městská galerie Beroun
Závodí Fest
BeKuLe – Pohádkový čtvrtek
Veselice na Berounce
BeKuLe – Pohádkový čtvrtek
Koncert přátelství – varhaník Gerard Legierse (Rijswijk), kostel
Sv. Jakuba
Multižánrový festival Proudy 2016, série tří koncertů
Fotografická výstava L. Suché Na Vršek a z Vršku, Městská
knihovna Beroun
Dračí lodě, kemp
Výstava obrazů Karla Součka, Městská galerie Beroun
Hasičský záchranný sbor slaví výročí
Vernisáž výstavy soudobé keramiky, Muzeum berounské keramiky
Dny EHD a podzimní Hrnčířské trhy; točení na kruhu, otevřené
výtvarné dílny v Muzeu berounské keramiky
Oslavy 120. výročí založení knihovny v Berouně, Městská
knihovna Beroun

Říjen
Multižánrový festival Proudy 2016, série tří koncertů
Zahájení podzimních kurzů keramiky, povedou hrnčíři Ivana
3. 10.
Kapounová a Martin Koller, Muzeum berounské keramiky
19. 10. – 25. 11. Výstava obrazů Viktora Žabinského, Městská galerie Beroun
Slavnostní zahájení XXXIV. ročníku festivalu Talichův Beroun,
4. 10.
KD Plzeňka
6. ročník Berounského Fotoblázince a výstava výherních foto8. 10.
grafií, Městská knihovna Beroun
Listopad
Vernisáž výstavy soudobé keramiky, 17:00, Muzeum beroun10. 11.
ské keramiky
Městský bál, KD Plzeňka
18. 11.
Zahájení adventu, Husovo náměstí
27. 11.
Výstava soch a obrazů Středočeského sdružení výtvarníků,
30. 11. – 30. 12.
Městská galerie Beroun
Prosinec
Adventní koncert pro Dobromysl
Adventní koncert Farní charity Beroun
Vánoční koncert Big Bandu Václava Zelinky
Andělská výtvarná dílna a mikulášská nadílka, 13:00 – 17:00,
4. 12.
Muzeum berounské keramiky
Mikulášská na Husově náměstí
5. 12.
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Trilobit nabídne také doprovodný program pro děti

C

eny Trilobit Beroun, jejichž
trofejí jsou křišťálové plastiky symbolicky s motivem trilobita
či bustou Václava Havla, Josefa
Škvoreckého a Vladislava Vančury podle příslušného ocenění, se
každoročně udělují za uměleckou
kvalitu filmových děl či jejich přínos v oboru audiovizuální tvorby.
V českém prostředí platí za jedny
z nejstarších filmových a televizních ocenění. V klání o některou
z dvanácti cen tohoto ročníku se
utká celkem 109 přihlášených titulů – hraných, dokumentárních,
animovaných, zpravodajských či
publicistických, jež bude klasifikovat hlavní porota, a 26 titulů,
jež vyhodnotí dětská porota, přičemž některé z nich jsou i několikadílnými cykly či seriály.
O  ceny Trilobit Beroun 2016
se mohou ucházet především audiovizuální díla českých i zahraničních filmových a televizních
tvůrců, zpravidla vzniklá v české produkci nebo v koprodukci
za většinové účasti českých tvůrců
za uplynulý rok. Nezávisle na přihlašovacím procesu pak mohou
být oceněny i počiny, které sice
jsou s audiovizuální tvorbou
spojeny, ale nemusí se týkat konkrétního díla. Přihlášené snímky
posuzuje jednak hlavní sedmi-

Napsali jste nám
Taneční kurzy pro mládež
Beroun – Plzeňka 2016

J

ako zájemkyni o taneční kurzy
pro mládež na podzim roku
2016 mě překvapila změna termínů konání tanečních večerů.
V nově opravené Plzeňce se mají
mladí učit tančit každé pondělí
večer. Paní Chvátalovou byl vybrán
tento termín proto, že organizátoři městských kulturních akcí chtějí
vyhovět veřejnosti a na pátky přesunout jiné akce. Také vás to překvapuje? Miroslava Holubová n

Reakce ředitelky MKC
Kateřiny Masopustové:

C

o se týká změny termínu
tanečních kurzů, nemohu
souhlasit s vyjádřením, že my, jako
provozovatel Plzeňky nějakým
způsobem nařizujeme změnu konání kurzů na jiný den. Pouze jsme
zvažovali možnosti jiných dnů, ale
po letošní taneční sezóně jsme
se s organizátorem akce dohodli
k ponechání tanečních kurzů na
páteční termín. n
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slavnostní vyhlášení audiovizuálních cen za uplynulý rok se koná

v sobotu 16. ledna 2016
v 19 hod. v Kulturním domě PLZEŇKA

MĚSTSKÉ KINO BEROUN / celodenní doprovodný program
10.00 hod.
Dopoledne s Večerníčkem
pásmo oblíbených večerníčků
O skřítku Racochejlovi, 34. díl – Jak kurýroval plameňáka
ram
led ní pr og
Tarbíci, 13. díl – Tarbíci a surikaty
Na do po
A
ZDARM
Žížaláci, 26. díl – Stromeček
VSTUP kapacity sálu
í
ěn
pln
na
do
Nejmenší slon na světě, 13. díl – Nejlepší prázdniny
Vynálezce Alva, 11. díl – Na řece
Povídání o mamince a tatínkovi, 1. díl – Jak se maminka s tatínkem vzali

11.00 hod.
kvíz pro děti o ceny s dramaturgem České televize Milošem Zvěřinou
13.00–18.00 hod. 1. blok filmů, o kterých mluvila porota jako o nejžhavějších favoritech
20.00–22.00 hod. 2. blok filmů, o kterých mluvila porota jako o nejžhavějších favoritech
změna programu vyhrazena

KULTURNÍ DŮM PLZEŇKA / slavnostní večerní program
19.00 hod.
Slavnostní vyhlášení a předání cen

