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Zelená vlna v Berouně je reálná
V současnosti se ladí nastavení na jednotlivých semaforech tak, aby byl průjezd městem co nejvíce plynulý

P

růjezd Berounem začíná být
plynulejší, než v minulosti.
Synchronizace semaforů se sice
stále upravuje, ale tzv. „zelená
vlna“ se pomalu stává skutečností. O synchronizaci semaforů
se město pokusilo již před osmnácti lety, tehdejší pokus se ale
nezdařil. Experti totiž tvrdili, že
je to nereálné. „Vedení města
se této myšlenky nechtělo vzdát
a v roce 2016 zadalo studii, která
prokázala, že synchronizace je
možná a bude mít zásadní vliv
na plynulost dopravy. Mnohé semafory v Berouně jsou na konci
své životnosti, proto jsme v loňském roce zadali projekt na modernizaci všech semaforů, jehož
dílčí částí bylo právě nastavení
synchronizace,“ upozornil místostarosta Michal Mišina.
V průběhu srpna byla naistalována nová technologie dynamického řízení křižovatek, která
je v současné době v režimu optimalizace. Řeší se v úseku od semaforu na křižovatce Pražská –
Lidická až ke křižovatce Plzeňská
– Tyršova. S nastavením ostatních semaforů je potřeba počkat
po rekonstrukci Plzeňské ulice.
Vedení města navíc nyní nechává
zpracovávat ucelenou dopravní
koncepci tak, aby se jednotlivé

Ceny města Beroun
n V Kulturním domě Plzeňka se
ve čtvrtek 18. října od 19 hodin uskuteční slavnostní večer ke 100. výročí
vzniku republiky spojený s předáním
Cen města Beroun. Letošními laureáty jsou František Hampl za své dlouholeté působení na celé generace studentů berounského gymnázia a Peter
Kuhar za šíření dobrého jména města
Beroun v zahraničí a za vytváření
vztahů vzájemnosti mezi slovinskou
a českou kulturou. Současně bude
uděleno čestné občanství města in
memoriam Josefu Jonášovi za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím v legionářské Rotě NAZDAR.
Více na str. 10. n
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složky dopravy propojily. Zahrnuje nejen průjezdnost městem
a semafory, ale například také
parkování.

„Ukazuje se, že jdeme správným směrem. Dobrá zpráva je,
že semafory lze na dálku operativně nastavovat a přizpůso-

bovat aktuální dopravní situaci ve městě např. při nehodě
na dálnici D5,“ dodal závěrem
starosta Ivan Kůs. n

n Položením základního kamene byla v pondělí 24. září za přítomnosti starosty Ivana Kůse a místostarosty

Michala Mišiny zahájena přístavba základní školy na Závodí. Na tuto nákladnou investici za 169 milionů
korun se městu podařilo získat dotaci od ministerstva financi ve výši 90 milionů korun, která je rozdělena
do tří let. Projekt zahrnuje pět nových tříd, dílnu, nové šatny, jídelnu i novou tělocvičnu. Škola se navíc díky
vybudovanému výtahu stane bezbariérovou. Přístavba bude umístěna ve vnitřním traktu školy. n

Občané si v říjnu zvolí nové zastupitelstvo města

V

olby do zastupitelstev obcí se
konají v pátek 5. října od 14:00
do 22:00 a v sobotu 6. října od 8:00
do 14:00. V obecních volbách může
hlasovat každý občan, který je v obci
v den voleb přihlášený k trvalému
pobytu, je občanem České republiky
a alespoň druhý den voleb mu bude
18 let. Dále může volit občan jiného
členského státu Evropské unie, který splňuje výše uvedené podmínky
věku, má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a který
požádal o zápis do dodatku stálého
seznamu voličů.
Stálý seznam voličů a jeho dodatek uzavírá MěÚ Beroun 3. října
v 16:00.

V Berouně budou voliči opět volit v 19 volebních okrscích tak, jako
tomu bylo zvykem při všech předchozích volbách. O voličské průkazy
není v případě komunálních voleb
možné žádat. Pokud chcete hlasovat, ale zdravotní stav vám nedovolí
zajít do volební místnosti, můžete
požádat odbor správní MěÚ Beroun
a ve dnech voleb také okrskovou
volební komisi a ta k vám vyšle své
členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacím
lístkem.
Volič musí volební komisi prokázat svou totožnost a státní občanství
platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem (příp.

průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném
pobytu na území, jde-li o cizince).
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva města je vytištěn oboustranně a jsou na něm všichni kandidáti
z celkem 7 stran, které v Berouně
kandidují. Jsou to (dle vylosovaného
pořadí): ANO 2011, Beroun sobě,
Lepší Beroun, Česká strana sociálně
demokratická a nezávislí kandidáti,
Komunistická strana Čech a Moravy,
Občanská demokratická strana a Nezávislí Berouňáci.
Ustavující zasedání nového zastupitelstva se bude konat 1. nebo
5. 11., upřesnění termínu najdete
na webových stránkách města. n
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Do MŠ Pod Homolkou se investovalo 30 milionů korun

M

ateřská škola Pod Homolkou, která letos slaví 50
let od svého založení, prošla

za poslední dva roky zásadní rekonstrukcí. V minulém roce se během prázdnin vyměnily rozvody

vody, odpadu i elektřiny. Zásadní
stavební práce ale školku čekaly
letos, kdy se objekt školky zateplil, získal novou fasádu, došlo
k výměně technologií a součástí
jsou i terénní úpravy. Školka nově
disponuje také tzv. zimními zahradami a díky zastřešení venkovního prostoru si děti mohou nyní
hrát venku i za deštivého počasí.
V současnosti se ještě dokončuje
budova jeslí. Celkové náklady dosáhly 30 milionů korun, městu se
ale podařilo získat dotaci z Operačního programu životního pro-

středí zhruba 4 miliony korun.
„Základní a mateřské školy jsou
vlajkovou lodí současného vedení
města. Příkladem může být nejen
MŠ Pod Homolkou, ale investice z městského rozpočtu mířily
i do ostatních škol a mateřinek,“
konstatoval starosta Ivan Kůs. Navíc v současnosti probíhá stavba
nového pavilonu 2. ZŠ a MŠ Preislerova a do konce roku by měla být
zahájena přístavba ZŠ na Závodí.
„Na obě akce se nám navíc podařilo získat dotace,“ dodal místostarosta Michal Mišina. n

Kuchyně teď září novotou

Slovo starosty města Beroun
Vážení spoluobčané, dámy a pánové.
Dovolte mi, abych se z pozice končícího starosty města na závěr současného volebního období s Vámi podělil o svoje zkušenosti a poznatky. V první
řadě chci poděkovat svým kolegům v zastupitelstvu města, v radě, výborech
a komisích za jejich obětavou práci po město.
Myslím, že ohlédneme-li se zpět, nemáme se za co stydět. Nebylo to vůbec jednoduché, ale co je v životě snadné? Ač jsme se s kolegou Mišinou ujali
řízení města za nelehké situace v průběhu volebního období, sami můžete
posoudit, že město nezačalo stagnovat, ale právě naopak.
Z čeho mám největší radost?
n že jsme masivně investovali do našeho školství, kultury, dopravy a sportu
a že jsme přitom nezapomínali ani na podporu společensko-kulturního života
ve městě. Mimo jiné vytváříme 300 nových míst v našich základních školách
a projektujeme novou MŠ pro 160 dětí na Máchovně,
n že podle provedeného ratingu hospodaření je naše město v nejlepší finanční kondici ve své historii, což zakládá optimismus do dalších let,
n že se podařilo vytvořit přehled investičních priorit zhruba na dalších pět
let, které se postupně připravují k realizaci,
n že se podařilo prosadit MHD zdarma po dobu opravy Plzeňské ulice, že
jsme prosadili rekonstrukci budovy městské knihovny a zachování plaveckého bazénu na Velkém sídlišti včetně jeho modernizace,
n že je ve vysokém stupni rozpracována příprava tzv. Jižního obchvatu tak,
aby jeho výstavba mohla být zahájena příští rok,
n že se nám podařilo zkrátit opravu mostu na Zavadilku na polovinu a že
byla provedena generální oprava mostu u Venediku,
n že Městské kulturní centrum také prostřednictvím Plzeňky, kina a Muzea
berounské keramiky významně obohatilo kulturní život města,
n že ulice našeho města postupně a doslova rozkvetly a že se v tom dále pokračuje,
n že jezdíme po zrekonstruovaných komunikacích, že se nové autobusové
nádraží včetně zastávek po městě osvědčilo a přispělo ke kultuře cestování…
a mnoho dalších věcí.
Co mě naopak mrzí:
n že se Středočeskému kraji nepodařilo dokončit rekonstrukci Plzeňské tak,
jak bylo nasmlouváno,
n že se nám nepodařilo zrekonstruovat prostranství před Hvězdou, ač bylo
dobře nakročeno,
n že město musí pracně a za značných nákladů znovu vytvářet to, čeho se
v nedávné minulosti, nejen podle mého názoru, zbytečně zbavilo, jako například budov škol, všech bytů včetně těch v domech s pečovatelskou službou,
kulturních zařízení…,
n že stále není dokončen proces případného vyklizení části skládky Lištice.
Vážení spoluobčané, dovolte mi touto cestou popřát všem, kteří uspějí
v letošních komunálních volbách a stanou se členy zastupitelstva města resp.
převezmou otěže správy města, aby při svém rozhodování měli šťastnou ruku
a aby se vždy snažili rozhodovat ve prospěch obyvatel města a také, aby
odolali pokušení moci. Věřte, že obec se nedá řídit jako firma.
Ivan Kůs, starosta města Beroun
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V

průběhu prázdnin se v mateřské škole na Závodí kompletně zrekonstruovala původní
kuchyně. Kuchařky navíc získaly
i nové spotřebiče. Celkové náklady se vyšplhaly na necelých
1,5 milionu korun. Kuchyně má
kapacitu 100 jídel a tento limit je
zcela naplněn. Kromě dětiček ze
školky si na obědech od místních

kuchařek pochutnává i zhruba
20 místních obyvatel, kteří si
sem pravidelně chodí pro jídlo.
V loňském roce se ve školce realizovala přístavba, vzniklo zde dosud chybějící zázemí pro učitelky
a ředitelku. V příštím roce by se
měla realizovat další přístavba,
tentokrát by v prvním patře měla
vzniknout nová herna pro děti. n

V MŠ Tovární mají nové sociální zařízení
a šatny. Přibyla i nová třída

B

ěhem letních
prázdnin musela firma stihnout
stavební práce na MŠ
Tovární. Od září se tak
děti dočkaly nových
šaten i sociálního
zařízení. Kromě toho
mateřská škola rozšířila svou kapacitu
o 17 dětí. Přestavbou
bytu školníka totiž
vzniklo nové oddělení pro nejmenší děti.
Z městského rozpočtu si tyto stavební
úpravy vyžádaly přes
5 milionů korun. n
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Beroun je v nejlepší finanční
„kondici“ v historii

M

Branislavova ulice dostala
po desetiletích zcela nový kabát

V

pondělí 17. září byla slavnostně otevřena kompletně
zrekonstruovaná
Branislavova
ulice. Tuto událost si nenechaly
ujít desítky místních obyvatel.
Stavební práce zahrnovaly novou
vozovku, chodníky, i parkovací
stání. Původní zeleň byla zachována a upravena. Společenství
vlastníků se navíc rozhodlo zachovat zde tzv. betonové bazénky,

které budou osázeny květinami.
Rekonstrukce Branislavovy ulice
si z městského rozpočtu vyžádala
zhruba 15 milionů korun. Místní
obyvatelé uvítají i navýšení počtu parkovacích stání o 30 míst,
celkově zde nyní zaparkuje 109
vozidel. V další etapě se budou
dokončovat propojovací chodníky a dvoje schodiště ze svahu
do Okružní ulice. n

ěsto Beroun patří mezi
nejméně zadlužená města. „Beroun je v nejlepší dimenzi
vlastních finančních možností
ve své historii. Finanční zdraví
města je hodnoceno známkou
A+A+, kde první označení je finanční kondice a druhé momentální
stav financí,“ hodnotí hospodaření města ekonom Luděk Tesař,
který pro Beroun zpracoval střednědobý výhled rozpočtu na období
2018 – 2023 včetně finanční analýzy a ratingu.
Hodnocení
momentálního
stavu financí je založeno na velice
nízké zadluženosti, vzhledem k rezervám prakticky nulové a hluboce
pod bezpečným limitem. Beroun
v letošním roce doplatí úvěr na výstavbu kanalizačního sběrače
a na úvěrovém účtu, z nějž financovalo velké finanční projekty mimo
jiné přesun autobusového nádraží,
zbývá necelých 20 milionů korun.
Silnou stránkou rozpočtového
hospodaření města je rozumná
finanční politika rezerv, z nichž
je do investic rozpuštěna zhruba

Zastupitelé schválili nové názvy ulic
N
ávrhem letopisecké komise na pojmenování
nově vzniklých ulic ve městě se zabývali berounští zastupitelé na svém posledním zasedání v tomto
volebním období. Nově tak najdete na Závodí u golfu
ulici Vojáčkova - na počest stejnojmenné rodiny, která vlastnila v 19. století statek v blízkosti nynějšího
golfového klubu, nebo ulici Na Cvičišti, jejíž název
vyjadřuje způsob využívání tohoto místa již od dob
monarchie. Pojmenování ulice Osmatřicátníků je zase
vzpomínkou na berounský pěší pluk před válkou

a ulice U Pražské čáry připomíná, že právě v těchto
místech vedla jedna z linií zesílené pevnostní obrany
Prahy – lehké opevnění 1937-38, jehož pozůstatky dosud existují.
Názvy nových ulic na Jarově vycházejí ze zdejšího místopisu – Ke Koledníku, Za Humny, Za Vrchy
a U Ratinky. V lokalitě Na Morákově zatím nové názvy
ulic nevzniknou, zastupitelé souhlasili s prodloužením ulic – Ječná, K Zahrádkám a Vinařská. Prodloužena bude i ulice Průběžná na Jarově. n

