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Řidiči pozor: Změna odbočování
na křižovatce Plzeňská – Tyršova

V

zhledem k přetrvávajícím nebezpečným situacím, ke kterým docházelo v křižovatce Plzeňská a Tyršova (resp. nad Horní
branou), přistoupilo město v dubnu ke změně systému semaforů.
Při jízdě směrem od Prahy se nyní
řidiči nově řídí dvojicí semaforů,
a to jedním pro jízdu rovně směr
Plzeňka a druhým doleva směr
Tyršova ulice. Na křižovatce zmizela tzv. vyklizovací šipka ve směru
do Tyršovy ulice.
„Tento krok pomůže zlepšit
bezpečnost na této křižovatce.
Při minulém nastavení někteří
řidiči nerespektovali dopravní

předpisy a při odbočování vlevo nedávali přednost chodcům
i přes blikajícího oranžového panáčka upozorňujícího na aktivní
přechod,“ upozornil místosta-

rosta Michal Mišina. Je potřeba
však pečlivě sledovat semafory,
nikoli jezdit popaměti. Změna
systému na této křižovatce se
podle vedení města již po prv-

ních dnech osvědčila. Při zachování synchronizace semaforů se
podařilo zamezit rizikovým situacím, k nimž dříve na křižovatce
docházelo. n

Upozornění!
n Poplatky za svoz odpadu a za psa
jsou splatné do konce května
Poplatek za svoz komunálního odpadu a za psa je splatný
do 31. května. Pokud nebude poplatek uhrazen nejpozději do 90
dnů od jeho splatnosti, bude zvýšen na dvojnásobek.
Svoz komunálního odpadu vyjde
občana Berouna na 700 Kč za rok.
Za prvního psa platí lidé v bytovém
domě 1 000 Kč, každý další pes stojí
1 500 Kč. V rodinném 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. Platbu lze uskutečnit hotově
na pokladně v přízemí radnice nebo
převodem z účtu a složenkou.
POPLATEK ZA ODPAD
č. účtu: 51-4855720247/0100
POPLATEK ZA PSY
č. účtu: 19-326131/0100
variabilní symboly pro jednotlivé
platby (nemění se) zjistíte na:
poplatky@muberoun.cz, poplatky1@muberoun.cz, poplatky2@
muberoun.cz Tel.: 311 654 163
(169, 170) n
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n Celkem 305 dětí přišlo 5. a 6. dubna k zápisům do čtyř berounských základních škol, což je jen o pět

dětí více než v loňském roce. Do školních lavic ale v září zasedne menší počet prvňáčků, protože někteří
rodiče požádali o odklad školní docházky. Prvňáčků v nadcházejícím školním roce by mělo být podle
předběžných odhadů 257. Ředitelé základních škol tak předpokládají, že otevřou celkem 10 prvních tříd.
Základní škola Komenského na Závodí počítá s jednou první třídou, ostatní berounské základní školy
počítají s třemi třídami. n

Za odstranění graffiti platíme všichni
B
eroun bojuje s graffiti již řadu
let, ale problém se sprejerstvím stále neustává. Ačkoli se před
nedávnem podařilo městským
strážníkům dopadnout dvě skupiny, které sprejem ničily soukromý
majetek, opět se objevily další
obrazce. A to v centru města. Nově
opravenou farní zeď si výtržníci
vybrali již jednou a nyní zde přibyl
další výtvor.
Pokud máte nějaké informace,
které by mohly vést k dopadení pachatele, sdělte je státní či městské
policii. Víte, čí je to podpis? Kdo

se touto formou baví na cizí účet?
Pokud pomůžete odhalit výtržníka,
nesnižujete se k udávání. Naopak
pomůžete k odhalení trestného
činu, kterým ničení cizího majetku
je. Navíc je potřeba si uvědomit, že
opravu řady posprejovaných objektů hradí město ze svého rozpočtu.
Tedy z peněz všech občanů. A určitě
si všichni umíme představit lepší využití těchto prostředků, třeba do nového dětského hřiště, sportoviště
nebo na rekonstrukci chodníků.
Mimo to město před časem
schválilo vyplacení jednorázové

odměny ve výši 15 tisíc korun pro
oznamovatele. Peníze budou vyplaceny v případě, že informace
povede až k potrestání pachatele.
Pokračování na str. 2 n

1

n Přístavba závodské školy se pomalu posouvá z podzemní části, kde bude
tělocvična, do nadzemního podlaží.

n Díky propojující lávce budou dva školní pavilony v Preislerově ulici zcela
bezbariérové.

Přístavby berounských škol rostou před očima
V

edení radnice věnuje velkou pozornost školství. Svědčí o tom
mimo jiné i dvě velké přístavby,
které probíhají současně na dvou

berounských základních školách
a které odstartovaly v loňském roce.
Plánované otevření obou škol by
mělo být podle plánu. V jakém stá-

Chystá se legální zeď pro sprejery
Pokračování ze str. 1
tarostka Soňa Chalupová považuje pomoc občanů při dopadení sprejerů za velmi přínosnou,
ale ne jedinou. „Momentálně máme
podepsanou smlouvu na oficiální
zeď, kde by případní umělci v tomto
oboru mohli realizovat své nápady,“
uvedla. Jedná se o plechový plot
v sousedství skateparku. Jeho plocha by navíc měla být opakovaně použitelná. Jakmile by ji tedy sprejeři
posprejovali, malby by se odstranily
a byla by znovu připravená k využití.
Město nyní dává dohromady
seznam všech posprejovaných

S

Kontrola protipovodňových
opatření

n Na základě výsledků posledního cvičení protipovodňové ochrany města
byla provedena začátkem dubna na Litavce a náhonu řeky Berounky kontrola
zjištěných závad, které se zúčastnil také
projektant a dodavatel stavby. Mimo
jiné se prověřovala i netěsnost dolních
branek u mostu  vedoucího do lokality
Na Ostrově. Průběh kontroly sledoval
místostarosta Michal Mišina, podle něhož se nyní připraví návrhy řešení, jak
drobné nedostatky trvale odstranit. n
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budov v městské památkové zóně,
a to i těch, které nejsou v majetku
města. Jejich vlastníci mají možnost se do programu antigraffiti
také přihlásit. Poté bude vypsáno
výběrové řízení na firmu, která
graffiti odstraní. Stejné firmě
bude svěřena i příprava legální
zdi pro sprejery. n

diu se nacházejí, to se můžete přesvědčit i na samotných fotografiích.
Na přístavbě 2. ZŠ a MŠ Preislerova se v současnosti dokončují
vnitřní podlahy a omítky a vnější
fasáda. Zároveň je již namontována lávka, která propojí přístavbu
se stávajícím školním pavilonem.
Obě budovy tak budou díky tomu
bezbariérové.
Stavební práce na budově,
která nabídne sedm odborných
učeben, začaly v polovině června
loňského roku. Škola se v současné době potýká s jejich nedostatkem, který nastává především při

Beroun chce příspěvek
od okolních obcí za jejich žáky

Z

e dvou a půl tisíce žáků ve čtyřech berounských základních
školách jich 723 dojíždí z jiných
obcí. Tato skutečnost je podle
místostarosty Dušana Tomča
dána i historicky: „Mnohé zainteresované obce druhý stupeň
základní školy vůbec nemají a docházku starších dětí řeší formou
spádovosti. Celou jednu základní
školu v Berouně tak vlastně pokryjí přespolní děti“.
Beroun přitom v současné
době ze svého rozpočtu investuje
desítky milionů korun do modernizace a rozšíření kapacity školních budov, a to podle radnice
není fér. „Kdybychom neměli
v našich školách tolik dětí z jiných
obcí, tak bychom nemuseli stavět
nové pavilony a vystačili bychom
si s těmi školami, které už máme.
Proto je logické, že chceme získat
příspěvek, který pokryje naše
výdaje investované nad rámec
získaných dotací,“ vysvětluje místostarosta Michal Mišina.
Rada města již pověřila místostarostu Dušana Tomča, aby se

starosty okolních obcí jednal „Zatím jsem navštívil asi osmdesát
procent obcí, z nichž do našich
škol chodí deset a více žáků, a byl
jsem mile překvapen, že všichni
oslovení starostové na příspěvek
kývli,“ uvedl Tomčo.
Výše příspěvku zatím není stanovená, klíč k jeho výpočtu radnice připravuje. Řádově by se jednalo zhruba o 10 tisíc korun na žáka
za rok s dobou splácení 4 – 5 let.
Podle vedení Berouna je tato
praxe obvyklá i v jiných regionech
a někteří starostové obcí v okolí
už obdobné příspěvky vyplácejí
jiným městům, kam jejich děti jezdí. Podobnou cestou se nedávno
vydal i sousední Králův Dvůr, kam
dojíždí řada školáků z menších
obcí. Berounské školy navštěvují
děti např. z Hýskova, Tetína, Srbska a Vráže, ale také ze vzdálenější Otročiněvsi, Tmaně či Chyňavy.
Celkem je takových obcí více než
30, radnice však jedná pouze
s těmi, které posílají do Berouna
po deseti a více dětech. Toto kritérium splňuje asi 16 obcí. n

tzv. půlených hodinách například
při výuce cizích jazyků. Na stavbu
zmíněného pavilonu se Berounu
podařilo získat dotaci z ministerstva pro místní rozvoj. Pokud půjde rekonstrukce podle plánu, žáci
by měli začít využívat učebny ještě
v letošním roce.
Také přístavba nového pavilonu ZŠ Komenského na Závodí postupuje kupředu. „Dokončuje se
betonáž suterénní části, kde bude
umístěna tělocvična. Stavba se tak
pomalu posouvá z podzemní části
do nadzemního podlaží,“ uvedl
místostarosta Michal Mišina. V přístavbě vznikne v suterénu tělocvična se zázemím, v prvním patře pak
jídelna s přípravnou a výdejním
pultem, učebna, kabinet a sociální
zařízení. Díky vybudování výtahu
bude škola bezbariérová. Celá stavba by měla být dokončena v příštím
roce. Stavbu dotačně podpořilo ministerstvo financí. n

Upozornění pro řidiče

S

příchodem jarního období
začalo v ulicích Berouna také
blokové čištění, na které v předstihu upozorňují dopravní značky
v ulicích. Bohužel praxe ukazuje,
že řidiči tyto značky nerespektují
a nechávají zde zaparkovaná vozidla i v den blokového čištění. Snaha
uklidit město se tak velmi komplikuje. Řidiči tak komplikují práci zaměstnancům společnosti AVE.CZ,
která úklid pro město zajišťuje. n

2

V parku u městských hradeb
byla obnovena historická studna

V

ulici Na Parkáne začala revitalizace parku, který lemuje
dochované městské opevnění
v místech bývalého hradebního
příkopu. Jeho ozdobou bude historická studna, hluboká tři metry,

n Stará studna Na Parkáně a v nové,
restaurované podobě.

která byla donedávna skrytá pod
betonovou deskou.
Město se rozhodlo dnes již
nefunkční studnu odkrýt, vyčistit
od odpadků a dozdít kamenem
ve stylu hradebního opevnění včetně kamenného obkladu
ohradní zdi pod parkovištěm. Otvor studny pak zakrývá atypická
kovaná mříž. Přípravná fáze revitalizace parku začala v dubnu vykácením 16 stromů, u nichž dendrologický posudek ukázal rizikový
zdravotní stav a rozsáhlou infekci
dřevní hmoty, zejména napadení
dřevokaznou houbou. Hrozily tak
pády větví na lidi i zaparkovaná
auta a při větším větru i vyvrácení
stromů, což ohrožovalo bezpečnost
občanů a jejich majetku.
Na podzimní měsíce je plánována výsadba nových stromů – javorů
a jilmů, obnova povrchu cesty vedoucí přes park, instalace odpadkových košů a laviček. Do travnaté
plochy se budou sázet také cibuloviny, které trávník svými květy oživí.
Protože park je v sousedství
městské památkové zóny, musí město dbát pokynů památkářů, jejichž
prioritou je, aby prováděné úpravy,
výsadba zeleně a instalace mobiliáře nezakrývala pohled na městské
hradby. Z tohoto důvodu i nové
stromy musí být vysázené co nejdál od hradeb, podél zdi sousedící
s parkovištěm v ulici Na Parkáně.
Na celkovou revitalizaci parku je
v rozpočtu města vyčleněno pět set
tisíc korun. n

Do akce Ukliďme Beroun se zapojila i řada školáků

V

elmi úspěšná byla v letošním roce akce „Ukliďme Beroun“, do níž se
zapojilo téměř 600 dobrovolníků. Společně nasbírali 500 ks pytlů
odpadu o celkové váze 3,79 t. Letos se do úklidu zapojily vedle jednotlivců opět základní a střední školy i zájmové a neziskové organizace. Mezi
dobrovolníky nechyběla starostka Soňa Chalupová, místostarosta Dušan
Tomčo, radní Irena Mastná, zastupitelka Miroslava Holubová nebo členové Pracovní skupiny pro revitalizaci sídlišť. Poprvé odbor životního
prostředí berounské radnice zorganizoval dobrovolný úklid města u příležitosti Dne Země v roce 2017. n

Okénko zastupitelů
Zapojte se do diskuze nejen o budoucnosti Brdatek

J

ak jsme již psali v dubnovém RL, s podporou města se rozjely přípravné práce
ve starém městském sadu na Veselé. Pozemkový spolek zde nyní vše připravuje, aby se na podzim mohlo vysadit 30 nových ovocných stromů. Na pozemku
se objevily ovce, které spásají stařinu a jsou atrakcí pro malé i velké, celý pozemek
se čistí od odpadků a připravuje se plán jeho dlouhodobé ekologické obnovy.
Nicméně třešňovka není jediným tématem úsilí této skupinky nadšenců.
Po jednáních s městem se nyní podařilo najít 5 lokalit uprostřed Berouna, kam by
si občané mohli zasadit vlastní strom. Kapacita je zatím stále malá (15 stromů),
ale vnímáme to jako první vlaštovku a hledání způsobů, jak město znovu ozelenit.
Situace je vážná, město má v současnosti ve své správě asi 5500 stromů,
ale jejich obnovu se nedaří připravit a zafinancovat, v minulém roce se podařilo
městu vysadit pouhých 24 stromů. Matematika je prostá, pokud něco nezměníme, k obnově berounských stromů dojde nejdříve za 230 let (za předpokladu, že
každý zasazený strom tuto dobu vydrží).
Dobrovolná výsadba 15 + 30 stromů tak není zdaleka bezvýznamná a jsme
rádi, že radní města nám otevřeli dveře k dialogu. Přesto chceme toto téma dále
akcentovat.
Rádi bychom tímto veřejnost pozvali na další společné setkání – procházku
Brdatkami plánovanou na neděli 5. května. Sraz je v 15:00 před hospodou na Černém vršku. Zde bude příležitost promluvit si o možnostech, jak obnovit Talichovo
údolí lidem i přírodě ku prospěchu.
Více informací ať k třešňovce, dobrovolnému sázení nebo k procházce do Brdatek najdete na facebookové skupině Berounská zeleň.
Adam Voldán n