TRILOBIT BEROUN 2016, Ceny Vladislava Vančury,
Ceny Václava Havla, Ceny Josefa Škvoreckého, udělení Cen poroty, Zvláštní ceny
poroty, Mimořádné ceny poroty a Ceny dětské poroty – Berounský medvídek
moderuje: Jan Kraus
hudební vystoupení: skupina Jelení loje (4 laně a jeden jelen)

Česká televize uvede slavnostní vyhlášení cen v televizním přenosu na programu ČT art
pořadatelé

Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsní plochy
a webové stránky kina www.kinoberoun.cz.
členná odborná porota, v jejímž
čele usedl známý teatrolog, divadelní a mediální kritik Vladimír
Just. Mimoto porotě náleží právo
dle preferencí donominovat ještě
další tituly. Ceny Trilobit jsou již
typické, přitom zcela jedinečné
díky dětské porotě, sestavené
z dětí berounských základních
škol. Pro tento ročník vyhodnotí
jejích sedm členů ve věku od osmi
do sedmnácti let celkem 26 titulů.
Porota může v letošním roce
udělit nanejvýše tři ceny Trilobit
Beroun 2016 a tři Ceny poroty,
2014_trilobit_03.indd 4

jednu Zvláštní cenu poroty, jednu
Cenu Vladislava Vančury za výjimečný počin v české audiovizuální kultuře a její přispění k mezinárodnímu věhlasu. Dalším
oceněním je Cena Václava Havla
za přínos díla občanské společnosti předávaná z rukou bratra
bývalého prezidenta, pana Ivana
Havla. Dále může být udělena
Cena Josefa Škvoreckého za adaptaci literárního díla a porota
může rozhodnout rovněž o udělení Mimořádné ceny poroty. Svou
speciální cenou s příznačným ná17.12.2015 9:12:06

zvem Berounský medvídek letos
potřetí odmění některý z titulů
také dětská porota.
Neoddělitelnou součástí cen
Trilobit Beroun se za roky konání
stal doprovodný program. Na své
si přijdou nejen přítomní v sále
Plzeňky, ale také malí i velcí návštěvníci Městského kina Beroun.
To v sobotu 16. ledna nabídne
oblíbené Dopoledne s Večerníčky
s kvízem o ceny, které jako obvykle připravuje dramaturg ČT
„Déčko“ Miloš Zvěřina. Nakonec
si každé z přítomných dětí odnese
z kina malou pozornost jako vzpomínku na tuto akci. Následovat
bude odpolední projekce filmů –
nejžhavějších favoritů, které mají
největší šance na ocenění. Po vzoru minulých let ve večerních hodinách program vyvrcholí druhým
blokem filmů, o kterých mluvila
porota jako o nejžhavějších favoritech. Barbora Dušková, tisková
mluvčí Trilobit Beroun 2016 n
Předprodej vstupenek
Vstupenky na slavnostní udílení
budou v prodeji od 4. ledna výhradně v Městském informačním
centru Beroun za symbolických
100 Kč. Více informací je možné
získat na tel. 311 654 321 či emailu mic@mkcberoun.cz. Vstupenka
na slavnostní večer v Plzeňce dále
opravňuje ke vstupu na odpolední
projekci v kině zdarma. Cena vstupenek na odpolední blok filmů bez
vstupenky na Plzeňku činí 50 Kč,
na večerní blok pak 100 Kč. Vstupné na dopolední projekci pro děti je
zdarma. Vstupenky na projekce je
možné zakoupit v Městském kině
Beroun. Program a termín zahájení
předprodeje v kině pak budou dostupné na www.kinoberoun.cz.

Žáci Jungmannovy ZŠ přespali ve škole

N

a konci listopadu proběhla již poosmé tradiční Noc
na Jungmannce, tentokrát s názvem „Papírová“. Pořádala ji třída 6. C pro své mladší spolužáky
z prvních tříd. Nejprve zahráli
šesťáci příběh „O  encyklopedii“,
která poztrácela všechna písmenka, ale nakonec je šťastně
našla. Potom prvňáčky čekala
kouzla s papíry, kartami a největší úspěch mělo kouzlo s čajovým
sáčkem. Následovala výroba masek. Děti zaujaly i papírové kytičky, které se ve vodě krásně rozvinuly. K pěkné atmosféře přispěly
i dobrůtky od maminek. Ráno se

všechny děti rozcházely spokojeně domů s otázkou, jaká bude ta

příští Noc na Jungmannce. Jindra
Zemanová n
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Živý betlém v podání dětí ze ZŠ a MŠ Počaply.

Zahájení adventu uzavřel koncert Mira Šmajdy a skupiny Terrapie.

K tradiční akci Česko zpívá koledy se připojily i děti ze ZŠ Závodí.

Na Mikulášské show vystoupil krasobruslařský oddíl TJ Kraso Beroun
s vystoupením „Večerníček slaví 50 let“.

Hromada sněhu ze zimního stadionu slavila u dětí úspěch. Než roztála,
všichni se stihli pořádně zkoulovat.

Stříbrnou adventní neděli zpestřila netradiční přehlídka modelů z dílny
paní Matouškové.

Myslivci o zlaté neděli zahráli a předvedli množství vábniček. Přihlížející
děti poznávaly zvuky zvířat a dostaly za to odměnu.

www.mesto-beroun.cz
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Foto: Adéla Felklová, Květa Hrbáčková, Alena Šustrová, Éda Trébl

Letošní rozsvícení vánočního stromu provázela i světelná show na budově radnice.

