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Krizový štáb řeší nedostatek roušek, nouzový provoz
školských zařízení, obědy a nákupy pro seniory...

N

a základě vyhlášení nouzového
stavu zasedá od 13. března na
berounské radnici Krizový štáb ORP
Beroun. V souladu s nařízeními vlády České republiky byla v Berouně
postupně uzavřena všechna venkovní sportoviště, berounský aquapark
a zimní stadion. Mimo provoz zůstala
Městská knihovna, Kulturní dům
Plzeňka, Městská galerie Beroun,
Holandský dům, Muzeum berounské
keramiky a Městské informační centrum na Husově náměstí. Zrušeny byly
pravidelné středeční a sobotní trhy
i úterní a čtvrteční farmářské trhy na
Husově náměstí.
Mezi nejdůležitějšími úkoly, které
vedení Berouna a městského úřadu
muselo řešit, bylo zajištění krizového
chodu města. Vzhledem k zimnímu
období se jako první řešila plynulost dodávek tepla a teplé vody pro
berounské domácnosti, dále pak
dodávky pitné vody a elektrické energie, odvoz komunálního a tříděného
odpadu nebo zajištění městské hromadné dopravy. Bylo potřeba se všemi jednotlivými dodavateli a poskytovateli služeb osobně projednat přijatá
krizová opatření a sjednotit je s krizovým plánem a potřebami města.
Krizový štáb v předstihu řešil
i nouzový provoz Mateřské školy
Pod Homolkou a 2. základní a mateřské školy Preislerova pro děti
lékařů, záchranářů a zdravotníků,
později byly tyto profese rozhodnutím Středočeského kraje ještě

Pomoc seniorům

V

edení města Beroun vyzývá
všechny seniory, aby vycházeli ven jen v nejnutnějších případech! Pro seniory a lidi se zdravotním handicapem, kteří nemají
nikoho, kdo by se o ně postaral,
jsou v provozu dvě telefonické
linky. Žádat lze o dovoz obědů,
nákup základních potravin, hygienických prostředků a léků.
Telefonické informační linky
311 654 341 a 311 654 336 jsou
v provozu v pracovní dny od
8:00 do 14:00. n

www.mesto-beroun.cz

rozšířeny mimo jiné o pedagogické
a nepedagogické pracovníky zajišťující chod školských zařízení.
S pomocí neziskových organizací
a dalších dobrovolníků se podařilo domluvit a zorganizovat rozvoz
obědů a nákupů pro seniory. Velkým
oříškem pak bylo při celostátním
nedostatku ochranných pomůcek
zajištění roušek, respirátorů a dezinfekčních prostředků. Díky usilovnému jednání místostarostů Michala

Mišiny a Dušana Tomča bude mít
Beroun v nejbližších dnech první
větší zásilky roušek a respirátorů!
Zdravotnický ochranný materiál
se podařilo zajistit hned z několika
zdrojů, například z nadace Tipsport,
která městu darovala 4 000 ks pratelných roušek na opakované použití.
Dalších 5 000 ks stejného typu roušek
objednalo přímo město Beroun. Dále
se zástupcům samosprávy podařilo
v první vlně vyjednat zásilku 2 000 ks

respirátorů a 5 000 ks jednorázových
roušek. Dorazily již také nanovlákenné nákrčníky pro potřeby městské
policie.
V první fázi byly ochranné pomůcky předány pracovníkům v sociálních službách, lékařům a zdravotníkům. Další dodávky by pak podle
možností mohly být distribuovány
i obyvatelům města. První na řadě
bude nejohroženější skupina - senioři. (Více uvnitř listu). n

n Ještě před tím, než vešlo v platnost Usnesení vlády o povinnosti nosit roušku na veřejnosti, se lidé

pokoušeli chránit sebe i své okolí nošením roušek nebo šátků. A výjimkou nebyli ani členové krizového
štábu, který poprvé zasedl v pátek 13. března. n

Vážení spoluobčané, milí Berouňáci…

P

rávě držíte v rukou další vydání Radničního listu, tentokrát
se zcela mimořádným obsahem.
Když jsme pro vás začali dubnové číslo připravovat, nikdo z nás
netušil, jak se situace dramaticky
změní. Kvůli postupující koronavirové nákaze a s ohledem na stále se
měnící a zostřující opatření vlády
jsme postupně měnili obsah Radničního listu až do podoby, kterou
držíte právě v rukách. Tentokrát
zde nenajdete kulturní kalendář,
kino, ani další pozvánky na kulturní, společenské či sportovní akce.
První stránky věnujeme informacím o koronaviru a opatřením, ke

kterým postupně přistupovalo
vedení města Beroun. Prosíme
o pochopení, protože některé články už v tuto chvíli nemusí být zcela
aktuální. Od doby, než se Radniční
list dostal z naší kanceláře do tiskárny, dále na Českou poštu a až
poté vám do schránek, uplynulo
totiž už několik dní. Nejnovější
zprávy najdete vždy na webových
stránkách města www.beroun-beroun.cz, které pro vás průběžně aktualizujeme i o víkendu.
Ačkoli se v současnosti naprostá většina informací týká šíření virové infekce, je potřeba si
uvědomit, že se život nezastavil.

I proto vám na dalších stránkách
Radničního listu přinášíme zprávy z města týkající se například
o přípravy nového parku u Střední
zdravotnické školy nebo rozhovor
s novou strážnicí městské policie.
Doufáme, že při čtení přijdete na
jiné myšlenky a společnými silami toto náročné období, ve kterém jsme všichni na jedné lodi,
přečkáme se zdravým rozumem!
Za celé vedení města, redakční radu a redakci Radničního listu máme pro vás jen jedno
přání, které v posledních týdnech přestalo být pouhou frází:
PEVNÉ ZDRAVÍ VŠEM! n
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DŮLEŽITÉ INFORMACE
Roušky na veřejnosti povinně!

n Místostarostové převzali první várku roušek pro město Beroun.

Beroun získal
první várku roušek!

D

o Berouna dorazila v pondělí
23. března první várka roušek,
které zajistilo vedení města Beroun
mimo oficiální přislíbenou distribuci státem. Speciální roušky, které lze
nosit 24 hodin a vydrží 50 pracích
cyklů, uhradila Nadace Tipsport.
První stovky kusů těchto
ochranných pomůcek byly ihned

distribovány, a to městskému
úřadu, MŠ Pod Homolkou a ZŠ
v Preislerově ulici, které zajišťují
nouzový provoz, dále Domovu důchodců TGM, Domovu penzionu
pro seniory, Charitě Beroun, Klubíčku, Včelce, společnosti VaK,
Dialýze a berounským pediatrům
a praktickým lékařům. n

Hledáme dobrovolníky pro nákupy a rozvoz obědů

D

o pomoci seniorům a lidem se zdravotním postižením se zapojily
také berounské neziskové organizace. Domov penzion pro důchodce zajišťuje rozvoz obědů, Charita Beroun a Včelka senior care ve spolupráci s dobrovolníky rozváží podle potřeb nákupy a léky a všem, kteří se
obrací na naše informační linky. Předpokládáme, že zájem o tyto služby
bude stále větší. Hledáme proto dobrovolníky, kteří by mohli posílit kapacity pečovatelských služeb a pomohli s nákupy a rozvozem obědů.
V případě zájmu kontaktujte, prosíme, Charitu Beroun na tel. čísle: 313 030 400 nebo organizaci Včelka senior care na tel. číslech:
311 512 525 nebo 778 480 225, kde dostanete potřebné informace. n

Informace k integraci městské autobusové dopravy

N

a webových stránkách www.mesto-beroun.cz se dočtete o začlenění MHD do Integrované dopravy Středočeského kraje. Dozvíte se například o chystaných změnách na jednotlivých linkách MHD
a najdete zde mimo jiné také mapu tras nově připravovaných linek.
O samotné integraci dopravy se dočtete více v příštím vydání Radničního listu. n

Omezte návštěvy městského úřadu na nezbytně nutné!
n Žádáme občany, aby osobně vyřizovali na pracovištích městského úřadu
pouze nezbytně nutné záležitosti a s úředníky komunikovali především e-mailem nebo telefonicky.
Pokud nemáte kontakt na konkrétního úředníka, využívejte pro komunikaci s úřadem e-mail: podatelna@muberoun.cz nebo tel.: 311 654 111.
Na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
byla upravena úřední doba Městského úřadu Beroun, která se s ohledem na
vývoj situace může měnit. Pro aktuální informace navštivte webové stránky
www.mesto-beroun.cz nebo volejte na uvedené telefonní číslo.
PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU BEROUN
PO + ST 13:00 - 16:00, podatelna: PO + ST 9:00 - 11:00 a 13:00 - 16:00
Czech POINT a ohlašovna: ST 13:00 - 16:00
Pracoviště dopravně-správních agend v Tyršově ulici vyřizuje jen žádosti objednaných klientů přes rezervační systém: PO 8:00 - 11:00, ST 13:00 - 16:00
Pozn. red.: Aktuální provozní dobu si ověřte na www.mesto-beroun.cz n
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Od čtvrtka 19. března je nošení roušky či jiné vhodné ochrany obličeje
povinností. Děkujeme všem, kteří toto nařízení dodržují, je nás naprostá
většina. Přesto se bohužel najdou výjimky, a proto na ně opakovaně apelujeme: nevystavujte nebezpečí své okolí, ani sami sebe. Zda lidé mimo svůj
domov nosí roušky, kontrolují také berounští strážníci. První upozornění
je zatím dohodou. Při nedodržování nařízení se ale dotyčná osoba vystavuje pokutě. Tu sice strážníci neudělí ihned na místě, ale předají případ ke
správnímu řízení, kde dotyčnému hrozí pokuta až do výše 20 tisíc korun.
Dodržujme jednoduchá dvě pravidla, která by si měl vzít za své každý
občan:
1. Chovejte se tak, jako by byli všichni kolem vás nakaženi a vy se chráníte proti nákaze!
2. Chovejte se tak, jako byste byli nakaženi vy a nechtěli nikoho kolem
vás nakazit! n

Upozornění pro cestující v MHD
Do autobusů berounské městské hromadné dopravy lze od pondělí
16. března od 10:00 vstupovat a vystupovat pouze prostředními nebo zadními dveřmi. Dveře u řidiče zůstanou z bezpečnostních opatření uzavřené!
Doprava je zdarma v celém Středočeském kraji! n

Informace k zápisu do základních škol
Zápisy do prvních tříd berounských základních škol se uskuteční
v termínu 2. a 3. dubna vždy od 10:00 do 17:00, ale BEZ PŘÍTOMNOSTI
DĚTÍ! Osobně se nemusí dostavit ani rodiče, mohou totiž podat přihlášku
elektronicky. Dalším možným způsobem je vytištění a vyplnění formuláře,
který rodiče najdou na webových stránkách jednotlivých škol. Formulář
je pak potřeba zanést do školy a vhodit do připravené schránky či krabice. V některých případech mohou rodiče přijít k zápisu osobně a vyplnit přihlášku přímo na místě. Prosíme však o striktní dodržování všech
platných nařízení, tedy nosit roušku, dodržovat dostatečnou vzdálenost
a potřebnou hygienu. Při vyřízení přihlášky osobně se nejprve informujte
telefonicky přímo na konkrétní škole.
Konkrétní systém pro letošní nestandardní přijímací řízení řeší jednotlivé školy, proto doporučujeme navštívit jejich webové stránky pro další
informace:
Jungmannova základní škola Beroun: www.jzs.cz
2. ZŠ a MŠ, Beroun, Preislerova 1335: www.2zsberoun.cz
Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí: www.3zsberoun.com
ZŠ Beroun – Závodí, Komenského 249: www.zavodi.eu n

Nouzový provoz v mateřské a základní škole
n MŠ Pod Homolkou
Mateřské školy zřizované městem Beroun jsou na základě rozhodnutí
rady města s platností od úterý 17. 3. 2020 do odvolání uzavřené! Město
Beroun k tomuto kroku přistoupilo na základě mimořádných opatření vlády
k ochraně proti šíření koronaviru. V provozu je pouze MŠ Pod Homolkou,
a to výhradně pro děti pracovníků integrovaného záchranného systému,
zdravotnických zařízení a pečovatelských služeb.
Kontakt pro poskytnutí informací: ředitelka mateřské školy: Mgr. Jitka Haklová, mobil: 721 127 758, e-mail: mspodhomolkou@seznam.cz
Děti s jakýmikoli příznaky respiračních nebo infekčních onemocnění nebudou do školky přijaté.
n 2. ZŠ a MŠ v Preislerově ulici
Od čtvrtka 19. března byl v nouzovém režimu spuštěn provoz v části 2.
základní a mateřské školy v Preislerově ulici. Škola bude přijímat děti ve
věku od 7 do 10 let, jejichž rodiče nemohou za krizové situace o své děti
pečovat. K tomuto kroku přistoupilo město Beroun na základě rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za
nouzového stavu pro děti od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil
nebo pedagogickými pracovníky určené školy či školského zařízení.
Podmínky přijetí do základní školy v Preislerově ulici jsou zveřejněny
na webových stránkách školy, ZDE včetně přihlášky a celého znění rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje.
Kontakt pro poskytnutí informací: ředitel školy: Mgr. Pavel Herold, tel:

311 622 572, mobil 733 603 080, e-mail: 2zs@2zsberoun.cz n
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Jak správně likvidovat roušky a odpad v domácnosti
v době koronavirové pandemie

P

řinášíme stanovisko Státního
zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání
s ochrannými rouškami. Především je důležité, aby domácnosti
v karanténě (nebo domácnosti
s potvrzeným onemocněním COVID-19) svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků)
ukládaly do pytlů a zavázané pytle
odkládaly výhradně do směsného
komunálního odpadu.
Jak nakládat s rouškami v domácnostech bez potvrzených
nakažených nemocí COVID-19:
1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte. Následně jej
vložte do dalšího plastového obalu
a znovu zavažte.
2. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice
(na směsný komunální odpad)

standardním způsobem.
3. Pro nakládání s komunálními
odpady u zdravých lidí se v současné době nemění, včetně způsobu třídění odpadu.
Jak nakládat s rouškami v domácnostech v hygienou nařízené karanténě:
1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně
0,2 mm, zavažte a povrch pytle
dezinfikujte. Pokud použijete tenčí
materiál, je potřeba dát dva pytle
a dezinfikovat vnější.
2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice
(na směsný komunální odpad)
standardním způsobem.
4. V žádném případě neodkládejte
tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

!!