Zapojte se do diskuze nejen o budoucnosti Brdatek

J

K

ruhový objezd u městského plaveckého areálu po loňské rekultivaci rozkvetl do krásy.  Prostor prošel obnovou, která zahrnovala odstranění původních rostlin a travin, výměnu zeminy, výsadbu dřevin, trvalek, cibulovin a zamulčování, po téměř dvanácti
letech. Na samotnou realizaci přispěla městu částkou 50 tisíc korun
společnost Carrier Refrigeration Operation Czech Republic s.r.o. n
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ak již víte, 19. 3. proběhla v Jiné Kávě přednáška o komunitním a spolkovém
životě, kde jsme občanům představili možnosti, které tato forma využití veřejného prostoru skýtá.
Na několika příkladech z měst Velvary, Černošice a Mnichovo Hradiště jsme
ukázali, že se jedná o relativně jednoduché a pro obce přínosné akce s poměrně nízkými náklady. Např. oživení břehů řeky Jizery, obnova posezení na dvorku
u knihovny a komunitní zahrada pro obyvatele bytových domů v Mnichově Hradišti, Velvarské vajíčkobraní – společenská událost obyvatel Velvar, kdy symbolicky sbírají a vaří vejce pro Karlův most.
Díky spolupráci s nadací Via a starostou Mnichova Hradiště Ondřejem Lochmanem se nám podařilo odladit program komunit v Berouně. Tento jsme pak
představili paní starostce Soně Chalupové, s kterou jsme se dohodli, že podáme
opět podnět městu a že se jím bude město zabývat.
V současné době se nám již na základě přednášky přihlásili lidé s nápady
z Velkého sídliště, Černého Vršku a Hlinek. Další podněty jsou vítány a jsme připraveni vám s nimi pomoci.
Martin Veselý n

3

n Pouť svatého Jana Nepomuckého
18. května pořádá Sdružení sv. Ludmily pouť svatého Jana Nepomuckého
na Tetín do kostelů sv. Jana Nepomuckého a kostela sv. Ludmily. V rámci
poutě se uskuteční v 11:00 poutní mše
svatá, ve 14:00 následuje přednáška
Maxe Kašparů – řeckokatolického kněze, spisovatele a muže mnoha dalších
oborů, pouť uzavře v 16:30 koncert
Petra Hejného na violoncello.
n Táborák nejen s písničkou a Vymetání půdy aneb bazar po francouzsku
19. května od 14:00 zve Sdružení
sv. Ludmily na tetínskou faru na tradiční Táborák nejen s písničkou (odpoledne plné písniček, her pro děti a opékání na ohni). Ve 14:30 se Táborák
doplňuje s akcí nazvanou Vymetání
půdy aneb bazar po francouzsku (své
nepotřebné věci můžete nabídnout jiným za drobný peníz), který proběhne
na Tetíně na prostranství před kostelem sv. Jana Nepomuckého.
n Noc kostelů
24. května zve Sdružení sv. Ludmily
na celorepublikovou akci Noc kostelů,
ke které se připojují i tetínské kostely.
Začátek v 19:30. Pro děti je připravená
napínavá hra o osobnostech doby sv.
Ludmily, vystoupí soubor Societas Musicalis, proběhne přednes básní Paula
Claudela, prohlídka výstavy výtvarnice
Daniely Kosové, varhanní improvizace,
meditativní čtení, prohlídky všech kostelů a další drobné aktivity. n

Slavnostní setkání učitelů na radnici
U
čitelé mateřských, základních a středních škol
Berounska a Hořovicka se již
tradičně setkali 28. března
u příležitosti výročí narození
Jana Amose Komenského na berounské radnici. Slavnostní setkání pracovníků školství
již čtvrt století organizuje oblastní
organizační
jednotka
Českomoravského odborového svazu
p r a c ov n í k ů
školství. Patnáct let je
partnerem
při realizaci
tohoto projektu město Beroun.
Během pětadvaceti let bylo
oceněno za svoji práci více než
500 pedagogů i nepedagogických pracovníků. V letošním
roce převzalo ocenění z rukou
místostarosty Dušana Tomča
35 pracovníků školství z dvaceti
škol našeho regionu. Tato akce
je v rámci Středočeského kraje
i republiky unikátní.
„Velmi si vážím spolupráce
s městem Beroun, díky níž se tato
akce koná v posledních devíti le-

Okénko partnerských měst

O

DDechovka ze ZUŠ V. Talicha v Berouně odcestovala
na konci března do partnerského města Goslar v Německu.
Společně s místním orchestrem
Ratsgymnasia studenti připravili
jedinečný společný koncert, který
se uskutečnil v Císařském paláci.
Návštěvníci zažili nejen pozoruhodnou hudební událost, ale
v určitém smyslu také naslouchali
evropské myšlence. Jak se zástup-
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ci obou partnerských měst shodli, spojování národů prostřednictvím výměny studentů jako nosný
efekt pro udržení míru v Evropě.
A mladí umělci jsou toho zářným
příkladem. Jejich první setkání
se totiž uskutečnilo již v minulém
roce, kdy do Berouna přicestovali
právě studenti z Ratsgymnasia
a s ODDechovkou připravili společné vystoupení v Kulturním
domě Plzeňka. n

tech v reprezentativních prostorách berounské radnice. Tato spolupráce svědčí o tom, že si město
váží práce pedagogů i pracovníků
zajišťujících provoz škol,“ říká
Jiří Sixta, předseda OOJ Střední
Čechy – západ. Ocenění za svoji

práci převzalo 15 učitelů ZŠ,
4 učitelky předškolního vzdělávání, 4 středoškolští učitelé, 1 učitel
odborného výcviku SOU,3 učitelé
gymnázií, 4 vychovatelé ŠD, 1 asistent pedagoga a 3 provozní zaměstnanci. n

Měření rychlosti: místo povolené
třicítky téměř sedmdesátkou!

B

erounští strážníci se opět vydali do ulic města zkontrolovat, jak řidiči dodržují povolenou
rychlost. Během jediného dne
zjistili 14 řidičů, kteří jeli ve městě více, než je dovoleno. Na Třídě
Míru se řidič mercedesu proháněl rychlostí 82 km/h. Na úseku
jedné z berounských silnic, kde
je povolená rychlost jen 30 km/h,

prosvištěl kolem strážníků další
řidič rychlostí o 39 km/h vyšší, než
je povoleno.
Strážníci se jako obvykle zaměřili především na místa, kde je
velký pohyb lidí a na okolí mateřských a základních škol. Jak jsme již
před časem informovali, vzhledem
k počtu prohřešků se počet měření
v jednotlivých měsících zvyšuje. n

Strážníci zabránili požáru
i vážné nehodě na dálnici
n Strážníci městské policie přijali
v pondělí 1. dubna
telefonickou zprávu, že u altánku
za domovem pro
seniory hoří břeh. Strážníci na místě
zjistili, že hoří prostor zhruba 10x10
metrů a okamžitě začali požár hasit. To se jim podařilo, na dohašení
a kontrolu prostoru byl následně
přivolán Hasičský záchranný sbor.
Rychlým zásahem strážníků se požár nerozšířil a nenapáchal škody
na majetku.
n Strážníci opět prokázali, že mají
správný úsudek a danou situaci řeší
s chladnou hlavou. Na služebnu jim
dva dny po sobě zavolali občané,
že se v Koněpruské ulici v brzkých
ranních hodinách pohybuje muž
po vozovce a je pravděpodobně
v podnapilém stavu. První den hlídka na místě žádnou osobu nezjistila.
Druhý den se situace opakovala.

Po příjezdu do Koněpruské již nikdo
v blízkosti nebyl, přesto se strážníci
rozhodli prohledat okolí. Mezitím
dostali zprávu, že na dálnici D5 se
směrem na Plzeň pohybuje chodec,
který je pravděpodobně pod vlivem alkoholu. Hlídka okamžitě jela
na dálnici a skutečně zde zajistila
muže, který se pohyboval střídavě
v odstavném a jízdním pruhu. Díky
operativnímu jednání strážníků se
podařilo zastihnout muže včas, kdy
ještě nedošlo k žádné kolizi.
n Městská policie varuje před podezřelými prodejci zboží, kteří se
v příchodem jarního počasí opět
začali vyskytovat na parkovištích
u obchodních zón. Ve většině případů se jedná o podvodníky, navíc
v Berouně je podomní a pouliční
prodej zakázán vyhláškou. Policie
občanům radí, aby od těchto lidí nic
nekupovali, nekomunikovali s nimi
a neprodleně zavolali linku městské
policie 156 . n
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Už letos si naladíte televizi
jen přes nové digitální vysílání
Beroun bude mezi prvními městy,
které letos čeká přechod na DVB-T2

C
Přivítejte vévodu Štěpána

T

aké v letošním roce se bude
o víkendu 1. až 2. června konat průvod vévody Štěpána II. Bavorského. Přijďte se svými dětmi
přivítat poselstvo, které bude opět
procházet i městem Beroun.
Poselstvo se vypraví v dopoledních hodinách z Králova
Dvora a v Berouně bude vévoda
Štěpán očekáván kolem 12:00.
Následovat bude přivítání vévody
starostkou města Soňou Chalupovou před radnicí, kde proběhne
krátký kulturní program. Průvod
bude ve 12:45 pokračovat do berounského pivovaru. I zde se bude
konat kulturní program, kterého

se může opět zúčastnit i široká
veřejnost. Ve 14:45 se vévoda Štěpán vydá na Tetín.
Zde bude doprovodný program zahájen již ve 13:00. Těšit
se můžete na řemeslnou ukázku
kovářské práce, na stánky Muzea
Tetín a Muzea berounské keramiky, na prodej Tetínských oplatek
a samozřejmostí bude i stánek
s občerstvením. Před kostelem sv.
Jana Nepomuckého bude na děti
čekat jízda na ponících.
V neděli bude poselstvo vévody
pokračovat ve své cestě směrem
na Srbsko a v Karlštejně se přidá
ke Královskému průvodu. n

Informace k volbám
do Evropského parlamentu

V

olby do Evropského parlamentu se konají v pátek 24. května
od 14:00 do 22:00 a v sobotu
25. května od 8:00 do 14:00. Stejně jako v předchozích volbách se
v Berouně hlasuje v 19 volebních
okrscích. Adresy sídel volebních
místností zůstávají stejné.
Kdo může volit?
Voličem je občan ČR, který
alespoň 25. května 2019 dosáhne
věku 18 let, nebo občan jiného
členského státu EU, který alespoň
25. května 2019 dosáhne věku
18 let a je nejméně od 10. dubna
2019 přihlášen k trvalému nebo
přechodnému pobytu na území
ČR. Volič musí být zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nesmí mít překážku výkonu volebního práva.
Hlasovací lístky
a způsob hlasování
Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každý kandidující subjekt
samostatně a voliči je dostanou
do svých schránek. Lístky budou
dále k dispozici i ve volebních
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místnostech. Na vybraném hlasovacím lístku může volič nanejvýš dvěma kandidátům udělit
preferenční hlas. To učiní tak, že
zakroužkuje jejich pořadové číslo.
Hlasování do přenosné
volební schránky
Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat
Městský úřad Beroun a ve dnech
voleb také okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise
zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči
dva své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. n
Informace o volbách a voličských průkazech najdete
na www.mesto-beroun.cz,
případně je podá odbor správní a obecní živnostenský úřad,
tel.: 311 654 150,
e-mail: spr@muberoun.cz

eloplošné vysílání DVB-T
bude ukončováno postupně
již od listopadu letošního roku.
Vysílač na vrchu Děd bude odpojen v první vlně, tedy konkrétně
27. listopadu 2019. Od tohoto
okamžiku bude v Berouně k dispozici pouze příjem DVB-T2.
Koho se změna týká?
Tato změna se týká těch, kteří
přijímají televizní signál pomocí
antény. Změna se netýká těch,
kteří přijímají satelitní nebo
kabelové vysílání nebo využívají
IPTV.
Jak zjistím, jak přijímám TV
signál?
Jestliže si nejste jisti, jaký TV
signál přijímáte, podívejte se
na to, kdo je váš operátor, případně problém řešte s tím, kdo
vám pomáhal instalovat zařízení ve vaší domácnosti.
Co musím zajistit, abych
mohl sledovat TV programy
po této změně?
Stávající televize nebo settop boxy, které jsou schopné
přijímat DVB-T, nebudou schopné přijímat signál v DVB-T2.
Na českém trhu budou fungovat
pouze přijímače, které k tomu
všemu zvládají nejnovější kó-

dování HEVC. Podpora DVB-T2
a zároveň HEVC je klíčová, jinak
zařízení nebude schopno zobrazit toto vysílání. V takovém
případě je nutné pořídit set-topbox nebo vyměnit televizi.
Mohu přejít na tuto změnu již
nyní?
U domácností, které využívají pozemní digitální vysílání
(DVB-T), existuje již od 1. dubna
2018 alternativa v podobě příjmu
DVB-T2. Toto vysílání je dostupné
pro 98,7 % domácností v ČR a pokrytí se bude postupně zvyšovat.
Pro příjem signálu DVB-T2 je nutné mít odpovídající zařízení, tedy
televizor nebo set-top-box, který
příjem tohoto signálu umožní.
Proč se to vlastně děje?
Vysílací spektrum je omezený zdroj a aby se do něj „vešly“ všechny služby od všech
poskytovatelů, je nutné tímto
způsobem uvolnit prostor pro
mobilní sítě 5. generace. S tím
souvisí koordinovaný přechod
na standard DVB-T2 z rozhodnutí vlády a na základě mezinárodních dohod.
Co mi to přinese?
Všechny programy na jednom místě a ve vysokém rozlišení. n

Podpořte na kole onkologicky nemocné děti

P

řidejte se k charitativnímu
projektu Na kole dětem. Tato
veřejná cyklotour letos slaví svůj
jubilejní 10. ročník, a bude probíhat
od 29. května do 8. června. Jedná
se o jedinečnou akci, která se svým
charakterem a rozsahem zařadila
mezi významné projekty na podporu onkologicky nemocných dětí.
Během jízdy cyklisté navštíví takřka všechny kraje České republiky,
zastaví se v partnerských městech
a obcích a osobním příkladem, formou osvěty a propagace předají široké veřejnosti odkaz: „My, kdo máme
štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho mají méně“.
Město Beroun bude v desátém
jubilejním ročníku zastávkovým
místem během třetí etapy, tedy
v sobotu 1. června. Peloton do Berouna přijede z Hýskova Českou
ulicí na Husovo náměstí. Zde se

kolem 14:00 zastaví a ve své cestě
budou cyklisté pokračovat zhruba
ve 14:30, kdy se vydají Pražskou
bránou přes most, dále přes Berounku na Závodí a pojedou přes
Alkazar do Hostimi, Svatého Jana
pod Skalou a budou pokračovat
do Prahy. Pokud i vy chcete podpořit tuto myšlenku, připojte se
na Husově náměstí k pelotonu
a jeďte společně s ním alespoň několik kilometrů. n

5

Jubilea
n Dobrá nálada, spokojenost a pohyb. To je životní recept pana Mojmíra Malého, který 6. dubna slaví
90. narozeniny. A před jeho elánem
by se mohl stydět leckterý mladík.
Ve svém úctyhodném věku denně
usedá na hodinu na rotoped, ještě
nedávno s trekovými holemi zdolával
vrchol Dědu nebo se s kamarády vydal do Srbska. Při rodinných oslavách
jsou vyhlášené jeho obložené mísy
a chlebíčky. Vzájemně si jsou velkou
oporou se svou manželkou, se kterou
v příštím roce oslaví 65. výročí svatby.