Knihovna bude mít novou ředitelku
Ř

editelka knihovny Hana
Ludvíková se rozhodla rezignovat na svou funkci. Od příštího
roku ji v této pozici vystřídá Michaela Škeříková. Haně Ludvíkové
za její dlouholetou činnost poděkoval starosta Ivan Kůs. Hana Ludvíková je funkci ředitelky od roku
1992. Za jejího působení se například přesunul objekt knihovny
z Duslovy vily do bývalých kasáren,
zavedla se řada novinek, jako například besedy, Berounská akademie nebo v poslední době e-knihy
a půjčovna stolních her. Novou
ředitelku pak čeká rekonstrukce
stávajícího objektu knihovny včetně střešní nástavby. n
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polovina. Za uznání stojí též to, že
město využívá levné úvěry s plovoucí úrokovou sazbou a nakupuje v aktuální čas nejlevněji na trhu.
Opatrné finanční plánování s dostatkem rezerv a stále se zlepšující
provozní saldo patří mezi silné
stránky města stejně jako stabilní
základna příjmů a růst počtu obyvatel, žáků i zaměstnanců v Berouně.
A co Berounu ekonom Tesař
ve své analýze vytýká? Za největší slabou stránku lze podle něj
považovat až nebývale vysokou
vazbu investic na dotace. V následujícím období proto doporučuje
jejich uvážlivé využití. Beroun by
měl také více investovat do infrastruktury a vytváření podmínek
pro podnikání a bydlení a zaměřit
se i na zavádění moderních technologií a investice, které pomohou
snížit provozní výdaje a zároveň
zlepší komfort služeb jako např.
zateplování a modernizace budov.
Jak Luděk Tesař pro úplnost uvedl,
strop bezpečné zadluženosti pro
město Beroun lze aktuálně stanovit na 400 milionů korun. Je však
potřeba počítat do budoucna při
plánování rozpočtu s případnou
stagnací české ekonomiky a tím
i se snížením příjmů města, zvýšenými nároky na krytí provozních
výdajů a též novými povinnostmi
města převáděné na něj státem
bez financí.
Beroun je v posledních letech
dobře hodnocen i v rámci celostátních srovnávacích analýz.
Ve srovnávacím výzkumu Město
pro byznys, který hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí,
obsadil letos 4. příčku a v aktuálně zveřejněné analýze kvality
života v rámci projektu Obce v datech, skončil v porovnání všech
206 měst s rozšířenou působností na skvělém 6. místě. n

Kulturní dotace
n Žádosti o dotace na kulturní
činnost budou v letošním roce přijímány s předstihem tak, aby mohly
být v případě schválení rozpočtu
na rok 2019 rozděleny již v prosinci. Termín pro podávání žádostí je
stanoven na období 4. - 31. října.
Dotační program je již zveřejněn
na úřední desce, formulář žádosti
bude ke stažení od 4. října na webových stránkách města v záložce
Dotace. Více informací na e-mailu
kultura1@muberoun.cz. n
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Město získalo dotace ve výši 350 milionů korun
Financování celkem 25 městských projektů si vyžádá investice přes půl miliardy korun

V

uplynulých čtyřech letech získalo město Beroun na své investiční i neinvestiční projekty dotace téměř 350 milionů korun ze
státních fondů, Programu švýcarsko-české spolupráce a fondů EU. Velkou šanci uspět má i v případě poslední žádosti o dotaci
ve výši 12,75 mil. Kč na zajištění sociálního bydlení pro nízkopříjmové občany Berouna, které by měly vzniknout v půdní vestavbě
Komunitního centra v Bezručově ulici. Náklady na jejich výstavbu by se měly pohybovat okolo 15 milionu korun. Po dokončení všech
projektů tak celkový objem investovaných prostředků v Berouně překročí půl miliardy korun.

2014 – 2016
n MŠ Beroun – Inovace a legrace – náklady 4,83 mil. Kč

– dotace 5,93 mil. Kč
Primárním cílem projektu bylo rozvíjet počáteční vzdělávání u 718 dětí
umístěných v 6 mateřských školkách v Berouně prostřednictvím zavedení inovací ve výuce s podporou nových informačních technogií. Součástí byla i výstavba dopravních hřišť a osazení herních prvků na zahradách mateřských škol provozovaných městem.

n Berounská keramika – znamení identity města

– náklady 11,11 mil. Kč – dotace 7,9 mil. Kč
Vybudování muzea berounské keramiky a archeologie ve stávajícím objektu v centru Berouna. Revitalizace přilehlé zahrady, která doplnila
interiéry muzea o prostor exteriérů a umožnila pořádání krátkodobých
výstav a setkání pod širým nebem.

n Autobusové nádraží se přestěhovalo k hlavnímu vlakovému nádraží.
n Veřejná doprava pro všechny – náklady 74,55 mil. Kč
– dotace 66,3 mil. Kč
Výstavba nového autobusového nádraží se zázemím na pozemcích před
nádražím Českých drah včetně komunikačního napojení na stávající
silniční síť a revitalizace bývalého autobusového nádraží. Projekt dále
zahrnoval označníky, elektronické tabule a majáčky pro slabozraké
na zastávkách MHD, bikeboxy, úpravu trasy pro nevidomé z autobusového nádraží do centra, knihobudku a herní prvky pro děti na autobusovém nádraží.
n Povodně 2013 (komunikace) - náklady 7,35 mil. Kč

n Muzeum berounské keramiky

– dotace 6,25 mil. Kč
Oprava místních komunikací postižených povodní a přívalovými dešti
v roce 2013 - ulice Ke Kapličce, K Lávce, Na Ptáku, ul. Na Cibulce a Hlinovka v Hostimi.

n Bezpečně do školy – náklady 16,61 mil. Kč – dotace 13,6 mil. Kč

Rekonstrukce místních komunikací v celkové délce 987 m na Velkém
sídlišti v části ulice Kollárova a Preislerova a v ulici Hlavní a U Kapličky
na Jarově. Rekonstrukce komunikací s vysokým dopravním zatížením
měla za cíl zvýšení bezpečnosti provozu.
n Sejdeme se na Plzeňce – náklady 29,63 mil. Kč – dotace 18,2 mil. Kč
Rekonstrukce společenského domu Plzeňka, kromě sálu pro koncerty,
plesy a další akce byl součástí oprav vedlejší dům určený pro zkušebnu se zázemím a divadelní šatny. Dalším výstupem projektu je nové
parkoviště.
n Sportujeme rádi – náklady 9 mil. Kč – dotace 7,58 mil. Kč

Rekonstrukce tří víceúčelových sportovišť - sportovního areálu u 2. ZŠ
a MŠ Preislerova, městského školního hřiště v Hlinkách a hřiště Na Vorlu
- a výstavba nového hřiště v areálu ZŠ Wagnerovo náměstí.

n Bezpečně za sportem – náklady 18,91 mil. Kč – dotace 12,53 mil. Kč
Rekonstrukce místních komunikací v celkové délce 1 292 m na Velkém
sídlišti - ulice Pod Homolkou a v centru města - ulice Okružní.
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n Zrekonstruovaný kulturní dům Plzeňka.
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n Povodně 2013 (mosty) - náklady 8,95 mil. Kč – dotace 7,02 mil. Kč
Rekonstrukce mostů zasažených povodněmi v roce 2013 - lávka pro
pěší přes Litavku u Obchodní akademie a lávka pro pěší a cyklisty přes
Loděnický potok V Kozle.
n 2. ZŠ zateplení – náklady 24,04 mil. Kč – dotace 11,63 mil. Kč

Zateplení stěn, střech a výměna oken a dveří pěti objektů v areálu 2. ZŠ
a MŠ v Preislerově ulici – dva učební pavilony, pavilony dílen a jídelny
a tělocvična.

n Zateplení MŠ Drašarova – náklady 14,09 mil. Kč – dotace 5,75 mil. Kč

Rekonstrukce jižního pláště mateřské školky, výměna oken, rekonstrukce všech spojovacích krčků.

2016 – 2018
n MŠ Pod Homolkou (stavební úpravy) – náklady 30 mil. Kč

– dotace 4 mil. Kč
Celková rekonstrukce mateřské školy včetně zateplení, střechy, výměny
oken a dveří a rozvodů elektřiny, odpadu a vody ve všech jejích objektech.

n Rozšíření kapacity základní školy Závodí – náklady 169 mil. Kč

– dotace 90 mil. Kč
Po rekonstrukci základní školy v Komenského ulici vznikne pět nových
kmenových učeben, jídelna a přístavba objektu nové tělocvičny.
n Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun

– náklady 2,22 mil. Kč – dotace 2,20 mil. Kč
Vytvoření Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání obce s rozšířenou
působností Beroun, jehož součástí je strategický rámec potřebný pro
následné žádání o dotace. Dále financování pracovních skupin a jejich
jednání v rámci projektu.

n Projekt přírodní zahrady nabídne i zajímavé herní prvky.
s rozšířenou působností Beroun tak, aby na sebe navazovala všechna
území ve správním obvodu.
n Územní studie jižní paralelní komunikace - náklady 3,38 mil.

Kč – dotace 3,04 mil. Kč
Vytvoření dokumentu územní studie jižní paralelní komunikace, její
řešení a dopravní infrastruktura.

n Elektromobily pro zdravější Beroun – náklady 2,65 mil. Kč

– dotace 0,66 mil. Kč
Nákup tří elektromobilů pro Parkování Beroun, s. r. o. a Domov penzion
pro důchodce Beroun.

n Stavební úpravy pro vedení cyklostezek v ulici Plzeňská - náklady

11,15 mil. Kč – dotace 4,59 mil. Kč
Úpravy stávajících chodníků a doplnění cyklostezky v návaznosti na rekonstrukci silnice II/605 (ulice Plzeňská).

n Přírodní zahrady v mateřských školách – náklady 1,11 mil. Kč

– dotace 1 mil. Kč
Vytvoření dvou přírodních zahrad pro environmentální výchovu předškolních dětí v MŠ Tovární a MŠ Pod Homolkou.

n Implementační MAP II. - náklady 15 mil. Kč – dotace 14,25 mil. Kč
Navazující projekt na Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun.
n Beroun - bezpečné město – náklady 5,21 mil. Kč

– dotace 4,95 mil. Kč
Zpracování koncepce dopravy, veřejného osvětlení a metodiky
na ochranu osobních údajů.

n Lávka přes D5 – náklady 16,56 mil. Kč – dotace 15,83 mil. Kč

Oprava lávky přes dálnici D5 a řeku Litavku na Velkém sídlišti.

n Přístavba objektu pro odborné učebny na 2. ZŠ a MŠ.
n 2. ZŠ a MŠ - rozšíření kapacity - náklady 85 mil. Kč

– dotace 72,5 mil. Kč
Přístavba pavilonu se sedmi odbornými učebnami v areálu 2. ZŠ a MŠ
v Preislerově ulici.
n Územní studie veřejného prostranství - náklady 1,36 mil. Kč

– dotace 1,22 mil. Kč
Vytvoření územní studie veřejného prostranství Homolka, Hvězda
a v městské památkové zóně a jejím okolí (park Na Ostrově).

n Územní studie krajiny - náklady 1,57 mil. Kč – dotace 1,42 mil. Kč

Vytvoření dokumentu územní studie krajiny celé správní oblasti obce
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n Územní studie veřejného prostranství - park Na Ostrově.
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Beroun řešil blackout

M

Strážníci testovali hybridní vozidlo
n Městská policie v září testovala hybridní vozidlo Toyota. Toto vozidlo,
které je úsporné jak z ekonomického, tak ekologického hlediska, v městském provozu obstálo. n

Při Hrnčířských trzích se osvědčila
spolupráce se záchrannou službou
n Strážníci na žádost Policie České
republiky zasahovali na konci srpna
u potyčky, která
se udála u budovy
soudu. Strážníci nakonec museli
jejího aktéra spoutat. Ukázalo se,
že se jedná o závadovou známou
osobu, která byla v době incidentu
zjevně pod vlivem drog.
n Začátkem školního roku přibyly městské policii opět povinnosti
s dozorem na přechodech v blízkosti mateřských a základních škol.
Od pondělí 3. září se proto strážníci
pravidelně objevují na těchto místech, velitel proto i posílil službu.
Především začátek školního roku
bývá s ohledem na úrazy školáků
na silnicích nejrizikovější. Kontroly
přechodů budou probíhat v průběhu celého školního roku.
n Zátěžovou zkouškou jsou pro
strážníky tradičně Hrnčířské trhy.
Naštěstí se ty letošní obešly bez
závažných problémů. Tentokrát se
městské policii osvědčila spolupráce s kladenskou záchrannou službou. Především byla výhodná dohoda s řidiči, kterým strážníci pomohli
s hladkým průjezdem Husovým náměstím. Strážníci měli u sebe také
defibrilátor a zapůjčili si invalidní
vozík. Ten by mohli využít například
ve chvíli, kdyby si některý z návštěvníků trhů poranil nohu a strážníci by
ho v tu chvíli dopravili k sanitce tak,
aby vozidlo nemuselo zajíždět přímo
do centra. Během Hrnčířských trhů
záchranáři ve spolupráci s městskou policií zasahovali dvakrát.
n Také v měsíci září se uskutečnilo
měření rychlosti. Tentokrát strážníci odhalili nejvyšší počet hříšníků,
kteří nedodrželi rychlost. Všechny
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případy byly vyřešeny na místě blokovou pokutou, řidiči zároveň přišli
o body. Poprvé se také uskutečnilo
měření rychlosti v nočních hodinách. n

ěsto Beroun se začátkem
září zúčastnilo krajského
cvičení Blackout 2018, aby prověřilo připravenost a akceschopnost
úřadu na řešení krizové situace.
Cílem cvičení bylo mimo jiné zjistit energetickou odolnost Teplárny Králův Dvůr, Kotelny Beroun
Centrum, teplárny Beroun Hlinky
a Vodovodů a kanalizací Beroun,
a. s. a zároveň i dopady velkého výpadku dodávky elektrické energie
na obyvatele Berouna a obcí v jeho
správním obvodu.
Havarijní cvičení bylo na celém
území Středočeského kraje zahájeno v úterý 4. září v 6:20, kdy provozovatel přenosové soustavy, společnost ČEPS vyhlásila stav nouze
v energetice. Probíhalo formou
simulovaného výpadku a nemělo
žádný dopad na provoz distribuční
soustavy. Během cvičení nastal rovněž simulovaný trvalý výpadek mobilních operátorů a digitální radiové sítě MATRA (PEGAS). Odpoledne

se cvičení přesunulo do Poříčí nad
Sázavou, kde cvičení za účasti bezpečnostní rady kraje pokračovalo.
Zástupci ministerstva zde předvedli mobilní úpravny vody. V rámci berounského správního obvodu
bylo proškoleno a získalo osvědčení 15 osob na obsluhu tohoto
zařízení.
„Naším úkolem při cvičení
Blackout 2018 bylo zejména prověřit rozsah možného náhradního zásobování elektrické energie
v budově radnice, na jak dlouho
vydrží pohonné hmoty z vlastních
zásob při běžném provozu a v neposlední řadě jsme vyzkoušeli
funkčnost hlavního a záložního
pracoviště městského rozhlasu
a další možnosti vyrozumívání obyvatel města,“ uvedla tajemnice krizového řízení Petra
Stančíková, která se zúčastnila
i odpolední části cvičení a prošla školením na obsluhu mobilní
úpravny vody. n

Komunální volby: Jak hlasovat?