Informační linky a weby zřízené ke Koronaviru
Informační web ke koronaviru
Informační linka ke koronaviru
Infolinky Státního zdravotního
ústavu
Infolinka KHS Středočeského kraje

www. koronavirus.mzcr.cz
pkr.kr - stredocesky.cz
1212
zdarma, nonstop
724 810 106 (neslyšící) nonstop
725 191 367
725 191 370
771 137 070
denně 7-19 h.
736 521 357
po-pá 7-16 h.

Psychologická podpora pro Seniory
800 200 007
800 157 157

Elpida – linka seniorů
Senior telefon Života 90

denně 8-20 hodin, zdarma
nonstop, zdarma

Psychologická podpora pro děti a rodiče
Linka bezpečí pro děti
Linka důvěry DKC
Linka pro rodinu a školu
Rodičovská linka

116 111
chat
241 484 149
777 715 215

nonstop, zdarma
každý den 9–13, 15–19 h.
nonstop

116 000
606 021 021

nonstop, zdarma
po – čt 13-21, pátek 9-17 h.

Psychologická podpora pro dospělé
Linka důvěry CKI PL Bohnice
Modrá linka
Linka první psychické pomoci
Pražská linka důvěry
Linka pomoci pro příslušníky
bezpečnostních sborů

284 016 666
608 902 410
731 197 477
chat
116 123
222 580 697
974 834 688

nonstop
každý den 9–21 h.
každý den 12–21 h.
nonstop, zdarma
nonstop
nonstop

Online/telefonická konzultace s psychology v době vyhlášeného krizového stavu
Online krizová konzultace s
psychologem
Telefonická/Online konzultace
s psychologem (terapeutem)
Telefonická linka pro konzultaci s
psychologem
Telefonická linka pro duchovní a
psychologickou pomoc

http://terap.io

30minut zdarma
přes webové rozhraní,
nutná registrace
www.delamcomuzu.cz zdarma
i pro odbornou veřejnost
telefon, skype, email
www.psychoterapie.cz zdarma, každý den 8–22 h.
www.ado.cz

každý den od 8 hodin

* Linky důvěry jsou anonymní. V případě ohrožení života volejte - 112 , 155

www.mesto-beroun.cz

5. Po manipulaci s odpady je vždy
nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.
Jak nakládat s odpady a rouškami v domácnostech s potvrzenou nemocí COVID-19:
V případě, že onemocnění osob
bylo potvrzeno, nemocná osoba
nakládá se svým odpadem stejně,
jako je uvedeno v předchozím odstavci. A pokud možno se s žádostí
o pomoc s odnosem odpadu obrátí na rodinu, sousedy, dobrovolníky nebo přímo na obec, aby se
zamezilo pohybu nakažených osob
ve veřejném prostoru.
Místně příslušný úřad by měl
ve spolupráci s odpadovou společností stanovit způsob popř.
místo, kam takový odpad ukládat,
jak ho svážet a bezpečně odstraňovat s ohledem na minimalizaci
rizika pro pracovníky, kteří nakládají s odpady, ale i s ohledem na
ostatní občany. Ukládání odpadu
do sběrné nádoby, svoz odpadu
a jeho konečné odstranění by
mělo vycházet z místních možností bezpečného odstraňování
odpadu.
Specifický postup (např. speciální svoz) pro odvoz takového odpadu stanoví obec po dohodě s orgánem ochrany veřejného zdraví
(hygienou). n

Propadlé osobní
doklady mohou
lidé dál používat

M

inisterstvo vnitra ČR informovalo na svých webových stránkách o výjimce, která platí pro doklady totožnosti propadlé po 1. březnu
a řidičské průkazy, kterým skončila
platnost v době nouzového stavu.
Občané s propadlými řidičskými
průkazy mohou dál řídit a propadlé občanské průkazy nebo cestovní
pasy používat k prokázání totožnosti. Podle stanoviska ministerstva
nehrozí lidem s propadlými doklady žádné sankce.
Lidé nemusejí žádat o nový občanský průkaz v zákonné lhůtě do
15 pracovních dnů ani kvůli změně
bydliště, svatbě, rozvodu nebo ovdovění. Žádat nemusejí ani lidé, kteří
dovršili 15. rok věku a občanský průkaz zatím nemají.
Neplatný řidičský průkaz si lidé
mohou zatím ponechat a prokazovat
se jím. Za běžných okolností by ho
přitom museli odevzdat na městském úřadu. n

Nová nákupní doba
pro seniory
a zdravotně postižené

V

láda rozhodla o změně
vyhrazené nákupní doby
pro seniory. Nově mohou osoby starší 65 let a také držitelé
průkazu ZTP/P starší 50 let
včetně doprovodu nakupovat v čase od 8:00 do 10:00.
Neplatí pro prodejny do 500
metrů čtverečních. n

Dluhová helplinka
pro občany
ve finanční nouzi

S

polečnost Člověk v tísni posílila kapacity své dluhové
helplinky a prodloužila provozní
dobu. Využít ji mohou lidé v jakékoli zhoršené nebo dlouhodobě
špatné finanční a dluhové situaci.
Lze očekávat, že těchto lidí bude
přibývat, drobní podnikatelé již
nyní avizují pokles příjmů a pokud nemají úspory, ocitají se
v mínusu.
Pracovníci této telefonické
linky mají dobré informace a odbornou podporu i v oblasti sociálních dávek, sociálního pojištění
apod.
Z důvodu přetížení mobilní
sítě se nemusíte dovolat napoprvé, je potřeba zkusit vytočit číslo
znovu a spojení je zase možné.
Dluhová helplinka
Člověk v tísni: 774 392 950
Provozní doba:
PO - PÁ 8:00 -18:00 n

Informace k důchodům
n Česká pošta pomůže v současné situaci kolem koronaviru
seniorům, kterým pravidelně vyplácí důchod buď doručováním,
nebo výdejem na pobočkách.
Pobočky budou s platností od 23. března otevřeny do
9:00 pouze pro seniory. Zároveň
Česká pošta vychází vstříc seniorům, kteří si pro své důchody
docházeli osobně. Nově je všem
seniorům Česká pošta doručuje
domů! Návštěva pobočky je proto zbytečná.
Další změny v režimech doručování, případně v otevíracích
hodinách poboček, bude Česká
pošta řešit v návaznosti i na další opatření přijatá Vládou ČR, respektive v návaznosti na úpravu
již přijatých opatření. n
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Sdělení VaK Beroun: Kontaminace
pitné vody koronavirem nehrozí

Rouškovník
pro Beroun

S

O

bčanům Berouna a jeho okolí
slouží samoobslužný stojan
s rouškami. Projekt organizuje Charita
Beroun, která současně zajišťuje i šití
roušek, ve spolupráci s berounskou
farností a mnoha dobrovolníky.“Rouškovník“ najdete ve farním dvoře u kostela sv. Jakuba na Seydlově náměstí.
Kdo potřebuje, může si zde vzít roušku
pro sebe či svou rodinu, kdo má naopak našito, může sem roušky přinést
a pověsit. Společně dokážeme víc!
Propojení těch, kteří roušky šijí, s těmi, kdo je potřebují, nabízejí
webové stránky damerousky.cz! Ať už jsou to instituce, lékaři, záchranáři nebo domov důchodců. Pokud šijete roušky, nabízíte látku, můžete
roušky distribuovat dál nebo materiál a roušky rozvážet, přidejte se na
mapu zveřejněnou na portále DámeRoušky nebo se připojte k facebookové skupině Berounka šije roušky. n

S nošením roušek mají
největší problém bezdomovci

P

řestože většina obyvatel Berouna se chová zodpovědně ke
svým spoluobčanům a poctivě nosí
roušky, městští strážníci se v terénu setkávají i s případy, kdy lidé
tuto povinnost stále nedodržují.
Za nenošení roušky na veřejnosti
přitom může být udělena pokuta
až 20 tisíc korun. Vedle stavebních
dělníků má ale městská policie
největší problémy s občany bez
přístřeší. Charita Beroun se přitom v rámci svého terénního programu snaží rozdávat roušky i této
skupině obyvatel. Hlídky městské
policie několikrát za den prochází

lokality, kde se bezdomovci nejčastěji vyskytují. Zároveň kontrolují i místa, kde je větší frekvence
lidí, zejména u obchodních center,
a kde je potřeba, aby byla tato povinnost stoprocentně dodržována.
Pokud strážníci zjistí bezdomovce
bez roušky, důrazně je upozorňují
na nařízení vlády o povinnosti zakrývat si dýchací cesty. Vzhledem
k tomu, že tyto osoby po odjezdu
hlídky většinou roušku sundají,
jsou při kontrole zároveň z tohoto
prostoru vykazováni, aby se omezilo případné šíření nákazy z jejich
strany. n

Informace o koronaviru ve vietnamštině, ukrajinštině i angličtině
n Zaměstnáváte ve své firmě, provozovně nebo službách pracovníky z jiných
zemí, případně pro ně zajišťujete ubytování? Nabízíme vám možnost stažení
nejdůležitějších informací o koronaviru v několika jazycích např. ve vietnamštině, ukrajinštině či angličtině. Cizinci zde najdou souhrnně zpracované
informace o příznacích, šíření a ochraně před koronavirem, důležitá opatření
a nařízení vlády, pokyny ke karanténě, praktické rady, odkazy nebo kontakt
na informační linku Centra na podporu integrace cizinců. Materiály ke stažení
najdete v sekci Město a úřad/Úřední deska/Krizové stavy – Koronavirus. n

Úprava pro chodce na semaforech

T

lačítka pro chodce na některých
berounských semaforech jsou
od 20. března vypnutá! Vedení města tak chce zvýšit bezpečnost svých
občanů před nákazou koronavirem.
S tímto podnětným nápadem se na
město obrátil jeden ze spoluobčanů,
za což děkujeme.
V současnosti zelená pro chodce naskakuje automaticky a tlačítko
proto není nutné spínat a vystavovat se tak nebezpečí přenosu nákazy. „Toto opatření platí u hodně
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používaných a předloni zmodernizovaných semaforů, a to nad horní
bránou, u České pošty, v České ulici
a na křižovatce ulic Lidická x Pražská. U Jungmannovy základní školy
jsme z důvodu minimálního provoz
prozatím toto opatření nezavedli.
U ostatních semaforů (Plzeňská x
Obchodní, Koněpruská x Na Dražkách) automatické nastavení zelené
pro chodce z technických důvodů
online nastavit nelze,“ uvedli představitelé města. n

oučasné opatření, která mají
za cíl omezit šíření choroby
COVID-19, neovlivní plynulost
služeb společnosti Vodovody a kanalizace Beroun. Veřejnost o tom
ujistil její technický ředitel Roman
Badin: „Pitná voda je hygienicky
zabezpečena a nehrozí její kontaminace koronavirem. Dodávky
vody jsou plynulé a není důvod se
obávat, že by docházelo k jakémukoliv omezení. Stejně tak bez problémů funguje zásobování, takže
v tuto chvíli máme vše nezbytné
pro zajištění provozu. K omezení
dodávek může docházet jen z běžných důvodů – havárií vodovodních řadů nebo poruch technologií
ve vodárenských objektech. Opravy však budou prováděny ve standardních lhůtách vč. zajišťování
náhradního zásobování.“
Systém dodávek vody Společnost VAK Beroun za poslední
roky z velké části automatizovala
a pracovníci jsou schopni pomocí
vzdáleného dispečinku sledovat
provozní stavy na dálku bez potřeby osobní kontroly objektů.

Podobně je tomu u čištění odpadních vod, které právě v tuto
chvíli hraje důležitou roli v boji
proti šíření viru v životním prostředí. Běžné čistírenské procesy
snižují výskyt baktérií a virů o více
než 99 %, proto je nezbytné udržet
plynulé odvádění odpadních vod
a zajistit jejich řádné čištění.

Zákaznická centra uzavřena
Společnost VAK Beroun z preventivních důvodů uzavřela zákaznická centra a omezila vstup
návštěv na naše pracoviště. Zároveň jsou omezeny kontakty našich
zaměstnanců s dalšími osobami,
tj. je omezeno vyvážení domovních
jímek, výměny vodoměrů, zřizování nových odběrných míst. Cílem
je ochránit v maximální míře naše
zaměstnance před nákazou.
Zároveň byl aktivován krizový
štáb, který je připraven převzít řízení společnosti, jakmile to bude
nutné. Naše postupy koordinujeme s místními orgány krizového
řízení a příslušnými orgány státní
správy. n

Aktuální informace o počtu nakažených COVID -19
n Situaci ve výskytu koronaviru ve Středočeském kraji můžete sledovat na
webových stránkách Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, která
uvádí počty pozitivních případů dle jednotlivých okresů. Informace jsou
průběžně aktualizovány. n

Splatnost poplatků

P

odle vyhlášky města je splatnost
poplatků za svoz komunálního
odpadu a za psy splatná do 31. května, dalších 90 dní, tedy do konce
srpna, mají lidé možnost poplatek
uhradit bez sankcí. S ohledem na
pandemii koronaviru rada města
doporučí zastupitelstvu posunout
termín splatnosti na 30. září opět
s 90 denním termínem bez sankcí.
Poplatky by tak bylo možné uhradit
bez navýšení až do konce roku. Poplatky doporučujeme hradit bezhotovostně bankovním převodem.
PLATBA NA ÚČET
SVOZ ODPADU
č. účtu: 51-4855720247/0100
POPLATEK ZA PSY
Č. účtu: 19-326131/0100
variabilní symbol (nemění se):
zjistíte na poplatky@muberoun.cz,
poplatky1@muberoun.cz,
poplatky2@ muberoun.cz
Tel.: 311 654 163 (169, 170)

Akce Ukliďme
Beroun se ruší

V

zhledem k aktuální situaci a opatřením vlády město Beroun ruší celý program
oslav ke Dni Země 23. dubna
na Husově náměstí. Neuskuteční se ani akce „Ukliďme Beroun“, která měla proběhnout
3. a 4. dubna. n

Informace k dubnovému
svozu objemného
a nebezpečného odpadu

P

lánovaný jarní sběr, o němž jsme
informovali v březnovém čísle
Radničního listu, se uskuteční v plánovaných termínech – v sobotu 4. dubna svoz objemného odpadu a v neděli
5. dubna svoz nebezpečného odpadu
ze vzdálenějších částí města. Rozpis
jednotlivých stanovišť a časový harmonogram rozmístění kontejnerů najdete na webu města v sekci Pro občany/
odvoz a likvidace odpadu n
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n Místostarosta Berouna Michal Mišina řeší s projektantkou novou podobu

n Vedle Střední zdravotnické školy Beroun by mělo být příjemné místo pro

prostranství.

setkávání lidí včetně prostoru pro grilování.