Jana Čapková oslaví jubileum
V

květnu oslaví významné životní jubileum laureátka Ceny
města Beroun PhDr. Jana Čapková.

Téměř 40 let stála v čele okresního
muzea - později Muzea Českého
krasu v Berouně. Byla spoluautor-

Květen v Městské knihovně
Přihlášky na akce telefonicky: 311 621 947,
e-mail: studovna@knihovnaberoun.cz, web: www.knihovnaberoun.cz
Duchovní proudy východu
Od Maorů přes zenové a pravoslavné kláštery, až do himalájských jeskyň. Sdílení
zážitků etnografa, který zkoumal světová náboženství a tradiční komunity přímou zkušeností a praxí. Přednáška se uskuteční v pondělí 6. 5. od 17:30. Vstupné 30 Kč, předprodej ve studovně. Více informací najdete na www.ondrejlanda.cz.
Trénování paměti pro každého – Jídlo
Poslední lekce cyklu Trénování paměti pro každého nabídne opět ochutnávku
nejrůznějších cvičení, a to jak pro začátečníky, tak i ostřílené účastníky kurzů.
Uskuteční se ve čtvrtek 16. května od 17:30. Přihlašovat se můžete e-mailu pametberoun@gmail.com, osobně ve studovně nebo na telefonu 311 621 947.
František Kupka, průkopník abstrakce

Energickému, usměvavému jubilantovi popřála hodně zdraví a vitality do dalších let také starostka
města Soňa Chalupová.
n Dne 2. května oslaví krásné sedmdesáté narozeniny Jana Pejřilová. Hodně štěstí, zdraví a radosti
do dalších let přeje Klub důchodců
Beroun. Ke gratulantům se připojuje i vedení města Beroun a redakce
Radničního listu. n

Vítání občánků
n Chcete se se svými miminky zúčastnit tradičního vítání občánků
v obřadní síni berounské radnice?
Stačí se včas objednat na některý
z následujících termínů: 7. května
nebo 25. června. Rodiče si mohou
vybraný termín rezervovat na tel.
čísle 311 654 151 – 152 nebo
e-mailem: evidence@muberoun.cz,
evidence2@muberoun.cz. n

Zubní pohotovost
n 1. 5. MUDr. Zdeněk Kaiser, Hořovice, K Nemocnici, tel.: 311 559 812
n 4. 5. a 5. 5. MUDr. Monika Růžičková, Zdice, Čs. Armády 895,
tel.: 311 685 674
n 8. 5. MUDr. Zdeněk Kaiser, Hořovice, K Nemocnici, tel.: 311 559 812
n 11. 5. a 12. 5. MUDr. Katarína
Kurťáková, Beroun, Pod Haldou,
tel.: 311 621 973
n 18. 5. a 19. 5. MUDr. Miloslav
Neužil, Cerhovice, Na Blížce 175,
tel.: 311 577 559
n 25. 5. a 26. 5.
MUDr. Jan
Joukl, Králův Dvůr, Průmyslová
614, tel.: 728 349 403
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00. n
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Autorský film s komentářem Lenky Jaklové. Obrazová část filmu: Jan Zíma.
Hovoří Meda Mládková, Vladimír Preclík a berounská rodačka Ludmila Vachtová. Akci pořádá Klub přátel výtvarného umění Beroun a koná se ve čtvrtek 16.
května od 16:30. Vstup volný, rezervace míst ve studovně.

kou řady regionálních publikací.
Jako ředitelka muzea přispěla k popularizaci osobnosti a díla Václava
Talicha, jehož obdivovatelkou byla
od mládí. Dokázala pro muzeum
získat umělcovu pozůstalost - listinné i hmotné sbírkové předměty
a cennou osobní i rodinnou korespondenci, která se stala základem
stále muzejní expozice.
Jana Čapková se důstojným způsobem zapsala do kulturních dějin
Berounska. Její celoživotní přínos
k rozvoji městského a regionálního
muzejnictví, kronikářství, kultury,
osvěty a poznávání historie našeho
kraje si zaslouží obdiv a uznání.
Vážená paní Čapková, do dalších let Vám přejeme hodně štěstí,
elánu a životního optimismu. Ať Vás
i nadále baví Váš oblíbený sport,
četba i návštěvny kulturních akcí.
Vedení města Beroun a redakce
Radničního listu. n

Týden rodiny offline
Připojujeme se k již čtvrtému ročníku osvětové kampaně Týden rodiny offline Nebojíme se být společně offline, která oslavuje Mezinárodní den rodiny a koná
se ve dnech 11. - 19. května.
Rodina offline
V rámci kampaně Týden rodiny offline pořádáme rodinné odpoledne plné zábavy,
soutěží pro rodinné týmy, deskových her, tvoření a samozřejmě knížek. Přijde
i náš knihovní skřítek! Pojďme se společně odpojit! Akce bude probíhat v sobotu
18. května od 13:00 do 16:00. Občerstvení bude zajištěno.
Homeopatie v péči o děti
V další přednášce Ladislava Tichého se dozvíte, jaké jsou nejčastěji používané
homeopatické prostředky pro domácí léčbu běžných zdravotních potíží u dětí.
Čtvrtek 23. května od 17:30. Vstup volný, rezervace míst ve studovně.
Nádvorník
Fotografie Antonína Nádvorníka provází od sedmé třídy motto: „Dávám větší
dávku lásky fotoaparátu než vzduchovce. Na výstavě budou k vidění krásná
místa české kotliny a trocha pražských pohlednic. K vidění bude po celý měsíc
květen v prostorách oddělení pro dospělé a studovny.
UPCY fashion
Jitka Heroutová a Ladislava Heiesová tvoří originální upcyklovanou módu a doplňky. Každý kousek je originál, každý kousek je jedinečný! Výstava upcyklované módy bude probíhat po celý měsíc květen na pobočce Sídliště.
Má vlast cestami proměn
Putovní výstava fotografií, které dokumentují příběh zchátralých budov, proměněných v krásné a užitečné stavby, svědectví o nových náměstích a návsích,
zachráněných sakrálních stavbách i znovuoživené přírodě. Celý měsíc květen
na pobočce Sídliště. Výstavu pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění,
z.s. spolu s Národní kulturní památkou Vyšehrad.
Soboty na dětském
25. května 8:30 – 11:00
DONÁŠKOVÁ SLUŽBA: Máte zájem o četbu, ale nemůžete sami docházet
do knihovny kvůli omezené pohyblivosti nebo z jiných zdravotních důvodů?
Zavedli jsme pro vás donáškovou službu. Vybrané knihy vám doneseme až
domů a nebudete za to platit nic navíc, pouze roční registrační poplatek jako
všichni ostatní čtenáři. Službu poskytujeme zdarma a pouze na území města
Beroun. Donáškovou službu si můžete objednat několika způsoby: osobně
v Městské knihovně Beroun, na telefonním čísle 311 621 947, e-mailem
na adrese info@knihovnaberoun.cz.

Berounská knihovnice
Lada Čubová
získala ocenění

P

ři příležitosti konání valné
hromady Svazu knihovníků
a informačních pracovníků (SKIP)
získala ocenění s názvem Papilio
bibliothecalis berounská knihovnice Lada Čubová. Tato cena je určená pro knihovnice a knihovníky
působící ve Středočeském kraji
a je předávána za mimořádný
knihovnický počin nebo přínosnou činnost v oboru. Lada Čubová získala tuto cenu jako výraz
ocenění za její houževnatou práci
pro středočeský SKIP a zavedení
nových aktivit a činností, kterých
se regionální výbor pod jejím
vedením zhostil. V berounské
knihovně pracuje od roku 2002.
V současné době pracuje v oddělení akvizice a je též zástupkyní
ředitelky knihovny. (ls) n
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n Na Náměstí Joachima Barranda se na Škaredou středu uskutečnila akce
Veselé Velikonoce, při které děti z místních základních a mateřských škol
předvedly, co se naučily.

n První dva dubnové týdny jsou v Berouně ve znamení hokejbalu. Hokejbal proti
drogám je tradičním celostátním turnajem škol. V Berouně na Městském školním
hřišti v Hlinkách se okresní kolo koná již podeváté a patří co se týče počtu zúčastněných týmů k největším v Česku. A těm nejlepším ve své kategorii (na snímku
výběr ZŠ Wagnerovo nám.) přišla pogratulovat i starostka Soňa Chalupová.

n Dětské výkony pilně zachytili jejich rodiče na mobilní telefony a fotoaparáty. Za vystoupení děvčata a chlapce odměnil sladkou drobností knihovnický
zajíček.

n Další den se na hřiště přišel podívat místostarosta Dušan Tomčo, který
předal ceny vítězům. Ti pak postupují do krajského kola soutěže.

n Všechny přítomné na Náměstí Joachima Barranda přivítali i představitelé města starostka Soňa Chalupová a místostarostové Michal Mišina a Dušan Tomčo.

n V Muzeu Českého krasu v Berouně se v pondělí 8. dubna uskutečnilo krajské
kolo Geologické olympiády. Té se zúčastnily desítky žáků základních a středních škol. Geologická olympiáda, která se v Berouně konala již podruhé, žáky
a studenty prověřila v teoretické i praktické části.

n Součástí Veselých Velikonoc byla i prezentace poskytovatelů sociálních
a návazných služeb. Například Červený kříž u svého stánku prodával výrobky,
které vytvořily děti z azylového domu.