H

lasovat můžete třemi způsoby:
n Volíte celou stranu nebo
hnutí. Můžete označit křížkem
ve čtverečku v záhlaví sloupce
před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím dáváte hlas tolika kandidátům této
strany v pořadí podle hlasovacího lístku, kolik je členů zastupitelstva dané obce. Pokud takto
označíte více volebních stran, je
váš hlasovací lístek neplatný.
n Vybíráte jednotlivé kandidáty. Můžete označit v rámečcích
před jmény kandidátů křížkem

ty kandidáty, pro které hlasujete,
a to z kterékoliv volební strany.
V Berouně však můžete zaškrtnout nejvýše 21 kandidátů.
Pokud označíte více kandidátů,
bude váš hlasovací lístek neplatný.
n Kombinujete oba způsoby.
Pak označte křížkem jednu
volební stranu a dále v rámečku
před jménem další kandidáty
z jiných uskupení. V tomto případě si vámi označená volební
strana připíše tolik hlasů, kolik
zbývá do počtu volených členů
zastupitelstva obce. Pokud má

být tedy voleno 21 členů zastupitelstva a je označena volební
strana s 21 kandidáty a kromě
toho 5 kandidátů individuálně ze
sloupců dalších volebních stran,
přičte si označená volební strana 16 hlasů, a to pro kandidáty
na prvních šestnácti místech.
Až zvolení zastupitelé pak
volí nového starostu města,
místostarostu/y a členy rady.
Celkem se v Berouně o hlasy
voličů uchází 147 kandidátů.
Z jednadvaceti současných berounských zastupitelů jich obhajuje svůj post 16. n

Více než stovka záchranářů zasahovala na Berounsku

N

apadení medvědem, dopravní nehoda, zástava
oběhu na rozhledně, požár kina, pád stromů
na osoby, velký sesuv půdy se zraněním osob, pátrání po pohřešované osobě, následky přívalového
deště, záchrana osob z hloubky nebo pád sloupu
vysokého napětí, to vše muselo zvládnout 18 záchranných týmů během pětidenního 19. mezinárodní cvičení záchranářů, které odstartovalo 5. září
v berounském kempu Plešivec. Za město Beroun
popřál všem účastníkům hodně úspěchů při plnění
náročných úkolů starosta Ivan Kůs. Zásahy probíhaly na letišti v Bubovicích, v lomu Chlumu u obce Srbsko, v základní škole v Karlštejně a státním hradu
Karlštejn, v Solvayových lomech, na rozhledně Lhotka u Berouna, v lomu Velká Amerika, v Bratronicích
a na již zmíněném Plešivci. Celkem se do 102 zásahů

zapojilo 106 záchranářů a více než tři desítky členů
organizačního týmu a figurantů. n
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n V Galerii Pěší zóna starosta Berouna Ivan Kůs společně se starostou Goslaru Oliverem Junkem slavnostně zahájili začátkem září novou
výstavu věnovanou právě tomuto partnerskému městu. Výstavu bude
možné zhlédnout do konce roku.

n Most na Zavadilku byl v září na důkaz dobrých partnerských vztahů
slavnostně pojmenován na Goslarský most. Připomeňme, že i jeden z goslarských mostů nese název našeho města.

n Místostarosta Michal Mišina se svým polským kolegou z Brzegu Tomaszem Witkowskim. Při prohlídce Berouna se zahraniční delegace seznámila mimo jiné i s protipovodňovou ochranou města.

n Druhý zářijový víkend patří tradičně Hrnčířským trhům a Dnům evropského dědictví. Ty byly slavnostně zahájeny fanfárami z berounské radnice.
Po celý víkend si zájemci mohli prohlédnout památky v celém městě. Nově
byly zpřístupněny i další části Duslovy vily, nejen ty, kde sídlí městská galerie.

n Hrnčířské trhy tradičně okořenila soutěž. Nejlepší keramici, které vybírala
odborná porota, si pak na pódium došli pro zaslouženou odměnu. Ocenění
převzali z rukou představitelů partnerských měst Beroun, Goslar a Brzeg.

n Návštěvníkům Hrnčířských trhů opět po celý víkend přálo počasí. Letošní
22. ročník nabídl přehlídku toho nejlepšího, co čeští, ale i zahraniční keramici dokážou vyrobit. Největší zájem byl o užitkovou keramiku.

n Kulinářské delikatesy ve stánku při Hrnčířských trzích prodávají i zástupci
Goslaru. Také v letošním roce věnovali výtěžek na dobročinné účely. Částka dosahující téměř 19 tisíc korun byla věnovaná charitativní organizaci Dobromysl.
Šek ředitelce Kateřině Dvořákové (vlevo) předala za Goslar Renate Lucksch.

n Jen dva dny po skončení Dnů evropského dědictví přijeli do Berouna
další občané Goslaru. Tentokrát dorazil autobus s padesáti seniory, kteří
si do partnerského města naplánovali zájezd. V obřadní síni je přivítal
starosta Berouna Ivan Kůs.
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Jubilea v říjnu
n V úterý 2. října bude slavit své
93. narozeniny paní Jana Balounová. Osmdesáté narozeniny oslaví Jan Fiala dne 13. října. Hodně
zdraví a štěstí přeje Klub důchodců
Beroun.
n Dne 2. října oslaví osmdesáté narozeniny pan Stanislav Krása. Hodně štěstí a zdraví do dalších let.
n Dne 28. října oslaví pan Václav
Kos své 85. narozeniny. Hodně
zdraví, štěstí, lásky, pohody a spokojenosti do dalších let přeje partnerka
Jana s rodinou
n Ke všem přáním se připojuje i vedení města a redakce Radničního
listu. n

Vítání občánků
n V obřadní síni se v září konala
další slavnostní událost, a to vítání
občánků. Šťastní rodiče se dostavili
se svými miminky. Novými občánky
se stali Ema Fialová, Sára Průšová,
Lucie Čaščevojová, Albert Fron, Jonáš Veselý, Evelína Švábová, Anežka Horváthová, Laura Slabihoudková a Aneta Hellerová. Miminkům
i rodičům přeje vedení města spolu
s redakcí Radničního listu hodně
štěstí do života. n

Projekt Od svaté Ludmily k dnešku nabídl
zajímavé přednášky i program pro žáky

V

Kulturním domě Plzeňka se
v září uskutečnila akce nazvaná Od svaté Ludmily k dnešku, kterou město Beroun pořádá
ve spolupráci s MKC Beroun, obcí
Tetín a spolkem Svatá Ludmila –
1100 let.

Den otevřených dveří
v penzionu pro seniory
v Berouně

V

Zubní pohotovost
n 6. a 7. 10. MUDr. Eliška Svobodová, ordinace Buzuluk – Komárov,
tel.: 311 572 389
n 13. a 14. 10. MUDr. Jitka Šedivá, Beroun, Talichova 825, tel.:
311 624 375
n 20. a 21. 10. MUDr. Štěpánka
Šedivá, Beroun, Wágnerovo nám.
1541, tel.: 311 611 241
n 27. a 28. 10. MUDr. Markéta
Šedivá, Beroun, Wagnerovo nám.
1541, tel.: 311 612 291
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 do 11:00 hodin

Blokové čištění ulic

n 3. října: Branislavova + parkoviště (křižovatka s ul. Bezručovou), Tyršova I (Nám. M. Poštové
- stadion)
n 4. října: Tyršova II (stadion U Archivu) n
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týdnu od 8. do 14. října vyhlásila Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR již 10.
ročník týdne sociálních služeb.
Domov penzion pro důchodce
Beroun se každoročně zapojuje
jako poskytovatel pečovatelské
služby, kterou poskytujeme našim
klien-tům na území města Beroun.
Den otevřených dveří se bude
konat dne 10. října od 9:00
do 16:00. Chceme jako poskytovatel terénní služby upozornit
na význam sociálních služeb
a jejich nepostradatelnost v mnoha domácnostech berounských
spoluobčanů, zejména seniorů.
Dále poukázat na skutečnost, že
sociální služby pomůžou lidem
žít obvyklým způsobem života
v jejich domácnostech co nejdéle,
zachovat člověku lidskou důstojnost a soběstačnost. Stejně jako
v loňském roce představí svoji
činnost svazy, které zde mají své
sídlo, a Centrum pro zdravotně
postižené Středočeského kraje.
Je možno si prohlédnout i výstavu
fotografií fotografů Z. Radvana
a Z. Ledviny s názvem „S fotoaparátem v kapse“, která potrvá až
do konce října. Tento den zakončí
krátký kulturní program. Těšíme
se na Vaši návštěvu.
Ing. Kučerová Miroslava, ředitelka

Dopolední program na Plzeňce patřil žákům prvního stupně,
kde se hravou formou dozvěděli
více o svaté Ludmile, o jejím životě,
odkazu, ale i o době, ve které žila.
Odpolední blok byl věnovaný veřejnosti a zajímavým přednáškám. Michal Lutovský, archeolog a historik,
přiblížil nejnovější archeologické
poznatky o tetínském hradišti, ale
i osud kněžny Ludmily. Kněz, teolog,
přírodovědec a v neposlední řadě
i spisovatel Marek Orko Vácha se
v přednášce zaměřil na svaté a svět
roku 2018. Posledním hostem byla

Angelika Ivanka Pintířová, česká
řeholnice a boromejka. Celodenní
projekt Od svaté Ludmily k dnešku
ukončil koncert v kostele sv. Jakuba
Schola Gregoriana Pragensis. n

Nabídka garážového stání
n Město Beroun nabízí k pronájmu garážové stání v budově bývalé kotelny v Branislavově ulici. Výše nájemného činí
1 500 Kč za měsíc za osobní
automobil; případně 450 Kč
za měsíc za motocykl. n

V

berounském penzionu pro seniory je až do konce měsíce října k vidění
výstava fotografií Z. Radvana a Z. Ledviny s názvem S fotoaparátem
v kapse. n

Přednáška na téma Alzheimerova nemoc

Ch

arita Beroun srdečně zve
zájemce 6. 11. od 17:00
na přednášku Alzheimerova nemoc a jiné typy demence s podtitulem „Jak při péči myslet i na sebe
a nevyčerpat všechny své síly“
do Jiné Kávy v Berouně. Přednášet
bude Jaroslava Dvořáková. Pokud

se staráte o svého blízkého s demencí, obáváte se ztráty paměti,
potřebujete odbornou radu v této
oblasti anebo vás zajímá demence
jako taková, neváhejte a přijďte.
Přednáška je zdarma. Bližší informace na tel.: 725 923 181, www.
charita-beroun.cz (fch) n
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM BEROUN A MĚSTO BEROUN ZA PODPORY KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE POŘÁDAJÍ

TALICHŮV BEROUN

2018

7. 10. – 13. 11.
Více informací na WWW.TALICHUVBEROUN.EU
Podrobný program naleznete ve festivalové brožuře

7. 10. 2018 | 19:30
KOSTEL SV. JAKUBA, BEROUN

PROLOG FESTIVALU

(není součástí abonmá)
Pražští Pěvci
Stanislav Mistr – sbormistr
Francis Poulenc, Petr Iljič Čajkovskij

9. 10. 2018 | 19:30

XXXVI.
ROČNÍK

MEZINÁRODNÍHO
HUDEBNÍHO
FESTIVALU

30. 10. 2018 | 19:30
KD PLZEŇKA, BEROUN

ORBIS TRIO

Petra Brabcová – housle
Petr Malíšek – violoncello
Stanislav Gallin – klavír
Bohuslav Martinů, Bedřich
Smetana, Josef Suk, Antonín
Dvořák

KD PLZEŇKA, BEROUN

JANÁČKŮV KOMORNÍ
ORCHESTR

John Ireland, Edvard Hagerup Grieg,
Samuel Barber, Leoš Janáček

16. 10. 2018 | 19:30
KD PLZEŇKA, BEROUN

BENNEWITZOVO KVARTETO

Jakub Fišer – 1. housle
Štěpán Ježek – 2. housle
Jiří Pinkas – viola
Štěpán Doležal – violoncello
Ervín Schulhoff, Wolfgang Amadeus
Mozart, Antonín Dvořák

23. 10. 2018 | 19:30
KD PLZEŇKA, BEROUN

THE SWINGS

Petr Hanzlík – leader, zpěv
Petr Jindra – zpěv, kytara
Pavel Švestka – zpěv, housle
Jiří Hruška – zpěv

GOLDEN BIG BAND PRAGUE

6. 11. 2018 | 19:30

KD PLZEŇKA, BEROUN

COLLEGIUM MARIANUM

Stanislava Mihalcová – soprán
Jana Semerádová – flétna, umělecká
vedoucí
Boemo virtuoso
Šimon Brixi, František Jiránek, Jan
Dismas Zelenka, Antonio Vivaldi,
Antonín Reichenauer, Jan Josef Ignác
Brentner

13. 11. 2018 | 19:30
KD PLZEŇKA, BEROUN

KOMORNÍ FILHARMONIE
PARDUBICE

Jiří Rožeň – dirigent
Bedřich Smetana, Gustav Mahler,
György Sándor Ligeti,
Ludwig van Beethoven

Změna programu vyhrazena.
KD Plzeňka, Plzeňská 83, Beroun

Dlouholetý partner:

Sponzoři:
Generální
partner:

www.mesto-beroun.cz

Mediální partneři:

Spolupráce:
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Pobočka knihovny na Velkém
sídlišti slaví čtyřicetiny

P

obočka knihovny na sídlišti
slouží čtenářům již 65 let. Před
40 lety se přestěhovala do nových
prostor, ve kterých zůstala dodnes.
O zřízení pobočky berounské
knihovny usiloval již její první profesionální knihovník Dr. Josef Poch
ve 30. letech 20. století. Pobočka Sídliště byla otevřena roku 1953 v ulici
Stalinova (dnes Mládeže). V současnosti ji najdeme na adrese Třída Míru
1280, kam byla po pětadvaceti letech
přestěhována. Slavnostní otevření
nové pobočky se uskutečnilo 6. října
1978. Významnější zásah do jejího
provozu nastal v roce 2001. Nejdříve byl pořízen první počítač a o dva
roky později byl na pobočce spuštěn
automatizovaný výpůjční systém.
V roce 2014 byl na pobočku zaveden
internet, o rok později došlo k systémovému propojení pobočky s hlavní
budovou, což přineslo významné
zkvalitnění služeb všem čtenářům.