Na nový park chce město získat peníze se Středočeského kraje

V

letošním roce se začne upravovat prostranství na Velkém
sídlišti v blízkosti Střední zdravotnické školy. Na ploše podél Plzeňské a Košťálkovy ulice by měl
vzniknout nový park, který určitě
uvítají místní obyvatelé i studenti přilehlé střední školy. Navíc se
jedná o lokalitu u vjezdu do města, takže by svým vzhledem měla
být dobrou vizitkou pro celý Beroun.

„O parkovém využití tohoto prostoru jsme veřejnost informovali už
na konci minulého roku. V rozpočtu
města jsou již vyčleněné finance.
V současné době na podobě parku
začíná pracovat projektantka, které
jsme představili naše požadavky.
Kromě výsadby zeleně zde chceme
vytvořit odpočinkové plochy s lavičkami. Dále bychom zde chtěli vytvořit místa pro grilování, kde by si lidé
mohli třeba opéct buřty a popovídat

Kvůli bezpečnosti je uzavřena
část parku Na Parkáně

Č

ást parku podél berounských
hradeb v ulici Na Parkáně je
uzavřena, bašta v této části hradeb
je totiž ve špatném stavu. Město
v rozpočtu na letošní rok vyčlenilo
peníze na její opravu. Projektant
ale nyní při kontrole zjistil, že se
stav bašty výrazně zhoršil a doporučil uzavření části parku, protože
hrozí pád kamenů na cestu. Jedná
se jen o několik desítek metrů, které jsou ohraničeny páskou. Zbylý
areál parku mohou občané využívat bez omezení.
Město
průběžně
hradby
ve spolupráci s odborníky kont-

roluje a v případě potřeby se řeší
jejich oprava. Berounské hradby
jsou výjimečnou památkou středověké fortifikace v Čechách. Byly
vybudovány za vlády Václava II.
Obtáčely město o celkové délce
1170 metrů. Největší zatěžkávací
zkouškou si berounské hradby
prošly v dubnu 1421, kdy město
obléhal Jan Žižka. Zub času je
neúprosný, a tak i tato historická
památka potřebuje zásah odborníků. S postupnou rekonstrukcí
a konzervací se začalo v 90. letech
20. století. Hradby jsou součástí
městské památkové zóny. n

n Část parku u berohnských hradeb je kvůli bezpečnosti uzavřena.
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si se sousedy,“ přiblížil projekt místostarosta Michal Mišina.
K jednání o podobě parku byla
přizvána i ředitelka Střední zdravotnické školy Leona Machková,
se kterou zástupci města a projektantka také probírali její představy
a přání. Osobně by zde ráda viděla
odpočinkové zóny se sezením, které
zde v současnosti chybějí.
Město Beroun chce mít projekt
připraven co nejdříve, protože se
chce pokusit získat na jeho realizaci peníze ze Středočeského kraje
v rámci participativního rozpočtu.
„Realizace parku si podle prvních

odhadů vyžádá zhruba 1,5 milionu
korun. Pokud by se nám podařilo
získat finance z participativního
rozpočtu, vybudování parku by to
samozřejmě usnadnilo. Zda peníze
získáme, bude záviset i na našich
spoluobčanech, protože o projektech, které Středočeský kraj z participativního rozpočtu podpoří, bude
hlasovat veřejnost,“ upřesnil Michal
Mišina.
Až bude hlasování o jednotlivých
projektech spuštěno, budeme občany informovat na webových stránkách města, na facebooku a v Radničním listu. n

Město jedná s developerem
o vhodné přístupové cestě
pro stavební stroje

V

lokalitě Na Veselé v prostoru
mezi golfovým hřištěm a Višňovkou plánuje investor zahájit výstavbu rodinných domů. Stavební
práce by měly být zahájeny ještě
v letošním roce. Územní povolení
na projekt bylo vydáno již před
deseti lety, v minulém roce byl ale
projekt přepracován, developer
zmodernizoval plánované stavby
a snížil počet bytových jednotek.
Vedení města Beroun nyní s developerem vyjednává podmínky,
aby dopad nové výstavby na místní
obyvatele byl co nejnižší. Jedná se
především o průjezd stavebních
strojů rodinnou zástavbou na Závodí. „Nechceme, aby se těžká
stavební technika pohybovala
v ulicích od křižovatky Slavašovská – Pražská a pokračovala ulicí
Na Veselou. Především ulice Na Veselou svými parametry neodpovídá průjezdu nákladních aut. V nejužším místě je široká jen přibližně
pět metrů a navíc zde nejsou chodníky, které právě kvůli nedostatečnému prostoru nelze vybudovat,“
upozornil místostarosta Michal

Mišina. Jak dále doplnil místostarosta Dušan Tomčo, s developerem
vyjednali dohodu, že tato vozidla
budou využívat silnici od Zabitého
směrem na golfové hřiště. Tato komunikace by měla být dokončena
v jarních měsících letošního roku.
V souvislosti s jejím dokončením město Beroun uvažuje o dopravních úpravách ulice Na Veselou. „Zvažujeme tuto silnici
převést na jednosměrnou nebo
zakázat průjezd,“ přiblížila možné
úpravy starostka Soňa Chalupová.
Tyto úpravy by vedly ke zklidnění
dopravní situace v této části města
a zvýšení bezpečnosti chodců. n
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„Snažíme se skoncovat s bezhlavým
vyhazováním věcí,“ říká Matouš Pinkava
o projektu Nevyhazujto.cz
„Chceme dát věcem druhou šanci, aby se prodloužil jejich životní
cyklus a snížil jejich negativní dopad na životní prostředí. Snažíme
se skoncovat s bezhlavým vyhazováním věcí, které ještě mohou posloužit,“ říká Matouš Pinkava z portálu Nevyhazujto.cz, který funguje také v Berouně. Lidé na webu zdarma nabízejí věci, které již
nepoužívají, ale nechtějí, aby skončily například někde na skládce.
Nosnou myšlenkou portálu je dát nepotřebným věcem druhou šanci, nevyhazovat je, ale smysluplně je využít někým jiným.
n Uschlý jehličnan u hřbitova musel být pokácen, stejně jako téměř suchá
lípa u rybího přechodu, která při jeho stavbě přišla o třetinu kořenů.

Ke kácení stromů dochází
v důvodných případech
po konzultaci s odborníkem

V

současné době probíhá v katastru města Beroun pravidelná údržba vzrostlých stromů,
ke které dochází nyní v době vegetačního klidu. Tato údržba se
bohužel neobejde bez kácení některých stromů. K takovému kroku
ale dochází jen v závažných případech, nejčastěji se jedná o stromy,
které jsou suché. V průběhu března byly z tohoto důvody pokáceny
stromy v areálu před berounským
hřbitovem, v Hlinkách a u Berounky. Na žádost vlastníků hrobů byla
na berounském hřbitově také pokácena túje a podobný osud čekal
i dvě douglasky, které byly zasazeny pravděpodobně některým z pozůstalých. Stromy ale nyní narušují pietu místa a zasahují do statiky
hrobů a hřbitovní zdi, proto se
i tyto stromy dostaly na seznam
stromů určených ke kácení.
Některé stromy, které byly
pokáceny, se mohou podle stavu
pařezu na první pohled jevit jako
zdravé, ale mohou trpět vážnou
nemocí a ohrožovat tak další dře-

Oznámení

V

ážení spoluobčané,
k 28. 2. 2020 jsem se rozhodla
odstoupit z funkce zastupitelky města
Beroun, kterou jsem vykonávala na Nezávislé Berouňáky téměř deset let.
Ponechávám tím prostor na angažmá dalších spoluobčanů ochotných
dát něco ze své energie ve prospěch
města. Přeji celému stávajícímu vedení města hodně sil do další práce, správnou volbu při rozhodování
o zásadních věcech a Berounu hodně
lidí ochotných se správným směrem
angažovat v komunální politice.
MUDr Kateřina Táborská n
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viny, nebo může strom uhnívat
zevnitř, jak tomu již v několika
případech v minulosti bylo. Tyto
stromy mohou ohrozit bezpečnost lidí, může totiž docházet
k pádu větví nebo dokonce celého
stromu. Město musí zajistit nejen
dostatek zeleně, ale i bezpečnosti svých obyvatel. Nikdo si určitě
nepřeje, abychom zažívali podobné případy, které se staly letos
v pražských Klánovicích, kdy padající strom zranil dvě děti, a nezapomínejme na případ z Českého Rudolce, kde strom dokonce
způsobil smrt dítěte!
V každém případě ale chceme
uklidnit veřejnost, že ke kácení
stromů v Berouně rozhodně nedochází bez rozmyslu. „Všechny kroky projednáváme s odborníkem –
arboristou, který má mnohaleté
zkušenosti v oboru. Navíc lidé o zeleň nepřijdou, za pokácené stromy
bude provedena náhradní výsadba, a to buď nyní, nebo na podzim,
kdy je vhodnější doba pro uchycení dřevin,“ zdůraznil místostarosta Michal Mišina.
Zároveň se důrazně ohrazuje
proti napadání města na sociálních sítích, kde jsou víceméně
vypouštěny nepřesné a lživé informace, aniž by se pisatel pokusil
zjistit skutečný stav věcí a obrátil
se s dotazem na město.
Je potřeba si uvědomit, že se
ke konci své životnosti v těchto
letech dostávají stromy, které byly
v dobách komunismu sázeny s nepříliš velkou vizí do budoucna.
Jednalo se často o velké jehličnany, které nyní například zastiňují
či narušují statiku budov, kořeny
zasahují do městské infrastruktury a podobně. n

V

Berouně funguje projekt
nevyhazujto.cz, pro Beroun pak beroun.nevyhazujto.
cz. Je odpovědí na současnou
snahu mnoha lidí začít žít
úsporněji, ekologičtěji, zanechávat po sobě na planetě
co nejmenší stopu, speciálně
ve vztahu ke změnám klimatu?
Mateřský portál nevyhazujto.cz
funguje již přes 9 let, tehdy v podstatě předběhl dobu. Ale nyní cítíme, že společnost ušla v tomto
ohledu velký kus cesty a opravdu
čím dál tím více lidí se snaží žít
úsporněji a ekologičtěji. My se
snažíme přispět naší trochou
do mlýna tím, že jim co nejvíce
zpříjemníme a usnadníme předání
věcí, pro které jeden už uplatnění
nenajde, ale někdo další ano.
Jak váš projekt funguje
v praxi. Mám, dejme tomu, starý, ale funkční počítač. Pořídil
jsem si nový model a nechci,
aby starý přístroj skončil někde na skládce. Co pro to mám
udělat?
Je to jednoduché. Zaregistrujete se na beroun.nevyhazujto.
cz – stačí uživatelské jméno a e-mailová adresa – a následně vytvoříte inzerát, ke kterému pořídíte fotku, přidáte krátký popis a je
to. Pak už jen čekáte, až se vám
ozve zájemce.
Pokud si pak někdo počítač vybere, jak mě kontaktuje?
A musí si ho sám odvézt?
Napíše vám zprávu skrze portál Nevyhazujto.cz. Od té chvíle
už je předávka čistě na domluvě
vás a daného zájemce. Je možné,
že budete mít zájemců více. V tom
případě vyberete dle svého uvážení, komu počítač věnujete.
Existují věci, které se u vás
nabízet nesmějí?
Samozřejmě cokoliv nelegálního se nabízet nesmí. Žádné
omamné látky u nás nehledejte,
mimo jsou také například léky.
Co lidé nejvíce nabízejí?
V kurzu jsou běžné věci typu
dětské oblečení, nábytek či elektronika. Někdy jsou darující až

překvapivě štědří a darují i poměrně cenné výrobky.
Co je vlastně hlavním cílem
vašeho projektu? Ekologie, snaha o to, aby se třeba nemajetní
lidé dostali k věcem, na které
by jinak nedosáhli? Nebo něco
úplně jiného?
Je to kombinace toho, co zmiňujete. Chceme dát věcem druhou
šanci, aby se prodloužil jejich
životní cyklus a snížil jejich negativní dopad na životní prostředí.
Snažíme se skoncovat s bezhlavým vyhazováním věcí, které ještě
mohou posloužit. No a sociální
rozměr je samozřejmě také důležitý. Když jsem daroval svou starou
elektronickou čtečku, tak to, co
mě ve skutečnosti zahřálo nejvíce,
nebylo ani vědomí ušetřeného odpadu či emisí, ale upřímná a nefalšovaná radost obdarovaného.
Chystáte pro Beroun něco
zajímavého?
Ano chystáme. Beroun bude
prvním městem, které v plné parádě uvidí naše speciální Nevyhazujto vozidlo. Předvedeme ho v rámci
oslavy Dne Země 23. 4. 2020. Lidé
se mohou těšit na ukázku typických věcí, které se na Nevyhazujto.
cz umísťují. Ty si pak zdarma budou moci odnést. n
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Služebna městské policie patří
mezi nejlépe vybavené v kraji

S

lužebna městské policie prošla v minulých týdnech modernizací, jejíž součástí se stalo
i vytvoření diskrétní zóny pro občany v souladu s nařízením GDPR.
Doposud neměli lidé při návštěvě
služebny žádné soukromí a nebyli
nijak odděleni od běžného provozu radnice, v jejímž zadním traktu
městská policie sídlí. Současně
došlo i k modernizaci a rozšíření
služebny městské policie.
Služebna městské policie si
investici zasloužila a strážníci ji

vítají. „Především jsem rád za výborně vybavenou služebnu, díky
které jsme udělali velký posun
v modernizaci naší práce,“ uvedl za berounské strážníky Matěj
Oswald, který je ve službě již tři
roky. Jeho slova potvrdil i velitel
městské policie Alexandr Scherber: „Navštívil jsem řadu služeben v různých českých městech
a musím uznat, že Beroun má teď
jednu z nejlépe vybavených a zařízených.“
Nové prostory si 26. února

n Nová služebna Městské policie Beroun.