n V Berouně se v dubnu konal festival ZUŠ Středočeského kraje. Dvoudenní akce vyvrcholila slavnostním galakoncertem v Kulturním domě Plzeňka.
Foto Daniel Kreissl
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 20. 3. 2019
RM schvaluje účetní závěrku za účetní období roku 2018 Jungmannovy základní školy
Beroun, 2. základní školy a mateřské školy, Základní školy Beroun, Wagnerovo náměstí
458, Základní školy, Beroun - Závodí, Komenského 249, Mateřské školy Sluníčko Beroun,
Vladislava Vančury 1154, příspěvkové organizace, Mateřské školy Pod Homolkou 1601,
Mateřské školy Beroun, Tovární 44, příspěvkové organizace,Mateřské školy Beroun, Drašarova 1447, příspěvkové organizace, Mateřské školy Vrchlického 63 a ukládá vedoucí
odboru školství a volnočasových aktivit informovat ředitele a ředitelky uvedených příspěvkových organizacích o schválení účetní závěrky jejich organizací za rok 2018.
RM souhlasí s rozdělením zlepšeného hospodářského výsledku právních subjektů příspěvkových organizací ZŠ a MŠ města Beroun za rok 2018 do fondů dle návrhu
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění a s převodem finančních prostředků z rezervního do investičního fondu
uvedených příspěvkových organizací dle předložených žádostí v radou města upraveném znění a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit Informovat o tom
ředitele příspěvkových organizací ZŠ a MŠ města Beroun.
RM bere na vědomí zápis č. 1 ze zasedání Komise pro sport a sportovní dotace Rady města
Beroun ze dne 25. 2. 2019, návrh této komise o navýšení finančních prostředků na podporu sportovní činnosti pro rok 2020 a návrh, aby se po doplacení úvěru na plavecký bazén
ponechala finanční alokace v rozpočtu města Beroun na další výdaje ve sportovní oblasti:
přímá podpora spolků působících ve městě Beroun, provoz městských sportovišť, investice do sportovišť. RM ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit informovat
členy Komise pro sport a sportovní dotace o výsledku zasedání RM.
RM souhlasí s návrhem Komise pro sport a sportovní dotace s poskytnutím dotací
z rozpočtu města Beroun na sportovní činnost pro rok 2019 v celkové výši 4 399 800 Kč,
v předloženém znění a doporučuje ZM přijmout obdobné usnesení včetně uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací s jednotlivými žadateli. RM ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit uzavření veřejnoprávních smluv se subjekty,
kterým byla přidělena ZM a zajistit převedení dotace na bankovní účet příjemců dotace.
RM souhlasí s poskytnutím dotace České asociaci skateboardingu, z. s. ve výši
200 000 Kč na akci GrandPrix Beroun 2019 včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy
a s poskytnutím Záštity města Beroun nad touto akcí pořádanou Českou asociací
ve dnech 21. a 22. 6. 2019 v areálu skateparku u vlakového nádraží. RM doporučuje
ZM souhlasit s poskytnutím této dotace a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit v případě schválení dotace ZM zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy
a poskytnutí dotace na bankovní účet příjemce.
RM souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 10 000Kč na financování sportovního
projektu „Na kolem dětem“, jehož pořadatelem je NA KOLE DĚTEM - nadační fond Josefa
Zimovčáka, s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Beroun jako dárcem a NA KOLE
DĚTEM - nadačním fondem Josefa Zimovčáka jako obdarovaným, v předloženém znění
a s poskytnutím Záštity města Beroun nad tímto sportovním projektem. RM ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit zpracování a předání Záštity nad akcí
„Na kole dětem“, který se uskuteční dne 1. 6. 2019 na Husově náměstí v Berouně.
RM nesouhlasí s poskytnutím Záštity města Beroun nad projektem „Na kole jen s přilbou“,
jehož pořadatelem je Bezpečně na silnicích o.p.s., který se koná od 1. 4. 2019 do 31. 10.
2019, ani s poskytnutím finančního příspěvku na tento projekt. RM ukládá vedoucí odboru
školství a volnočasových aktivit informovat žadatele o výsledku jednání RM.
RM bere na vědomí informaci o připravovaném závodu horských kol „Berounský bikemaraton 2019“, který se uskuteční 22. 9. 2019.
RM nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 250 000 Kč na studium v USA
uvedeného žadatele a doporučuje ZM přijmout obdobné usnesení. RM ukládá vedoucí
odboru školství a volnočasových aktivit zajistit přípravu a včasné předložení podkladů
k tomuto usnesení na jednání ZM a informovat žadatele o výsledku jednání ZM.
RM nesouhlasí s poskytnutím finanční dotace na výměnu oken v budově č.p. 510, která
je součástí pozemku p. č. 1171/1 v obci a k.ú. Beroun, pobočnému spolku Tělocvičná
jednota Sokol Beroun a doporučuje ZM přijmout obdobné usnesení. RM ukládá vedoucí
odboru školství a volnočasových aktivit zajistit přípravu a včasné předložení podkladů
k tomuto usnesení na jednání ZM a informovat žadatele o výsledku rozhodnutí ZM.
RM souhlasí s poskytnutím Záštity města Beroun nad akcí „V. ročník RETRO CUP 2019
- hokejový turnaj legend“ konanou dne 13. 4. 2019, kterou pořádá Miloslav Křesťan,
nad akcí „BEROUN RACE“ konanou dne 4. 5. 2019, kterou pořádá MIKASZ GROUP
s.r.o. Dále RM a starostka města souhlasí s poskytnutím Záštity starostky města Beroun nad akcí „Hokejbal proti drogám 2019“ konanou ve dnech 3. 4. - 12. 4. 2019,
kterou pořádá SK Kelti 2008 z.s. RM ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových
aktivit zajistit předání záštit nad uvedenými akcemi.
RM bere na vědomí zápis č. 1 ze zasedání Komise pro cestovní ruch Rady města
Beroun ze dne 21. 2. 2019, souhlasí s přípravou Koncepce cestovního ruchu města
Beroun a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit informovat členy
Komise pro cestovní ruch Rady města Beroun o výsledku jednání RM.
RM bere na vědomí zápis z jednání pracovní skupiny - letopisecká komise konaného
dne 27. 2. 2019 a schvaluje Rámcový plán práce pracovní skupiny - letopisecká
komise na rok 2019.
RM bere na vědomí informaci o pořádaných akcích při příležitosti Dne Země 2019
ve městě Beroun.
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RM souhlasí a uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru ve výši
10 000 Kč na účely ekologické výchovy ve školách města Beroun mezi městem
Beroun jako obdarovaným a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. jako
dárcem v předloženém znění a ukládá vedoucí odboru životního prostředí zajistit
podpis smlouvy smluvními stranami.
RM schvaluje účetní závěrku příspěvkových organizací: Městské knihovny Beroun,
Městského kulturního centra a Domova penzionu pro důchodce Beroun za účetní
období roku 2018 a souhlasí s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření těchto příspěvkových organizací do fondů, dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v předloženém
znění. RM ukládá vedoucí finančního odboru seznámit ředitele příspěvkových
organizacích s tímto rozhodnutím RM.
RM doporučuje ZM souhlasit s přidělením dotace ve výši 185 000 Kč z Programu
regenerace MPZ na rok 2019 dle zásad Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci
státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ na komplexní obnovu východní části fasády domu čp. 86 (Jenštejnský dům), který je ve vlastnictví
Středočeského kraje a ukládá vedoucí odboru územního plánování a regionálního
rozvoje zajistit plnění tohoto usnesení.
RM souhlasí se zařazením položky ve výši 106 000 Kč bez DPH do II. úpravy
rozpočtu na rok 2019, částka bude určena na zpracování studie řešení Lanového
centra a 3D bludiště v lokalitě Brdatka, Beroun. RM ukládá vedení města začít
pracovat na celkovém koncepčním řešení lokality Brdatka a vedoucímu odboru
majetku a investic, aby pokud ZM schválí tuto položku ve II. úpravě rozpočtu
na rok 2019, zadal zpracování této studie společnosti Zabloudil, Xtrem, s.r.o.
RM bere na vědomí informaci o připravovaném projektu sdílených elektrokol
a pověřuje místostarostu Mgr. Dušana Tomča řídit další potřebné kroky, které by
vedly k realizaci projektu, a průběžně informovat radu města.
RM vybírá k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Elektronická spisová služba
města Beroun“ účastníka zadávacího řízení ICZ a.s. a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem dle návrhu předloženého v zadávacím řízení
na veřejnou zakázku, za podmínky, že v zákonné lhůtě nebude podána žádná
námitka. Cena díla bez servisní podpory je 1 919 350 Kč bez DPH, cena měsíční
servisní podpory je 12 192 Kč bez DPH. RM ukládá vedoucímu odboru hospodářské správy zajistit plnění tohoto usnesení.
RM rozhoduje o vypovězení nájmu pozemku p.č. 1125/13 v k.ú. Beroun, který byl
pronajat na základě nájemní smlouvy ze dne 31. 10. 2010, ve znění dodatku č.
2 ze dne 5. 5. 2011 s uvedeným nájemcem a ukládá vedoucímu odboru majetku
a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM bere na vědomí informaci o zadání veřejné zakázky „Oprava sociálního zařízení v Autokempu Beroun Na Hrázi“ napřímo jednomu oslovenému dodavateli.
RM schvaluje zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Přestavba komunitního centra na mateřskou školu Bezručova 928“ z důvodu, že ve lhůtě pro podání
nabídek nebyla podána žádná nabídka, schvaluje předložené zadávací podmínky
pro opětovné vyhlášení zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku a jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a náhradníky členů této komise, která bude
současně plnit funkci hodnotící komise. RM ukládá vedoucímu odboru majetku
a investic zajistit plnění tohoto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města vypůjčit pozemek p.č. 1999/26 v k.ú.
Beroun ZO ČSOP Ekologické servisní organizaci za účelem provádění opatření
na ochranu přírody, tj. obnovení ovocného sadu na Veselé a ukládá vedoucímu
odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM bere na vědomí Souhrnnou zprávu o stížnostech a peticích za rok 2018 předloženou tajemníkem MěÚ Beroun.
RM bere na vědomí zprávu o podaném dovolání žalobce Milana Kresla proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 14. listopadu 2018 k Nejvyššímu soudu ČR
v Brně prostřednictvím Okresního soudu v Berouně, včetně písemného vyjádření
města Beroun jako žalovaného k podanému dovolání.
RM bere na vědomí zápis ze schůze pracovní skupiny pro revitalizaci sídlišť ze
dne 12. 3. 2019.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 3. 4. 2019
RM pověřuje RNDr. Soňu Chalupovou, starostku města Beroun, zastupováním
města Beroun ve spolku Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
a ve spolku Svaz měst a obcí České republiky, v rámci kterých je oprávněna také
hlasovat a být volena do orgánů spolku.
RM pověřuje Mgr. Dušana Tomča, místostarostu města Beroun, zastupováním
města Beroun ve sdružení Bohemia Centralis, s.p.o. a ve spolcích STŘEDNÍ ČECHY, z.s. a SVATÁ LUDMILA 1100 LET, z.s., v rámci kterých je oprávněn také
hlasovat a být volen do orgánů sdružení a spolků.
RM a starostka města souhlasí s poskytnutím Záštity starostky města Beroun nad
krajským kolem Geologické olympiády, jehož pořadatelem je Muzeum Českého krasu,
příspěvková organizace, které se koná dne 8. 4. 2019, a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit zpracování a předání této záštity pořadateli.
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RM doporučuje ZM souhlasit se spoluprací mezi městem Beroun a městem Hořovice při finančním zajištění a realizaci projektu „Pobytový tábor pro děti ze
soci-kulturně znevýhodněných rodin“ a souhlasit s uzavřením smlouvy o spolupráci. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví v případě
schválení smlouvy o spolupráci mezi městem Beroun a městem Hořovice zastupitelstvem města zajistit její uzavření.
RM souhlasí s návrhem Rozpočtového opatření města Beroun č. 2 na rok 2019,
v předloženém znění a doporučuje ZM návrh schválit. RM ukládá vedoucí finančního odboru zajistit přípravu a včasnost podkladů k tomuto usnesení
na jednání ZM.
RM bere na vědomí zápis č. 1/2019 z jednání komise výstavby konaného dne
5. 3. 2019.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2018
na veřejnou zakázku „Koncepce veřejného osvětlení ve městě Beroun“ mezi
městem Beroun jako objednatelem a společnostmi ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.,
jakožto vedoucím účastníkem společnosti ELTODO - A8000, jako zhotovitelem
v předloženém znění. Předmětem dodatku je úprava textace přílohy č. 1 smlouvy. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto
usnesení.

RM souhlasí se záměrem společnosti innogy Energo, s.r.o., který se týká modernizace stávající plynové kotelny centrum v Berouně a doplnění kombinované výroby
elektřiny (kogenerační jednotky), za podmínky, že po odsouhlasení technických
podmínek společností ČEZ a.s., bude společností innogy Energo, s.r.o. městu Beroun předložena k odsouhlasení kompletní projektová dokumentace, po jejímž
odsouhlasení bude uzavřena příslušná smlouva. RM ukládá vedoucímu odboru
majetku a investic seznámit žadatele s rozhodnutím RM ohledně tohoto záměru.
RM doporučuje ZM odsouhlasit fyzickou likvidaci majetku a následné odepsání
z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 20. 3. 2019 v pořizovacích cenách nad 20 tisíc Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí
celkem 1 052 084,43 Kč a zůstatková účetní cena je 0 Kč a zároveň bere na vědomí
zápis č. 2/2019, z jednání Komise pro likvidaci majetku konaného dne 20. 3. 2019.
RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit realizaci tohoto usnesení
a přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „Stavební úpravy
pro vedení chodníků a cyklostezek v ulici Plzeňská (úsek Koněpruská - OD Lidl)“
a jmenuje pro výše uvedenou zakázku komisi pro otevírání obálek s nabídkami a náhradníky členů této komise, která bude současně plnit funkci hodnotící komise.
RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 13. 4.
2015, ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 4. 2017 mezi Zdravotnickou záchrannou
službou Středočeského kraje, příspěvkovou organizací jako půjčitelem a městem Beroun jako vypůjčitelem v předloženém znění. RM ukládá veliteli Městské
policie Beroun zajištění realizace tohoto usnesení.

RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „ZŠ Wagnerovo nám. úprava kotelny a regulace topení“ a jmenuje pro výše uvedenou zakázku komisi pro
otevírání obálek s nabídkami a náhradníky členů této komise, která bude současně
plnit funkci hodnotící komise, v uvedeném složení a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.

RM souhlasí s uzavřením „Smluv o výpůjčce“ na volební místnosti pro okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech
24. a 25. května 2019, mezi Středočeským krajem jako půjčitelem a městem
Beroun jako vypůjčitelem v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru
správního a OŽÚ zajistit podepsání smluv.

RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „Lávka přes D5 a Litavku v Berouně (oprava)“ a jmenuje pro výše uvedenou zakázku komisi pro otevírání obálek s nabídkami a náhradníky členů této komise, která bude současně plnit
funkci hodnotící komise, v uvedeném složení a ukládá vedoucímu odboru majetku
a investic zajištění plnění tohoto usnesení.

RM vydává Nařízení č. 1/2019, kterým se vydává tržní řád, v předloženém znění
a ukládá vedoucímu odboru správního a OŽÚ zveřejnit toto nařízení na úřední
desce Městského úřadu Beroun.

RM bere na vědomí informaci o zadání veřejné zakázky „Komunitní centrum 2“
napřímo oslovenému dodavateli.

RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „Realizace systému řízení a zabezpečení přístupu k drátové a bezdrátové síti standardem
IEEE 802.1x“ a jmenuje pro výše uvedenou zakázku komisi pro otevírání obálek
s nabídkami a náhradníky členů této komise, která bude současně plnit funkci
hodnotící komise. RM ukládá vedoucímu odboru hospodářské správy zajistit
plnění tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením smluv o společném postupu při centralizovaném zadávání nákupu elektrické energie mezi městem Beroun, jako centrálním zadavatelem a těmito subjekty, jako pověřujícími zadavateli: PLZEŇKA, spol. s r.o.,
Berounská sportovní, a.s., Parkování Beroun s r.o. a ukládá vedoucímu odboru
hospodářské správy zajistit podpisy smluv smluvními stranami
RM souhlasí s uzavřením smluv o společném postupu při centralizovaném zadávání nákupu zemního plynu mezi městem Beroun jako centrálním zadavatelem
a těmito subjekty, jako pověřujícími zadavateli: PLZEŇKA, spol. s r.o., Mateřská
škola Sluníčko Beroun, Vladislava Vančury 1154, příspěvková organizace, 2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335, Základní škola Beroun,
Wagnerovo náměstí 458, Základní škola, Beroun - Závodí, Komenského 249,
Jungmannova základní škola Beroun se sídlem Plzeňská 30/14, Mateřská školka
Vrchlického 63, Mateřská školka Beroun, Drašarova 1447, příspěvková organizace,
Mateřská školka Pod Homolkou 1601, Beroun, Berounská sportovní, a.s., Parkování Beroun s.r.o., se sídlem Politických vězňů 1940 a ukládá vedoucímu odboru
hospodářské správy zajistit podpisy smluv smluvními stranami.
RM doporučuje ZM souhlasit s bezúplatným převodem pozemků p.č. 354/6 a p.č.
367/2 v k.ú. Beroun z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví města Beroun a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení
na jednání ZM.
RM doporučuje ZM nesouhlasit se směnou pozemku p.č. 30/4 v k.ú. Jarov u Berouna a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné
předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM doporučuje ZM nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 614/5 v k. ú. Beroun a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné
předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě
ze dne 11. 6. 2003, ve znění pozdějších dodatků č. 1 - 3 na pronájem systému
CZT (centrální zásobování teplem). Předmětem dodatku je rozšíření předmětu
pronájmu o část pozemku p.č. st. 4394/1 v k.ú. Beroun, jehož součástí je stavba
bez čp/če a zúžení předmětu pronájmu o část prostor v budově, která je součástí
pozemku p.č. st. 4394/1 v k.ú. Beroun, podle předloženého zákresu a dále souhlasí se zveřejněním záměru města pronajmout pozemek p.č. st. 4394/2 v k.ú. Beroun, jehož součástí je stavba bez čp/če a část prostor v budově, která je součástí
pozemku p.č. st. 4394/1 v k.ú. Beroun, podle předloženého zákresu Farní charitě
a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace těchto usnesení.