Již od počátku se činnost pobočky zaměřuje na práci s dětmi. Lekce
informatické výchovy ze 70. let vystřídaly besedy na nejrůznější témata. Pobočku pravidelně navštěvují
žáci z berounských ZŠ a MŠ. Stále
se snažíme měnit interiér pobočky
k lepšímu, ať již jsou to nová okna,
automat na špunty do uší nebo například pobočka Semínkovny (občanská iniciativa sdílení vlastních
vypěstovaných semínek).
Pobočka nabízí standardní služby
jako hlavní budova knihovny. Kromě
knih si čtenáři mohou půjčovat časopisy, jejichž nabídka byla před dvěma lety rozšířena a nově si mohou
vyzkoušet i audioknihy. V současné
době je knihovna jediným kulturním
zařízením v této oblasti, navíc zařízením s dlouhou tradicí. V posledních
několika letech jsme zaznamenali
nárůst čtenářů pobočky, obzvláště
dětských. Mgr. Iva Stluková n

Říjen v Městské knihovně
Přihlášky na akce telefonicky: 311 621 947,
e-mail: studovna@knihovnaberoun.cz, web: www.knihovnaberoun.cz
Týden knihoven
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pořádá již 22. ročník celostátní
akce na podporu četby a knihoven. Letošním tématem je regionální historie.
Blahoslav Havránek (1933 - 2017)
Blahoslav Havránek se narodil 28. ledna 1933 v obci Svatá na Berounsku, kde
prožil dětství i druhou světovou válku. Své vzpomínky na toto období a události spjaté s dobou a životem v této obci popsal v knize Vraní skála (2012). V rámci projektu Paměť národa byl o Blahoslavu Havránkovi natočen téměř hodinový
film. Promítání filmu s následnou diskuzí se uskuteční 1. října od 17:30.
Fotoblázinec
Berounský Fotoblázinec je festival určený fotografům nejrůznějších úrovní
a směrů a všem příznivcům fotografie. Festival se uskuteční v sobotu 6. října
2018 v čase od 10:00 do 18:00 Podrobný program a informace k přihlašování najdete na www.fotoblazinec.cz.
Pobočka slaví čtyřicetiny
V Týdnu knihoven slavíme jedno velké výročí. V sobotu 6. října tomu bude
40 let, co byla nově otevřena pobočka knihovny na sídlišti. Oslavovat budeme celý týden. Přijďte se od 1. do 5. října na pobočku podívat.
Trénování paměti pro každého – Zpátky do školy
Říjnové lekce se uskuteční ve čtvrtek 11. října od 17:30. Rezervace místa
nutná. Přihlašovat se můžete e-mailem pametberoun@gmail.com, osobně
ve studovně nebo na telefonu 311 621 947.
Život s vášní a čokoládou
Máte rádi čokoládu? Přijďte na přednášku spojenou s degustací! Čeká vás
povídání o historii čokolády, její výrobě i blahodárných účincích na náš
organismus. Akce se uskuteční v pondělí 15. října od 17:30.
Knihy roku 1918
Výstava knih vydaných v roce 1918 se uskuteční ve středu 24. října 2018
v čase od 8:30 do 17:00 ve vestibulu knihovny.
To nejlepší z Fotoblázince
Nejen vítězné fotografie, ale i ukázka tvorby každého zúčastněného fotografa festivalu. To bude výstava ve vestibulu i v prostorách oddělení pro
dospělé. Navštívit ji můžete od 10. do 31. října.
Soboty na dětském
27. října, 8:30 – 11:00.

www.mesto-beroun.cz
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n Právě v divadelním sále U Tří korun se v říjnu 1918 konala veřejná schůze Národního výboru. Dnes již sál neslouží svému účelu.

Seriál ke 100. výročí vzniku republiky (11. díl)

Rakouský orel padl
Světová válka trvala již více než čtyři roky. Rakousko-Uhersko se
vojensky i ekonomicky nacházelo ve stavu ne nepodobnému klinické smrti. Čím dál více se nedostávalo potravin, které odčerpávala
hlavně armáda. Vývoz potravin byl příčinou vůbec první generální
stávky v našich dějinách.

V

pondělí 14. října 1918 berounské náměstí, tehdy ještě porostlé akátovými stromky, zaplnily
davy dělnictva z místních i okolních
podniků na protest proti vývozu potravin. Z balkonu radnice promluvili
zástupci sociálních demokratů i národních socialistů a závěrem vyzvali
demonstrující k přísaze věrnosti
novému Československému státu,
který ovšem ještě neexistoval. Zvedl
se les rukou, následovaný mohutným potleskem. Četnictvo si pro velezrádce, kteří poněkud předčasně
vyhlásili republiku, nepřišlo. Všichni čekali na úlevné skončení války.
Stejného dne, tisíce kilometrů daleko odtud, oznámil Edvard Beneš
státům Dohody ustavení prozatímní
československé vlády v čele s hlavním představitelem zahraničního
odboje, profesorem sociologie T. G.
Masarykem.
Další dny probíhala přátelská

jednání mezi socialisty a zástupci
ostatních politických stran o dalším
postupu v redakci sociálně demokratického Berounského obzoru.
Napětí vyvolával zde dislokovaný
prapor maďarských vojáků, kteří se
často promenovali po městě plně
vyzbrojeni. Přestože Maďaři nosili
své národní trikolory, těžko se dalo
předpokládat, že projeví pochopení
i pro národní hnutí Čechů.
Mezitím se „válčilo“ na diplomatické frontě. Americký prezident W. Wilson vydal 18. října nótu
s podmínkami příměří včetně práva
národů na sebeurčení. Nově jmenovaný ministr zahraničí G. Andrássy ji
jménem Rakousko-Uherska 27. října
přijal. Druhého dne před desátou hodinou dopoledne tuto překvapivou
informaci vyvěsila redakce Národní
politiky na Václavském náměstí.
Srocený dav jí okamžitě interpretoval jako vyhlášení samostatného stá-

Slavní Berouňané: Josef Poch

J

osef Poch (1899 - 1964) byl
významný berounský knihovník, kronikář a spisovatel. Narodil se 20. července roku 1899
v Berouně. Vystudoval reálné
gymnázium v Berouně a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy.
Následně se věnoval oboru knihovnictví na Státní knihovnické škole v Praze. Od roku 1922
do 1945 působil v berounské
knihovně jako profesionální knihovník, poté přestoupil na mi-

www.mesto-beroun.cz

nisterstvo školství. Díky jeho obětavosti a píli se berounská knihovna
dostala na velmi vysokou úroveň
a patřila k nejlepším knihovnám
Československa. Důkazem toho je
vyslovené osobní uznání prezidentem T. G. Masarykem.
V roce 1922 byl Josef Poch jmenován kronikářem města Beroun.
Kroniku psal vzorně až do roku
1939. Z oboru knihovnictví vydal
velké množství publikací, např.
Knihovny a čítárny nebo Příruč-

tu. Šlo o paradoxní situaci – exilová
vláda i hlavní představitelé domácího odboje vyjednávali v zahraničí
o vzniku státu, který za jejich zády
vznikal zcela živelně.
Do Berouna se první neoficiální
informace dostávaly kolem poledne
prostřednictvím cestujících přijíždějících vlakem z Prahy. Ve tři hodiny
odpoledne se sešla v prvním patře
radnice šestičlenná aprovizační komise, v níž zasedal také přednosta
berounské stanice. Krátce po zahájení jednání jej volali k telefonu
jeho podřízení – potvrzeno, právě
dorazila telegrafická zpráva Národního výboru v Praze o vyhlášení československého státu! Šestice mužů
okamžitě ukončila schůzi a rozprchla se zvěstovat dlouho očekávanou
novinu mezi občany.
Asi dvě hodiny poté se na Plzeňském předměstí objevil zvláštní
útvar: průvod asi dvou stovek dětí
s předlouhým žebříkem. Zastavily
se před školou (dnešní Jungmannovou) změněnou ve vojenský lazaret,
vztyčily žebřík a ti nejodvážnější se
pustily vzhůru. Za chvilku se rakouský orel s německým nápisem válel
na dlažbě. Rozradostněni úspěchem
se vydaly s žebříkem na kasárna.
Ve zteči jim naštěstí zabránili dva

železničáři. A tak děti na jejich povel
začaly zpívat a jak procházely ulicemi, mnozí občané se k nim přidávali.
Převrat jako divadelní představení...
Odznaky rakouské moci mizely
stejným způsobem i na dalších veřejných budovách. Na nádraží zmizel i oficiální název BERAUN a nahradil jej znak s českým lvem. Z radnice
krátce promluvil jak starosta města,
majitel cihelny v Hlinkách Gustav
Zatloukal, tak i předseda berounského Národního výboru, továrník
Jan Šimonek, majitel slévárny na Závodí. Košíkář Jan Hrdlička, představitel místní sociální demokracie,
pronesl řeč od Husova pomníku
a rázně potlačil antisemitské choutky některých spoluobčanů („Půjdeme na židy!“).
Pozdě večer v divadelním sále
u Tří Korun začíná veřejná schůze
Národního výboru. Mnozí přítomní ještě prožívají extázi z náhlého
přívalu radosti. Během noci drží
strážní službu Sokolové, ale zbytečně. Na žádném místě nebyl porušen
veřejný pořádek, ba nedošlo ani
k přestupku. Ztichlé město si užívá
první den samostatnosti, než přijdou obyčejné, každodenní starosti.
Jiří Topinka, Státní okresní archiv
Beroun n