osobně prohlédla i starostka Soňa
Chalupová. Zajímala se nejen
o stavební úpravy, ale i o kamerový

systém a se strážníky diskutovala
o aktuálních palčivých problémech
města. n

Rozhovor s berounskou strážnicí Janou Kusbachovou:

V ulici města zatím budí pozornost, lidé na ženu v uniformě reagují pozitivně

P

o mnoha letech, kdy jsem v ulicích Berouna mohli v roli strážníků potkávat pouze muže, se situace mění. K městské policii totiž
nastoupila sympatická posila, strážnice Jana Kusbachová. Po složení povinných zkoušek je již řadu týdnů plnohodnotným členem
týmu a možná jste ji v ulicích města potkali i vy. Mezi plněním jejích povinností jsme Janu Kusbachovou požádali o rozhovor.
n Proč jste se rozhodla pro práci u měst-

n Jak na vás reaguje veřejnost?

ské policie?
„Práce u policie mě lákala už od konce
základní školy, kdy jsem se začala více zamýšlet nad tím, jaké povolání by mě vlastně
bavilo. Tento sen mě neopustil ani po maturitě, a tak jsem se přihlásila na vysokou školu na obor bezpečnostní management v regionech. Přiznám se, že mě to opravu chytlo
a utvrdilo v názoru, že to je přesně práce,
kterou chci dělat.“

Pravdou je, že na ženu v pozici strážnice nejsou moc zvyklí, a tak lidé bývají dost
překvapení. Zatím jsem se setkala jen s pozitivními ohlasy, tak snad to tak bude i do budoucna. Každopádně věřím, že jsem dobře
připravena na všechny situace, i negativní
nebo dokonce agresivní.
n Jak jste zapadla do týmu, kde je převa-

ha mužů?
Musím říct, že jsem si nemohla přát víc.
Z kolektivu jsem nadšená. Mám kolem sebe
úžasné parťáky a skvělého velitele. Je pro
mě důležité, že je tady tak dobrá parta lidí
a zároveň profesionálů, což je i s ohledem
na tento druh práce velmi podstatné.

n Proč jste si vybrala zrovna městskou

policii?
Od známých jsem se dozvěděla, že se hledá nová posila do týmu a navíc, že v Berouně
již dlouhé roky žádná strážnice nebyla. Brala
jsem to trochu jako výzvu a musím přiznat,
že mě velmi potěšilo, že jsem ve výběrovém
řízení uspěla. Městská policie má podle
mého názoru nejblíže k lidem, a to je to, co
mě na této práci láká. Nejvíc mě baví být v terénu, práce je pestrá a nikdy nevíte, co vás
ten den ve službě čeká.

n Strážnice Jana Kusbachova s velitelem Městské policie Beroun Alexandrem Scherberem.

Zesplavnění Berounky? Stát řekl jasné ne!

K

zesplavnění Berounky nedojde! A to díky novele zákona o vnitrozemské plavbě, kterou nyní podepsal i prezident republiky. Je to
pomyslná definitní tečka za tímto záměrem, proti kterému se stavěli
obyvatelé dotčených měst a obcí podél Berounky včetně starostů, ale
i ochranáři přírody a další znalci.
Pro Beroun je to pozitivní zpráva a vedení města se nyní připravuje
k několika zásadním krokům. „Nyní budeme žádat o výmaz všech omezení, které vycházely z předchozích studií, jež se zesplavněním Berounky počítaly. Budeme tedy požadovat zavést tuto změnu jak v územním
plánu Středočeského kraje, tak následně v územním plánu města Beroun,“ uvedl místostarosta Michal Mišina.
„Díky tomu budou pobřežní části řeky v lokalitě nad jezem, kolem
jezu a mezi mosty na Závodí moci být využity k jiným účelům. Pro obyvatele i návštěvníky města by v těchto místech měly vzniknout rekreační a sportovní plochy,“ upozornil místostarosta Dušan Tomčo. n
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Pozn. red.: Městská policie do svých řad
stále hledá nové uchazeče. Jak se ukazuje,
Jana Kusbachová by již brzy nemusela být
jedinou ženou v týmu. Ve výběrovém řízení
totiž uspěla další žena, která by již brzy měla
posílit počty berounských strážníků.

Hledáme osobnosti pro Cenu města Beroun

J

estli už máte v době mimořádných opatření kvůli koronaviru doma dlouhou chvíli, máme pro vás výborný typ, jak se zabavit a ještě navíc někoho
potěšit. Stejně jako v minulých letech, i tentokrát se obracíme na berounskou veřejnost s prosbou, aby pomohla při hledání nových laureátů Ceny
města Beroun.
Víte o někom, kdo se dlouhodobě zasluhuje o propagaci Berouna? Kdo
je velmi úspěšný ve svém oboru? Nebo znáte někoho, kdo vykonal skutek
hodný uznání a ocenění? Až do konce června můžete takové osobnosti navrhovat na letošní Cenu města Beroun.
Podmínkou je, aby osoba nebo případně její skutky měly přímý vztah
k městu Beroun. Návrh musí obsahovat dostatečné a podrobné zdůvodnění
zásluh navrhované osobnosti nebo kolektivu. Nominace je možné adresovat
na odbor školství a volnočasových aktivit na e-mail osva@muberoun.cz, nebo
stačí vyplnit formulář na webu města, v záložce Kultura/Cena města Beroun.
O udělení ceny pak rozhoduje zastupitelstvo hlasováním na návrh rady. n
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Městský bál v rytmu muzikálu

J

edním z posledních akcí před zrušením kulturních akcí kvůli zamezení šíření koronaviru byl berounský Městský bál, který se letos konal v berounském Kulturním domě Plzeňka 29. února. V době, kdy
si na čas musíme společenské události odpustit, než se život opět vrátí
k normálnímu stavu, pojďme si alespoň fotograficky připomenout, jak
se letos plesalo. n

n Bývalá starostka Šárka Endrlová se svým manželem zvolili slavnou dvojici z muzikálu Fantom opery.

n Zaplněný sál Plzeňky hned v úvodu přivítali místostarostové Michal Mišina (vlevo) a Dušan Tomčo. Protože tématem letošního plesu byly muzikály,
tak se oba místostarostové inspirovali slavným Chicagem.

n Hostem večera byl zpěvák Josef Laufer, který své známé písničky prokládal vtipnými příhodami.

n Když muzikály, tak tanec a když tanec, tak samba. Předtančení v podání
profesionálů měla šmrnc.

n Nakonec tanečníci vyzvali diváky, aby si s nimi zkusili alespoň základní
taneční kroky. A zájemců se našlo opravdu hodně.

n O skvělou atmosféru se postaral Golden Bigband Prague Petra Soviče,
který hrál tak skvěle, že tanečníci nechtěli nechat hudebníky z pódia odejít.

n Že měl městský bál úspěch, dokazoval i neustále plný taneční parket. Jak
se na závěr večera většina přítomných shodla, byl to ples sezóny!
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Beroun má dalšího Čtenáře roku

J

e už zvykem, že české knihovny
každý rok odměňují své nejvěrnější čtenáře. Každý rok se však
hledá čtenář podle jiných kritérií.
U příležitosti oslav 350. výročí
úmrtí J. A. Komenského jsou letos v hledáčku knihoven čtenáři
- učitelé. Koho jsme ocenili v Berouně?
Paní učitelku Irenu Novou
z Praktické školy dvouleté při
SŠ a ZŠ Beroun. Tato zapálená
čtenářka je nejen pravidelnou
návštěvnicí naší knihovny, ale
dochází k nám i se svými žáky
na pravidelné besedy. Ani to však

není všechno. Praktická škola
v Berouně je určena žákům se
speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o žáky se sníženou
úrovní rozumových schopností,
žáky s více vadami, kteří ukončili
povinnou školní docházku. V této
škole se jejich činnosti zaměřují
na přípravu pokrmů. Žáci jsou
velmi šikovní a dovedou připravit
i občerstvení pro veřejnost. Pod
vedením paní učitelky Nové proto
v minulém roce začali připravovat
pohoštění na akce knihovny. Jejich snažení tak dostává smysl, jejich šikovnost se šíří do povědomí
veřejnosti a snad i potenciálních
zaměstnavatelů. Ve snaze zviditelnit své žáky připravila paní učitelka Nová vlastními silami fotografickou výstavu, která byla k vidění
také v naší knihovně. A aby toho
nebylo málo, účastní se kulturních a vzdělávacích akcí pořáda-

V době deratizace
věnujte pozornost
svým mazlíčkům

A

Beroun nezapomíná!

V

úterý 25. února uplynulo 72
let od komunistického puče.
Únor 1948 bude navždy v našich
dějinách symbolem státního převratu v Československu, který vedl
od demokracie k totalitě, k připojení Československa k sovětskému
mocenskému bloku. Předznamenal
následný útlak značné části české
a slovenské společnosti, zahájil
soudní procesy a stal se příčinou
ekonomického úpadku země a obrovské emigrační vlny obyvatelstva.
Na historii nesmíme zapomínat,
abychom se z ní mohli poučit, vyvarovali se chyb a už je v budoucnu
neopakovali. Z tohoto důvodu se
Beroun připojil k dalším městům,
kde si pietní vzpomínkou veřejnost připomíná tuto temnou etapu
československé historie. Starostka
Soňa Chalupová položením kytice
u pamětní desky věnované obětem
komunistického režimu zároveň připomněla i politické procesy, které
rok 1948 odstartoval. n
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ž do 20. května bude v Berouně probíhat pravidelná jarní
deratizace. Ta spočívá v kladení
kapslí s účinnou látkou do míst
největšího výskytu hlodavců, tedy
zejména do děr na travnatých
plochách, do kanálů a silničních
vpustí.
V této době je velmi důležité,
aby majitelé domácích zvířat věnovali zvýšenou pozornost především psům, kočkám či fretkám
a nepouštěli je volně bez dohledu
na veřejná prostranství, protože
by mohli návnadu vyhrabat a pozřít.
Město ročně vynakládá na hubení hlodavců desítky tisíc korun
a díky pravidelnosti deratizací se
mu daří jejich populace stále snižovat. Další deratizace je plánována na podzimní měsíce. n

ných knihovnou. Toto symbolické
ocenění je tedy poděkováním nejen za věrnost naší knihovně, ale
i za oddanost jejím žákům.
Městská knihovna Beroun n

Vítání občánků
n Dne 5. 4. se dožívá 99 let paní
Miroslava Vydrová z Berouna. Přejeme Ti maminko lásku, pohodu,
spokojenost. Máme tě rádi. Syn
Jiří, dcery Mirka, Vlasta a Irena.
S přáním zdraví a štěstí se přidává i vedení města Beroun a redakce Radničního listu. n

Zubní pohotovost

n Čtenářem roku byla vyhlášena
Irena Nová.

n 4. a 5. 4. MUDr. Petra Davidová,
Beroun, Tř. Pol. vězňů 40,
tel.: 775 595 704
n 10. 4. MUDr. Martina Tomková,
Beroun, Větrná 984,
tel.: 774 117 578
n 11. 4. Nemocnice Hořovice,
Hořovice, K nemocnici 1106,
tel.: 311 559 652
n 12. a 13. 4. MUDr. Eva Trtková,
Králův Dvůr, Průmyslová 614,
tel.: 602 448 894
n 18. a 19. 4. MUDr. Richard Valta ml.,
Žebrák, Hradní 68,
tel.: 311 533 384
n 25. a 26. 4. MUDr. Magdalena
Třesohlavá, Lochovice 308,
tel.: 723 556 474
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 – 11:00 n

Nechceme rozkopaný Beroun, nutná je ale spolupráce
n Jak jsme veřejnost v minulém měsíci informovali, vedení města vyvíjí
maximální úsilí, aby pokládka optických kabelů v Berouně byla co nejoptimálnější. Zástupci radnice svolali schůzku s poskytovateli datových služeb,
na které řešili především synchronizaci kroků jednotlivých společností, aby
se zamezilo opakovanému rozkopávání berounských ulic. Navíc se trasy
pro optické kabely město snaží umístit především do míst, kde je v současnosti zpevněný povrch, jako jsou chodníky a komunikace. Beroun bohužel
jako další česká města má pod povrchem spleť nejrůznějších kabelů, potrubí a vedení, které zde byly položeny v uplynulých desetiletích. Často ale
vedou nezpevněnými částmi města, například parky či předzahrádkami,
a komplikují tak další výsadbu.
Město se proto nyní snaží tyto problémy eliminovat. Jak se ale ukázalo,
tento postup v některých případech komplikují představitelé společenství
vlastníků jednotek, tzv. SVJ. Ti jako majitelé pozemků kolem svých bytových domů si nechávají přípojky přivádět v různých místech. Proto město
nyní na představitele SVJ apeluje, aby postupovali stejně jako Beroun a pokládku kabelů ke svým nemovitostem vedli jednou trasou, nejlépe chodníkem ke vchodu do objektu, nikoli přes zeleň. n