Zastupitelstvo rozdělilo přes půl Zastupitelé podpořili dvě desítky dotací
města na svém 50 tisíc korun. O těchto žádostech
milionu korun na kulturní činnost Z astupitelstvo
posledním zasedání schváli- bude rozhodnuto na příštím zase-

Z

astupitelstvo města schválilo přidělení dotací na kulturní činnost sedmi žadatelům
v celkové výši 720 tisíc korun.
Návrh částky na projekt spolku
Stranou ve výši 73 tisíc korun
zastupitelstvo neschválilo, takže
jej bude znovu projednávat Komise pro kulturu a kulturní do-

tace na svém lednovém zasedání.
Zastupitelé letos schvalovali jen
návrhy částek nad 50 tisíc korun,
návrhy částek do 50 tisíc korun
bude schvalovat rada města
na svém lednovém zasedání. Přehled schválených projektů do 50
tisíc korun přineseme v únorovém čísle. (aka) n

DOTACE NA KULTURNÍ ČINNOST V ROCE 2016 - ČÁSTKY NAD 50 000 Kč
žadatel
projekt
částka
Celoroční cyklus kulturMgr. Miloš Kebrle
ních pořadů ve městě
230 000
Beroun v roce 2016
Metro club, Beroun
Jan Berdych
123 000
Smíšený pěvecký sbor Koncertní činnost v roce
96 500
Slavoš Beroun, z. s.
2016
Kulturní nabídka Jiné kávy
Lomikámen, o.s.
96 500
Rodinné centrum
Kulturní pořady pro
62 500
Slunečnice, o. s.
nejmenší
Berounka blues - krátké
Jan Velíšek
58 500
prózy z Berouna i odjinud
Klubové večery Modrýho
Modrej Beroun o.s.
53 000
Berouna 2016

lo 20 dotací pro oblast sociálních
věcí a zdravotnictví v celkové výši
2 166 500 korun. Jedna žádost
podpořena nebyla. Zastupitelstvo rozhodovalo o žádostech
na částky převyšující 50 tisíc korun. Na schválení ještě čeká 28
žádostí, kde požadavek nepřesáhl

dání rady města. O dotaci na rok
2016 v oblasti sociálně zdravotní
požádalo celkem 49 organizací.
V rozpočtu byla na tuto oblast vyčleněna celková částka 2 711 000
korun. Další informace přineseme v následujícím čísle Radničního listu. (aka) n

Aktivity v sociálně-zdravotní oblasti
Dobromysl o.p.s.

350 000

Farní charita Beroun (azylový dům sv. Jakuba
a noclehárna)

200 000

Farní charita Beroun (terénní program pro osoby
bez přístřeší)
Farní charita Beroun
(Domov a stacionář sv. Anežky České)

86 000
180 000

Klubíčko Beroun,o.p.s.
(projekt Beroun - město bez bariér)

60 000

Klubíčko Beroun, o.p.s.
(poskytování sociálních služeb)

80 000

Lomikámen, o.s. (dílna Jiná Káva)

320 000

Lomikámen, o.s. (Re-start)

100 000

Oblastní spolek ČČK Beroun
(Azylový dům a Dům na půl cesty Berounka)

280 000

ProFem - Konzultační středisko pro ženské
projekty, o.p.s. (podpora pobočky Beroun)

22 000

REMEDIUM Praha, o.p.s. (občanská poradna)

50 000

Senior Care pečovatelská služba o.p.s. (terénní
pečovatelská služba)

30 000

Tichý svět,o.p.s. (sociální služby a rehabilitace,
tlumočnické služby)

40 000

Domovy důchodců a ústavní sociální péče
Domov seniorů TGM, příspěvková organizace
(ergoterapie, rehabilitační pomůcky a kulturní
vyžití klientů)

54 600

Centrum Na Verandě Beroun, z.ú. (zdravotnické
pomůcky)

17 900

Prevence před drogami, alkoholem, aj.
Jungmannova základní škola Beroun (projekt
primární prevence)

46 000

Magdaléna, o.p.s.
(zdravotnická péče, edukace a sociální práce)

50 000

Magdaléna, o.p.s.
(terénní program pro uživatele návykových látek)

70 000

Magdaléna, o.p.s. (projekt prevence vzniku rizikového chování u dětí)

50 000

Aktivity v sociálně-zdravotní oblasti
Farní charita Beroun (projekt Teplá židle)

S

novým rokem Městské kulturní centrum přináší zcela
nový koncept večerní zábavy.
Poslední sobota měsíce ledna se
ponese v duchu nejlepších songů
let 80. a 90., kterou okořeníme
československými hity od pravěku po současnost. Hraje Tvujdj.
cz. Přijď si vychutnat jedinečnou
zábavu.
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80 000

Jungmannova ZŠ pořádá den otevřených dveří

M

áte doma předškoláka? Nevíte, jakou školu
si vybrat? Přijďte se podívat do Jungmannovy
základní školy, Plzeňská 30. Akce pro předškoláky
a jejich rodiče se koná 13. 1. 2016. Součástí budou
dopolední náslechy v prvních třídách a odpolední
seznámení s vyučujícími z I. stupně od 15 do 16 ho-

din ve třídě 1. B a 4. A (první patro do dvora). Možnost prohlédnout si školu dostanou zájemci v 16
a 17 hodin. Individuální konzultace včetně prohlídky školy jsou možné kdykoli po předchozí domluvě.
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat
ve čtvrtek 8. 6. 2016 od 17 hodin. n
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Občanská poradna
od ledna mění
provozní dobu

Berounští
reprezentovali
na Mistrovství ČR
v Taekwon-Do I.T.F.

K

V

e Sportovním centru v Nymburce se pod záštitou Českého svazu Taekwon-Do I.T.F. konalo Mistrovství České republiky
ve všech věkových kategoriích.
Sportovního zápolení v disciplínách technických sestav (Tul),
sportovního boje (matsogi), silového přerážení (wiryok), speciálních přerážecích technik (tukgi)
a sebeobrany (hosinsool) se zúčastnilo 429 soutěžících z celkem
29 škol z celé České republiky.
Své zástupce na soutěži měla
tradičně i největší škola TaekwonDo ITF v České republice Ge-Baek
Hosin Sool, která obhájila loňské
prvenství a se ziskem 23 zlatých,
32 stříbrných a 44 bronzových
medailí se opět stala nejúspěšnější školou šampionátu.