ka pro nejmenší knihovny a jiné.
Přednášel také na Státní knihovnické škole v Praze. Uspořádal
řadu přednášek a kurzů pro knihovníky i širokou veřejnost. Josef
Poch byl významnou osobností
nejen na poli knihovnictví, ale
i v osvětové a kulturní činnosti
na Podbrdsku. Byl členem redakce Podbrdského listu a redigoval
Osvětový věstník Podbrdska, jehož
prostřednictvím přispěl k rozvoji
obecního kronikářství v celých Brdech. Publikoval články v mnoha
časopisech. n
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 15. 8. 2018
RM souhlasí s tím, aby Základní škola, Beroun - Závodí, Komenského 249 přijala
na základě uzavřených darovacích smluv finanční dar ve výši 8 664 Kč odpovídající výši záloh za obědy ve školní jídelně za období od 3. 9. 2018 do 31. 12. 2018
a finanční dar ve výši 13 224 Kč odpovídající výši záloh za obědy ve školní jídelně
za období od 2. 1. 2019 do 28. 6. 2019 ve prospěch čtyř žáků této školy od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. z projektu „Obědy pro děti“. V případě uzavření darovací smlouvy k pozdějšímu datu, bude výše daru snížena dle data podpisu této darovací smlouvy. RM ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových
aktivit informovat ředitelku této školy o vydaném souhlasu k uvedenému návrhu.
RM povoluje výjimky z počtu žáků ve třídách pro Základní školu, Beroun - Závodí,
Komenského 249 na školní rok 2018/2019 podle předloženého návrhu a ukládá
vedoucí odboru školství informovat o tomto rozhodnutí ředitelku uvedené školy.
RM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10 tisíc Kč Základní škole, Beroun
- Závodí, Komenského 249 na zajištění zahraniční vzdělávací exkurze pro žáky
uvedené školy a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí a ukládá
vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit informovat ředitelku této školy
o poskytnutí dotace a zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o reklamě se společností Vodovody a kanalizace Beroun, a. s., na zajištění reklamy městem Beroun při plaveckém výcviku
žáků berounských mateřských a základních škol v předloženém znění. Odměna
za zajištění reklamy je dohodnuta ve výši 90 000 Kč + DPH. RM ukládá vedoucí
odboru školství a volnočasových aktivit zajistit uzavření smlouvy o reklamě se
společností Vodovody a kanalizace Beroun, a. s.
RM souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu města Beroun Piranhas Beroun,
z.s. na akci „BeeBall Day Beroun“ konanou dne 28. 9. 2018, ve výši 6 000 Kč
a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí a ukládá vedoucí odboru
školství a volnočasových aktivit zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy s žadatelem o dotaci a převod schválené výše dotace na jeho účet.
RM souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu města Beroun Český lev - Union
Beroun, z.s. na akci „Postup A mužstva dospělých do republikové soutěže“ ve výši
125 000 a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí v případě,
že bude schválena Radou a Zastupitelstvem města Beroun 4. úprava rozpočtu
2018. RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím této dotace a ukládá vedoucí
odboru školství a volnočasových aktivit zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM bere na vědomí zápis č. 3/2018 ze zasedání Komise pro sport a sportovní
dotace Rady města Beroun ze dne 25. 6. 2018.
RM jmenuje Mgr. Lukáše Petřvalského dramaturgem Mezinárodního hudebního
festivalu Talichův Beroun s účinností od 1. 1. 2019 a ukládá řediteli MKC Beroun
zajistit proces jmenování nového dramaturga.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce částí pozemků p.č. 2251/2, 2311/41,
6793, 2311/49, 2311/39, 6647, 6795 a 6799 v k. ú. Beroun za účelem parkování
návštěvníků podzimních hrnčířských trhů ve dnech 8. 9. 2018 a 9. 9. 2018, mezi
společností Brownfield Beroun a. s. a městem Beroun za účasti vedlejších účastníků Vladimíra Izbického a Jolany Schofieldové Izbické a ukládá místostarostovi
Ing. Michalu Mišinovi zajistit realizaci tohoto usnesení.
RM bere na vědomí informaci o počtu cestujících, kteří využili dopravu zdarma
v MHD v měsících květnu a červnu 2018.
RM souhlasí s návrhem Pracovní skupiny pro PR MPZ Beroun na poskytnutí dotace těmto vlastníkům nemovitostí v MPZ uvedeným žadatelům, doporučuje ZM
tento návrh na poskytnutí dotace schválit v předloženém znění a ukládá vedoucí
finančního odboru zajistit uzavření veřejnoprávních smluv s vlastníky nemovitostí, kterým byla ZM přidělena dotace, a převedení dotace na bankovní účet vlastníků nemovitostí po předložení žádosti o převod včetně všech potřebných dokladů.
RM bere na vědomí informaci o provozu a nákladech, které souvisí s měřením
rychlosti silničních vozidel Městskou policií Beroun ve schválených úsecích Dopravním inspektorátem - Územním odborem Beroun ve městě Beroun, obci Hostim a obci Zdejcina za období od uzavření smlouvy o pronájmu zařízení na měření rychlosti silničních vozidel uzavřené mezi městem Beroun jako nájemce
a společností LK-DOS s. r. o. jako pronajímatelem.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města pronajímat garážové stání v budově
bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. st. 4083/1 v k. ú. Beroun (budova bývalé
kotelny v Hlinkách) za cenu 1 500 Kč/měsíc/osobní automobil, případně motocykl za cenu 450 Kč/měsíc (cena je včetně 21% DPH). V případě, že se sejde více
nabídek, rozhodne rada města losováním. RM ukládá vedoucímu odboru majetku
a investic zajištění realizace tohoto usneseni
RM doporučuje ZM souhlasit s bezúplatným převodem pozemků p.č. 1125/13,
p.č. 1125/21, p.č. 2370/4, částí pozemku p.č. 498/4, vše v k. ú. Beroun a části
pozemku p.č. 454/4 v k. ú. Hostím u Berouna z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Beroun a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení
na jednání ZM.
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RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 16. 7. 2012,
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 9. 2015 na movitý majetek uvedený v příloze
Dodatku č. 2 mezi městem Beroun jako půjčitelem a Českou republikou - Úřadem
práce České republiky jako vypůjčitelem v předloženém znění a ukládá vedoucímu
odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemků p.č. st. 4092/5 a p.č. st.
4092/6 v k. ú. Beroun a s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Beroun jako
prodávajícím a ČR - Úřadem práce České republiky jako kupujícím v předloženém
znění, za celkovou kupní cenu 109 740 Kč a 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 prostor č. 337/10, 337/11, 337/12,
337/13 v budově č. p. 337, ul. Plzeňská, Beroun-Město, stojící na pozemku p.č. st.
2350/1 a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné
předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM a v případě vyslovení
nesouhlasu zastupitelstva města zahájit v součinnosti s odborem sociálních věcí
a zdravotnictví projektovou přípravu rekonstrukce dotčených prostor v čp. 337,
Plzeňská ulice pro sociální bydlení.
RM doporučuje ZM souhlasit s koupí pozemku p.č. st. 4394, na kterém stojí budova bez čp/če a technického vybavení, p.č. 876/10, p.č. 6791 a p.č. 6813, vše v k.
ú. Beroun od společnosti České dráhy, a. s. za celkovou kupní cenu 3 880 000 Kč
za podmínky, že ZM v rámci rozpočtového opatření na rok 2018 schválí navýšení
položky náklady na výkupy pozemků a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM souhlasí s koupí elektrických, plynových, vodovodních a kanalizačních přípojek vybudovaných na hranici k pozemkům města Beroun p.č. 1387/235, p.č.
1387/283, p.č. 1387/284, p.č. 1387/285, p.č. 1387/286 v k. ú. Beroun (lokalita
Na Homolce Beroun), dle projektové dokumentace na akci „Přeložka vodovodu
Homolka IV“ do vlastnictví města Beroun za celkovou kupní cenu 293 546 Kč
za podmínky, že ZM v rámci rozpočtového opatření na rok 2018 schválí zařazení
nové položky „5 ks přípojek Homolka Beroun“. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 5. 2018
na veřejnou zakázku „Plynová kotelna - Kulturní dům Plzeňka Beroun“ se zhotovitelem Tempoterm, spol. s r. o. v předloženém znění, kterým se navyšuje cena
díla na 1 815 189 Kč bez DPH. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajištění plnění tohoto usnesení.
RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „Operativní leasing
služebních vozidel města Beroun“ a jmenuje pro výše uvedenou zakázku komisi
pro otevírání obálek s nabídkami a náhradníky členů této komise, která bude současně plnit funkci hodnotící komise. RM ukládá vedoucímu odboru hospodářské
správy zajištění plnění tohoto usnesení.
RM v působnosti valné hromady společnosti Parkování Beroun s. r.o. bere na vědomí informace o možnostech pokračování financování Parkovacího domu a souhlasí s předloženým návrhem, tj. nadále využívat úvěr od ČS a. s.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 29. 8. 2018
RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv s žadateli o dotace na zájmovou
činnost v roce 2018 a poskytnutím dotací Křesťanskému klubu Beroun, z.s na projekt Vytváříme rodinu - výtvarné a rukodělné aktivity pro děti z rodin ohrožených
sociálním vyloučením ve výši 9 200 Kč a Vojtěchu Hubingerovi na akci „Berounské
Letorosty - Restart“ ve výši 5 000 Kč a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit uzavření veřejnoprávních smluv a poskytnutí dotací uvedeným
subjektům.
RM schvaluje Program pro poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun
v roce 2019 v předloženém znění a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových
aktivit zajistit uveřejnění Programu pro poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2019 na úřední desce Městského úřadu Beroun a uveřejnění formuláře žádosti o dotaci na webových stránkách města Beroun.
RM souhlasí s udělením Ceny města Beroun Františku Hamplovi za jeho dlouholeté působení na celé generace studentů berounského gymnázia a vytváření jejich pozitivního
vztahu k životu a Peteru Kuharovi za šíření dobrého jména města Beroun v zahraničí
a za vytváření vztahů vzájemnosti mezi slovinskou a českou kulturou, vedoucí k obohacování kulturního života města.
RM souhlasí s udělením Čestného občanství města Beroun in memoriam Josefu Jonášovi (narozen 12. 3. 1894 v Hýskově, zemřel 22. 4. 1918 ve Francii) za mimořádné činy
spojené s osobním hrdinstvím v legionářské Rotě NAZDAR, jejíž existence a bojové
vystoupení významně přispělo ke vzniku samostatného Československa v roce 1918.
RM bere na vědomí zápis z jednání pracovní skupiny - letopisecké komise konané dne
22. 8. 2018.
RM doporučuje ZM udělit Ceny města Beroun Františku Hamplovi a Peteru Kuharovi
a Čestného občanství města Beroun in memoriam Josefu Jonášovi.
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RM bere na vědomí informaci o záměru Mateřské školy Montessori Beroun a Základní školy s. r. o. se sídlem V Zahradách 1874 vybudovat novou budovu školy
Montessori na části pozemku města Beroun p.č. 1387/227 v k.ú. Beroun.
RM souhlasí s Rozborem hospodaření města Beroun k 30. 6. 2018 v předloženém znění a doporučuje ZM schválit tento dokument v předloženém znění RM
ukládá vedoucí finančního odboru zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání zastupitelstva města.
RM souhlasí s Návrhem Rozpočtového opatření města Beroun č. 4 na rok 2018
v předloženém znění a doporučuje ZM schválit tento dokument v předloženém
znění. RM ukládá vedoucí finančního odboru zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání zastupitelstva města.
RM souhlasí se Střednědobým výhledem rozpočtu města Beroun na období
2019 – 2023 v předloženém znění a doporučuje ZM schválit tento dokument
v předloženém znění. RM ukládá vedoucí finančního odboru zajistit přípravu
a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání zastupitelstva
města.
RM bere na vědomí informaci tajemníka Ing. Jiřího Chalupeckého o střednědobém výhledu rozpočtu města s analýzou financí a ratingem.
RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku o zákazu požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích v předloženém znění
a ukládá vedoucí Kanceláře tajemníka připravit podklady k předložení návrhu
obecně závazné vyhlášky zastupitelstvu města.
RM doporučuje ZM souhlasit s návrhem změny č. 1 a č. 2 Územního plánu
Beroun včetně odůvodnění a vydat v souladu s § 54 odst.2 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Změnu č. 1 Územního plánu Beroun formou opatření obecné povahy. RM ukládá vedoucí odboru
územního plánování a regionálního rozvoje zajistit přípravu a včasné předložení
podkladů k tomuto usnesení na zasedání zastupitelstva města
RM souhlasí s podáním žádosti na akci Přestavba části Komunitního centra Beroun na MŠ financovanou z programu MŠMT 133 310 Rozvoj výukových kapacit
mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky a závazkem financování investiční akce v minimální 51% výši celkových způsobilých
výdajů akce a ukládá vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje podat žádost o dotaci na akci Přestavba části Komunitního centra Beroun
na MŠ do tohoto programu MŠMT
RM schvaluje názvy nových ulic: Vojáčkova, Na Cvičišti, Osmatřicátníků, U Pražské čáry, Ke Koledníku, Za Humny, Za Vrchy, U Ratinky a prodloužení stávajících
ulic: Průchozí, Ječná, K Zahrádkám a Vinařská a doporučuje ZM přijmout obdobné usnesení. RM ukládá vedoucí odboru územního plánování a regionálního
rozvoje zajistit přípravu a včasné předložení materiálů k tomuto usnesení na zasedání zastupitelstva města.
RM doporučuje ZM souhlasit s koupí pozemků p.č. 1261/112, p.č. 1261/138,
p.č. 1261/148, p.č. 1261/336, p.č. 1261/337, p.č. 1261/338 a p.č. 1261/365
(odděleného geometrickým plánem č. 6166-195/2017 ze dne 6. 12. 2017 z p.č.
1261/108), vše v k.ú. Beroun, za celkovou kupní cenu 1 000 Kč a s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Beroun jako kupujícím a společností The Curve Beroun,
a.s. jako prodávajícím v předloženém znění za podmínky, že převáděné pozemky nebudou zatíženy žádným zástavním právem. Kupní smlouva bude uzavřena
po výmazu zástavního práva k převáděným pozemkům v katastru nemovitostí.
RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání zastupitelstva města.
RM doporučuje ZM souhlasit s bezúplatným převodem pozemku p.č. 1543/84
(odděleného geometrickým plánem č. 6245- 50/2018 ze dne 12. 6. 2018 z p.č.
1543/57) v k.ú. Beroun. Bezúplatný převod bude uskutečněn formou darovací
smlouvy z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Beroun a ukládá
vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání zastupitelstva města.
RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemků p.č.st. 7591 (odděleného
geometrickým plánem č. 5512-130/2014 ze dne 28. 7. 2014 z p.č. 1596/68
), p.č.st. 7592 (odděleného geometrickým plánem č. 5513-131/2014 ze dne
28. 7. 2014 z p.č. 1413/32 ) a p.č.st. 7593 (odděleného geometrickým plánem
č. 5514-132/2014 ze dne 28. 7. 2014 z p.č. 2340/1), všechny v k.ú. Beroun
z vlastnictví města Beroun do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s. za celkovou kupní cenu 111 400 Kč a náklady spojenými s prodejem a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení podkladů
k tomuto usnesení na jednání zastupitelstva města.
RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemků p.č. 1552/5 a p.č. 1552/6
(odděleného geometrickým plánem č. 6262-95/2018 ze dne 27. 6. 2018 z p.č.
1552/4) v k.ú. Beroun, z vlastnictví města Beroun do vlastnictví uvedených
žadatelů za celkovou kupní cenu 17 230 Kč a náklady spojenými s prodejem
za podmínky zřízení bezúplatného věcného břemene služebnosti stezky a cesty
přes pozemky p.č. 1552/5 a p.č. 1552/6 v k.ú. Beroun ve prospěch vlastníka
pozemku p.č. 1552/1 v k.ú. Beroun, a to na dobu neurčitou a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení podkladů
k tomuto usnesení na jednání zastupitelstva města.
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RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemků p.č. 884/6 a p.č. 887/5 (oddělených geometrickým plánem č. 6235-64/32018 ze dne 23. 5 2018 z p.č. 884/2 a z p.č.
887/3) v k.ú. Beroun, z vlastnictví města Beroun do vlastnictví Společenství vlastníků
jednotek Tyršova 75, Beroun za celkovou kupní cenu 26 610 Kč a náklady spojenými
s prodejem za podmínky zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch města
Beroun - práva umístění, provozování, údržby, oprav veřejného osvětlení přes pozemky
p.č. 884/6 a p.č. 887/5 v k.ú. Beroun, a to na dobu neurčitou za podmínky, že pozemky p.č. 884/6 a p.č. 887/5 nebudou oploceny a zůstanou veřejně přístupné a ukládá
vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení podkladů
k tomuto usnesení na jednání zastupitelstva města.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p.č. 1999/26 v k.ú.
Beroun, podle předloženého zákresu a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru:
• uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 12. 7. 2011 na vypůjčení části
prostor o výměře 13,73 m2 a o výměře 8,88 m2 v přízemí budovy č.p. 111 Domova
penzionu pro důchodce Beroun s Centrem pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o. p. s. s účinností od 1. 1. 2019. Předmětem dodatku bude změna
ustanovení o úhradách provozních nákladů a služeb spojených s užíváním prostor
• uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 29. 6. 2011 na vypůjčení části
prostor o výměře 18,17 m2 a o výměře 13,22 m2 v přízemí budovy č.p. 111 Domova
penzionu pro důchodce Beroun se Svazem tělesně postižených v České republice z. s.
okresní organizací Beroun s účinností od 1. 1. 2019. Předmětem dodatku bude změna
ustanovení o úhradách provozních nákladů a služeb spojených s užíváním prostor
• uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 12. 7. 2011 na vypůjčení části prostor o výměře 13,73 m2 v přízemí budovy č.p. 111 Domova penzionu pro důchodce
Beroun se Svazem tělesně postižených v České republice z. s. místní organizací Beroun
s účinností od 1. 1. 2019. Předmětem dodatku bude změna ustanovení o úhradách
provozních nákladů a služeb spojených s užíváním prostor
• uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 12. 7. 2011 na vypůjčení části prostor o výměře 13,73 m2 v přízemí budovy č.p. 111 Domova penzionu pro důchodce
Beroun se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky s účinností od 1. 1. 2019. Předmětem dodatku bude změna ustanovení o úhradách nákladů
a služeb spojených s užíváním prostor.
RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit realizaci tohoto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru:
• vypůjčit část prostor o výměře 13,73 m2 v přízemí budovy č.p. 111 Domova penzionu pro důchodce Beroun Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s.,
Berounskému spolku nedoslýchavých, p.s. za účelem provozování spolkové činnosti
v sociálně zdravotní oblasti
• vypůjčit část prostor o výměře 13,73 m2 v přízemí budovy č.p. 111 Domova penzionu
pro důchodce Beroun Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s., Základní organizaci Beroun, p. s. za účelem provozování spolkové činnosti v sociálně zdravotní oblasti
• vypůjčit část prostor o výměře 13,73 m2 v přízemí budovy č.p. 111 Domova
penzionu pro důchodce Beroun Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s.,
Krajské organizaci Středočeského kraje, p. s. za účelem provozování spolkové činnosti v sociálně zdravotní oblasti.
RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit realizaci tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením:
• dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 15. 7. 2011 na část nebytových
prostor mezi městem Beroun jako půjčitelem a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. Základní organizací Beroun jako vypůjčitelem ke dni 31. 12. 2018
• dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce ze dne 13. 7. 2011, ve znění dodatku č. 1
ze dne 26. 8. 2011 na část nebytových prostor mezi městem Beroun jako půjčitelem
a Svazem neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice, z.s jako vypůjčitelem
ke dni 31. 12. 2018.
RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit realizaci tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 20. 12. 2016
na provozování Domova penzionu pro důchodce Beroun se sídlem Na Parkáně 111,
Beroun -Město s účinností od 1. 1. 2019. Předmětem dodatku bude změna ustanovení o úhradách provozních nákladů a služeb spojených s užíváním prostor a ukládá
vedoucímu odboru majetku a investic zajistit realizaci tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Beroun jako
vlastníkem pozemků a Berounskou realitní s. r. o. jako investorem a stavebníkem
„Víceúčelového domu Beroun, p.č. 868/15 a 868/13 v k.ú. Beroun“ a s tím související výstavbou chodníků realizovanou na částech pozemků p.č. 868/1, p.č. 868/2
a p.č. 868/29, vše v k.ú. Beroun, které jsou ve vlastnictví města Beroun, v předloženém znění, pověřuje vedoucího odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun
po uzavření Smlouvy o právu provést stavbu vyznačit souhlas města Beroun jako
vlastníka dotčených pozemků s navrhovaným stavebním záměrem výstavby chodníků
na situačním výkresu dokumentace a ukládá mu zajištění realizace tohoto usnesení.
RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením Plánovací smlouvy mezi městem Beroun
a společností Projekt Jarov, s. r. o. jako stavebníkem stavby: „Infrastruktura pro skupinovou zástavbu RD, Beroun - Jarov“ (včetně inženýrských sítí)“ v radou města upraveném znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné
předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání zastupitelstva města.
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RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Stavební úpravy ul. Branislavova, Beroun“ ze dne 25. 6. 2018 se zhotovitelem Strabag
a.s., kterým se navyšuje cena díla na 10 797 157,13 Kč bez DPH v předloženém znění
a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
RM schvaluje zrušení výběrového řízení veřejné zakázky „Stavební úpravy pro vedení
chodníků a cyklostezek v ulici Plzeňská (úsek Koněpruská - OD Lidl)“ a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit plnění tohoto usnesení.
RM schvaluje s platností od 1. 9. 2018 ceny parkovného za stání na dobu nejdéle 24
hodin v oblastech placeného stání dle předloženého návrhu a ukládá místostarostovi
Ing. Michalu Mišinovi zajistit realizaci tohoto usnesení.
RM souhlasí s tím, aby Městské kulturní centrum Beroun uzavřelo pachtovní smlouvu
se společností PLZEŇKA, spol. s r.o., na základě které budou přenechány Městskému
kulturnímu centru Beroun do užívání prostory nacházející se v levém křídle přízemí
společenského domu Plzeňka č.p. 83 za cenu 10 000 Kč/měsíc + DPH na dobu pěti
let s tříměsíční výpovědní dobou a ukládá Mgr. Darie Hrabárové vypracovat pachtovní
smlouvu mezi Městským kulturním centrem Beroun a společností PLZEŇKA, spol.
s r.o.
RM stanovuje s účinností od 1. 9. 2018 celkový počet zaměstnanců města v Městském úřadu Beroun takto: Celkový počet zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Beroun je 194. Tento počet lze dočasně překročit jen v případě nezbytnosti
obsazení jednoho pracovního místa ve struktuře úřadu současně dvěma osobami
z důvodu zapracování nového zaměstnance (nejdéle po dobu 1 měsíce) nebo z důvodu zástupu za dlouhodobě nepřítomného zaměstnance v práci (při dlouhodobé
nemoci nebo mateřské či rodičovské dovolené) a za podmínky, že pro toto překročení
bude dostatek rozpočtových prostředků určených na platy zaměstnanců MěÚ. RM
ukládá tajemníkovi Městského úřadu Beroun Ing. Jiřímu Chalupeckému zajistit plnění
tohoto usnesení.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 13. 9. 2018
RM jmenuje na návrh konkurzní komise Bc. Michaelu Škeříkovou na vedoucí
pracovní místo ředitelky Městské knihovny Beroun, příspěvkové organizace
s účinností od 1. 1. 2019 a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových
aktivit zajistit její jmenování.
RM souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu města Beroun pro Mgr. Barboru
Stejskalovou na reprezentaci na „OCR World Championship London 2018“ konanou ve dnech 19. - 21. 10. 2018 ve výši 5 000 Kč a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy s žadatelem
o dotaci a převod schválené výše dotace na účet žadatele o dotaci.
RM schvaluje návrh Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku
na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2016 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2018 uzavřené mezi
Středočeským krajem a Domovem penzionem pro důchodce Beroun v předloženém znění a ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit
informování ředitelky DPD Beroun o tomto souhlasu.
RM souhlasí s uzavřením „Smluv o výpůjčce“ na volební místnosti pro okrskové
volební komise pro volby do Zastupitelstva města Beroun konaných ve dnech
5. a 6. října 2018 mezi Středočeským krajem jako půjčitelem a městem Beroun
jako vypůjčitelem v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru správního
a OŽÚ zajistit podepsání smluv.
RM odvolává tyto členy Povodňové komise města Beroun: Soňa Burnotte, Michael
Gazda, Jiří Hájek, Kateřina Hrušková, Vladimíra Konvalinková, Karel Král, Ing. Karolína Psohlavcová, Luboš Švihlík, jmenuje tyto nové členy Povodňové komise
města Beroun: Michaela Exnerová, Luboš Fousek, Ivana Mikulová, Pavel Novák,
Pavel Stuchlík, Hana Zárubová st. a ukládá vedoucí odboru životního prostředí
zajistit administraci odvolání a jmenování členů Povodňové komise města Beroun.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci se společností DIMATEX CS, spol.
s r.o v předloženém znění a ukládá vedoucí odboru životního prostředí zajistit
podpis smlouvy smluvními stranami.
RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí věcného daru za účelem podpory akce „Den Země“ mezi městem Beroun jako obdarovaným a společností Lidl Česká republika v.o.s. jako dárcem v předloženém znění a ukládá
vedoucí odboru životního prostředí zajistit podpis smlouvy smluvními stranami.
RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru pro
účely ekologické výchovy ve školách města Beroun mezi městem Beroun jako
obdarovaným a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. jako dárcem
v předloženém znění a ukládá vedoucí odboru životního prostředí zajistit podpis smlouvy smluvními stranami.
RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění provozu automatizované stanice pro monitorování kvality ovzduší mezi městem Beroun jako příjemcem dotace a městem Králův Dvůr jako poskytovatelem
dotace v předloženém znění a ukládá vedoucí odboru životního prostředí zajistit
podpis smlouvy smluvními stranami.
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RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 11. 2016
„Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Beroun s platností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2027“ mezi městem Beroun a Ing. Vítězslavem
Křivkou v předloženém znění ukládá vedoucí odboru životního prostředí zajistit
podepsání dodatku smluvními stranami.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení mezi městem Beroun a společností ASEKOL s.r.o. v předloženém
znění a ukládá vedoucí odboru životního prostředí zajistit podpis dodatku
smluvními stranami.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení ze dne 9. 6. 2006 mezi městem Beroun a společností ELEKTROWIN a.s. v předloženém znění a ukládá vedoucí odboru životního prostředí
zajistit podpis dodatku smluvními stranami.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 7 ke Smlouvě o poskytování služeb a správy majetku města Beroun ze dne 31. 10. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne
18. 6. 2015, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 30. 9. 2015, ve znění Dodatku č. 3 ze
dne 22. 2. 2017, ve znění Dodatku č. 4 ze dne 1. 6. 2017, ve znění Dodatku č.
5 ze dne 30. 6. 2017 a ve znění Dodatku č. 6 ze dne 26. 2. 2018 mezi městem
Beroun a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o v předloženém znění
a ukládá tajemníkovi Městského úřadu Beroun zajistit realizaci tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 4. 2018
na veřejnou zakázku „Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební
práce“ mezi společností OTISTAV s.r.o. jako zhotovitelem a městem Beroun
jako objednatelem v předloženém znění, kterým se navyšuje původní cena
30 327 761,32 Kč vč. DPH na částku 30 551 619,43 Kč vč. DPH a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvám o výpůjčce části prostor
v přízemí budovy Na Parkáně 111, jehož předmětem bude změna ustanovení
o úhradách provozních nákladů a služeb spojených s užíváním prostor s účinností od 1. 1. 2019 za předpokladu, že nebudou v době zveřejnění záměru podány žádné připomínky ani nabídky. Dodatky se uzavírají mezi městem Beroun
jako půjčitelem a těmito vypůjčiteli: Centrem pro zdravotně postižené a seniory
Středočeského kraje, o.p.s., Svazem tělesně postižených v České republice z.s.
okresní organizací Beroun, Svazem tělesně postižených v České republice z.s.
místní organizací Beroun, Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých
České republiky, zapsaným spolkem a Svazem neslyšících a nedoslýchavých
osob v ČR, z.s., Berounským spolkem nedoslýchavých, p.s. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit realizaci tohoto usnesení.
RM bere na vědomí zápis č. 4/2018 z jednání Komise bytové konaného dne 29. 8.
2018 a zároveň předložené nové žádosti o nájem bytu ve vlastnictví města Beroun
včetně stanoviska Komise bytové Rady města Beroun.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě na veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci a autorský dozor na akci „Přístavba pavilonu /odborné
učebny/ 2. základní škola Beroun“ ze dne 14. 11. 2016 se společností Spektra,
spol. s r. o. v předloženém znění ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajištění plnění tohoto usnesení.
RM vybírá k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Přístavba - Základní škola Beroun - Závodí, Komenského 249“ účastníka zadávacího řízení Sdružení
ZŠ Beroun, jehož společníky jsou POHL cz, a.s. (správce) a METROSTAV a.s.
(společník). Jeho nabídka byla předložena v souladu se zadávací dokumentací
a s nabídkovou cenou, která je pro zadavatele ekonomicky výhodná a souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem dle návrhu předloženého v zadávacím řízení na veřejnou zakázku za podmínky, že v zákonné lhůtě
nebude podána žádná námitka a zastupitelstvo města schválí navýšení částky
v rozpočtu města, ze které bude financována tato veřejná zakázka. Cena díla je
139 894 419,05 Kč bez DPH. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajištění plnění tohoto usnesení.
RM vybírá k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Koncepce veřejného
osvětlení ve městě Beroun“ účastníka zadávacího řízení společnost ELTODO A 8000 (vedoucí účastník společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., druhý účastník společnosti ATELIER 8000 spol. s r.o.), jejíž nabídka byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem dle návrhu předloženého v zadávacím řízení na veřejnou zakázku
za podmínky, že v zákonné lhůtě nebude podána žádná námitka. Cena díla
je 780 000,00 Kč bez DPH. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajištění plnění tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o Roznášce informačních/
propagačních materiálů se společností Česká pošta, s.p. v předloženém znění
a ukládá vedoucí Kanceláře tajemníka zajistit podpis dodatku smluvními stranami.
RM souhlasí s tím, aby Městské kulturní centrum Beroun uzavřelo darovací
smlouvu se Středočeským krajem na poskytnutí finančního daru 100 tisíc Kč
Městským kulturním centrem Beroun s využitím na podporu Mezinárodního
hudebního festivalu Talichův Beroun a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit informování ředitele MKC Beroun o tomto souhlasu.
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 19. 9. 2018
RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „Město Beroun stavební a dispoziční úpravy budovy č.p. 813 - městská knihovna“ a jmenuje pro
výše uvedenou zakázku komisi pro otevírání obálek s nabídkami a náhradníky
členů této komise, která bude současně plnit funkci hodnotící komise. RM zároveň
ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit realizaci tohoto usnesení.