Nová databáze ztracených a nalezených psů

N

a internetových stránkách
Státní veterinární správy byla
nově spuštěna aplikace „Databáze ztracených a nalezených psů“.
Sami občané, psí útulky nebo
městská policie mají tak možnost
na jednom místě sdílet informace
o nálezu nebo ztrátě psa. Aplikace
by měla dočasně částečně nahradit centrální registr psů, který má
vzniknout od roku 2022.
Nová databáze je k dispozici

na adrese: https://www.svscr.cz/
databaze-ztracenych-a-nalezenych-psu/.
Vložení informace o ztrátě/nálezu psa je velmi jednoduché prostřednictvím stručného formuláře, který je dostupný po stisknutí
nabídky „Přidat psa“. Ve formuláři je nutné specifikovat, zda se
jedná o ztrátu nebo nález psa,
uvést plemeno, stručný popis, datum ztráty či nálezu atd. Všechny

uvedené údaje mají za cíl propojit
majitele psa a případného nálezce.
Evidence ztracených a nalezených psů v databázi Státní veterinární zprávy je dobrovolná
a v žádném případě nenahrazuje
povinnost nálezce zvířete stanovenou zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, tj. oznámit
nález zvířete bez zbytečného odkladu obci. n
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 19. 2. 2020
RM bere na vědomí zápis č. 1/2020 z jednání Komise školské Rady města Beroun, které se konalo dne 20. 1. 2020 a Zprávu o činnosti komise za rok 2019.
RM souhlasí s tím, aby 2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova
1335 přijala na základě uzavřené darovací smlouvy účelově určený finanční dar
z charitativního projektu „Obědy pro děti“ od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. pro 3 žáky ve školním roce 2019/2020 ve výši 8 058 Kč a ukládá
vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit informovat ředitele této školy
o uděleném souhlasu s přijetím účelově určeného finančního daru.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi Střední odbornou školou
a Středním odborným učilištěm, Beroun – Hlinky a městem Beroun při zajišťování projektu Řemeslo má zlaté dno pro základní školy v Berouně v předloženém znění a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit
podpis Smlouvy o spolupráci na tento projekt s uvedenou školou.
RM souhlasí s poskytnutím Záštity města Beroun pro akci „Workshop zimního
řezu ovocných stromů a velký úklid Židovského hřbitova“, jejímž organizátorem
je Berounská zeleň, z. s. Akce se bude konat dne 14. 3. 2020 od 10:00. RM ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit zpracování a předání
záštity pro tuto akci.
RM souhlasí s konáním akce „Vinný košt v Berouně“, jejímž organizátorem je
Vinný Košt s. r. o. v termínu 17. 10. 2020 a s tím souvisejícím zrušením pravidelných trhů konaných tuto sobotu na Husově náměstí. RM souhlasí s poskytnutím Záštity města Beroun pro tuto akci a ukládá vedoucí odboru školství
a volnočasových aktivit zajistit zpracování a předání záštity.
RM souhlasí s poskytnutím Záštity města Beroun projektu „Kořeny osobností“, jehož organizátorem je Botanická zahrada hl. m. Prahy v termínu 1. 4.–30. 4. 2020
na Husově náměstí v prostorách před Pražskou bránou. RM ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit zpracování a předání záštity pro tento
projekt.
RM bere na vědomí zápis č. 1/2020 z jednání Komise pro sport a sportovní
dotace Rady města Beroun ze dne 27. 1. 2020 a Plán práce Komise pro sport
a sportovní dotace pro rok 2020 v předloženém znění.
RM souhlasí s návrhem Komise pro sport a sportovní dotace s poskytnutím dotací z rozpočtu města Beroun na sportovní činnost pro rok 2020 v celkové výši
4 999 900 Kč v předloženém znění a doporučuje ZM souhlasit s tímto návrhem.
RM ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit přípravu
a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM a v případě
schválení dotace ZM zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy s žádajícími subjekty a poskytnutí dotace na bankovní účet příjemců.
RM souhlasí s poskytnutím dotací z rozpočtu města Beroun na rok 2020 žádajícím subjektům, včetně uzavření veřejnoprávních smluv v předloženém znění.
RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím dotace z rozpočtu města Beroun
na rok 2020 žadateli Ing. Ondřeji Šnaidaufovi na akci Reprezentace města
na Světovém poháru amatérů v hokeji v Kanadě ve výši 10 000 Kč.
RM souhlasí s poskytnutím záštity starostky města Beroun nad akcí Hokejbal
proti drogám 2020, jejímž pořadatelem je SK Kelti 2008 z. s. a s poskytnutím
záštity města Beroun nad akcemi: VI. ročník RETRO CUP 2019 - hokejový turnaj
legend a Vodácký maraton na Berounce - 43. ročník a ukládá vedoucí odboru
školství a volnočasových aktivit zajistit přípravu a včasné předložení podkladů
k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM souhlasí s poskytnutí dotace z rozpočtu města Beroun ve výši 150 000 Kč
na akci „Berounský MTB Maraton“, jejímž pořadatelem je Kolo pro život, z. s.
a doporučuje ZM přijmout obdobné usnesení.
RM souhlasí s poskytnutím Záštity města Beroun nad akcí „Berounský MTB
Maraton“, konanou dne 8. 5. 2020 a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení
na jednání ZM a v případě schválení dotace ZM zajistit uzavření veřejnoprávní
smlouvy s žádajícím subjektem a poskytnutí dotace na bankovní účet příjemce
a zpracování a předání záštity.
RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv s uvedenými žadateli o dotace
na zájmovou činnost v roce 2020 a poskytnutím dotací a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit uzavření veřejnoprávních smluv a poskytnutí dotací subjektům, jimž byla tímto rozhodnutím RM přidělena dotace
na zájmovou činnost.

RM schvaluje návrh Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování
sociální služby – pečovatelské služby na rok 2020 uzavírané mezi Středočeským
krajem a Domovem penzionem pro důchodce Beroun v předloženém znění.
RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit ve spolupráci
s ředitelkou Domova penzionu pro důchodce Beroun uzavření této smlouvy.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o napojení a užívání vodovodní přípojky
mezi městem Beroun a uvedeným subjektem pro objekty: stavbu občanského
vybavení č. p. 1996, která je součástí pozemku p. č. st. 4394/2 a část prostor
v budově bez čp/če o výměře 32,725 m2, která je součástí pozemku p. č. st.
4394/1, vše v obci a k. ú. Beroun - Komunitní centrum 2, v předloženém znění.
RM ukládá vedoucímu odboru hospodářské správy zajištění uzavření Smlouvy
o napojení a užívání vodovodní přípojky dle tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Beroun jako půjčitelem a společností Berounská provozní s. r. o. jako vypůjčitelem v předloženém
znění a ukládá vedoucímu odboru hospodářské správy zajištění uzavření smlouvy o výpůjčce dle tohoto usnesení.
RM rozhoduje zadat přezkoumání hospodaření města Beroun za rok 2019 auditorovi a souhlasí s uzavřením Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření
s auditorskou společností TOP AUDIT BOHEMIA a. s. v předloženém znění za celkovou cenu 100 000 Kč vč. DPH. RM ukládá vedoucí finančního odboru zajistit
administraci související s uzavřením smlouvy.
RM souhlasí s převodem finančních prostředků Městského kulturního centra
Beroun, příspěvkové organizace města, z rezervního fondu do fondu investic
ve výši 200 000 Kč na nákup klimatizace do Holandského domu a ukládá vedoucí finančního odboru seznámit ředitele příspěvkové organizace s přijatým
usnesením města.
RM souhlasí s použitím loga města Beroun pro webové stránky spolku Berounská zeleň z. s. a ukládá vedoucí Kanceláře tajemníka informovat žadatele o souhlasu rady města.
RM bere na vědomí informaci o naplňování harmonogramu partnerských vztahů za rok 2019, schvaluje harmonogram partnerských vztahů města Beroun
na rok 2020 a ukládá vedoucí Kanceláře tajemníka zajistit koordinaci plnění
harmonogramu partnerských vztahů města Beroun na rok 2020.
RM bere na vědomí informaci o organizačním zajištění zájezdu pro seniory
do partnerského města Goslar a souhlasí s účastí doprovodných osob v uvedeném složení.
RM souhlasí s účastí navržených osob na sportovní akci „Nocna Dycha“ partnerského města Brzeg v uvedeném složení.
RM souhlasí s tím, aby dne 10. 3. 2020 byla na budově radnice vyvěšena tibetská
vlajka jako uctění památky krvavého potlačení protičínského povstání v Tibetu.
RM bere na vědomí návrh nejnutnějších úprav a potřeb části města - Jarov,
předložený Osadním výborem Jarov dne 27. 1. 2020.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 k pojistné smlouvě ze dne 27. 11. 2017
mezi městem Beroun a pojišťovnou Kooperativa, a. s., Vienna Insurance Group
v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění
realizace tohoto usnesení.
RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „Pražská brána oprava krovu“, 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 souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku
„Přístavba - Základní škola Beroun - Závodí, Komenského 249“ se zhotovitelem Sdružení ZŠ Beroun, jehož společníky jsou POHL cz, a. s. (správce) a METROSTAV a. s. (společník), podle předloženého návrhu, kterým se zužuje předmět
a snižuje cena díla a mění se termín ukončení prací. RM ukládá vedoucímu
odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
RM bere na vědomí informaci o průběhu probíhající realizace úprav venkovního
koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí pachtovní mezi městem
Beroun jako budoucím propachtovatelem a Berounskou sportovní, a. s. jako budoucím pachtýřem v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku
a investic zajistit realizaci tohoto usnesení.

RM bere na vědomí zápis č. 1 z jednání Komise pro cestovní ruch Rady města
Beroun ze dne 22. 1. 2020, schvaluje plán práce Komise pro cestovní ruch Rady
města Beroun na rok 2020 a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových
aktivit informovat členy Komise pro cestovní ruch Rady města Beroun o výsledku zasedání RM ze dne 19. 2. 2020.

RM souhlasí s uzavřením Dohody o vypořádání mezi městem Beroun, Středočeským krajem, městem Králův Dvůr jako objednateli a společností „Společnost Beroun“, která sdružuje následující společníky: SILNICE TOPOLANY a. s.,
VÁHOSTAV - SK, a. s. a PETROM STAVBY, a. s., jako dodavatelem podle předloženého návrhu a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění
tohoto usnesení.

RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Městského kulturního
centra Beroun s účinností od 1. 5. 2020 v radou města upraveném znění.

RM bere na vědomí zápis č. 1/2020 ze zasedání kontrolního výboru konaného
dne 12. 2. 2020.