www.mesto-beroun.cz

RM vybírá k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Projekt zahrady pro environmentální
vzdělávání MŠ Tovární a MŠ Pod Homolkou - druhé opětovné vypsání - část 1: Projekt zahrady pro environmentální vzdělávání MŠ Tovární“ účastníka výběrového řízení společnost
BonSoft s.r.o. a k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Projekt zahrady pro environmentální vzdělávání MŠ Tovární a MŠ Pod Homolkou - druhé opětovné vypsání - část 2: Projekt
zahrady pro environmentální vzdělávání MŠ Pod Homolkou“ účastníka výběrového řízení
společnost BonSoft s.r.o. a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo dle návrhu předloženého
ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku, za podmínky, že ZM schválí navýšení částky
v rozpočtu města, ze které bude financována tato veřejná zakázka. Cena díla pro 1. část
zakázky je 844 097,70Kč bez DPH, pro 2. část zakázky je 801 248,30Kč bez DPH. RM
ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
RM schvaluje předložené zadávací podmínky zakázky „Stavební úpravy koupaliště
v Berouně na velkém sídlišti - 1. etapa“ a jmenuje pro výše uvedenou zakázku komisi
pro otevírání obálek s nabídkami a náhradníky členů této komise, která bude současně
plnit funkci hodnotící komise a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění
plnění tohoto usnesení
RM bere na vědomí zápis č. 3/2019 ze zasedání kontrolního výboru konaného dne
18. 3. 2019.
RM odvolává paní Jitku Zálomovou z funkce tajemnice Školské komise a paní Bc. Michaelu Škeříkovou z funkce tajemnice Komise pro kulturu a kulturní dotace a jmenuje
paní Mgr. Květuši Slavíkovou do funkce tajemnice Školské komise, paní Ing. Pavlu Dvořákovou do funkce tajemnice Komise pro kulturu a kulturní dotace a paní Bc. Elišku
Švandovou do funkce tajemnice Komise pro cestovní ruch.
RM schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Beroun, které se bude konat dne
24. 4. 2019 od 15:00 hodin v Kulturním domě Plzeňka.
RM bere na vědomí žádost společnosti RINT správa nemovitostí s.r.o. o zahájení projednávání prodeje bytů v domě Na Klášteře 10 v orgánech města a ukládá vedoucímu
odboru majetku a investic připravit ve spolupráci s právním oddělením informaci
a podklady k dříve uzavřeným smlouvám ohledně prodeje bytů v domě Na Klášteře
10 a po projednání v Poradě k majetku předložit návrh dalšího postupu radě města.
RM v působnosti valné hromady společnosti Parkování Beroun s.r.o. schvaluje řádnou
účetní závěrku společnosti za rok 2018.
RM v působnosti valné hromady společnosti PLZEŇKA, spol. s r.o. schvaluje řádnou
účetní závěrku společnosti za rok 2018.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 9. 4. 2019
RM souhlasí s nominací města Příbram na člena Rady Svazu měst a obcí České republiky.
Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města
z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná verze
je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
k nahlédnutí v sekretariátu starosty na Městském úřadě Beroun, Husovo nám. 68.
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Kulturní a společenský kalendář 5/2019
1.
2.
3.

Výběr z Podbrdského kola Porty
ST

19:00

Pivovar Berounský medvěd

52. klubový večer Modrýho Berouna. Zahraje Blondýna z Rakovníka,
Heuréka z Kladna a Náhodná sešlost Křivoklát.

KD Plzeňka

Město Beroun pořádá akci pro základní školy. Na kole dětem pro veřejnost se pak uskuteční 1. června na Husově náměstí.

Klub Kino Loděnice

Koncert rockové naděje, který se koná v rámci celorepublikového turné
KB Band Academy Tour.

Na kole dětem
ČT

9:00

Save the Emotion
PÁ

19:00

Matěj Holub - dřevořezba
4.

SO

18:00

Muzeum berounské keramiky

Vernisáž výstavy, která navazuje na téma letošních Jarních řemeslných
a hrnčířských trhů.

Nám. Joachima Barranda

Kulturní vystoupení na pódiu na náměstí Joachima Barranda a stánky
plné koláčů. Více na str. 15

Koláčefest
SO

9:00

Jarní řemeslné a hrnčířské trhy
4.
a 5.

SO a NE

Centrum Berouna

Jarmark v Geoparku Barrandien
SO a NE

Muzeum Českého krasu

Autentická staročeská řemesla v podání mistrů svého oboru: měčíř, dráteník, tesař, sýrařka, voskařka a další.

Galerie v Podloubí

V dětské galerii v átriu berounské radnice budou tentokrát do konce
května vystaveny práce z MŠ Drašarova.

Kavárna Jiná káva

Sedmičlenná kapela hrající hudbu vycházející z písní Balkánu, Skandinávie i dalších koutů Evropy.

Výtvarné práce dětí
ÚT

7.

Rajtaraj
ÚT

20:00

Kruh přátel hudby
ÚT

8.

19:00

KD Plzeňka

Čekání na berounskou tramvaj
ST

14:00

Husovo náměstí

Autorské čtení Saši Fleka z knihy Ježíš na Hrad
10.

PÁ

18:00

Modlitebna Evangelického sboru

Přehlídka pěveckých sborů
PÁ

15:00

KD Plzeňka

Neznámé královské hrádky a sídla v Praze
11.

SO

14.
15.
16.

20:00
18:00
19:00
17:00

Kavárna Jiná káva

Vernisáž výstavy Marie Steinerové v rámci festivalu Stranou. Snímky budou k vidění do 3. 6.

Pivovar Berounský medvěd

Cestovatelský večer Modrýho Berouna se zaměří na francouzské riviéru
od Marseille po Nice.

Muzeum Českého krasu

Na nové výstavě se návštěvníci muzea mohou kochat krásou, která se
skrývá v kamenech. K vidění bude do 29. 9.

Koncert absolventů ZUŠ V. Talicha
PÁ

17.

17:00

Sál ZUŠ V. Talicha

Grill´n´roll
PÁ

20:00

Kavárna Jiná káva

Rugkkuta UK
PÁ

18.

21:00

Metro Club Beroun

Vodácký maraton na Berounce
SO

8:00

Dolany u Chrástu

Pohádková Městská hora
NE

19.

14:00

Městská hora

Geologická vycházka Otmíčská hora
NE

10:15
14:00

www.mesto-beroun.cz

Přijďte se přesvědčit, co se v základní umělecké škole naučili mladí muzikanti.
Vege jídlo na grilu a živá hudba v podání Něžného stáda / alternativa.
Club cíleně nabízí prostor alternativním a menšinovým hudebním žánrům, potažmo dalším kulturním aktivitám.
Vodáky čeká 42. ročník tohoto oblíbeného vodáckého maratonu, který
měří 58,3 říčních kilometrů.
Vydejte se se svými dětmi na nedělní odpolední procházku do světa
pohádek.

Praskolesy - u kostela

Poznejte s muzejním geologem geologické zajímavosti z Praskoles
na Otmíčskou horu.

KD Plzeňka

Muzikál pro děti a hravé dospělé s hostem Xindlem X.
Více na www.szusberoun.cz.

Marcel hledá kapelu
NE

Hudební nesoutěžní odpoledne nabídne přehlídku sborů z Berouna
a okolí.

Koncert legendární bigbítové kapely v Pivovaru Berounský medvěd open
air.

Acháty a křemeny
ČT

Autorské čtení Saši Fleka z knihy Ježíš na Hrad (parabible) v modlitebně
Evangelického sboru, Husovo nám. 43/30.

Pivovar Berounský medvěd

Cestování po Provence
ST

Happening je inspirován dobovou pohlednicí „Beroun v budoucnosti“
z roku 1904. Více na str. 17.

Výjezdní beseda s Otomarem Dvořákem zájemce tentorát nasměruje
do hlavního města. Více na str. 17.

Motýli nocí Olbramovských
ÚT

Tentokrát se představí Jitka Čechová - klavír a Jan Páleníček - violoncello.

Praha

Brutus
SO

Na Husově náměstí a v přilehlých uličkách se opět uskuteční přehlídka
řemeslné práce. Více na str. 14

10

20. Absolventské koncerty
a 21. PO a ÚT 17:00
Sál ZUŠ V. Talicha

Nenechte si ujít další z koncertů, na kterých se představí studenti základní umělecké školy.

Newstar plus
ÚT

21.

18:00

Klubová scéna KD Plzeňka

Kabaret Showflík
ÚT

20:00

Hudba, próza, poezie i drama v podání Honzy Jíchy a hostů.

Kavárna Jiná káva

Koncert elektronických kláves
ČT

23.

18:00

Tentokrát bude sál v prvním patře budovy ZUŠ patřit těm, kteří si zvolili
hru na elektronické klávesy.

Sál ZUŠ V. Talicha

Vystoupení pěveckého sboru Slavoš
ČT

19:30

KD Plzeňka

Berounský sbor Slavoš, který byl založen v roce 1961, má za sebou pestrou historii a řadu koncertů.

Beroun

Na pátek 24. května připadá letošní Noc kostelů. Navštívit můžete například sbor Českobratské církve evangelické.

Štulovna u Berounky

Tradiční akcí konané při příležitosti Dne dětí zároveň startuje také Berounské Kulturní Léto (BEKULE).

Noc kostelů

24.

PÁ

17:00

Štulec

26.

NE

Výročí narození Václava Talicha

28.

ÚT

18:00

Sál ZUŠ V. Talicha

Koncertní šňůru na základní umělecké škole ukončí v květnu akce, která
poctí berounského dirigenta.

Městská galerie Beroun

Výstava představí mladé talentované umělce z místních základních
a uměleckých škol.

KD Plzeňka

Silnou a působivou hrou Božská Sarah si herecká legenda Iva Janžurová
plní dlouholetý profesní sen.

Talent 2019
ST

29.

14:00

Božská Sarah
ST

19:00

Hudebně - literární čtvrtky Stranou

30.

ČT

17:30

Klubová scéna KD Plzeňka

Hudebně-literární večer s herečkou Natašou Burger a hudebníkem a básníkem Andražem Poličem

ZUŠ V. Talicha

Až do 19:00 bude otevřena ZUŠ pro ty, kteří chtějí nahlédnout do učeben a dozvědět se o jejím fungování.

Kavárna Jiná káva

Vege jídlo na grilu a živá hudba v podání Jana Bíska a přátel / jazz
a bosa nova.

ZUŠ Paráda
PÁ

31.

9:00

Grill´n´roll
PÁ

20:00

Restaurace u Štiky
PÁ+SO

3. a 4. 5. DJ Jarda Petarda, 10. 5. DJ Jarda Petarda, 11. 5. DJ Pupík,
17. a 18. 5. DJ Jarda Petarda, 24. 5. PHZS – živá hudba, 25. 5. DJ
Pupík, 31. 5. Sortiment – živá hudba

20:00

Květen Retro bar U Madly
PÁ+SO

3. 5. DJ Michal Vinický, 4. 5. DJ Harwey, 10. 5. DJ Zdeněk Vranovský,
11. 5. DJ Luděk Hubáček, 17. 5. DJ Harwey, 18. 5. DJ Zdeněk Vranovský, 24. 5. DJ Sunny, 25. 5. DJ Harwey, 31. 5. DJ Michal Vinický

20:00

n Výstavy

Osvědčený program podpory zdraví, přednáší MUDr. Jana Krynská.

n Hudba

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

Pokračující výstavy: Dobrodružství cyklistiky (Muzeum Českého krasu, výstava potrvá do 5. 5.), Tomáš Bím (Městská galerie Beroun, výstava
potrvá do 24. 5.), Věra Mačková: Berounka a Sázava v obrazech (Holandský dům, výstava potrvá do 24. května).

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

1.

2.

3.

začátek

název

čas

NĚM/FR

110

USA

93

Monte a jeho malá dcera Willow žijí společně v naprosté izolaci na palubě kosmické lodi
hluboko ve vesmíru. On i žena, která dítě porodila, byli členové posádky vězňů.

USA/FR

95

Hlavní hrdina vypadá jako plážový povaleč a ze všeho nejvíc to prostě a jednoduše je
plážový povaleč. K tomu je ale básník a je až nechutně bohatý.

Avengers: Endgame

USA

140

Hrozivé události způsobené Thanosem, který vyhladil polovinu života ve vesmíru a silně
oslabil Avengers. Strhující finále 22 filmů studia Marvel.

La Llorona: Prokletá žena

USA

95

Když ještě žila, utopila v záchvatu zuřivého vzteku své děti a když po svém hrůzném činu
ronila slzy bolesti, sama se vrhla do zpěněných říčních vod…

17:30

After: Polibek

20:00

High life

18:30

The Beach Bum

17:30
20:30

ST

ČT

popis

Hlavní hrdinka Tessa je vzorem hodné holky. Její učebnicový životní plán ovšem nepočítal
s tím, že se objeví tajemný kluk Harding Scott.

PÁ

www.mesto-beroun.cz
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4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

SO

PO
ÚT
ST

PÁ

SO

13.

PO

14.

ÚT

15.

ST

18.

19.

20.

88

V neobvyklém městečku Uglyville je vše zvláštní vítáno, podivné je zajímavé a krása je
víc než to, co je vidět.

17:30

Teroristka

ČR

95

Hlavní hrdinkou černé komedie je Marie (Iva Janžurová), učitelka na penzi, která si jednou řekne, že už si nechce připadat jako kráva.

20:00

Avengers: Endgame

USA

140

Viz 3. 5.

15:30

Velké dobrodružství
Čtyřlístku

ČR

72

Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín kteří u táborového ohně vzpomínají na dobrodružství,
která zažili v uplynulém roce.

18:30

Ženy v běhu

ČR

93

Věra (Z. Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho
poslední přání – zaběhnout maraton!

17:30

Láska na druhý pohled

FR

117

Když se Raphael a Olivia ve svých osmnácti setkali, byla to láska na první pohled. A jak
to vypadá o deset let později?

20:00

High life

USA

93

Viz 1. 5.

18:30

Avengers: Endgame

USA

140

Viz 3. 5.

17:30

Teroristka

ČR

95

Viz 4. 5.

20:00

The Beach Bum

USA/FR

95

Viz 2. 5.

15:30

Zelená kniha

USA

130

Drobný podvodníček Tony „Pysk“ Vallelonga má pověst chlápka, který dokáže všechno
vyřešit. Slavný černošský klavírista Dr. Don Shirley si ho proto najímá jako řidiče a bodyguarda.