Z usnesení Zastupitelstva města Beroun ze dne 19. 9. 2018
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vymezených veřejných prostranstvích, v předloženém znění.
ZM schvaluje Rozbor hospodaření města Beroun k 30. 6. 2018 v předloženém znění.
ZM souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu města Beroun pro Český lev – Union
Beroun, z.s. na „Postup A mužstva dospělých do republikové soutěže“ ve výši 125 000 Kč
a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
ZM souhlasí s koupí pozemků p.č. st. 4394, na kterém stojí budova bez čp/če, technického vybavení, p.č. 876/10, p.č. 6791 a p.č. 6813, vše v k.ú. Beroun od společnosti
České dráhy, a.s. za celkovou kupní cenu 3 880 000 Kč za podmínky, že zastupitelstvo
města v rámci rozpočtového opatření na rok 2018 schválí navýšení položky náklady
na výkupy pozemků.
ZM schvaluje Rozpočtové opatření města Beroun č. 4 na rok 2018 v předloženém znění.
ZM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Beroun na období let 2019 – 2023
v předloženém znění.
ZM souhlasí s udělením Ceny města Beroun Františku Hamplovi za jeho dlouholeté působení na celé generace studentů berounského gymnázia a vytváření jejich pozitivního
vztahu k životu a Peteru Kuharovi za šíření dobrého jména města Beroun v zahraničí
a za vytváření vztahů vzájemnosti mezi slovinskou a českou kulturou, vedoucí k obohacování kulturního života města.
ZM souhlasí s udělením Čestného občanství města Beroun in memoriam Josefu Jonášovi za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím v legionářské Rotě NAZDAR, jejíž
existence a bojové vystoupení významně přispělo ke vzniku samostatného Československa v roce 1918.
ZM bere na vědomí zápis z jednání pracovní skupiny - letopisecké komise konané dne
22. 8. 2018.
ZM schvaluje na návrh Pracovní skupiny pro Program regenerace MPZ Beroun poskytnutí dotace včetně uzavření veřejnoprávních smluv na objekt Husovo náměstí, č. p. 87
ve výši 252 900 Kč a na objekt V Pražské bráně, č. p. 70 ve výši 247 100 Kč.
ZM souhlasí s návrhem změny č. 1 Územního plánu Beroun včetně odůvodnění a vydává v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) Změnu č. 1 Územního plánu Beroun formou opatření obecné
povahy.
ZM souhlasí s návrhem změny č. 2 Územního plánu Beroun včetně odůvodnění a vydává
v souladu s § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon) Změnu č. 2 Územního plánu Beroun formou opatření obecné povahy.
ZM rozhoduje podle § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, o názvech ulic v lokalitách Na Závodí – u golfu, Jarov a Na Morákově podle předloženého návrhu.
ZM souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p.č.1125/13, p.č. 1125/21, p.č. 2370/4,
částí pozemku p.č. 498/4, vše v k.ú. Beroun a části pozemku p.č. 454/4 v k.ú. Hostim
u Berouna z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Beroun.
ZM souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č. 1543/84, odděleného geometrickým plánem č. 6245-50/2018 ze dne 12. 6. 2018 z pozemku p.č. 1543/57 v k.ú. Beroun.
Bezúplatný převod bude uskutečněn formou darovací smlouvy z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Beroun.
ZM souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č. 578/44 v k.ú. Beroun. Bezúplatný převod bude uskutečněn formou darovací smlouvy z vlastnictví uvedeného majitele
do vlastnictví města Beroun.
ZM souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2367/2 v k.ú. Beroun, odděleného geometrickým plánem č. 6036-26/2017 ze dne 15. 2. 2017 z pozemku p.č. 2367 v k.ú Beroun
z vlastnictví města Beroun do soukromého vlastnictví za celkovou kupní cenu 20 440 Kč
a náklady s prodejem spojenými.
ZM souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 232/9 v k.ú. Zdejcina o výměře 58 m2, dle
geometrického plánu č. 330-41/2018 ze dne 16. 5. 2018 označen jako díl „a“ z vlastnictví města Beroun do soukromého vlastnictví za celkovou kupní cenu 20 110 Kč a náklady
s prodejem spojenými.
ZM souhlasí s prodejem pozemků p.č. st. 4092/5 a p.č. st. 4092/6 v k.ú. Beroun a s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Beroun jako prodávajícím a ČR - Úřadem práce
České republiky jako kupujícím za celkovou kupní cenu 109 740 Kč a náklady s prodejem
spojenými, v předloženém znění.
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ZM souhlasí s prodejem pozemků p.č. 1552/5 a p.č. 1552/6 (odděleného geometrickým
plánem č. 6262-95/2018 ze dne 27. 6. 2018 z p.č. 1552/4) v k.ú. Beroun, z vlastnictví
města Beroun do soukromého vlastnictví za celkovou kupní cenu 17 230 Kč a náklady
spojenými s prodejem, za podmínky zřízení bezúplatného věcného břemene služebnosti
stezky a cesty přes pozemky p.č. 1552/5 a p.č. 1552/6 v k.ú. Beroun ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 1552/1 v k.ú. Beroun, na dobu neurčitou.
ZM souhlasí s prodejem pozemků p.č. 884/6 a p.č. 887/5 (oddělených geometrickým
plánem č. 6235-64/32018 ze dne 23. 5 2018 z p.č. 884/2 a z p.č. 887/3) v k.ú. Beroun,
z vlastnictví města Beroun do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek Tyršova 75, Beroun za celkovou kupní cenu 26 610 Kč a náklady spojenými s prodejem, za podmínky
zřízení bezúplatného věcného břemene ve prospěch města Beroun - práva umístění, provozování, údržby, oprav veřejného osvětlení přes pozemky p.č. 884/6 a p.č. 887/5 v k.ú.
Beroun, na dobu neurčitou, za podmínky, že pozemky p.č. 884/6 a p.č. 887/5 nebudou
oploceny a zůstanou veřejně přístupné.
ZM souhlasí s prodejem pozemků p.č.st. 7591 (odděleného geometrickým plánem
č. 5512-130/2014 ze dne 28. 7. 2014 z p.č. 1596/68), p.č.st. 7592 (odděleného geometrickým plánem č. 5513-131/2014 ze dne 28. 7. 2014 z p.č. 1413/32 ) a p.č.st.
7593 (odděleného geometrickým plánem č. 5514-132/2014 ze dne 28. 7. 2014 z p.č.
2340/1), všechny v k.ú. Beroun z vlastnictví města Beroun do vlastnictví společnosti
ČEZ Distribuce a.s. za celkovou kupní cenu 111 400 Kč a náklady spojenými s prodejem.
ZM nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 1999/26 v k.ú. Beroun.
ZM nesouhlasí s prodejem prostor č. 337/10, 337/11, 337/12, 337/13 v budově č.p.
337, ul. Plzeňská, Beroun-Město, stojící na pozemku p.č. st. 2350/1.
ZM souhlasí s koupí pozemků p.č. 1261/112, p.č. 1261/138, p.č. 1261/148, p.č.
1261/336, p.č. 1261/337, p.č. 1261/338 a p.č. 1261/365 (odděleného geometrickým
plánem č. 6166-195/2017 ze dne 6. 12. 2017 z p.č. 1261/108), vše v k.ú. Beroun za celkovou kupní cenu 1 000 Kč a s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Beroun jako
kupujícím a společností The Curve Beroun, a.s. jako prodávajícím v předloženém znění.
ZM nesouhlasí s koupí pozemků p.č. 1711/2, p.č. 1711/17, p.č. 1711/20, p.č. 1711/21,
p.č. 1711/22, p.č. 1793/5, p.č. 1793/9, p.č. 1793/32, p.č. 1793/33 a p.č. 2285/21, všechny v k.ú. Beroun.
ZM souhlasí s uzavřením Plánovací smlouvy mezi městem Beroun a společností Projekt
Jarov, s.r.o. jako stavebníkem stavby: „Infrastruktura pro skupinovou zástavbu RD, Beroun - Jarov“ (včetně inženýrských sítí)“ v předloženém znění.
ZM souhlasí s fyzickou likvidací majetku a následným odepsáním z účetnictví dle návrhu
Komise pro likvidaci majetku ze dne 11. 6. 2018 v pořizovacích cenách nad 20 tisíc
Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí 1 479 208,28 Kč, zůstatková
účetní hodnota je 201 903,90 Kč.
ZM bere na vědomí zápis č. 4/2018 ze zasedání finančního výboru ze dne 23. srpna 2018.
ZM bere na vědomí zápis č. 5/2018 ze zasedání kontrolního výboru ze dne 11. 9. 2018.
ZM přijímá dar třech stromů v celkové výši 6 000 Kč od pana Adama Voldána a schvaluje výsadbu dalších dvou stromů na pozemcích města p. č. 1192/52 a p. č. 209/42,
oba v k. ú. Beroun, za podmínky souhlasu dotčených odborů městského úřadu.
Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města
z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná verze
je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
k nahlédnutí v sekretariátu starosty na Městském úřadě Beroun, Husovo nám. 68.