www.mesto-beroun.cz
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Z usnesení Zastupitelstva města Beroun ze dne 19. 2. 2020
ZM bere na vědomí informace o plnění Programu prevence kriminality města
Beroun za rok 2019.
ZM schvaluje Program regenerace městské památkové zóny Beroun na období
2020 – 2023 v předloženém znění.
ZM bere na vědomí informaci Rady města Beroun o již proběhlých jednáních
s AVE CZ vedoucích ke zúžení rozsahu služeb a souhlasí s pokračováním dalších
jednání v této věci.
ZM bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Hostim konané dne
27. 11. 2019.
ZM bere na vědomí zánik členství paní Miluše Auředníkové v Osadním výboru Hostim ke dni 11. 11. 2019 a volí členku Osadního výboru Hostim Alici Zelenkovou.
ZM bere na vědomí zápis č. 1/2020 ze zasedání kontrolního výboru konaného
dne 12. 2. 2020.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 4. 3. 2020
RM bere na vědomí zánik mandátu členky Zastupitelstva města Beroun
MUDr. Kateřiny Táborské, volební strana NEZÁVISLÍ BEROUŇÁCI, ke dni
28. 2. 2020 a nastoupení náhradníka z kandidátní listiny téže volební strany
Radka Dolejše za člena Zastupitelstva města Beroun dnem 29. 2. 2020.
RM schvaluje účetní závěrku za účetní období roku 2019 Jungmannovy základní
školy, 2. základní školy a mateřské školy, Preislerova 1335, Základní školy Wagnerovo náměstí 458, Základní školy Komenského 249, Mateřské školy Sluníčko, Vladislava Vančury 1154, Mateřské školy Pod Homolkou 1601, Mateřské školy Tovární 44,
Mateřské školy Drašarova 1447 a Mateřské školy Vrchlického 63 a ukládá vedoucí
odboru školství a volnočasových aktivit informovat ředitele a ředitelky uvedených
příspěvkových organizací o schválení účetní závěrky jejich organizací za rok 2019.
RM souhlasí s rozdělením zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových
organizací ve školství města Beroun za rok 2019 do fondů dle předloženého
návrhu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s převodem finančních prostředků z rezervního do investičního fondu dle předloženého návrhu
a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit informovat ředitele
těchto příspěvkových organizací o přijatém usnesení.
RM souhlasí s přijetím věcných darů od umělců vystavujících v Městské galerii Beroun dle přiloženého seznamu a s uzavřením darovacích smluv s těmito
umělci. RM ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit vyhotovit
a zajistit podpisy darovacích smluv mezi umělci a městem Beroun a vedoucímu
odboru majetku a investic ukládá po uzavření darovacích smluv zařadit darovaná díla do majetku města Beroun.
RM bere na vědomí informaci o převzetí záštit v roce 2019 a doporučuje zastupitelstvu města přijmout obdobné usnesení.
RM bere na vědomí poskytnutí Záštity starostky města Beroun nad akcemi:
Kurzy Alfa a Beta, Promítej i Ty, Noc kostelů 2020, Připomínka Mistra Jana
Husa a Jeronýma Pražského a Festival Stánek míru, které pořádá Farní sbor
Českobratrské církve evangelické v Berouně, a ukládá vedoucí odboru školství
a volnočasových aktivit zajistit předání záštity nad uvedenými akcemi.
RM souhlasí s poskytnutím Záštity města Beroun nad akcí „Euro 2020“, jejímž pořadatelem je Sport Invest Marketing a. s., a která se uskuteční dne 28. 5. 2020
na Husově náměstí v Berouně. RM ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových
aktivit zajistit zpracování a předání záštity města Beroun nad akcí „Euro 2020“.
RM nesouhlasí s poskytnutím Záštity města Beroun nad projektem „Na kole
jen s přilbou“, jehož pořadatelem je Bezpečně na silnicích o. p. s. a který se
koná od 1. 4. 2020 do 31. 10. 2020. RM nesouhlasí s poskytnutím finančního
příspěvku na tuto akci a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
informovat žadatele o výsledku zasedání Rady města Beroun.
RM souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 10 000 Kč na financování
sportovního projektu „Na kole dětem“, jehož pořadatelem je NA KOLE DĚTEM nadační fond Josefa Zimovčáka, a s uzavřením darovací smlouvy mezi městem
Beroun jako dárcem a NA KOLE DĚTEM - nadačním fondem Josefa Zimovčáka jako obdarovaným, v předloženém znění. RM souhlasí s poskytnutím Záštity města Beroun nad tímto sportovním projektem, který se uskuteční dne
2. 6. 2020 na Husově náměstí v Berouně a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit zpracování a předání Záštity zmíněnému pořadateli.
RM bere na vědomí zápis č. 1 z jednání Komise zdravotnictví a sociálních věcí
konaného dne 11. 2. 2020.
RM bere na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Domov penzion
pro důchodce Beroun za rok 2019 a konstatuje, že Domov penzion pro důchodce Beroun kvalitním způsobem zajišťuje služby, pro které byl zřízen.
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RM jmenuje v souladu s vyhlášením konkursních řízení na obsazení vedoucího
pracovního místa ředitele Základní školy Beroun, Wagnerovo náměstí 458 a vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Vrchlického 63, Beroun, dle vyhlášky č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, ve znění pozdějších předpisů členy konkursních komisí v uvedeném
složení, souhlasí, aby v souladu s čl. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisí, ve znění pozdějších předpisů byla osobou přizvanou s hlasem poradním, která není členem konkursních komisí, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit, pověřuje funkcí tajemnice konkursních
komisí Mgr. Květuši Slavíkovou a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových
aktivit informovat jmenované členy konkursních komisí o rozhodnutí rady města
a zajistit stanovení termínu pro první zasedání konkursních komisí.
RM souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace v celkové výši 7 000 Kč
z rozpočtu města Beroun Českomoravské myslivecké jednotě, z. s., okresní myslivecký spolek Beroun na konání chovatelské přehlídky trofejí a soutěže pro
děti a mládež „Zlatá srnčí trofej“ a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí. RM ukládá vedoucí odboru životního prostředí zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
RM souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace v celkové výši 15 000 Kč
z rozpočtu města Beroun ZO ČSOP ROKYCANY na projekt „Zajištění péče o zraněné, nemocné či jinak handicapované volně žijící živočichy na území správního
obvodu města Beroun“, s místem realizace Záchranná stanice živočichů Rokycany, v roce 2020 a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
RM ukládá vedoucí odboru životního prostředí zajistit uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace.
RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemku p. č. 92/8 o nové výměře
27 m2 v k. ú. Jarov u Berouna z vlastnictví města Beroun do uvedeného SJM
za celkovou kupní cenu 17 420 Kč a za náklady s prodejem spojenými. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení
podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM doporučuje ZM nesouhlasit s prodejem části pozemku p. č. st. 249 v k. ú.
Beroun 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. 209/14 - zahrada 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 s pronájmem části pozemku p. č. 6820 v k. ú. Beroun o výměře
110 m2 a s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Beroun a uvedeným
nájemcem na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, za cenu 20 Kč/m2/
rok, s účinností od 1. 5. 2020. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajištění realizace tohoto usnesení.
RM nesouhlasí s pronájmem pozemku p. č. 209/8 v k. ú. Hostim u Berouna a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí zveřejněním záměru města prodat pozemek p. č. 2129/5 v k. ú.
Beroun a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto
usnesení.
RM nesouhlasí s pronájmem částí pozemku p. č. 2182/5 v k. ú. Beroun a souhlasí
se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. č. 2182/5 v k. ú. Beroun
podle předloženého zákresu, doporučuje ZM přijmout obdobné usnesení a ukládá
vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace těchto usnesení.
RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením „Dodatku č. 2 k plánovací smlouvě“ uzavřené dne 26. 6. 2014 se společností CHRYSBERON a. s. v souvislosti
s dokončením stavby Technické a dopravní infrastruktury Na Cibulce 2, Beroun-Závodí v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM souhlasí s fyzickou likvidací majetku a následným odepsáním z účetní evidence dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 17. 2. 2020 v pořizovacích cenách do 20 tisíc Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku
činí 33 112 Kč a zůstatková účetní cena je 0 Kč. RM doporučuje ZM odsouhlasit
fyzickou likvidaci majetku a následné odepsání z účetnictví dle návrhu Komise
pro likvidaci majetku ze dne 17. 2. 2020 v pořizovací ceně nad 20 tisíc Kč.
Pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí 333 389 Kč a zůstatková účetní
cena je 98 630 Kč. IV. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit
realizaci těchto usnesení a přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto
usnesení na jednání ZM.
RM bere na vědomí zápis č. 1/2020 z jednání Komise pro likvidaci majetku
konaného dne 17. 2. 2020.
RM bere na vědomí zápis č. 1/2020 z jednání Komise bytové konaného dne
12. 2. 2020 a předloženou novou žádost o nájem bytu ve vlastnictví města Beroun
včetně stanoviska Komise bytové Rady města Beroun.
RM bere na vědomí nové podmínky pro vydávání parkovacích karet pro parkování
u domu v Talichově ul. 767 včetně stanoviska Komise bytové Rady města Beroun.
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RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „Automatické parkovací zařízení pro kola Beroun“ a jmenuje pro výše uvedenou zakázku komisi
pro otevírání nabídek 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. 3 ke Smlouvě o poskytnutí služeb podpory a o ASP
(Aplication Service Providing) licenci programového vybavení DATACENTRUM 2 - MZDY,
PERSONALISTIKA ze dne 20. 12. 2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 12. 2015 a dodatku č. 2 ze dne 16. 3. 2018 se společností DATACENTRUM systems & consulting, a. s.
a ukládá vedoucí Kanceláře tajemníka zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s účastí navržených osob na kulturní akci „Slowo spod Krzyža“
partnerského města Brzeg v uvedeném složení.
RM bere na vědomí rezignaci Viktora Korčeka, Ph.D. na funkci předsedy Komise
pro cestovní ruch a jmenuje novým předsedou této komise Radka Dolejše.
Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady města s ohledem
na rozsah Radničního listu a z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů v platném znění. Úplná verze je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí v sekretariátu starostky
na Městském úřadě Beroun, Husovo nám. 68.

Využijte dotaci až 127 500 korun
na výměnu kotle na pevná paliva

S

tředočeský kraj pokračuje
v přijímání žádostí o dotaci
z Programu „Výměna zdrojů tepla
na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019
- 2023“. Jedná se o tzv. 3. Výzvu
na kotlíkové dotace. Alokace dotačního programu byla navýšena
o téměř 205 milionu korun.
Zákaz starých kotlů se blíží.
Využijte dotaci až 127 500 korun
a pořiďte si nový, úsporný kotel.
Provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy
bude v roce 2022 zakázán. Vyměňte svůj starý kotel a vyhnete se pokutě. Dotaci mohou využít vlastníci

rodinných domů na výměnu kotle
na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle CSN EN
303-5, za nový, ekologický zdroj
tepla. Žádosti o dotaci se podávají
elektronickou formou. Formulář
vyplníte v prostředí webového
prohlížeče. Pro otevření žádosti
použijte odkaz na webové stránce:
https://kotliky.kr-stredocesky.cz/
zadost.
Více informací: https://www.
kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu//kotlikove-dotace-2019-2023. n

ROZDĚLENÍ DOTACÍ NA VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE
žadatel

projekt

výše dotace

Jan Váňa

Sportovní den mládeže s TAJV

5 000,00 Kč

Miloslav Křesťan

VI. Ročník RETRO CUP 2019 - hokejový turnaj legend

LTC Beroun, z. s.

24. ročník Sportovní olympiády

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

Reprezentace města Beroun na SP a MS v roce 2020

30 000,00 Kč

SK Kelti 2008 z. s.

Hokejbal proti drogám 2020

25 000,00 Kč

Michal Kopecký

Reprezentace města v paddleboardingu

3 000,00 Kč

Ladislav Drda

10. ročník Tenisový Hokejka Cup

5 000,00 Kč

Zdeněk Růžička

Berounské války

Ondřej Šnaidauf

Reprezentace města na Světovém poháru amatérů v hokeji v Kanadě

10 000,00 Kč

Michal Szabó

Beroun Race

30 000,00 Kč

5 000,00 Kč

8 000,00 Kč

Super Kruháč rozhýbe berounské náměstí
Fotbalový turnaj v Goslaru

Český lev - Union Beroun, z. s.

5 000,00 Kč
20 000,00 Kč

Zimní turnaj ČLU Beroun (Memoriál Karla Abraháma)
Klub biatlonu Beroun, p. s.

20 000,00 Kč

8 000,00 Kč

Velká cena města Beroun v Target sprintu

40 000,00 Kč

Regionální závod v letním biatlonu

12 000,00 Kč

Zimní soustředění Volary 2020

5 000,00 Kč

Berounská vzduchovka 2020

5 000,00 Kč

TJ Lokomotiva Beroun z. s

Vodácký maraton na Berounce - 43. ročník

Bar Bar Billiard Beroun, z. s.

1. Liga Teamy, Republikové turnaje jednotlivců

Charita Beroun

IV. Charitativní běh Berounem

40 000,00 Kč
2 000,00 Kč
15 000,00 Kč

ROZDĚLENÍ DOTACÍ NA ZÁJMOVOU ČINNOST
žadatel

projekt

výše dotace

Nadační fond GAUDEAMUS

XXIX. ročník Dějepisné soutěže studentů gymnázií 26. 11. 2020

DDM Beroun, příspěvková organizace

Celoroční aktivity ve spolupráci s městem Beroun

20 000,00 Kč

Pionýrská skupina Beroun - Závodí - Pionýr, z. s.

Jarní prázdniny na horách - zimní tábor (2x) 8. 2.–15. 2. 2020

10 000,00 Kč

Rodinné centrum Slunečnice, z. ú.

Celoroční projekt „Cvičení nás baví, veselí jsme i zdraví“

15 000,00 Kč

Školní sportovní klub při 2. ZŠ Beroun,
Preislerova 1335

Příměstský sportovní tábor

15 000,00 Kč

Křesťanský klub Beroun, z. s.

Vytváříme rodinu - výtvarné a rukodělné aktivity pro děti z rodin ohrožených
sociálním vyloučením“ konaný v období 1. 1.–30. 6. 2020

10 000,00 Kč

Základní kynologická organizace Beroun č. 260

Celoroční aktivita „Výcvik a výchova psů“

15 000,00 Kč

Mladí ochránci přírody, z. s. Trilobit

Práce s dětmi/Den dětí

Petr Novák

Celoroční projekt - Cestovatelské večery v Berouně

10 000,00 Kč

Charita Beroun

Ples Dobré vůle Charity Beroun, který se bude konat 21. 11. 2020

10 000,00 Kč

www.mesto-beroun.cz

5 000,00 Kč

5 000,00 Kč
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Nabídka letních pobytových a příměstských táborů
Action Camp

Eragon

Termín: 27. 7.–31. 7.
Místo konání: DDM Beroun
Cena: 2 200 Kč
Kontakt:
oskar.burian@ddmberoun.cz

Termín: 27. 7.–31. 7.
Místo konání: RC Slunečnice Beroun
Cena: 2 400 Kč
Kontakt: 603 141 700,
www.rcslunecnice.cz

Příměstský tábor Action camp, je zaměřený pro všechny děti, které mají
rády pohyb. Na Action campu si osahají základy parkouru, streetworkoutu,
jízdy na longboardu a howerboardu.
Budeme hrát míčové hry a v neposlední řadě si užijeme výlety zaměřené
na různé outdoorové aktivity.

S Eragonem a Safirou budeme zdolávat nebezpečné situace za moudrého vedení Irči Baxové a Kuby
Horného.

Cesta do pravěku
Termín: 7. 7.–10. 7.
Místo konání: RC Slunečnice Beroun
Cena: 2 400 Kč
Kontakt: 603 141 700,
www.rcslunecnice.cz
Příměstský tábor, na kterém se děti
dozví, jak to bylo v pravěku. Na děti
bude čekat bohatý program, jídlo,
materiál, jízdné a další.
Cesta kolem světa
Termín: 17. 8.–21. 8.
Místo konání: RC Slunečnice Beroun
Cena: 2 400 Kč
Kontakt: 603 141 700,
www.rcslunecnice.cz
Na cestě kolem světa budeme plnit
zajímavé úkoly a překonávat nelehké překážky.
Cesta kolem světa za 5 dní
– jak se žije v jiných krajinách
Termín: 17. 8.–1. 8.
Místo konání: Lesní klub Studánka
Cena: 2 200 Kč
Kontakt: lsms.beroun@gmail.com,
tel.: 777 216 096
Celotýdenní aktivity, které děti seznámí s kulturami jiných zemí. Zkusíme
v 5 dnech procestovat celý svět, každý den jiná země. Každý den zažijeme jiné kulturní zvyky, ochutnáme
cizí jídlo a poslechneme si jiné řeči.
Pokud mají vaše děti rády převleky,
je to tábor pro ně! Můžou se totiž
obléknout do tradičních šatů.
English Summer Camp
with Jimmy Bozeman
Termín: 27. 7.–31. 7.
Místo konání: Nižbor
Cena: 3 000 Kč
Kontakt: martinabozemanova@
seznam.cz, tel.: 605 505 254
Příměstský tábor s angličtinou pro
školní děti 1. - 6- třída a šikovné
předškoláky. Na děti se těší 3 lektoři
- rodilí mluvčí, kteří budou děti provázet všemi táborovými činnostmi.
Výuka angličtiny na našem táboře
je především zábava. Děti prožijí
5 dní v anglickém prostředí. Hlavním cílem je, aby po celý pobyt co
nejvíce slyšely a snažily se používat
anglický jazyk.

www.mesto-beroun.cz

Harry Potter
Termín: 20. 7.–24. 7.
Místo konání: Studio KaLa Beroun
Cena: 2 450 Kč
Kontakt: info@studio-kala.cz,
tel.: 728 337 338
V letní škole čar a kouzel v Bradavické
Kale počítáme se studijním místem
pro vás. Zveme všechny kouzelníky,
co mají pro strach uděláno a jen tak
se nezaleknou na týden k nám.
Harry Potter a Lexikon kouzel
Termín: 1. 8.–15. 8.
Místo konání: Čimelice
Cena: 4 300 Kč
Kontakt: tabor@ddmberoun.cz
Vnořte se do světa čar a kouzel,
do světa, který má svá vlastní pravidla, a kde je umění magie povinností. Společně si osvojíme různé
kouzelnické dovednosti. Tábor se
uskuteční v chatičkové táborové
základně. Pro děti je připraven zajímavý tematický program s hrami,
soutěžemi, výlety a dalšími outdoorovými aktivitami. Doprava tam
i zpět je vlastní.
Honba za pokladem
Termín: 3. 8.–7. 8.
Místo konání: Studio KaLa Beroun
Cena: 2 450 Kč
Kontakt: info@studio-kala.cz,
tel.: 728 337 338
Vydejte se s námi za dobrodružstvím, kde budeme hledat ukrytý
poklad. Čekají nás hry, tvoření
a spousta úkolů, které povedou
právě ke zmiňovanému pokladu.
Hrátky s angličtinou
Termín: 7. 7.–10. 7.
Místo konání: Studio KaLa Beroun
Cena: 1 960 Kč
Kontakt: info@studio-kala.cz,
tel.: 728 337 338
Pojďte si s námi pohrát se slovíčky a objevit kouzlo angličtiny. Seznámíme se s anglicky mluvícími
zeměmi. Budeme hrát spoustu zajímavých her a dozvíme se mnoho
nového. Věř, že tě to bude bavit!
Hurá na objevy
Termín: 20. 7.–24. 7.
Místo konání: DDM Beroun
Cena: 2 200 Kč
Kontakt:
eliska.binkova@ddmberoun.cz