18:30

Pokémon: Detektiv Pikachu

USA/JAP

104

Historicky první hraný film o Pokémonech, jedné z nejpopulárnějších multigeneračních
zábavních značek všech dob.

17:30

Trabantem tam a zase
zpátky

ČR

120

Velká cesta kolem světa končí! Poslední výprava uzavírá cesty žlutých trabantů napříč
kontinenty ve velkém stylu.

20:00

Avengers: Endgame

USA

140

Viz 3. 5.

15:30

Pokémon: Detektiv Pikachu

USA/JAP

104

Viz 9. 5.

17:30

Avengers: Endgame

USA

140

Viz 3. 5.

20:30

Trhlina

SLO

111

Vysokoškolák Igor v rámci absolventské praxe objeví záznamy Waltera Fischera, jednoho
z pacientů psychiatrické léčebny, který před sedmdesáti lety záhadně zmizel v pohoří Tribeč.

15:30

Pokémon: Detektiv Pikachu

USA/JAP

104

Viz 9. 5.

18:30

Ženy v běhu

ČR

93

Viz 5. 5.

17:30

Láska na druhý pohled

FR

117

Viz 6. 5.

20:00

Řbitov zviřátek

USA

100

Doktor Louis Creed se s rodinou přestěhoval na venkov, do domu na kraji lesa. V něm se
ukrývá hřbitov domácích mazlíčků, na kterém místní děti pohřbívají svá zvířata.

17:30

Teroristka

ČR

95

Viz 4. 5.

20:00

Tranzit

NĚM/FR

101

Hlavní postavou filmu je Georg, který postupně přijímá totožnost lidí, se kterými ho tragické okolnosti seznamují.

18:30

Avengers: Endgame

USA

140

Viz 3. 5.

15:30

Pašerák

USA

116

Earl Stone je ve svých osmdesáti letech zlomený muž a čelí exekuci své firmy kvůli neplacení hypotéky.

18:30

Milost

POL/ČR

100

„Odřivous“ byl zabit v roce 1946. StB ho čtyřikrát vyhrabala z hrobu, aby se ujistila, že
je „nepřítel lidu“ mrtvý.

17:30

Pokémon: Detektiv Pikachu

USA/JAP

104

Viz 9. 5.

20:00

John Wick 3

USA

130

Poté, co porušil pravidla a zabil člena High Table se z Johna Wicka stává excommunicado
- psanec, který je terčem zabijáků po celém světě.

15:30

Uglydolls

USA

88

Viz 4. 5.

17:30

John Wick 3

USA

130

Viz 17. 5.

20:00

Teroristka

ČR

95

Viz 4. 5.

15:30

Pokémon: Detektiv Pikachu

USA/JAP

104

Viz 9. 5.

18:30

Avengers: Endgame

USA

140

Viz 3. 5.

17:30

Trabantem tam a zase
zpátky

ČR

120

Viz 10. 5.

20:00

Milost

POL/ČR

100

Viz 16. 5.

17:30

After: Polibek

NĚM/FR

110

Viz 1. 5.

20:00

Daddy Cool

FR

97

Adriena jeho přítelkyně vykopne, protože se nechová jako zralý muž. Už by chtěla rodinu,
ale nejde mít děti s dítětem.

17:30

Shazan

USA

132

V každém z nás dříme superhrdina a k jeho probuzení stačí jen trocha magie. V případě
Billyho Batsona stačí zvolat jediné slovo – SHAZAM!

20:00

Trhlina

SLO

111

Viz 11. 5.

15:30

Westwood: Punk, Icon,
Activist

VB

83

Film mísí archivní záběry, překrásně rekonstruované sekvence a všeodhalující rozhovory
s fascinující sítí spolupracovníků Vivenne Westwoodové.

18:30

Zlo s lidskou tváří

USA

108

Příběh jednoho z nejznámějších a nejmilovanějších sériových vrahů historie, Teda Bundyho.

ČT

PÁ

SO

NE

PO

21.

ÚT

22.

ST

23.

USA

ČT

NE

17.

Uglydolls

NE

12.

16.

15:30

ČT

www.mesto-beroun.cz
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24.

25.

PÁ

SO

26.

NE

27.

PO

28.

ÚT

29.

ST

30.

ČT

31.

PÁ

17:30

Pokémon: Detektiv Pikachu

USA/JAP

104

Viz 9. 5.

20:00

Ženy v běhu

ČR

95

Viz 5. 5.

15:30

Aladin

USA

120

Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi, kurážné princezně
Jasmíně a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti.

17:30

Avengers: Endgame

USA

140

Viz 3. 5.

20:30

Syn temnoty

USA

120

Co kdyby nadané dítě z jiného světa ztroskotalo na Zemi, ale místo aby se pro lidstvo
stalo hrdinou, začalo by se projevovat velmi zlověstně

15:30

Uglydolls

USA

88

Viz 4. 5.

18:30

Teroristka

ČR

95

Viz 4. 5.

17:30

John Wick 3

USA

130

Viz 17. 5.

20:00

Manželské etudy: Nová
generace

ČR

91

Pomocí časosběrné metody zachycuje Hana Třeštíková ve svém režijním debutu soukromá dramata strhujícím způsobem.

17:30

Aladin

USA

120

Viz 25. 5.

20:00

Bolest a sláva

ŠP

108

Salvator Mallo je slavný filmový režisér. Za svou kariéru posbíral mnoho úspěchů. Nyní
se jeho svět hroutí.

17:30

Zlo s lidskou tváří

USA

108

Viz 23. 5.

20:00

Syn temnoty

USA

120

Viz 25. 5.

18:30

Rocketman

VB/USA

120

Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald. Zpočátku jen dělal křoví úspěšnějším muzikantům, jenže pak potkal svou nejspřízněnější duši, textaře Bernieho Taupina.

17:30

Godzilla II Král monster

USA

132

Nový film sleduje osudy kryptozoologické agentury Monarch, jejíž členové změří síly
s armádou obrovských monster, včetně impozantní Godzilly.

20:00

Rocketman

VB/USA

120

Viz 30. 5.

Berounské kino patřilo regionálním ozvěnám FEBIOFESTu

B

eroun se druhým rokem připojil k regionálním ozvěnám
FEBIOFESTu, které se konaly
od 3. do 5. dubna v městském
kině.
Ve středu 3. dubna se usku-

tečnil zahajovací slavnostní večer
s pozvanými hosty, který moderoval herec Zdeněk Podhůrský.
Přítomné diváky přivítala starostka města Soňa Chalupová, která
zároveň vyjádřila radost, že se

Beroun mohl opět připojit k významné kulturní události. Vždyť
Beroun má k filmové tvorbě blízko i díky každoročnímu udělení
cen Trilobit.
Zahajovacím filmem byl snímek Zraněná srdce, který publikum velmi zaujal. Obdobně
na film reagovala i paní Hana:
„Přiznám se, že válečná dramata
nevyhledávám. Šla jsem nakonec
s kamarádkou a neměla jsem velká očekávání. O to víc mě snímek
Zraněná srdce překvapil. A urči-

tě to tak zapůsobilo i na ostatní.
Plné kino totiž sedělo bez hnutí až
do titulků a vstřebávalo vše, co se
na plátně odehrávalo. Tento film
mohu jen doporučit.“
Projekce pokračovala i v dalších dnech. Ve čtvrtek 4. dubna se
na plátno berounského kina promítaly snímky: Free Solo, Zrodila
se Astrid a Ostrým nožem. V pátek
5. dubna: Mia a bílý lev, Mirai,
dívka z budoucnosti. Film Brankář pak filmový festival v Berouně
definitivně zakončil. n

Storytelling u dětí podněcuje
zájem o literaturu

n Regionální ozvěny FEBIOFESTU v Berouně zahájila starostka Soňa Chalupová. Moderátorem večera byl herec Zdeněk Podhůrský. n

n Ozvěny FEBIOFESTU zahájil v Berouně snímek Zraněná srdce, který bez dechu sledoval téměř plný sál. Film oslovil i poslankyni Věru Kovářovou (vlevo). n

www.mesto-beroun.cz

P

raktický workshop pro učitele mateřských škol z Berounska se v rámci projektu MAP
ORP Beroun
II. uskuteční
v
Berouně
v úterý 14. 5.
od 14:00. Tématem je vyprávění příběhů pro předškoláky
tzv. Storytelling.
Lektorka Markéta Holá ze společnosti Storytelling o.s. představí
tento vzdělávací prostředek, který aktivně pracuje s literaturou
a u dětí podněcuje zájem o ni.
Workshop je zaměřený na práci
s klasickým i improvizovaným
příběhem ve skupině, dvojicích
i samostatně. Poslouží k rozvoji
improvizačních dovedností při

tvorbě a interpretaci příběhu a je
určený pro všechny, kdo chtějí zábavně vyprávět dětem i s dětmi.
Na počátek června
je v rámci
projektu plánováno další
setkání ředitelů zapojených mateřských a základních škol ze správního obvodu
ORP Beroun. Na těchto setkáních
by se měly zástupcům škol představit neziskové organizace z Berounska pracující s dětmi.
Již v dubnu se v rámci projektu MAP ORP Beroun II. zúčastnilo
několik desítek pedagogů z celého regionu celkem čtyř seminářů
na téma storytelling a základy Hejného metody. n
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BLOKOVÉ
ČIŠTĚNÍ ULIC

Doprovodný program
n Sobota 4. května
Husovo náměstí
9:00 - 11:00 BEROUŇAČKA
- dechová hudba
11:30 - 12:30 loutkové divadlo
KUBKO - Pirátská pohádka
- autor loutek - Jan Růžička
11:00 - 12:00 TŘEHUSK
- staropražská kapela
13:00 - 18:30 ŠPALÍČEK
- lidová muzika
MATENÍK - taneční soubor
14:00 - 15:00 loutkové divadlo
KUBKO - Africká pohádka
- autor loutek - Martin Holub
16:00 - 17:00 TRIO CARLOS MANOUCHE- gypsy jazz
Muzeum berounské keramiky
16:00 - 17:00 interaktivní představení divadlo KUBKO - O Bajajovi
- autor loutky koně - Martin Holub
18:00 - 19:00 TRIO CARLOS
MANOUCHE- gypsy jazz
VERNISÁŽ - osobitý řezbář, MARTIN
HOLUB
Tisíc očí řezbáře Matěje
n Neděle 5. května
Husovo náměstí
10:00 - 13:00 ŠPALÍČEK
- lidová muzika
MATENÍK - taneční soubor
14:00 - 15:00 MIRAMUNDO - world,
jazz, soul, funk, bossa nova, swing
16:00 - 17:00 MIRAMUNDO - world,
jazz, soul, funk, bossa nova, swing n

n 1. 5. - Bezručova, Nerudova
n 2. 5. - Družstevní, Dukelská,
V Hlinkách, Ve Vilách, V Zahradách
n 9. 5. - Na Tržišti, Štěpánkova,
Zvonařova, Vorlova
n 10. 5. - Ve Svahu, Košťálkova,
Bratří Nejedlých
n 15. 5. - K Dubu, Nad Paloučkem, Vinařská
n Berounský sládek učil Goslarské vařit medové pivo. n

Ochutnejte na trzích novinku:
pivo BerGos Spezial

N

a základě letitých družebních
vztahů mezi německým městem Goslar a městem Beroun byla
domluvena spolupráce a výměna
zkušeností při vaření piva mezi Rodinným pivovarem Goslar a Rodinným pivovarem Berounský medvěd.
Základem receptury společně
vařeného piva byly suroviny používané při výrobě piva jak v Goslaru,
tak v pivovaru Berounský medvěd.
Výsledkem je polotmavé pivo 12
st. s příchutí koriandru a pravého
medu. Pivo dostalo název BerGos

Kde při jarních trzích zaparkovat?

V

průběhu obou dnů bude možné zaparkovat v následujících lokalitách: parkoviště u vlakového nádraží, mimořádné parkoviště
na louce na Závodí a Boškův statek. Tato parkoviště budou bez poplatků. Věříme, že řidiči rádi místo poplatku přispějí dobročinným organizacím. Dále jsou k dispozici všechna zpoplatněná parkoviště, např.
parkovací dům U Černého koně. Pozor! Letos nebude k dispozici parkování v bývalém areálu TIBA. n

www.mesto-beroun.cz

Spezial. První várka se podařila,
v Berouně bude toto pivo představeno formou ochutnávky ve stánku Pivovaru Berounský medvěd
na Hrnčířských trzích 4. a 5. května.
Spolupráce mezi oběma pivovary
bude pokračovat i v budoucnu. n

n 16. 5. - Palouček, U Židovského hřbitova, Kollárova - (po Jungmannova)
n 22. 5. – Slavašovská, K. Čapka
n 23. 5. - U Archivu, Na Dražkách, Pod Homolkou
n 29. 5. – Branislavova + parkoviště (křižovatka s ul. Bezručovou), Tyršova I (po nábř. U Sokolovny)
n 30. 5. - Tyršova II (od ul. Nábř.
U Sokolovny - do Tovární)

Přihlaste své děti do folklorního souboru

V

loňském roce vznikl při MKC
Beroun dětský folklorní soubor, který má dnes dvacet členů
ve věku od 3 do 12 let. Soubor se
zabývá prezentací českého lidového tanečního umění, které úspěšně předvedl již na několika akcích
nejen v Berouně. Ve spolupráci
s Baletní školou Terezie Dudové se
také dvě členky souboru protančily
v dané kategorii až na Mistrovství
světa v Portugalsku. Pokud chcete,
aby i vaše dítě získalo radost z pohybu spojeného se zpěvem lidových

písní a setkávalo se se svými stejně
naladěnými vrstevníky, můžete
jej přihlásit do práce v souboru
od nového školního roku, začínat
se bude v září, trénuje se na berounské Plzeňce vždy v pondělí
od 16:00 (mladší děti) a od 17:00
(starší děti). Po domluvě s vedoucí
Terezii Dudovou (tel. 728 844 342)
můžete navštívit zkoušku souboru
nebo se přijďte podívat na nejbližší
vystoupení, které proběhne v rámci
berounského Koláčefestu na Nám.
J. Barranda v sobotu 4. května. n
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM BEROUN POŘÁDÁ
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sobota 4. května 2019
Náměstí Joachima Barranda