Žáci se naučili, jak poskytnout první pomoc

N

a začátku prosince proběhl
na Základní škole Wagnerovo
náměstí Beroun kurz první pomoci pro žáky 8. a 9. tříd. Pro školu jej
připravily studentky ze 4. ročníku
Střední zdravotnické školy v Berouně – Laura Červenková, Adéla Žáčková, Adéla Kratochvílová
a Simona Pekárková pod vedením
paní Martiny Schwarzrockové.
Žáci se seznámili se základními
resuscitačními technikami dospě-

lého člověka a malého dítěte, různými typy krvácení a popálenin
i způsoby, jak vše ošetřit. Touto
cestou bychom chtěli paní Martině Schwarzrockové a studentkám
poděkovat za trpělivost a skvěle připravené hodinové bloky
s žáky. Doufáme, že spolupráce
obou škol bude pokračovat i v budoucnu. Dana Horáková, učitelka
ZŠ Wagnerovo nám. n

Máte problémy se sluchem?
Berounskou skupinu reprezentoval František Tůma
(na snímku), který získal zlatou
medaili v technických sestavách
v kategorii veteránů. V technických sestavách seniorek obsadila
bronzovou pozici Iva Sobotková. Tomáš Komrska vybojoval
stříbrnou medaili v disciplíně
sebeobrany, bronzové medaile
v technických sestavách (IV. dan)
a ve sportovním boji v kategorii
jednotlivců. V soutěži družstev
seniorů se přičinil o zisk stříbrné
medaile v technických sestavách,
bronzových medailí ve sportovním boji a v silovém přerážení
týmů. V kategorii žákyň si odvezla
bronzovou medaili ze sportovního boje Magdaléna Tůmová.
Nakonec patří poděkování
za účast a kvalitní sportovní výkony všem soutěžícím z naší školy
a budeme se opět těšit na viděnou na Mistrovství České republiky příští rok. Mária Trundová,
Ge-Baek Hosin Sool n

www.mesto-beroun.cz

J

iž rok v Berouně působí Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský
kraj o. p. s se
sídlem Na Parkáně
111,
Beroun.
Tato
organizace má
těžiště
práce
v
odborném
sociálním poradenství a prodeji proudových
zdrojů do sluchadel
pro
sluchově postižené. Provozní
doba od 8 do 13
hodin, vždy v úterý a čtvrtek.
Základní organizace Svazu
neslyšících a nedoslýchavých
osob v ČR v Berouně a Krajská
organizace Středočeského kraje
Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, Na Parkáně 111,
Beroun poskytuje aktivizační
služby pro seniory a zdravotně
postižené. Nově od 1. 1. 2016 na-

bízí odlehčovací služby pro zdravotně postižené, především pro
sluchově postižené, o které pečují
rodinní příslušníci.
Pracovníci pomohou
v domácím prostředí.
Každý
rok pořádáme
rekondiční pobyty pro naše
členy i veřejnost
se sluchovým
postižením, pro
rok 2016 máme
naplánované tři
pobyty na Šumavě, v Orlických horách a u Třeboně. Zajišťujeme pravidelný servis sluchadel
jedenkrát za měsíc.
Přijďte si popovídat, co vás
tíží, a jak vám můžeme pomoci
vždy v pondělí a středu od 8 do 15
hodin, v pátek jen pro předem objednané na telefonu 734808389
nebo email: radilova.d@gmail.
com. Dagmar Radilová n

ontaktní místo Občanské poradny REMEDIUM, které v Berouně provozuje nezisková organizace REMEDIUM Praha o.p.s., mění
od 1. 1. 2016 provozní dobu. Konzultace budou nově probíhat každý
čtvrtek, a to v době 9 do 12 hodin
konzultace bez objednání, a 13 až
16 hodin konzultace pro objednané.
Poradna poskytuje bezplatné poradenství např. v oblasti dluhů, bydlení, ochrany spotřebitele, sociálních
dávek, rodinné či pracovně-právní.
Poradna se nachází na adrese Wagnerovo náměstí 1541 (budova České
pojišťovny), místnost 512. Další informace naleznete na www.remedium.cz nebo telefonech 272 743 666
nebo 722 654 523. Na stránkách
www.dluhovylabyrint.cz
můžete
zjišťovat informace z oblasti dluhové problematiky a také položit svůj
dotaz. n

Zubní pohotovost
n 1. 1. MUDr. Cajthaml Jiří,
Drozdov 29, tel: 605 420 898
n 2. - 3. 1. MUDr. Aušteda Josef,
Broumy 73, tel: 311 585 165
n 9. - 10. 1. MUDr. Hentsch
František, Zdice, Palackého nám.
21, tel: 608 020 878
n 16. - 17. 1. MUDr. Hentsch
František, Zdice, Palackého nám.
21, tel: 608 020 878
n 23. - 24. 1. MUDr. Holman
Josef, Hořovice, Komenského 49,
tel: 311 516 660
n 30. - 31. 1. MUDr. Holmanová
Jarmila, Hořovice, Komenského
49, tel: 311 516 660
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00 hodin

Jubilea
n V lednu oslaví své 70. narozeniny paní Anna Bartáková.
Pevné zdraví a mnoho spokojenosti do dalších let jí přeje dcera
Romana a vnuci Lukáš a Tomáš.
n Vše nejlepší v lednu popřejeme paní Marii Lehké, která
oslaví 86 let. Své 91 narozeniny
si také v lednu připomene pan
Bohuslav Vrba. Ke gratulacím
se připojuje i Klub důchodců
Beroun.
n Vše nejlepší do dalších let
a hlavně hodně zdraví přeje
za Městský úřad Beroun redakce
Radničního listu. n
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Beroun je druhým nejlepším ve třídění odpadu

M

ěsto Beroun obsadilo stříbrnou pozici v soutěži Středočeského kraje s názvem „My
třídíme nejlépe“. Hodnocení měst
probíhalo podle několika kritérií –
výtěžnost jednotlivých sběrných surovin v uplynulém roce 2015, sběr
atypických surovin (kov, čiré sklo,
nápojové kartony), hustota sběrné
sítě a účinnost tříděného sběru.