Rádi objevujete nové věci? Tak to
je příměstský tábor Hurá na objevy
ta správná volba. Budeme dělat zajímavé chemické i fyzikální pokusy
a objevovat neobjevené. V rámci
jednodenních výletů se podíváme
na zajímavá místa, a hlavně si všichni společně užijeme spoustu zábavy.
Indiánsky tábor
– ŠKOLA MALÉHO STROMU
Termín: 17. 8.–21. 8.
Místo konání: Lesní klub Studánka
Cena: 2 200 Kč
Kontakt: lsms.beroun@gmail.com,
tel.: 777 216 096
Každý den se budeme inspirovat příběhy malého indiánského chlapce
z kmene Čerokí, které prožíval v lese,
u potůčku, s hvězdami, se stromy
a učil se chápat a vnímat přírodu
kolem sebe jako učitele a přítele.
Jógínci a deskohraní
Termín: 13. 7.–17. 7.
Místo konání: Plzeňská 122, Beroun
Cena: 2 900 Kč
Kontakt: www.myslichytre.cz,
tel.: 725 932 763
Příměstský tábor pro děti ve věku 6-15
let, v centru Berouna a jeho okolí. Den
začneme jógou a pak se ponoříme
do deskovek. Jednu společně také vytvoříme.
LES A FOREST
- lesní angličtina všemi smysly
Termín: 20. 7.–24. 7.
Místo konání: Lesní klub Studánka
Cena: 2 200 Kč
Kontakt: lsms.beroun@gmail.com,
tel.: 777 216 096
S angličtinou se budeme seznamovat
přes přírodu a její nekonečnou nabídku. Budeme ji prožívat dotekem, zvukem, vůní, barvami přírody a taky si
na ní pořádně pochutnáme. Hry, říkanky a rituály nám pomohou si celostně
osvojit základy anglického jazyka.
Letem zvířecím světem
Termín: 17. 8.–21. 8.
Místo konání: DDM Beroun
Cena: 2 200 Kč
Kontakt:
ddmberoun@ddmberoun.cz
Tábor je pro všechny malé milovníky
zvířat, kteří se zajímají o život v jejich
světě. Společně se dozvíme, jak se
o jaké zvířátko starat. Budeme hrát
zvířecí hry a soutěže a mimo jiné se
podíváme i do ZOO. V rámci tábora
budou pořádány hry, soutěže, výlety
a mnoho dalších zajímavých aktivit.
Přesný program tábora se dozvíte
vždy v týdnu před jeho konáním.
Letní příměstské tábory v Loděnici
Termín: 6. 7.–10. 7. , 13. 7.–17. 7. ,
20. 7.–24. 7. , 27. 7.–31. 7. ,
3. 8.–7. 8. , 10. 8.–14. 8. ,
17. 8.–21. 8. , 24. 8.–28. 8.

Místo konání: Loděnice
Cena: 1 000 – 1 800 Kč
Kontakt: svatojanci@email.cz,
tel.: 792 229 210
Po celé prázdniny můžete využít nabídku příměstských táborů, kterou
pořádají Svatojánci. Tématická zaměření a názvy jednotlivých turnusů: Paralelní vesmír, Lesní olympiáda, Zlatý
český ručičky, Sám sobě vedoucím,
Ve zdravém těle zdravý duch, Začarujeme se do pohádky, Nejlepší přítel
člověka, Co Čech, to muzikant.
Letní škola bruslení
Termín: 17. 8.–21. 8.
Místo konání: Zimní stadion Beroun
Kontakt: info@krasoberoun.cz,
tel.: 606 132 153
TJ Kraso Beroun pořádá pro zájemce letní školu bruslení formou příměstského tábora.
Letopisy Narnie
- lev, čarodějnice a skříň
Termín: 2. 8.–15. 8.
Místo konání: Lubě u Černé Hory
Cena: 3 800 Kč
Kontakt: kasik.zdenek@seznam.cz,
tel.: 607 585 562
Kvalifikovaní vedoucí a zdravotník,
pojištění, kvalitní kuchař, 5x denně
jídlo, koupání, teplá voda ve sprchách, krásné údolí s potokem, les,
sportovní a logické hry, zábava, táboráky, výlety po okolí apod. dvoulůžkové stany s podsadami a podlážkou, zastřešená jídelna.
Na pirátské Fregatě
Termín: 24. 8.–28. 8.
Místo konání: RC Slunečnice Beroun
Cena: 2 400 Kč
Kontakt: 603 141 700,
www.rcslunecnice.cz
Přidej se k dobrodružné plavbě a objevuj nové druhy z říše fauny a flory.
Piráti od Berounky
Termín: 27. 7.–31. 7.
Místo konání: Studio KaLa Beroun
Cena: 2 450 Kč
Kontakt: info@studio-kala.cz,
tel.: 728 337 338
Vydejte se s námi za dobrodružstvím, které prožívali piráti. Budeme
se plavit po moři, lovit ryby, vymýšlet pomůcky k přežití na pustém ostrově a hrát spoustu odvážných her.
Pověsti a báje berounského kraje
Termín: 13. 7.–17. 7.
Místo konání: Studio KaLa Beroun
Cena: 2 450 Kč
Kontakt: info@studio-kala.cz,
tel.: 728 337 338
Vydáme se na výpravy do okolí Berouna, na výlet kolem řeky, na okolní kopce a do nejbližších skal.
Prozkoumáme, co je za humny, abychom věděli, kde bydlíme.
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Budeme si vyprávět báje a pověsti,
které se týkají našeho města a posbíráme i nějaké kešky.
Prázdniny se psem
Termín: 13. 7.–17. 7.
Místo konání: Lesní klub Studánka
Cena: 2 200 Kč
Kontakt: lsms.beroun@gmail.com,
tel.: 777 216 096
Našim cílem je v dětech podpořit
lásku k přírodě, k zvířatům, k pohybovým aktivitám a rozvíjení
kreativity, zručnosti, odpovědnosti
a týmové práce. Na děti bude čekat setkání s živým psem, povídání
o tom, jak se o pejska starat, ukázka výcviku psů, seznámení s chováním psa a bezpečné chování ke psu.
Pro zdraví 21 z.ú.
– příměstské tábory
Termín: 13. 7.–17. 7. , 20. 7.–24. 7. ,
17. 8.–21. 8.
Místo konání: Havlíčkova 8, Beroun
Cena: 2 000 Kč
Kontakt:
www.prozdravi21.cz/tabory
Tábory jsou inspirovány konceptem
monomýtu Cesty hrdiny J. Campbella, která začíná v hrdinově běžném
životě, ale vede do světa neznámého,
neobyčejného. Hrdina opouští bezpečí domova, aby splnil úkol či dosáhl
cíle. Na své cestě se setkává s řadou
výzev a překážek, ale také potkává
průvodce a pomocníky a objevuje své
skryté síly. Po zvládnutí úkolu získává
poklad, po kterém touží.
Příměstské tábory v Hýskově
Termín: 20. 7.–24. 7. a 17. 8.–21. 8.
Místo konání: Centrum
Františka Nepila v Hýskově
Cena: 1 950 Kč
Kontakt: rerichova@atlas.cz,
fandafandidetem@email.cz,
tel.: 732 831 828
Chcete zažít během letních prázdnin
spoustu zábavy? Rádi sportujete
a učíte se novým věcem? Připravili
jsme pro vás celotáborovou hru – Putování s žirafákem Fandou. Budeme
sportovat, vyrábět, hrát hry, učit se
anglicky a to vše zábavnou formou.
Příměstský tábor in-line bruslení
Termín: 29. 6.–3. 7. , 13. 7.–17. 7.
Místo konání: Beroun
Cena: 2 300 Kč
Kontakt: smiovskam@gmail.com,
tel: 775 073 134
Příměstský tábor plný pohybu
mimo jiné naučí nebo zdokonalí
vaše děti v in-line bruslení.
Příměstský tábor Nižbor
Termín: 6. 7.–10. 7.
(nástup možný až 7. 7.)
Místo konání: táborová základna
nad Nižborem
Cena: 2 500 Kč (v případě nástupu
7. 7. cena 2 200 Kč)
Kontakt: ds.custer@seznam.cz,
tel.: 605 475 267

www.mesto-beroun.cz

Budeme se učit zálesácké dovednosti, orientovat se v přírodě, hrát hry
a soutěže, chodit na průzkumné výpravy, vyrábět z přírodních materiálů a spoustu dalšího. Nudit se určitě
nebudeme. Tábor připravuje a o táborníky se bude starat dlouholetý
vedoucí turistického oddílu mládeže
BOBR Beroun Daniel Sklenář a další
zkušení vedoucí a instruktoři.

Ronja, dcera loupežníka

Příměstský tábor s ENGLISHstay

Sportovní příměstský tábor
s angličtinou

Termín: 24. – 28. 8.
Místo konání: Caravan Camp
Valek, Chrustenice u Loděnice
Cena: 3 099 Kč
Kontakt: Luci@englishstay.cz,
tel.: 605 430 266
Na děti čeká každý den 8 hodin angličtiny zábavnou formou her s rodilými mluvčími angličtiny, vhodné pro
všechny děti. Zajištěn ohyb na čerstvém vzduchu, koupání v areálu
kempu v případě příznivého počasí,
hezké a čisté prostředí, zázemí v případě špatného počasí. Chybět nebudou hry, soutěže a výlety po okolí.
Jídlo a pitný režim v ceně.
Příměstský tábor
– Svatojánská kolej
Termín: 6. 7.–10. 7. , 13. 7.–17. 7. ,
20. 7.–24. 7. , 24. 8.–28. 8.
Místo konání: Svatý Jan pod Skalou
Cena: 1 800 Kč
Kontakt: tel.: 739 220 751
Svatojánská kolej pořádá příměstské
tábory pro děti předškolního a mladšího Celodenní stravu a pitný režim
zajišťuje školní jídelna. Zázemí a bezpečnost zajišťuje personál školy. Tématické týdny: staré české báje a pověsti,
piráti, záhada svatojánské noci a pravěk. Více na www.svatojanskakolej.cz
Příměstský tábor – toulky
přírodou, zážitky a herní aktivity
Termín: 13. – 17. 7. , 10. – 14. 8. ,
17. – 21. 8.
Místo konání: Turistická základna
TJ Lokomotiva Beroun
Cena: 2 600 Kč
Kontakt: jitkahurkova@seznam.cz,
tel.: 721 555 964
Určeno pro dětí ve věku od 7 do 10
let. V ceně je zahrnutý pronájem
základny, program, vstupy a jízdné,
stravování, pitný režim a další.
Příroda – zázrak nebo věda
Termín: 27. 7.–31. 7.
Místo konání: Lesní klub Studánka
Cena: 2 200 Kč
Kontakt: lsms.beroun@gmail.com,
tel.: 777 216 096
Příroda jako věda nebo zázrak? Vydejte se s námi na dobrodružnou
výpravu za zázraky přírody. Budeme je hledat, zkoumat všemi smysly, v pokusech a aktivitách nacházet
odpovědi na všechny vaše otázky.
Naučíme se předpovídat počasí, orientovat se v prostoru, vyrábět přírodní barvy, mýdla, rozdělat oheň
bez sirek a spoustu dalšího.

Termín: 13. 7.–17. 7.
Místo konání: RC Slunečnice Beroun
Cena: 2 400 Kč
Kontakt: 603 141 700,
www.rcslunecnice.cz
Do medvědí jeskyně za Ronjou
a Borkem se vypravíte s Irčou Baxovou a Bětkou Schlochterovou.