V rámci XX. POBEROUNSKÉHO FOLKLORNÍHO FESTIVALU STAROČESKÉ MÁJE
9.00
10.15
10.50
11.15
11.40

12.05
12.25
12.30
12.40
13.00

TŘEHUSK, staropražská kapela
PROMĚNY, Řevnice
FS VRBINA, Praha
MŠ VRCHLICKÉHO, Beroun
BALETNÍ ŠKOLA
Terezie Dudové Beroun
a FOLKLORNÍ
SOUBOR MKC Beroun
FS VRBINA, Praha
DUDÁK PETR FREI,
Cerhovice
Řazení průvodu u kruhového
objezdu
Průvod vychází od kruhového
objezdu směr Nám. Joachima
Barranda
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

13.05 MŠ POD HOMOLKOU, Beroun
13.35 ZŠ ZÁVODÍ, Beroun
13.45 KOLÁČOVÝ VSTUP
(představení poroty, vyhodnocení donesených
koláčů, soutěže)

FS MATENÍK, Praha
12 PLZEŇ
FS MATENÍK, Praha
Loutkové představení (Muzeum
berounské keramiky)
16.35 FS LINTAVA + Cimbálová
muzika, Kunovice
17.25 FS VERPÁN, Praha
18.00 KONEC
14.10
14.35
15.40
16.00

Soutěž o nejlepší koláč!
Registrace soutěžních produktů
v sobotu 4. 5. od 10.00 do 13.00 hod.
Náměstí Joachima Barranda Beroun
www.mesto-beroun.cz
Hlavní
cena - ŠUNKOVÁ KÝTA
od mistra Alferyho!!!
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Přehlídka
pěveckých sborů  

Z

n Dětský den můžete opět oslavit na Štulovně. n

Děti opět potěší berounský Štulec

D

en dětí mohou rodiče s dětmi oslavit opět u Berounky
na Štulovně, a to v neděli 26. května
od 13:00 do 18:00. Odpoledne plné
her, dovádění, muziky a pohádek
připravilo Městské kulturní centrum Beroun. O pohádky se postara-

jí divadla Já to jsem, Buřt a Studna
a písničkami to vše proloží Ponožky
pana Semtamťuka. Pro děti i rodiče
pak budou nachystány hry, soutěže
a další kratochvíle, k mání bude
i něco na zub a na zapití. Přijďte se
trochu pošťuchovat! n

Městská galerie představí mladé talenty

V

ýtvarné práce žáků berounských základních škol se
těší velkému zájmu návštěvníků.
Městská galerie pořádá jejich výstavy již řadu let a i letos se na ně
můžete těšit. Až do 20. července ji
budete moci navštívit v prostorách
Duslovy vily a v době prázdnin
i v galerii V Podloubí na radnici.
I letos se sešlo mnoho obrázků, kreseb, linorytů, výrobků
keramických a prostorových.
Témata si volili mladí výtvarníci
podle svých zájmů, zálib a svých
schopností. Na výstavu zaslali

své práce většinou žáci druhého
stupně berounských základních
škol a Základní umělecké školy
Václava Talicha. Nechybí však ani
aktivní děti ze školní družiny či
výtvarných kroužků.
Zaslané práce bude hodnotit
porota složená z berounských malířů, sochařů a keramiků. Vybere
všechny práce, které budou vystaveny, a ty nejzdařilejší budou oceněny diplomem a malým dárkem.
Těšíme se na setkání na vernisáži, která se koná tentokrát
ve středu 29. května ve 14:00. n

ákladní umělecká škola V. Talicha Beroun ve spolupráci
s MKC a městem Beroun zvou
všechny příznivce na 7. ročník
nesoutěžní Přehlídky pěveckých
sborů.
V příjemném prostředí berounského Kulturního domu Plzeňka se v pátek 10. 5. od 15:00
představí dětské sbory – Meluzíny, Krákorky – ZUŠ V. Talicha
Beroun, ZUŠ Stochov, ZŠ Broumy
a sbor berounského gymnázia
J. Barranda. Vystoupení všech dětských účinkujících bude v 17:00
završeno společnou skladbou.
Od 19:00 se ten samý den představí sbory dospělé – KUBR, Tadooba, Slavoš, Bonbon, Zdický
smíšený sbor. I ony svůj koncert
zakončí společnou skladbou. Těšíme se na viděnou. n

Kulturní tipy

P

ředprodej vstupenek zajišťuje
Městské informační centrum.
Vzhledem k uzávěrce mohou být již
některé koncerty a představení vyprodané. Pokud chcete být informováni
o nejnovějších akcích MKC, předprodeji vstupenek a novinkách Městského informačního centra, zašlete svůj
e-mail na mic@mkcberoun.cz.
n 17. 5. Arakain Oper Air na zámku, zámek Králův Dvůr, 17:00
n 19. 5. Marcel hledá kapelu muzikál ZUŠ Dr. Lidinské, host
Xindl X, KD Plzeňka; 14:00
n 29. 5. Božská Sarah – divadlo,
KD Plzeňka; 19:00
n 1. 6. Blaník – Koncert pro
všechny bezva lidi – divadlo Konopiště; 12:30
n 1. 6. František Nedvěd – autokemp Na Hrázi; 20:00;
n 28. 6. RICHARD MÜLLER &
band – koncert, Letní kino Beroun;
20:00 n

Město Beroun zve k oslavě

DNe VÍTĚZSTVÍ
7. 5. 2019 od 10.00
k 74. VÝROČí UkOnČEní
II. SVĚTOVÉ VÁLkY
PROGRAM OD 10.00
U POMníkU OBĚTEM II. SVĚTOVÉ VÁLkY (u pošty)
položení věnců • proslov starostky města

SOUVISEJíCí AkCE

Dobročinný jarmark je věnován nemocné Magdě

Ch

odouňské „ ženy a dívky“ ve spolupráci s Obecním úřadem Chodouň pořádají 11. 5. od 12:00 na nábřeží v Chodouni Dobročinný
jarmark. Na programu je prodej ručně vytvořených výrobků a sponzorských
darů, jízda na koni, tvůrčí dílničky pro děti, koncert kapel SamOuHell a Pilsen Queen Tribute Band. Celý výtěžek akce poputuje na zdravotnické a sociální zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou - Domov sv. Josefa, kde
se dlouhodobě léčí Magda, které je tento ročník věnován. Více o příběhu
Magdy na www.facebook.com/dobrocinnyjarmark/. n
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8. 5. 2019 • od 15.00
PIETní AkT – MĚSTSkÝ HŘBITOV BEROUn
U HROBU VOJÁkŮ RUDÉ ARMÁDY
POŘÁDÁ MĚSTO BEROUN
VE SPOLUPRÁCI S ČESKÝM SVAZEM BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU,
ČS. OBCÍ LEGIONÁŘSKOU, TJ SOKOLEM A ARMY MUZEEM ZDICE
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Stará řemesla ožijí v geoparku

P

řijďte se podívat na již takřka
zaniklá řemesla našich předků. V době konání Hrnčířských
trhů pořádá Muzeum Českého
krasu přehlídku starých rukodělných technik s názvem Řemesla
na muzejním dvorku. V prostorách Geoparku Barrandien budou
k vidění tradiční řemesla v autentickém podání mistrů svého oboru. Své dovednosti, které v dnešní době ovládá již jen málokdo,
předvede např. měčíř, dráteník,

voskařka, tkadlec, přadlena, krajkářka, tesař, sýrařka, kameníci
a hrnčíř. K vidění bude také odlévání cínu a prázdný žaludek budou návštěvníci moci zasytit v dobové polní kuchyni. Řadu řemesel
si bude možno na místě vyzkoušet
a výrobek si odnést domů. (vk) n
4 . – 5. květen 2019
jednotné vstupné 20 Kč
vstup ze Slapské ulice

Acháty a křemeny – krása skrytá v kamenech

N

ová výstava v Muzeu Českého krasu vás přesvědčí, že
příroda je mocná čarodějka, která dokáže vytvářet nefalšovaná
umělecká díla. Geologové Muzea
Českého krasu to od poloviny května budou prezentovat na výstavě
Acháty a křemeny – krása skrytá
v kamenech.
K vidění budou ty nejlepší kusy
krásných polodrahokamů z posledních desetiletí, které se podařilo ve spolupráci se soukromými
badateli shromáždit. Jedná se

o unikátní kameny z řady dnes už
neexistujících regionálních lokalit.
Chybět nebudou detailní velkoformátové fotografie, které ukážou,
jak dokonalé barevné kompozice
umí příroda vyprodukovat. Návštěvníci dále budou moci zhlédnout videa ze sběru a zpracování
achátů nebo se seznámit pomocí
modelu sopky s vulkanickou činností, která stála u jejich zrodu.
Vernisáž výstavy proběhne
ve čtvrtek 16. května v 17:00. Výstava potrvá do konce září. n

Festival Stranou – evropští básníci naživo

O

d úterý 4. června do soboty
8. června se v Berouně, Praze
a na hradě Krakovec uskuteční již
dvanáctý ročník festivalu Stranou
– evropští básníci naživo. Celkem
osmnáct básníků, hudebníků a výtvarníků z několika evropských
zemí představí svou tvorbu na několika místech Berouna – od vernisáže fotografií Jindřicha Štreita
v kavárně Jiná káva přes autorský večer v Muzeu Českého krasu,
besedy básníků s berounskými
studenty a seniory, až po páteční
vystoupení v Klubové scéně KD
Plzeňka a závěrečné sobotní od-

poledne na Krakovci. Mezi autory
nebudou chybět Irena Dousková,
Miloš Doležal, Rudolf Jurolek či
Michal Maršálek, z hudebníků se
mohou posluchači těšit na Marii
Puttnerovou, nadějnou slovinskou
písničkářku Lanu Petrovič či violoncellistu Petra Hejného. Festival navštíví také písničkář a básník Axel
Dietsch z našeho partnerského
města Goslar. Podrobnější informace o autorech i programu budou
k dispozici na stránkách www.festivalstranou.cz. Vstup na všechny
akce je vítán a je zdarma. (lkd) n

Klubová scéna bude patřit
slovinskému a českému umění

S

n Další literární čtvrtek tentokrát
obohatí  Nataša Burger, Andraž Polič
či Hana Kniežová. Foto M. Lebda. n
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tranou a MKC Beroun srdečně
zvou na hudebně-literární večer
s herečkou Natašou Burger a hudebníkem a básníkem Andražem Poličem ve čtvrtek 30. května od 17:30
na Klubové scéně KD Plzeňka.
S oběma hosty si budeme povídat
o jejich slovinské i české umělecké
cestě, především se ale můžete těšit
na ukázky z jejich tvorby. Večerem
provedou Lenka a Peter Kuharovi.
Vstup je volný a vstupné dobrovolné.
(lkd) n

Čekání na berounskou tramvaj podeváté

P

atrik Pařízek a Muzeum Českého krasu zvou na již tradiční akci Čekání
na berounskou tramvaj, která se letos uskuteční podeváté. Na Husově
náměstí vytvoří 8. května ve 14:00 skupina nadšenců „živý obraz“, který bude
zachycovat čekání na opožděnou tramvaj. Tento happening je inspirován dobovou pohlednicí „Beroun v budoucnosti“ z roku 1904, na níž si tehdejší autor
představuje berounské náměstí s tramvajovým provozem.
Do zajímavého setkání se může zapojit každý. Na zastávce poblíž muzea
bude čekat dobový průvodčí, který cestujícím za 1 Kč prodá a označí jízdenky
vysněné berounské elektrické dráhy. Setkání bude i letos zpestřeno poslechem
flašinetu poháněného vzduchem a lidským sádlem. (pp) n

Výjezdní beseda s Otomarem Dvořákem

V

ydejte se v sobotu 11. května
na výjezdní besedu s Otomarem Dvořákem. Sraz účastníků je
v Praze ve 13:00 naproti tramvajové
zastávce Poštovka na Plzeňské ulici
poblíž hotelu Golf (zastávky Poštovka jsou dvě, v protisměru – sraz
bude na té ve směru od Smíchova).
Cílem výjezdní besedy bude mystický park Cibulka. Zájemci objeví zapomenuté pražské hrádky
a zámečky plné pověstí o rytířích,
poustevnících, čínských mudrcích,
římských bozích, škrtičích – a krásné Zuzaně
Výlet turisty zavede do krásného
pražského parku, založeného roku

1817 Leopoldem Leonhardem Raymundem Reichsgrafem Josephem
Thun – Honesteinem, říšským hrabětem, biskupem a posledním knížetem pasovským. Otomar Dvořák
přiblíží pozoruhodnou historii parku a bizarní osobnost jeho zakladatele, a také spoustu příběhů, pověstí
a znepokojivých záhad, které jsou
s tímto místem spojeny. Procházka
je fyzicky nenáročná a bezesporu zajímavá. Doprava individuální. Parkování osobními auty možné poblíž
zastávky v boční ulici Nad Hliníkem.
Bližší informace na tel.: 603 830 296
večer. Na tuto akci není nutné se hlásit předem. Marie Holečková n

Z Berouna na Terezínskou tryznu

Č

eský svaz bojovníků za svobodu Beroun zve k účasti na tradiční akci k uctění obětí nacistické perzekuce. Terezínská tryzna
se bude konat v neděli 19. května
od 10:00 na Národním hřbitově
v Terezíně.
Akce se pravidelně zúčastňují
nejvyšší státní a ústavní činitelé,
členové diplomatického sboru
a různí zahraniční hosté. Po skončení tryzny budou bezplatně zpří-

stupněna všechna památná místa
Památníku Terezín. Odjezd autobusů bude v 7:30 z Wagnerova náměstí v Berouně. Doprava je zdarma.
Při zpáteční cestě proběhnou
krátké zastávky v Budyni nad Ohří
a v Lánech u hrobu T. G. Masaryka.
Zájemci si mohou místa rezervovat
na těchto kontaktech: Alena Mészárosová - 606 832 653, Věra Nováková - 724 027 517, e-mail: ov.csbsberoun@seznam.cz. (am) n

Člověk v tísni hledá dobrovolníky

Č

lověk v tísni, o.p.s. hledá do svého týmu v berounské pobočce Programů sociální integrace dobrovolníky pro doučování dětí z rodin
ohrožených sociálním vyloučením. Dobrovolník dochází jednou týdně
na dvě hodiny přímo do domácnosti, kde dítě žije. Pomáhá mu s pochopením školní látky, s domácí přípravou a s rozvojem všeobecného
přehledu. Dobrovolník pod dohledem koordinátora také pracuje s rodiči
dítěte a snaží se pedagogizovat celé rodinné prostředí a rovněž je v kontaktu se školou. V případě zájmu prosím kontaktujte naší koordinátorku
podpory vzdělávání Anetu Budovou na tel: 770 128 272 nebo emailu:
aneta.budova@clovekvtisni.cz. (ab) n
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Neberte mláďata rodičům