Berouňané dostanou nové kontejnery
n 42 kontejnerů na kovové odpady
Od 1. října bude po městě rozmístěno 42 kontejnerů na kovové odpady.
Kontejnery budou šedé barvy o objemu 1100 litrů se spodním výsypem
a zatím se budou svážet v četnosti 1x za měsíc. Do kontejnerů bude možné
odkládat všechny kovy (nejen železné). Nepatří do nich použité domácí
spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Ty můžete
odevzdat do speciálních kontejnerů (červené barvy) na drobná elektrozařízení, nebo v EKO-dvoře.
n Rozšíření svozu vytipovaných BIO odpadů
Podle informací od občanů a z vlastního sledování pracovníky města vyplývá, že vývoz nádob u bytových domů v četnosti 1x za 14 dnů není dostatečný. Od října proto budou BIO odpady od bytových domů sváženy celoročně
s četností svozů 1x za týden. Svozy pro rodinou zástavbu zůstávají sezónní
– tedy v období 1. 4 – 31. 10 1x týdně, v ostatních částech roku 1 x za 14 dní.
n Zvýšení počtu nádob na nápojové kartony
Od začátku října se také zvýší počet nádob na sběr nápojového kartonu, a to ze současných 15 na 43 nádob. Kontejnery se budou vyvážet 1 x
týdně.
Připomínáme, že plné kontejnery neopravňují občany k tomu, aby odkládali odpady vedle nich. Kdo ukládá odpady vedle nádob se vystavuje
uložení pokuty, a to až do výše 30 tisíc korun.

15

Kulturní a společenský kalendář 10/2018
Jan Rynda: Obrazy a objekty
1.

PO

17:00

Holandský dům

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
PO

14:00

KD Plzeňka

Výročí založení Domova seniorů TGM Beroun
ST

Domov seniorů TGM

Křest knihy Mariana Moncmana
3.

ST

17:30

Klub KD Plzeňka

Malování kukačkou
ST

17:30

Muzeum berounské keramiky

45. klubový večer Modrýho Berouna
ST
4.

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Italské prázdniny
ČT

16:00

Čítárna MIC Beroun

Berounský Fotoblázinec
6.

SO

10:00

Městská knihovna Beroun

USB - benefiční koncert pro Báru
SO

19:00

Zdejcina

Krejčovská pohádka
NE
7.

14:00

KD Plzeňka

Festival ptactva
NE

9:00

Beroun - Srbsko

Prolog festivalu Talichův Beroun
NE

19:30

kostel sv. Jakuba

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
8.

PO

14:00

KD Plzeňka

Literární večer Stranou
PO

17:30

Čítárna MIC Beroun

Pietní akt u hrobu V. Talicha
9.

ÚT

16:00

Berounský hřbitov

Janáčkův komorní orchestr
ÚT

19:30

KD Plzeňka

Výstava dětských prací
10.

ST

Galerie V Podloubí

Veletrh práce a vzdělávání
ST

od 10:00

KD Plzeňka

T.G.M. mýtus a skutečnost
11.

ČT

17:00

Muzeum Českého krasu

Výroční koncert pěveckého sboru Bonbon
ČT

19:00

KD Plzeňka

Geologická exkurze do Skryjí
SO
13.

Skryje

Keramický workshop - konvice a hrnek
SO

10:00

Muzeum berounské keramiky

Kolem Prahy za tajemnými hrádky
SO
14.

okolí Prahy

Není sto let jako sto let
NE

15:00

kostel sv. Jakuba

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
15.

PO

14:00

KD Plzeňka

Oslavy založení SDH Drahlovice
PO

11:00

Drahlovice

Bennewitzovo kvarteto
16.

ÚT

19:30

KD Plzeňka

Neuroplasticita - Klub zdraví Beroun
ÚT

18:00

www.mesto-beroun.cz

KD Plzeňka

Vernisáž výstavy Jana Ryndy, host Jaroslava Fratinová.
Pravidelná akce pro seniory, vstup zdarma. Více na str. 21.
Den otevřených dveří spojený s vernisáží výstav věnovaných prvnímu
československému prezidentovi.
Křest knihy Husa Adéla a výlet do Prahy. Více na str. 21.
Kurz z tradiční techniky zdobení keramiky, malovat se budou snídaňové
sety. Zájemci se mohou hlásit předem.
Pravidelný klubový večer.
Promítání autorského filmu - Po stopách dávné cesty Jana Wericha
a Jany Werichové.
V pořadí již 7. ročník fotografického festivalu. Více na straně 22.
USB - utajená sbírka básní přetvořená v písně. Benefiční koncert je
určen pro Báru trpící dětskou mozkovou obrnou.
Pohádkové představení pro děti.
Ornitologická vycházka. Sraz v 9:00 u železniční zastávky v Srbsku.
Více na: http://ceskykras.ochranaprirody.cz
Prolog k XXXVI. Ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Talichův
Beroun. Více na str. 9.
Pravidelná akce pro seniory, vstup zdarma. Více na str. 21.
Přednáška slovinského muzikologa Jerneje Weisse o uměleckém působení Václava Talicha v Lublani.
Pietní akt, vystoupí smíšený pěvecký sbor Slavoš.
První koncert v rámci festivalu Talichův Beroun. Více na str. 9.
Zahájení výstavy obrazů žáků 2. ZŠ a MŠ Preislerova. Výstava potrvá
do 2. 11.
Prezentace nabídky zaměstnavatelů, středních škol a učilišť.
Více na str. 20.
Vernisáž výstavy.
Swing, jazz, černošské gospely a spirituály.
Geologickou exkurzi pořádá Muzeum Českého krasu Beroun.
Workshop s Ivanou Kapounovou. Zájemci se mohou hlásit předem
v muzeu.
Výjezdní beseda s Otomarem Dvořákem. Více na str. 23.
Koncert pro malé i velké, děti a rodiče, Ztracená Kapela, porada K-klub
Beroun.
Pravidelná akce pro seniory, vstup zdarma. Více na str. 21.
Oslavy připomenou 120. výročí založení hasičského sboru a 60 let
od stavby požární zbrojnice.
Koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun.
Více na straně 9.
Neuroplasticita - co ji podporuje a co škodí. Přednáška bude doplněna
ochutnávkou vhodné stravy.
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Nebeské fotografie Čech Jirky Jirouška
ST

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Slavnostní koncert ke 100. výročí republiky
17.

ST

18:00

KD Plzeňka

Jiří Vydra - obrazy a sochy
ST

17:00

Městská galerie Beroun

20:00

Sál České pojišťovny

Hop Trop
ST
ČT

20.
a 21.

KD Plzeňka

Podbrdskem od městečka k městu
ČT

20.

18:00
16:00
9:00

Mezinárodní výstava koček
Společenský dům Zdice

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
22.

PO

24.

KD Plzeňka

Výstava historických fotografií
PO

23.

14:00
17:00
19:30
20:00

V Klubu KD Plzeňka tentokrát bude znít swing a jazz.

Klub KD Plzeňka

Hudebně - literární večer Stranou
ČT
25.

Setkání s ředitelkou České asociace paraplegiků Alenou Jančíkovou.