Termín: 6. 7.–10. 7. , 13. 7.–17. 7. ,
20. 7.–24. 7. , 27. 7.–31. 7. ,
3. 8.–7. 8. , 10. 8.–14. 8. ,
17. 8.–21. 8. , 24. 8.–28. 8.
Místo konání: Sportcentrum Eden
Beroun
Cena: 2 790 Kč
Kontakt: www.sporteden.cz,
tel.: 724 774 353
Tábor bude zaměřen na rozvoj tělesné aktivity, děti budou využívat
sportovišť sportovního centra Eden,
jako je tenis, badminoton, golf, lukostřelba, crazygolf, odbíjená a další. Zároveň budou zábavnou formou rozvíjet své znalosti angličtiny.
Skřítkové – lesní, luční, domácí
a neposedové
Termín: 10. 8.–14. 8.
Místo konání: Lesní klub Studánka
Cena: 2 200 Kč
Kontakt: lsms.beroun@gmail.com,
tel.: 777 216 096
Tábor bude zaměřen na čtení a povídání si o skřítcích všeho druhu, tvořivé dílničky, vyrábění skřítka, vyrábění minizahrádky, kde bude následně
skřítek bydlet. Skřítky budeme i malovat, půjdeme se podívat do lesa,
kde postavíme skřítkům domečky,
a poslední táborový den bude uspořádán skřítkovský karneval.
Stezka zlatokopů
Termín: 3. 8.–7. 8.
Místo konání: RC Slunečnice Beroun
Cena: 2 400 Kč
Kontakt: 603 141 700,
www.rcslunecnice.cz
Za zlatokopy se vydáte s Petrou Novotnou Pšeničkovou a Emou Joudalovou.
Tajný život mazlíčků
Termín: 20. 7.–24. 7.
Místo konání: RC Slunečnice Beroun
Cena: 2 400 Kč
Kontakt: tel.: 603 141 700,
www.rcslunecnice.cz
Dobrodružství začíná, když se ztratí
pes Max, dokážete ho společně se
Simonou Dupačovou a Barborou
Kostinovou najít a vrátit domů?
Tenis a horská kola
Raspenava 2020
Termín: 26. 7.–2. 8.
Místo konání: Raspenava
v Jizerských horách
Cena: 5 990 Kč
Kontakt: j.drizdal@seznam.cz,
tel.: 732 360 369

Pobytové sportovní soustředění se
zaměřením na tenis, výlety na kole
a sportovní hry.
Toulavé boty
Termín: 27. 7.–1. 8.
Místo konání: Plzeňská 122, Beroun
Cena: 2 400 Kč
Kontakt: www.myslichytre.cz,
tel.: 725 932 763
Příměstský tábor pro děti ve věku
6-15 let. Vyrazíme do přírody v okolí Berouna, budeme hodně chodit,
ale taky se koupat v řece a odpočívat v lese a na loukách. Cestou si
zahrajeme nejrůznější hry a budeme poznávat přírodu kolem nás.
Vyrážíme ven za každého počasí,
pevný tábor budeme mít v centru
Berouna.
Týdenní kurz výuky plavání
Termín: 13. 7.–17. 7.
a 24. 8.–28. 8.
Místo konání: Městský plavecký
areál Tipsport Laguna
Kontakt:
BlankaBerdychova@seznam.cz
Kurzy jsou určeny pro děti od 5
let – neplavce a „poloplavce“. Více
informací naleznete na webových
stránkách www.plavaniberoun.cz.
Tajemství přírody
Termín: 7. 7.–10. 7.
Místo konání: DDM Beroun
Cena: 1 800 Kč
Kontakt:
marketa.zupkova@ddmberoun.cz
Příroda skrývá mnoho pokladů, které nás zavedou na zajímavá místa
v okolí. Pojďme společně nahlédnout pod listí, mechy a kapradí.
Umělci v přírodě
- barvy a zvuky přírody
Termín: 27. 7.–31. 7.
Místo konání: Lesní klub Studánka
Cena: 2 200 Kč
Kontakt: lsms.beroun@gmail.com,
tel.: 777 216 096
Nekonečná paleta barev a symfonie
zvuků, to může nabídnout jenom
příroda. Příroda jako ateliér plný
inspirací, kde naše fantazie jenom
pokvete a tvořivost poletí. Budeme
malovat, tvořit z přírodním, poslouchat les a zpěv ptáků a pak hudbou
a zpěvem se připojíme do této lesní
harmonie.
Vědci v přírodě - expedice do světa
zázraků přírody
Termín: 13. 7.–17. 7.
Místo konání: Lesní klub Studánka
Cena: 2 200 Kč
Kontakt: lsms.beroun@gmail.com,
tel.: 777 216 096
Populární tábor o vědě a s přírodou. Proč padá z oblaků déšť? A co
to jsou oblaka? Proč fouká vítr a listí padá ze stromů? Jak vzniká duha
a proč voní květ? Každý den objevíme odpovědi ne tajemství přírody,
jejich proměn a jejich zákonitostí.
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Vědecká detektivka
Termín: 10. 8.–14. 8.
Místo konání: RC Slunečnice
Beroun
Cena: 2 400 Kč
Kontakt: 603 141 700,
www.rcslunecnice.cz
Každý den budeme experimentovat, poznávat chemické a fyzikální
vlastnosti okolního světa.

Jiří Slíva – Humor v grafice

S

e svojí tvorbou se v dubnu
představí v Městské galerii Jiří
Slíva. Tento známý český výtvarník
a básník najde jistě mnoho obdivovatelů mezi návštěvníky všech
generací.
Jiří Slíva má za sebou řadu samostatných výstav doma i ve světě.

Vlčí stezka
– velké lesní dobrodružství
Termín: 20. 7.–24. 7.
Místo konání: Lesní klub Studánka
Cena: 2 200 Kč
Kontakt: lsms.beroun@gmail.com,
tel.: 777 216 096
Dobrodružství pro kluky a holky, co
mají vítr za zády a odvahu v srdci.
Les nás toho může hodně naučit.
Stromy nám napoví, kudy vede cesta hluboko do jeho tajů. Budeme
poznávat, jak žije les, jeho zvuky,
vůně, stopy, tajemná místa. Naučíme se jak v něm být, hrát si, ale ho
i chránit.
Výlet do vesmíru
Termín: 17. 8.–21. 8.
Místo konání: Studio KaLa Beroun
Cena: 2 450 Kč
Kontakt: info@studio-kala.cz,
tel.: 728 337 338
Seznámíme se se sluneční soustavou, souhvězdími, kometami,
černými dírami, hvězdnými trpaslíky i obry či vzdálenými galaxiemi,
abychom našli každý svou hvězdu
a v pořádku se vrátili zpět na planetu Zemi. Tvoření, hry, dobrodružství objevování, pohyb na čerstvém
vzduchu.

Vyšlo mu také hodně samostatných
knih a přes dvě desítky dalších ilustroval. Ukázky jsou z jeho poslední
knihy Vino fatale. Krásné jsou také
verše pro děti, které psával pro oblíbený časopis Mateřídouška.
Píše písňové texty, básničky,
aforismy. Vše má společného jmenovatele – jemný gentlemanský
humor, kterého dnes není dost.
Jeho humor je postaven na paradoxu – staví běžné a seriózní náměty
do nečekaných kontrastů.
S ohledem na opatření vlády
není zřejmé, kdy se bude konat vernisáž výstavy. Proto sledujte webové
stránky www.mkcberoun.cz. (jf) n

Akce Hrou proti AIDS má několikaletou tradici

V

týdnu od 2. 3. do 6. 3. proběhl již tradiční interaktivní
program Hrou proti AIDS, který je
určen pro žáky osmých a devátých
tříd základních škol. Celkem bylo
s problematikou seznámeno 12 tříd
o celkovém počtu 211 žáků. Žáci se
na stanovištích seznámili s tématy:
Cesty přenosu viru, zábrana nechtěného těhotenství, pohlavně přenosné
choroby, život s HIV/AIDS a mnoha

dalšími zajímavými oblastmi. Všichni žáci základních škol hodnotili
akci velmi kladně. S řadou témat
i termínů se některé děti setkaly vůbec poprvé. Stejně pozitivně chválí
celý projekt a jeho průběh učitelé,
kteří žáky na projekt doprovázeli.
Akce se těší již řadu let velké oblibě. Město Beroun přispělo na akci
finanční částkou 5 000 Kč.
Markéta Prošková n

Výtvarný příměstský tábor
Termín: 18. 7.–17. 7.
Místo konání: DDM Beroun
Cena: 2 200 Kč
Kontakt:
daniela.dolezalova@ddmberoun.cz
Máš rád kreslení, malování a tvoření? Připravili jsme výtvarný týden
přímo pro tebe! Budeme si zkoušet
různé umělecké techniky jako je
linoryt, smaltování či suchá jehla a samozřejmě kresba a malba.
Pojedeme se inspirovat do galerií,
kde na nás bude čekat připravený
program. Užijeme si také tvoření a malování v přírodě spojené
s hrami. Domů si odneseš nejen
svá výtvarná díla, ale i spoustu zkušeností a zážitků se svými novými
kamarády.
Za zvířátky kolem světa
Termín: 10. 8.–14. 8.
Místo konání: Studio KaLa Beroun
Cena: 2 450 Kč
Vstupte do Zvířecí říše a poznejte
živočichy planety Země! Každou
tematickou oblast, bude doplňovat
otázka nebo úkol. Čeká nás spousta
zábavy a zajímavostí.

www.mesto-beroun.cz

Berounské fotoJezinky:

NEZŘETELNĚ

P

rolínání světů. Svět, ve kterém žijeme (a nazýváme jej
realitou) a svět ’za’. Zobrazované
a zrcadlené. Kde se hranice mezi
těmito světy nachází? Berounské
fotoJezinky jsou si jisté jen tím, že
je velmi nezřetelná. Jak toto téma
společně uchopily, můžete vidět
v galerii Holandský dům.
Irena Bucharová, která je
momentálně pod vlivem hnutí
UNFOCUSED, představí na výstavě auto/portréty, architekturu
i fotografie abstraktní. Jana Skořepová, která představí převážně
abstraktní fotografie, se ve své
fotografické tvorbě prolínání
světů v minulosti již věnovala.
Pro Alenu Šustrovou, která se
věnuje převážně fotografování
hudby a divadla, je toto téma výzvou a velkou neznámou.
Vernisáž výstavy je plánována
na pondělí 27. dubna v 17:30.
Zda opravdu proběhne, není momentálně vůbec jisté. Je možné,
že v době plánovaného zahájení
výstavy budou ještě platit krizová opatření vlády. Výstava by tak
byla zpřístupněna bez vernisáže
hned po jejich ukončení.
K výstavě paní Adamíkové:
V případě, že v době plánovaného konání výstavy dojde ke zrušení krizových opatření, může být
výstava (bez vernisáže) na zbylou
dobu konání zpřístupněna. Sledujte aktuální informace www.
mkcberoun.cz a facebook. n

Masopust v podání berounských školáků

Ž

áci z prvního stupně Jungmannovy základní
školy v Berouně se v pátek do školy určitě
moc těšili. Nečekaly je žádné diktáty ani písemné
práce, ale naopak sousta zábavy. Celý den se totiž školáci svými učitelkami věnovali masopustu.
S nápadem na tuto akci přišli žáci z parlamentu
prvního stupně.
„Do masopustního veselí se pustily všechny
děti od prvních do pátých tříd. Se svými učitelkami si nejprve ve třídách připravily masky, zároveň
se dozvěděly něco o samotných oslavách masopustu. V deset hodin se pak masopustní průvod
vydal na Husovo náměstí, kde na žáky čekaly
drobné úkoly a sladké odměny,“ popsala průběh
páteční akce zástupkyně ředitele Eva Chlumská.

Jungmannova základní škola pořádala poprvé
Masopust v loňském roce a díky velkému nadšení
dětí tak odstartovala novou, příjemnou tradici. n
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Naty Nováková z LTC Beroun získala
3. místo v Mladé Boleslavi

V

e dnech 15.–16. 2. 2020 se hrál
tenisový turnaj starších žákyň
v Mladé Boleslavi. Nathalie Nováko-

vá v prvním kole vyhrála hladce nad
Lindou Procházkovou, ze Severočeské sportovní, 6:2, 6:1. Druhé kolo již
bylo těžší, v prvním setu vedla 4:0,
ale po ohromném boji prohrála první set 4:6, ve druhém setu bojovaly
hráčky o každý bod, Naty hrála skvěle, tak vyhrála druhý set 6:4. Třetí set
se hrál super-tiebreak kde již byla
suverénní a vyhrála 10:3.
V neděli v semifinále pak Naty
nestačila na pozdější vítězku turnaje
Elišku Nýdrlovou z TK Hovorčovice. Prohrála 1:6, 0:6. I přes prohru
měla velkou radost, protože poprvé
v kategorii starších žákyň dokázala
postoupit do semifinále. (mn) n

Stejskalová přivezla z Lanškrouna stříbro

S

ezóna OCR začala zimními závody. Berounská Barbora Stejskalová se zúčastnila dvou zimních

závodů v OCR. Prvním byl Excalibur race na Kladně. Závodníci
běhali v prostorech dolu Mayrau,
kde si zazávodili na rychlé a krátké
trati na 4,5 km, takže každá chyba
na překážce a trest stály drahocenné minuty. Barbora bohužel nedala oštěp a tratí se, dle jejich slov,
protrápila a odváží si nepopulární
4. místo mezi ženami.
Druhý závod zvolila Gladiator
race v Lanškrouně. Krásná trasa
v přírodě mezi rybníky měřila celkem 7 km a Barbora jí absolvovala v kategorii race mix a odváží si
2. místo. (bs) n

n Úspěšní berounští plavci (zleva) M. Palata, Z. Křížová, M. Hončík

Plavci bojovali na Velké ceně Slovenska

V

e dnech 6. – 8. března se
v Bratislavě konala Velká
cena Slovenska, která byla pro
některé závodníky kvalifikačním
závodem na Olympijské hry 2020
Tokyo. Kromě juniorské reprezentace ČR a oddílů z České republiky se na závody sjeli závodníci
z Rakouska, Azerbaijanu, Brazilie,
Maďarska, Kyrgyzstanu, Kosova,
Libanonu a mnoha dalších zemí.
Mezi juniorskými reprezentanty
ČR byli i dva plavci trenérů Simony Pokorné a Vladimíra Seemana

z TJ Lokomotivy Beroun: David
Ludvík a Tomáš Míka. David výborně reprezentoval oddíl a město
Beroun, když na 200 metrů znak
získal ve finálovém závodě zlatou
medaili, ke které přidal z finále
bronz na 100 m znak. Tomáš ačkoli se snažil a zaplaval si nádherné
osobní rekordy, tak se jen dvakrát
probojoval do finále B. Doufejme,
že jim dobrá forma vydrží i na nadcházející závody, kde si budou moc
plnit limity na Mistrovství Evropy
juniorů. (LoBe) n

Barbora Jedličková
reprezentovala
na MČR Beroun

N

n Oslavu Mezinárodního dne žen dne 4. 3. v Klubu důchodců Beroun
zpříjemnila zpěvem, hrou na nástroje a gymnastickým vystoupením
skupina studentek a jednoho studenta z Domova mládeže při Pedagogické škole Beroun.

a Mistrovství České republiky žactva v atletice reprezentovala oddíl TJ Lokomotiva
Beroun jen jediná závodnice.
Barbora Jedličková se v sobotu
29. 2. představila v pražské hale
Otakara Jandery na trati 1500m
a předvedla výborný výkon.
Zlepšila si
svůj osobní rekord
o
osm
vteřin
a v čase
5:08, 19
s doběhla
na sedmém místě. Foto:
Michaela
Sudková
(jš) n

Basketbalisté vyhráli
základní část

B

erounští basketbalisté v posledních dvou duelech základní části nejprve deklasovali ŠSK Slaný 116:72 a poté v přímém souboji
o první místo přehráli, po nervy drásající koncovce, Kladno 73:70. Zápas
byl tou nejlepší možnou pozvánkou
na velké dubnové finále, které se
uskuteční v berounské hale na Lokomotivě o víkendu 25. - 26. dubna.
(tp) n
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