Slavnostní vyhlášení se konalo 15.
prosince v Praze a zástupci města
zde převzali kromě uměleckého díla
a diplomu i peněžní dar v hodnotě
40 tisíc korun. „Výhru plánujeme
přidružit k rozpočtové položce na vylepšení míst kontejnerových stání
po stránce stavebně technické i estetické,“ řekla vedoucí odboru životního prostředí Jitka Ciroková. (aka) n

Nejlepšími piškvorkáři jsou studenti gymnázia

V

Do bruslařské školy zavítal i Mikuláš

V

listopadu odstartoval již
21. ročník oblíbené bruslařské školy konané za podpory
měst Berouna a Králova Dvora.
Děti berounských a králodvorských základních škol se v rámci
ní již tradičně učí základy jízdy
na bruslích.
Instruktoři pomáhají dětem
ze všech sil: „Vždycky se snažíme
výcvik nějak ozvláštnit – letos děti
dostanou na závěrečné hodině ledové vysvědčení a medaile a pro
ty menší pořádáme každý rok Mikulášskou,“ vysvětluje Míša. „Učíme děti základní prvky – brzdit
pluhem jako na lyžích a zatáčet, ti
větší už umí brzdit jako hokejisté
zatočením. Za odměnu si pak můžou zastřílet na bránu,“ vykládá
Honza.

Pro organizátora bruslařské
školy Václava Roztočila je jednou z radostí vidět pokrok dětí.
„Děti se učí velmi rychle. Ty, co
při první hodině téměř pořád ležely na zemi, po několika dnech
už normálně jezdí,“ říká. Děti
na ledě v rámci jedné výukové
hodiny stráví 90 minut včetně
přestávky na čaj pro zahřátí.
Letos se očekává, že v průměru
bruslařskou školu od listopadu
do února navštíví většina dětí ze
všech berounských a králodvorských základních škol. Zastupitelstvo města Beroun na sezonu
2015/2016 udělilo bruslařské
škole dotaci ve výši 150 tisíc korun. Nezbývá, než dětem popřát,
aby jim jejich nadšení vydrželo
a pády tolik nebolely. (aka) n

Odešel Jaroslav Holeček,
osobnost kulturní historie města

J

aroslav Holeček pocházel z rodiny okresního lékaře. Vyrůstal
nejprve v Hořovicích, potom v Berouně. Zde také prožil svá
školní léta a od roku 1942 navštěvoval gymnázium v Berouně.
Posléze pokračoval ve studiu klavíru na konzervatoři. Vystudoval hned dva obory na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy,
a to hudební vědu a historii. Nastoupil jako ředitel okresního
archívu v Berouně, odkud však musel po roce 1968 z politických důvodů odejít. Dlouhá léta působil jako archivář v České filharmonii, jistý čas i jako její dramaturg. Spolupracoval
s Českým rozhlasem – velmi oblíbené byly například jeho pořady o hudebních skladatelích. Působil v České televizi, napsal
bezpočet bookletů na kompaktní disky vážné hudby a mnoho
recenzí. Dramaturgií se několik let zabýval také v přípravném
výboru festivalu Talichův Beroun. V rámci aktivit Muzea Českého krasu v Berouně působil jako průvodce po městských
památkách. Velmi rád cestoval a aktivně sportoval. Měl vynikající fyzickou kondici, často mu nestačili ani o generaci mladší lidé. Snad i proto bylo pro něj narůstající omezení pohybu
v důsledku Parkinsonovy choroby mnohem nesnesitelnější
než pro ostatní pacienty. Díky obětavosti nejbližších prožil poslední čtyři roky v nejlepší péči a ze světa odešel 19. 11. 2015
ve spánku, bez bolesti, ve věku nedožitých 83 let.
Helena Hubená, dcera Jaroslava Holečka

www.mesto-beroun.cz

pátek 27. listopadu se tým Gymnázia Joachima Barranda Beroun zúčastnil Grandfinále v Pišqworkách. Probojoval se tam vítězstvími ve školním,
oblastním a krajském kole. Do Brna na Masarykovu univerzitu odjeli studenti
v silné sestavě: kapitán David Hakl, Ivan Coufal, Daniel Molt, Jakub Dvořák, Jiří
Vrecion a Jakub Čapek. V pátek odpoledne na gymnáziu dostali vítězné esemesky. Tým „Haklarmy“ zvítězil v silné konkurenci 24 českých a slovenských
družstev. Marie Poledníková, zástupkyně ředitele Gymnázia J. Barranda n

Bonbon přivítá Nový rok koncertem

V

posledních několika letech
se v Berouně stal již tradicí
novoroční koncert smíšeného
pěveckého sboru BONBON pod
vedením sbormistryně Bohumily
Vokáčové. V předchozích letech
se novoroční koncerty konaly
v Zábranském kostele a v kostele
Sv. Jakuba. Letos se koncert uskuteční na Husově náměstí v budově
čp. 43 v prostorách Farního sboru

Českobratrské evangelické církve
(budova vedle lékárny). Všechny
příznivce hudby potěší členové
sboru nejen vánočními a novoročními skladbami, ale též českými koledami. Přijďte si s námi
zazpívat písně Neseme vám noviny, Narodil se Kristus pán, Bílé
Vánoce a mnoho dalších, a to 1.
ledna 2016 od 15 hodin. Radka
Grubnerová n

Tři králové vyjdou do ulic 2. ledna

T

říkrálová sbírka pořádaná Charitou České republiky je největší dobrovolnickou akcí v republice.
Sbírky se po celé republice účastní
kolem padesáti tisíc koledníků. Její
výnos podpoří služby pro seniory,
nemocné a handicapované, pro lidi
bez domova a v hmotné či sociální
nouzi, podobně jako aktivity pro
děti. 16. ročník sbírky, při které koledníci vychází do ulic, se uskuteční
v termínu 2. – 10. 1. 2016.
„Jsme vděčni každému, kdo se
do sbírky zapojí, jak na straně koledníků, tak i dárců,“ říká Jitka Papežová z Farní charity Beroun. „Tříkráloví koledníci přicházejí, aby lidem
popřáli šťastný nový rok, podarovali
kolemjdoucí písničkou a drobným
dárkem a poprosili o příspěvek
na pomoc potřebným,“ dodala.