J

n Zahradní tvoření v katolické mateřské škole

Církevní školka funguje již 26 let

C

írkevní školství je Českou
školní inspekcí opakovaně
hodnoceno jako jedno z nejlepších. I v Berouně máme svou církevní školku založenou Arcibiskupstvím pražským, vloni oslavila
již 25 let. „Existence církevní školy
ve městě je důležitá nejen pro skupinku mladých rodin z farnosti. Je
svým způsobem významná i pro
ostatní obyvatele města. Svou

prostou existencí jim připomíná
pluralitu demokratického státu,
možnost svobodné volby spoluobčanů,“ říká Jana Stielová, zakládající a stávající ředitelka v jedné
osobě. Máte zájem, aby i vaše dítě
navštěvovalo tuto školku? Termín
podávání žádostí o přijetí do Katolické mateřské školy v areálu Římskokatolické farnosti Beroun bude
ve čtvrtek 2. května. (iv) n

Dětský domov a MŠ Beroun pořádá zápis

D

ětský domov a mateřská škola
Beroun pořádá 15. 5. od 13:00
do 17:00 zápis dětí do MŠ na školní
rok 2019 – 2020. Zápis je spojený
se dnem otevřených dveří v prostorách zařízení.
MŠ je součástí Dětského domova pro děti s kombinovaným
postižením. Přijímají se k denní
docházce děti s kombinovaným postižením a děti s narušenými komu-

nikačními schopnostmi. Pro přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání je
potřeba doložit občanský průkaz,
rodný list dítěte, podanou žádost
a evidenční list dítěte k předškolnímu vzdělávání a předložení písemného doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně
pedagogického centra k zařazení
dítěte do speciálního vzdělávání.
(jm) n

aro je obdobím, kdy začínají
mít napilno ochránci přírody
provozující záchranné stanice
živočichů. I několikrát denně
řeší případy volně žijících zvířat. Nejedná se jen o nejrůzněji
zraněné živočichy, případně vysílené jedince vracející se z jihu,
ale i mláďata, která se v přírodě
pozvolna objevují. Proto je potřeba mít některé věci na paměti,
aby nedocházelo ke zbytečným
zásahům, respektive odnášením
mláďat z přírody. Ne vždy je totiž
pomoc člověka na místě. Řada
druhů nechává svá mláďata relativně bez dozoru, aby se k nim
posléze vrátila a nakrmila je.
A tak se často stává, že lidé najdou vypadlé ptačí mládě z hnízda či savčí mládě v trávě. Hlazení,
sbírání a nošení těchto mláďat
domů je však obrovskou chybou.
Uvědomme si to, než sáhneme
na roztomilé savčí mládě náhodně nalezené v přírodě. I přesto,
že díky sdělovacím prostředkům
je osvěta veřejnosti na lepší úrovni, nevhodně odebraných mláďat
z přírody neubývá. Národní síť
záchranných stanic ročně přijí-

má kolem dvaceti tisíc živočichů,
z nichž je téměř polovina mláďat!
V České republice od roku 1998
funguje ojedinělý projekt záchrany volně žijících živočichů, kteří
se dostanou do nesnází v rámci
Národní sítě záchranných stanic.
Jejich seznam, územní působnost
a kontakty najdete na www.zvirevnouzi.cz.
Nevíte-li si přesto rady a nevíte
na koho obrátit, volejte centrální
dispečink Národní sítě záchranných stanic na tel. 774 155 155,
kde vám poradí nebo předají
kontakt na místně příslušnou záchrannou stanici. (zm) n

Klubíčko a jeho sociální podnik Klubák
nabízí dopravu seniorům a postiženým

S

ociální podnik Klubák, z.ú.
rozšiřuje od 1. května svou
činnost o individuální i skupinovou dopravu pro seniory a osoby
s omezenou schopností pohybu
a jejich doprovodu. Asistovaná doprava je zajišťována automobilem
Dacia Dokker se speciálním zvedacím zařízením pro přesun imobilních osob do automobilu (Invalift)
a nově i automobilem Hyundai.
Zájemce rádi dopravíme a doprovodíme např. do školy, do za-

městnání, k lékaři, na úřady,
na volnočasové aktivity, pomůžeme s nákupy aj. Zapůjčit můžeme
vozík, chodítko, berle a schodolez, aby se klienti dostali všude,
kam potřebují.
Službu je možné využívat pravidelně i nárazově každý všední
den od 7:00 do 19:00 hod. Noční
provoz a provoz o víkendech dle
dohody s poskytovatelem. Kontakt: tel. 727 964 672, email klubak@klubickoberoun.cz. (ap) n

n Vítání jara na závodské základní škole.

www.mesto-beroun.cz

18

Matyáš Kraus – nová tenisová naděje

M

n Plavci Lokomotivy Beroun zprava: J. Prošek, Š. Palata, T. Neliba, J. Cihlář, T. Ludvík, D. Ludvík a T. Míka.

Plavci si připsali další úspěch

D

o plaveckého bazénu do Brna
se sjelo šestnáct nejlepších
oddílů z celé České republiky na finále Mistrovství České republiky
družstev.
Přes síto krajského a semifinálového kola se úspěšně probojovali
úspěšně i plavci Lokomotivy Beroun do 2. ligy a přijeli tak změřit
své síly a poprat se o co nejlepší
výsledek na nejprestižnější soutěži

B

V

sobotu 13. dubna proběhl
na Dobříši krajský přebor
ve sportovní gymnastice (v rámci ČASPV). Gymnastky z oddílu
ELÁNsport Beroun se účastnily již
poněkolikáté a letos přinesly pravidelné tréninky, chuť a trpělivost
děvčat zasloužené ovoce. Veronika
Pivcová postoupila do republikového závodu, který proběhne v půlce
května v Doubí u Třeboně. Úspěšné
byly gymnastky i v soutěži družstev,
v kategorii ml. žákyň I. byla děvčata
bronzová a v kategorii ml. žákyň II.
dokonce stříbrná. (mk) n
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Tomáš Slaboch
vybojoval stříbro

družstev ve složení: Tomáš Ludvík,
David Ludvík, Tomáš Míka, Tadeáš
Neliba, Jakub Cihlář, Štěpán Palata
a Jakub Prošek. Tito borci nesmazatelně přispěli k dalšímu zápisu
do berounských dějin. Dokázali
nejen sobě, že do Brna nepřijeli
hrát druhé housle, a že s nimi musí
konkurence počítat, když ve 2. lize
vybojovali nádherné druhé místo.
(LoBe) n

Barbora Stejskalová
na Barbarian race

Krajská soutěž
ČASPV v gymnastice

atyáš Kraus je od podzimu
2017 hráčem LTC Beroun.
Dříve hrál fotbal, ale jeho láska
k tenisu zvítězila. Již v loňském
roce hrál za LTC mistrovská utkání a začal jezdit na celostátní turnaje. Poctivě trénuje a nyní získal svou první trofej, z které měl
ohromnou radost!
Tenis nehraje ještě ani dva
roky a už dosahuje krásných výsledků a náš klub je na něho právem hrdý.
Na turnaji Lob cup Bohnice
6. - 7. 4. 2019 vybojoval 3. místo ve dvouhře, když v semifinále
po velkém boji prohrál až v super
tie-breaku 7:10. (mn) n

arbora Stejskalová zahájila
sezónu extrémních překážkových závodů první víkend v dubnu
v Polsku na Barbarian race, kterého
se účastnilo spoustu zahraničních
závodníků. Česká výprava čítala kolem 30 účastníků. Barbarian race
je právem považován díky své obtížnosti za jeden z nejlepších závodů
a je otestováním před letošním Mistrovstvím Evropy, které právě hostí
Polsko a očekává se, že některé
překážky budou
právě z dílny
tohoto závodu.
Během víkendového klání se
v sobotu běžel
krátký sprint
na 400 m, ale
bohužel závod
a obtížnost tratě hodně ztížil vytrvalý
déšť. Na nedělní 10 km hlavní závod
se již počasí umoudřilo a trať a překážky byly suché. Barbora si v kategorii elite žen doběhla pro konečné
15. místo. Hned víkend poté čeká
Barboru další mezinárodní start,
tentokrát na závodě OCR series
v Belgii, kde se opět porovná s mezinárodní konkurencí. n

H

ráč LTC Beroun
Tomáš Slaboch
na tenisovém turnaji
v Tenis Clubu Mokropsy vybojoval druhé
místo ve čtyřhře spolu s Matějem Tučkem
(Sportcentrum Řevnice). (mn) n

Zúčastněte se fotbalového kempu
n Pětidenní příměstský fotbalový kemp pro děti ve věku 5 - 15 let se
uskuteční v areálu víceúčelového sportoviště v Králově Dvoře. Kemp
se uskuteční v termínu od 8. do 12. července. Více informací získáte
na www.profotbalkemp.cz. (tz) n

D

ěti, které se v sobotu 13. dubna zúčastnily cvičení v dojo AID Beroun,
zvládly úspěšně zkoušky na 9., 8. a 7. kyu Aikido. n
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Významné ocenění

n Úspěšný klub baseballistů a softballistek Piranhas má již přes 100 členů.

Piranhas zahájili sezónu
O
V Laguně přivítali
dvoumiliontého
návštěvníka

V

e čtvrtek 28. 3. krátce
po 14:00 navštívil berounský aquapark Tipsport Laguna
jubilejní dvoumiliontý návštěvník. Stal se jím pan Václav, který
dorazil společně s dětmi. V první
okamžik po oznámení, že právě
on je jubilejním návštěvníkem,
byl překvapený. Ale poté už také
velmi potěšený z darů, které k této
příležitosti obdržel. (mk) n

prvním dubnovém víkendu
se týmy U11 a U13 zúčastnily
jarního soustředění v Roudnici nad
Labem. Celkem vyrazilo 52 baseballistů, softballistek a trenérů. Chlapci
stihli v sobotu 6. dubna odehrát
první dvě utkání letošní sezóny
v regionálním přeboru v baseballu
proti Kotlářce Praha. První zápas byl
velmi vyrovnaný a nakonec ho Piranhas jen těsně prohráli v dohrávce

Nábor nových baletek

B

aletní škola Terezie Dudové
pořádá 6. června od 14:00
do 17:00 konkurz pro šikovné
holčičky ve věku od 4 do 10 let.
Konkurz se uskuteční na adrese: Tipsport Laguna, Na Ostrově
900. Před konkurzem je potřeba
se přihlásit na tel. 728 844 342
paní Dudové. (td) n

Sportovní olympiády se zúčastnilo čtyřicet dětí

V

hale za berounským vlakovým
nádražím proběhl 29. března
22. ročník Sportovní olympiády.
Testovali jsme kondiční a koordinační schopnosti dětí a mládeže
v těchto 7 disciplínách: skok daleký
z místa, hod medicinbalem, sed-leh
1 min, vějíř, kružítko1 min, přeskoky
přes švihadlo 1 min, člunkový běh
5x10m.

Výsledky byly vyhodnoceny
dle věku dětí. Celkem se olympiády zúčastnilo 40 dětí. Pořadí
vítězů: 1. místo Markéta Burešová
a Eliška Zavřelová, 2. místo Nathalie
Nováková, 3. místo Martin Slaboch.
Srdečně zveme na 23. ročník
Sportovní olympiády, který se bude
konat 18. 10. 2019 opět v hale
za vlakovým nádražím. (mn) n

n V anketě Trenérka a cvičitelka
roku 2018 byla 1. dubna oceněna
trenérka plavání při Lokomotivě
Beroun Simona Pokorná za dlouholetou práci s dětmi a za sportovní výsledky, kterých dosáhla
se svými svěřenci na republikové,
evropské a světové úrovni. Anketu pořádala organizace Rovných
příležitostí ve sportu ČOV. Předávání cen se uskutečnilo v Kongresovém centru České národní
banky. (ap) n

poslední směny 6:9. Ve druhém si
ale spravili chuť a vyhráli 20:5, kdy
rozhodla větší kvalita a vyrovnanost
na pozici nadhazovače. V kategorii
děvčat se Piranhas dlouhodobě daří
držet velkou členskou základnu,
a tak pro letošní rok se v kategorii
U13 podařilo postavit 2 družstva. Piraňky v neděli 7. dubna vyzvaly v generálce na Ligu žákyň v přátelských
utkáních Storms Řepy a připsaly
si dvě pěkné výhry. Tým Piranhas
White přehrál Storms 8:3 a tým Piranhas Blue zvítězil 12:5. Piranhas
Beroun přihlásili do dlouhodobých
soutěží sezóny 2019 celkem 7 družstev a mohou se pochlubit už více
jak 100 členy. (jt) n

Další mistrovské  zlato
pro berounskou atletiku!
B
arbora Míková se stala v letošní sezóně již druhou zástupkyní berounské Lokomotivy, která
pro oddíl atletiky vybojovala zlatou medaili. Stalo se to na MČR
v přespolním běhu, které se v sobotu 30. března uskutečnilo v parku Štěpánka v Mladé Boleslavi.
Na dvoukilometrové trati, která byla
určena pro kategorii mladšího žactva,
zvítězila Bára v čase
7:08, s malým odstupem doběhla lounská Veronika Vávrová
(7:11) a třetí místo
uhájila Lucie Hudečková z Brna (7:14).
Další berounské závodnice obsadily 56.
místo (Lucie Valachová) a 62. místo (Lucie

Nejedlá). Na trať mistrovského závodu se postavilo 88 startujících.
V kategorii mladších žáků
skončil berounský Matyáš Korbel
na 57. místě z celkem 81 chlapců
na startu. n

Radniční list, měsíčník města Berouna, č. 5/2019, ročník XVII., vychází 1. 5. 2019.
n Vydává Město Beroun, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun-Centrum, IČ: 00233 129. n Telefon redakce: 311 654 201, e-mail: kttm@muberoun.cz n Redakční rada: Mgr. Jitka Soukupová,
Ing. Zdeňka Slivková, Radek Dolejš, Mgr. Olga Chocová, Natálie Onderková. Technický redaktor: Petra Lišková. n Náklad 9 500 výtisků. n Sazba a tisk: Radek Dolejš - Dalmat. n Zpracováno
dle grafického návrhu Kameela Macharta, www.machart.cz n Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod evidenčním číslem MK ČR E 14192. n Distribuce prostřednictvím České
pošty zdarma do všech domácností na území města Berouna. n Uzávěrka do červnového čísla pro externí přispěvatele 12. 5. 2019, uzávěrka pro zastupitele 15. 5. 2019. n

www.mesto-beroun.cz

20