Jak koledníky poznat?
Charita České republiky je jedinou organizací pověřenou pořádáním Tříkrálové sbírky. Krále budete moci potkat přesně v období
vyhlášeném pro tento rok, v pražské arcidiecézi 2. – 10. 1. 2016.
Jednomu přítomnému vedoucímu
skupinky musí být více než 15

let, zodpovídá za vykoledovanou
částku, má u sebe svůj občanský
průkaz a Průkaz vedoucího skupiny koledníků s vepsanými údaji
o sobě a čísle kasičky. Dále u sebe
má Osvědčení o oznámení sbírky
vydané Magistrátem hl. m. Praha.
Všichni koledníci budou mít připnutý modrý kulatý odznáček pro

koledníky, a s sebou balené cukříky a kalendáře s logem Tříkrálové
sbírky a hlavně kolem krku tříkrálové pokladničky. Kasičky jsou
bílé, opatřené logem Charity ČR,
zapečetěné na městském úřadě
a opatřené číslem, razítkem a podpisem úředníka finančního odboru. Vedoucí skupinek by také měl
být schopen popsat záměr využití
vybraných finančních prostředků.
Jitka Papežová, tisková mluvčí
FchB n
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O tom, co do odpadu nepatří, děti poučí kocour

N

ový vzdělávací program VAK
Beroun s názvem „DOODPADU aneb Co do kanalizace nepatří“
už navštívil 230 tříd nejen na Berounsku.
„Jedním z hlavních cílů tohoto
programu je poukázat na to, že
toaleta není odpadkový koš,“ říká
Jiří Paul, technický ředitel společnosti VaK Beroun.
Předměty a látky, které často
místo v popelnicích končí právě

v odpadní vodě, totiž poškozují
kanalizační potrubí a další zařízení, ale také zvyšují náklady na čištění odpadních vod. Dlouhodobý
projekt DOODPADU se zaměřuje
na osvětu v oblasti odpadní vody.
Pro žáky 2. až 5. tříd jsou připraveny výukové hodiny, na kterých
se zábavnou formou dozvídají, co
se stane s odpadní vodou, než se
vrátí opět do přírody, a jak správně
nakládat s různými druhy odpadu.

Hodina trvá 45 minut a je
přizpůsobena věkové skupině
i počtu žáků. „Děti pracují s pracovními listy, kterými je provede
maskot projektu – kocour AGI.
Hodinu vedou vyškolení zaměstnanci naší společnosti,“ dodává
Jiří Paul. Výukovou hodinu si mohou vyučující objednat na adrese
katerina.sajdlerova@vakberoun.
cz. Podle tiskové zprávy Vak Beroun n

Na ledě s legendami a pro dobrou věc

V

prosinci proběhl na ledě berounského zimního stadionu
charitativní hokejový zápas pro
Dobromysl o. p. s., ve kterém nastoupil tým HK Králův Dvůr Legendy s Liborem Procházkou proti hráčům z Šaffer Private Hockey Club
s Dominikem Haškem. Na hokejový
zápas dorazilo celkově téměř 200
lidí, kteří si mohli užít napínavé
utkání s mnoha známými tvářemi
nejen českého hokeje. Kromě olympijského vítěze Dominika Haška,
který působil netradičně na pozici
obránce, se na ledě objevili i bývalí

fotbalisté Radek Černý a Vladimír
Šmicer. V samotném utkání zvítězil Šaffer Private Hockey Club se
skórem 6:5, v nájezdech si však
vedl lépe HK Králův Dvůr Legendy.
Jako zpestření proběhla ve druhé
třetině akce soutěž o podepsané

hokejové dresy. Díky hokejovému
zápasu se pro Dobromysl podařilo získat celkově částku 64 500 Kč,
z níž 10 000 Kč tvoří finanční dar
Nadačního fondu Letorosty. Pavlína Štochlová, PR pracovník Dobromysli o. p. s n

o roční pauze se vrátí slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec Berounska
do zrekonstruované Plzeňky, kde
se 16. února dozvíme jména těch
nejlepších. Produkci má na starost
opětovně agentura Sport Action
s.r.o., spolupořadateli jsou tradičně Česká unie sportu a regionální
Deník. Významným vyhlašovatelem jsou také města spolu s krajskými úřady, bez jejichž práce
a finanční podpory by se podobná
anketa nemohla pořádat.
Slavnostní večery mají vždy
bohatý doprovodný program, kde
nechybí přední umělci. V tomto
ročníku se oceněným sportovcům
a divákům na pódiu představí Lešek Semelka, Andrea Mea,
Nela Kajlová a Trio Nobles. Jako
moderátoři se vystřídají Radek
Šilhan (O2 TV) a Radek Jirgl. Město Beroun společně s Berounským
deníkem jsou spolupořadateli ankety pro okres Beroun. Vyhlašovat
se budou opět kategorie mládeže
i dospělých, jednotlivci i družstva.
O  konečném pořadí rozhodne
odborná komise na základě zaslaných nominací. Tyto nominace
naleznete buď v tištěném vydání
Berounského deníku, nebo na we-
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Č

ástku 4 miliony korun odsouhlasilo zastupitelstvo města rozdělit
mezi berounské sportovce i v příštím
roce. Berounské sportovní oddíly
a sportovci mohou nyní město žádat
o dotaci na svou činnost, a to od 15.
ledna do 5. února. Žádost o poskytnutí
dotace musí být na novém předepsaném formuláři, který je společně
s novými Zásadami pro poskytnutí finanční dotace k dispozici na internetových stránkách města Berouna www.
mestoberoun.cz v záložce Dotace. Ty
v uplynulém roce vypracovala Komise
pro sport a sportovní dotace a v prosinci je na svém zasedání schválila
rada města. Jednotlivé žádosti posoudí
nejprve sportovní komise. Ta následně
radě předloží návrh na rozdělení dotací
a konečné slovo bude mít opět zastupitelstvo. n

Zlato T. Ludvíka
z Českého poháru

B

Nejúspěšnější sportovec se vrací na Plzeňku

P

Příjem žádostí
o sportovní dotace
se uzavírá v únoru, rada
schválila nová pravidla

bových stránkách Deníku. Velký
zájem vždy vzbuzuje hlasování
o Sportovní hvězdu Berounského
deníku. Kupon přináší každodenně Berounský deník, posledním
dnem hlasování je 31. leden 2016.
Město Beroun vyhlásí sportovní

osobnost, novinkou bude Cena Josefa Masopusta, kterou předá berounský fotbalový svaz. Vstupenky
na slavnostní večer se začnou distribuovat po zasedání odborné komise, zájemcům dáme včas vědět.
Jan Bežo n

Atletům začala halová sezóna

N

a konci listopadu se v hale
Otakara Jandery v pražské
Stromovce utkala družstva staršího
žactva na tradičním Mezikrajovém
utkání. Berounské atletika byla ve výběru
Středočeského kraje
zastoupena hned třikrát. Tyčkařka Justýna
Holubová (na snímku)
ve své disciplíně dominovala a zvítězila
ve skvělém novém
osobním
rekordu
340 cm. Také Vojtěch
Dryák si vytvořil nový
osobák a za čas 4:28,95 bral sedmé
místo. Třetím tradičním zástupcem
byla sprinterka Eliška Kordová, která
v běhu na 60 m zvítězila ve finále B časem 8,12 a skončila devátá. Vydatně
pak přispěla i k vítězství středočeské
kombinované štafety na 6x200 m

(tři chlapci a tři dívky). Středočešky
nasbíraly celkem 93 bodů a druhý
kraj Prahu se 67 body doslova smetly. Družstvo chlapců v nabité konkurenci podlehlo jen
žákům z Prahy (74 b.)
a za 69,5 bodu brali
Středočeši stříbro.
Závodilo se i v druhé pražské hale
na Strahově. I  tady to
bylo utkání družstev,
ale tentokrát pouze
středočeských, a závodili atleti od mladšího
žactva až po juniory.
Dařilo se berounským tyčkařkám,
překážkářům i štafetářkám. Celkově
obsadilo družstvo berounských juniorek v konkurenci více než desítky
oddílů Středočeského kraje druhé
místo, junioři brali „bramborové“
medaile. Jitka Šafránková n

erounští dorostenci z plavecké
Lokomotivy Beroun absolvovali
na konci listopadu poslední dvě generálky před Zimním Mistrovstvím
ČR, když se nejprve utkali s kompletní plaveckou špičkou v rámci 9. kola
Českého poháru při Velké ceně Brna,
a pak se vydali do Zlína k 10. kolu nejvyšší dlouhodobé tuzemské soutěže
pod hlavičkou Vánoční cena Zlína.
Svěřenci Simony Pokorné a Vladimíra Seemana zde také měli poslední
možnosti se kvalifikovat na blížící se
republikový šampionát, a tak si v nejednom případě sáhli až na samotné
dno svých sil, což dokázalo celkem
42 osobních rekordů. Na berounské
„moravské misi“ ve složení Martin
Dřevínek, Leonard Lajčuk, Tomáš
Ludvík, Dušan Miko, Pavel Novák, Tobiáš Trnka, Štěpán Zahradník a Filip
Zeman se nejlépe dařilo Tomáši Ludvíkovi, který se v Brně dvakrát dokázal probojovat do finále, kde bohužel
pokaždé skončil na nevděčném 4.
místě. Tomáš si ovšem vše vynahradil
ve Zlíně, kde nejprve obsadil 2. místo
na 200 m znak, aby vzápětí pro Lokomotivu Beroun vybojoval historické
zlato v seniorském Českém poháru
v závodě na 400 m polohově. Do nejlepší desítky se podařilo nakouknout
v Brně 10. místem Dušanu Mikovi,
který to samé ještě 3 krát zopakoval
ve Zlíně. Sladkou chuť TOP 10 okusili
ve Zlíně i Pavel Novák a Filip Zeman.
Vzhledem k velmi kvalitní konkurenci
lze výše jmenované závody pro berounské reprezentanty hodnotit jako
úspěšné. LoBe n
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V městské galerii vystaví filmové plakáty

P

rvní měsíc roku bývá v Berouně
ve znamení udělování filmových cen Trilobit Beroun. Městská
galerie pořádá v tomto měsíci výstavy, které jsou filmu blízké. V minulých letech jsme návštěvníkům
představili skvělé fotografy, jako
je Líba Taylor či Václav Šilha. V letošním roce to bude výstava originálních filmových plakátů nazvaná
Československý filmový plakát 1960
– 1989. Plakáty pocházejí z největší
privátní sbírky v České republice
TERRY POSTERS. Sbírka je zaměřena na 60. léta minulého století
a na tzv. autorský plakát. Od konce
50. let vznikaly v Polsku a Československu umělecké autorské plakáty.
Věnovali se jim přední výtvarní
umělci, kteří v té době neměli většinou možnost vystavovat ani prodá-

Městská galerie Beroun

Galerie V Podloubí

Výstava originálních filmových
plakátů z roku uvedení filmu
do kin. Výstava je ze sbírky
TERRY POSTERS.
Československý filmový plakát
1960 – 1989
6. ledna – 5. února
Vernisáž 6. ledna v 17 hodin

Výtvarné práce dětí
MŠ Vrchlického
Letem světem
aneb od podzimu do léta
6. ledna – 29. ledna

vat své obrazy a práce na plakátech
pro ně byla jedinou možnou cestou.
Na plakáty nemuseli dávat ani loga
či fotografie herců a mohli je ztvárňovat ryze umělecky. V té době již
plakáty v zemích západní Evropy
a v Americe navrhovala reklamní
studia a byla to záležitost ryze komerční. Polské a československé
plakáty jsou proto dnes součástí

sbírek prestižních institucí jako
např. MoMa New York či Momat
Tokio. Sbírka existuje od roku 2005
a od té doby bylo z jejích plakátů
uspořádáno již přes 130 výstav. Jednalo se o výstavy v České republice,
ale i v zahraničí (USA, Japonsko,
Belgie, Španělsko, Jižní Korea, Rakousko a další). V současné době
jsou plakáty z TERRYHO POSTERS
vystaveny v Lisabonu. Věříme, že
zaujmou i návštěvníky berounské
galerie. Jana Forejtová n

Přijďte pozorovat nejkrásnější západ slunce do íčka

P

okud se chcete v lednových dnech zahřát, zavítejte do íčka, kde budete mít možnost zhlédnout
prezentaci plnou slunce, bílých domů, modrých
střech a místo, odkud je prý nejkrásnější západ slunce. Řeč je o cestovatelské besedě, kterou tentokrát
povede pan Karpíšek. Její téma je ostrov Santorini
nacházející se v Egejském moři. Přijďte ve středu
20. ledna od 17:30 do čítárny Městského informačního centra a potěšte se pohledem na moře.
Hudebně-literární večer se v íčku uskuteční
ve čtvrtek 28. ledna. Od 17:30 bude posluchačům
vyprávět Leon Marc. Leon Marc se před několika

měsíci stal novým slovinským velvyslancem pro
Českou republiku. Není však pouze diplomatem,
věnuje se publicistice a dokonce píše a publikuje
básně. Před svou českou misí působil jako velvyslanec v Portugalsku a v Nizozemí, je stálým zástupcem při Organizaci pro zákaz chemických zbraní.
Vydal několik odborných publikací, přispívá do slovinských, italských i anglických časopisů. Jeho básně vycházely časopisecky ve Slovinsku a Nizozemí.
O své práci, tvorbě a schopnostech obojí kombinovat, si se zájemci Leon Marc bude povídat poslední
lednový čtvrtek. n

Štěpán Rak představí
svou krajinu snů

K

ytarový virtuos, skladatel a profesor pražské AMU Štěpán
Rak vystaví v galerii Holandského
domu své fotografie, kterými nejen
zajímavým způsobem dokumentuje zajímavé
Štěpán
okamžiky svéRak
ho života, ale
také například
vytváří snové
krajiny. V cyklech MetamorFoto: A. Šustrová
fózy a Ocelové
město pozměňuje realitu míst dobře
známých i obvyklých. Výstava nazvaná Krajinami snů začíná v pondělí
11. ledna vernisáží za účasti (a samozřejmě hudebního doprovodu)
Štěpána Raka a potrvá do 29. ledna.
Alena Šustrová n

Muzeum připravuje výstavu o operní divě

M

uzeum Českého krasu, p. o.
zahájí výstavní sezónu roku
2016 výstavou věnovanou světové
operní pěvkyni Jarmile Novotné
(1907 – 1994), která svůj rodinný
život spojila s nedalekou Litní a berounské muzeum uchovává ve svých
sbírkách i část její pozůstalosti. Připravovaný výstavní projekt vychází
z konceptu výstavy operních kostýmů
z fundusu Metropolitní opery v New
Yorku, která byla k vidění v Obecním
domě v Praze do 4. ledna 2016.
Česká sopranistka Jarmila Novotná patří k významným osobnostem
světové operní scény 20. století,
prosadila se i ve filmu. Během své
kariéry zpívala po celém světě, především ve Vídni, Berlíně, Salcburku
či Miláně. Domovskou scénou se

jí stala i Metropolitní Opera v New
Yorku, kde účinkovala plných šestnáct sezon ve významných rolích.
V roce 1931 se Jarmila Novotná

provdala za Jiřího Antonína Daubka,
podnikatele a spolumajitele velkostatku Liteň. Zámek Liteň se pro
ni stal novým domovem, který ale
kvůli emigraci musela opustit hned
dvakrát. Zemřela v New Yorku, ale je
pochována spolu se svým manželem
v rodinné hrobce v Litni.
Výstava návštěvníkům představuje velkoformátové fotografie
Jarmily Novotné v kostýmech, například v roli Cherubína, Oktaviána, Prodané nevěsty. Součástí jsou
i propagační materiály k operním
vystoupením (dobový tisk, reklamy,
plakáty, programy) a osobní korespondence. Základní informace
o životě pěvkyně se nachází na informačních panelech společně
s původními fotografiemi. Muzeum

připravilo výstavu ve spolupráci
s neziskovou organizací Zámek Liteň, z. s., která se u nás dlouhodobě věnuje oživení odkazu a popularizaci jména pěvkyně pořádáním
Festivalu Jarmily Novotné, jehož
součástí jsou koncerty, výstavy,
workshopy a přednášky. V minulém roce vydalo publikaci Baronka
v opeře, s podtitulem Život a zpívání Jarmily Novotné z pera Pavla
Kosatíka.
Vernisáž výstavy se uskuteční 27.
ledna v 18 hodin, o kulturní vystoupení se postará studentka třetího
ročníku klasického zpěvu Konzervatoře Jaroslava Deyla v Praze Eliška
Zajícová, absolventka Základní umělecké školy Václava Talicha v Berouně. Dana Hradilová n
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