Čítárna MIC Beroun

Vzhůru do divočiny
ČT

19:00

Komedie o vztazích.

KD Plzeňka

Besídka 2018
ČT
27.

20:00

Besídka divadla Sklep.

Sál České pojišťovny

Geologická exkurze
PÁ

9:15

Sraz zájemců na zastávce MHD Vráž. Návštěva několika zajímavých
paleontologických lokalit. Více na: http://ceskykras.ochranaprirody.cz

Sv. Jan pod Skalou

Den oslav 100. výročí vzniku ČSR
NE
28.

Akce spojené s významným jubileem: sázení lípy, pojmenování Mostu
T. G. Masaryka. Více na str. 10.

Beroun

Musica Alternativa
NE

16:00

Slavnostní koncert pro republiku.

kostel sv. Jakuba

Den Středočeského kraje
NE
29.
30.

Muzeum Českého krasu

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
PO

14:00

KD Plzeňka

19:30

KD Plzeňka

19:00

KD Plzeňka

Orbis trio
ÚT

31.

od 9:00

Muzeum Českého krasu

Restaurace U Štiky
Říjen

PÁ+SO

od 20:00

Retro bar U Madly
PÁ+SO

od 20:00

n Výstavy

n Hudba

Pravidelná akce pro seniory, vstup zdarma. Více na str. 21.

Koncert oblíbené kapely.

Halloween v muzeu
ST

Celodenní program vhodný pro rodiny s dětmi, prohlídky geoparku
v doprovodu geologa.

Koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun.
Více na str. 9.

Kamelot
ST

Pravidelná akce pro seniory, vstup zdarma. Více na str. 21.

Koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun.
Více na str. 9.

KD Plzeňka

Linhart trio
ST

Tradiční výstava koček spojená se soutěžemi.

Vernisáž výstavy fotografií ze sbírky Scheufler. Fotografie bude možné
zhlédnout do 16. 11.

Holandský dům

The Swings + Golden Big Band
ÚT

Slavnostní večer ke 100. výročí republiky spojený s předáním Ceny
města Beroun. Více na str. 10.

Den se strašidly v nové budově DDM Beroun.

DDM Beroun

SO+NE

Vernisáž výstavy, obrazy a sochy je možné v galerii vidět do 16. 11.
Více na str. 21.

Představení Podbrdska - třetí díl cyklu.

Čítárna MIC Beroun

Hrajeme si s Bububáky
SO

Slavnostní koncert ZUŠ V. Talicha Beroun.

Trampský koncert.

Slavnostní večer ke 100. výročí republiky
18.

17. cestovatelský večer Modrýho Berouna.

Strašidelná cesta plná úkolů čeká na všechny děti.
5. 10. Sortiment, 6. 10. DJ Jarda Petarda, 12. 10. PHZS, 13. 10. DJ Pupík,
19. a 20. 10. DJ Jarda Petarda, 26. 10. Sortiment, 27. 10. DJ Pupík
5. 10. DJ Olda Burda, 6. 10. DJ Harwey, 12. 10. DJ Michal Vinický,
13. 10. DJ Zdeněk Vranovský, 19. 10. DJ Sunny, 20. 10. DJ Michal
Vinický, 26. 10. DJ Martin Šmíd, 27. 10. DJ Harwey

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

Muzeum berounské keramiky: nabízí pravidelně otevřené tvůrčí dílny. Dílnu můžete navštívit kdykoli v otevírací době muzea kromě úterý. Volné
místo v dílně doporučujeme předem telefonicky ověřit. Více informací na www.muzeumberounskekeramiky.cz.
Pokračující výstavy: 1968: Satira a tanky (Muzeum Českého krasu v Berouně, výstava potrvá do 11. 11.), Talent 2018 (Městská galerie Beroun,
výstava trvá do 12. 10.), Společenství – Šárka Radová (Muzeum berounské keramiky, výstava potrvá do 4. 11.)
Aktuální přehled všech akcí najdete v kulturním kalendáři na www.mesto-beroun.cz.

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

1.

2.

3.

4.

5.

začátek

název

čas

17:30

Po čem muži touží

ČR

95

20:00

Sestra

USA

96

17:30

Úsměvy smutných mužů

ČR

92

20:00

Beze stop

USA

119

17:30

Domestik

ČR/SLO

117

20:00

Predátor: Evoluce

USA

101

15:30

Escobar

ŠP/BUL

123

18:30

Zrodila se hvězda

USA

136

17:30

Toman

ČR/SLO

145

20:30

Venom

USA

112

15:30

Yeti: Ledové dobrodružství

USA

96

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

Venom
Zrodila se hvězda
Úžasňákovi 2
Toman
Beze stop
Po čem muži touží
Úsměvy smutných mužů

112
136
118
145
119
95
92

20:00

Jak se staví dům

17:30
20:00

Venom
Toman

USA
USA
USA
ČR/SLO
USA
ČR
ČR
DÁN/
NĚM
USA
ČR/SLO

112
145

15:30

Misson: Impossible - Fallout

USA

147

18:30

Zlaté časy v El Royale

USA

140

17:30

Po čem muži touží

ČR

95

20:00

První člověk

USA

138

15:30
17:30
20:30

Yeti: Ledové dobrodružství
Toman
Venom

USA
ČR/SLO
USA

96
145
112

15:30

Vilík: Rychle a vesele

MAL

100

18:30
17:30
20:15
17:30

První člověk
Zrodila se hvězda
Zlaté časy v El Royale
Predátor: Evoluce

USA
USA
USA
USA

138
136
140
101

20:00

Zloději

JAP

121

17:30
20:00
15:30

Venom
Sestra
Úsměvy smutných mužů

USA
USA
ČR

112
96
92

18:30

Hovory s TGM

ČR

80

19:00

André Riu: Amore - hold lásce

PO

ÚT

ST

ČT

PÁ

6.

SO

7.

NE

8.

PO

9.

ÚT

10.

ST

11.

ČT

12.

PÁ

13.

SO

14.

NE

15.

PO

16.

ÚT

17.

ST

18.

ČT

19.

PÁ

www.mesto-beroun.cz

155

170

popis

Charismatický cynik Karel Král (J. Langmajer) je trochu sarkastický šovinista. Jednoho dne jeho nezávazný způsob života utrží hned několik ran.
Tvůrce rekordně úspěšných hororů James Wan se producentsky ujal snímku, ve kterém se vrací zlovolná síla v podobě démonické řádové sestry.
Příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes dno lahve dostali na samotné dno života.
Na dno, odkud vede už jen cesta vzhůru.
Patnáctiletá Tom žije s otcem v lese na okraji Portlandu. Dobrovolná izolace od tzv.
normální společnosti jim umožňuje vytvořit si realitu čistých, civilizací nezkažených
radostí.
Roman je vrcholový cyklista, který se zotavuje ze zranění pomocí náročného cvičení a kyslíkového stanu. To ale těžce nese jeho žena Šarlota, která už dlouho touží po dítěti.
Před více než třiceti lety jsme se s nimi střetli poprvé. Teď se Predátoři, jedni z největších lovců celého vesmíru, opět vrací na naši planetu.
Escobar, brutální zločinec a narkobaron. Pablo, táta, manžel a také pozorný milenec.
Jednoho musíte nenávidět, druhého můžete milovat.
Hlavní roli v dechberoucím romantickém dramatu hrají Bradley Cooper a Stefani Germanotta, kterou ovšem celý svět lépe zná pod jejím uměleckým Lady Gaga.
Neuvěřitelný příběh rozporuplné osoby Zdeňka Tomana, šéfa zahraniční rozvědky,
který ovlivnil vývoj v poválečném Československu, bezskrupulózního obchodníka
s mocí a zásadním úkolem.
Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších a nejdrsnějších anti-hrdinů filmového světa značky Marvel.
Rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen, že záhadné bytosti známí jako „lidé”
opravdu existují.
Viz 5. 10.
Viz 4. 10.
V novém filmu se vrací oblíbená rodina superhrdinů.
Viz 5. 10.
Viz 2. 10.
Viz 1. 10.
Viz 2. 10.
Pro sériového vraha Jacka je každé zabití uměleckým dílem. I přes jeho vysokou inteligenci se policie pomalu přibližuje, zatímco Jack víc riskuje na cestě k dokonalé vraždě.
Viz 5. 10.
Viz 5. 10.
Ethan Hunt si vždycky vybíral nesplnitelné mise. Pokaždé v nich uspěl, okolnostem
navzdory.
Hotel El Royale leží nedaleko jezera Tahoe a prochází skrz něj hranice dvou amerických států, Nevady a Kalifornie.
Viz 1. 10.
Před padesáti lety se půl miliardy lidí mačkalo u televizí, aby v přímém přenosu sledovali přistání posádky Apolla 11 na Měsíci.
Viz 6. 10.
Viz 5. 10.
Viz 5. 10.
Malé autíčko Vilík má velký sen - chce se stát králem silnic ve svém rodném městě
Gasket City.
Viz 12. 10.
Viz 4. 10.
Viz 11. 10.
Viz 3. 10.
Osamu je gastarbajtr, který si přivydělává kradením v obchodech. Do rutiny krádeží
zasáhne holčička, která si osaměle hraje v mrazu na balkoně.
Viz 5. 10.
Viz 1. 10.
Viz 2. 10.
Masaryk ukazuje, že není pouze tatíček zakladatel a chladná ikona z učebnic, ale muž
z masa a kostí.
V berounském kině si budete moci vychutnat koncert André Riu v Maastrichtu. Nenechte si tuto jedinečnou událost ujít.
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Viz 26. 10.
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Když draka bolí hlava
Hovory s TGM
Jak se moří revizoři

USA
VB/FR/
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ČR/SLO
ČR
ČR

Viz 7. 10.
Viz 5. 10.
Před čtyřiceti lety dokázala Laurie Strode jako jedna z mála přežít řádění maskovaného zabijáka Michaela Myerse. Od té doby žije v ústraní…
Lewis se po smrti rodičů odstěhuje do panského sídla svého strýce Jonathana.
V domě se však dějí podivné věci, strýček i jeho sousedka totiž ovládají kouzla.
Viz 1. 10.
Kriminální drama inspirované neuvěřitelným pravdivým příběhem. V roce 2015 se
v Londýně odehrála jedna z největších loupeží diamantů v britské historii.
Viz 18. 10.
Viz 12. 10.
Nina je dvanáctiletá dívka, které se svět, jak ho doposud znala, otřásá v základech
a začíná se rychle rozpadat.
Zábavná komedie o obyčejné maloměstské rodině, jako je každá druhá.
Viz 20. 10.
Do Varnsdorfu přijíždí kapitán Kříž (D.Novotný) vyšetřit vraždu a brzy se ukazuje, že
stopy směřují do místní vietnamské komunity.
Stephanie, matka a blogerka, se snaží odhalit pravdu o náhlém zmizení své nejlepší
přítelkyně Emily z jejich městečka.
Englishe, penzionovaného tajného agenta, který se na stará kolena stal učitelem, by
do služeb vlasti za normálních okolností nepovolal ani ten největší šílenec.
Viz 5. 10.
Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou,
kde ze všech sil pracuje i netradiční pomocník dvouhlavý dráček Čmoudík.
Viz 25. 10.
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Viz 27. 10.
Viz 18. 10.
Viz 24. 10.
V citlivém dramatu sledujeme mladý pár na líbánkách na počátku šedesátých let. V hotelu
s vyhlídkou na pláž však novomanželé zjišťují, že na svatební noc nejsou zdaleka připravení.
Viz 5. 10.
Viz 22. 10.
Viz 1. 10.
Viz 26. 10.

Volný čas
Ateliér Na Vyhlídce
Ateliernavyhlidce.webnode.cz
Telefon: 775 276 223
E-mail: janaskorepova@gmail.com
Pořádá kurzy keramiky pro rodiče
s dětmi, kurzy kreslení, malování,
grafiky a keramiky. Mimo kurzů nabízí i individuální výuku keramiky,
kresby a malby, narozeninové tvoření
a individuální přípravu na talentové
zkoušky na výtvarné školy.
B FITNESS - studio zdravého pohybu
www.bfitnessberoun.cz
Telefon: 777 688 016
E-mail: info@bfitnessberoun.cz
Sídlo: Beroun, Plzeňská 174/55
Fitness studio je zaměřené na cvičení
pro ženy a dívky formou nekonečného
kruhového tréninku - bez nutnosti rezervace. Cvičení je vhodné pro všechny bez rozdílu věku a kondice, vždy lze
přizpůsobit. Více informací na webu.
Dětský koutek Krteček
www.koutek-krtecek.cz
Telefon: 605 386 101 , 721 136 878
E-mail: petra.patricie@seznam.cz
Soukromé jesle pro malé děti od 6 měsíců a miniškolička pro děti do 6 let.

www.mesto-beroun.cz
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Výuka probíhá dle ŠVP s individuálním přístupem, cílem je pozvolné
zapojení dětí do menšího kolektivu
formou her. Rádi tvoříme, zpíváme,
cvičíme a staráme se o náš ZOO koutek. Praxi máme přes 20 let.

Flexy - bary + balanční čočky
+ míče + židle

Dům dětí a mládeže Beroun

Bolí tě hřbet? Přijď hned! Po 19:00 –
20:00 a Čt 18:00 - 19:00. Kondičně - rehabilitační cvičení, zaměřené na hluboký
stabilizační systém, předcházení pádům
a odblokování negativních nálad. Používám FLEXY - BARY, velké a malé míče,
balanční čočky, židle, popruhy.

Telefon: 725 506 432
E-mail: ddmberoun@ddmberoun.cz
DDM nabízí širokou škálu zájmových
kroužků pro děti, mládež i dospělé.
Jsou to keramické, chemické, výtvarné, hudební, sportovní kroužky, počítačový kroužek, modeláři aj. Každý
měsíc se v „domečku“ koná Sobotní
tvoření pro rodiče s dětmi. Tvoření
probíhá v Domě dětí a mládeže (Svatojánská 217, Beroun - Závodí).
Family Spinning Beroun
Lokomotiva Beroun, Tyršova 85
www.familyspin.cz
Telefon: 774 580 733
E-mail: e.chlumska@gmail.com
Autorizované spinningové centrum
FAMILY SPINNING BEROUN vás zve
do rodinného prostředí, kde na vás
čeká 70ti minutová lekce spinningu
(60 minut spinning + 10 minut protažení) nebo lekce SPINBODY (spinning + posilování nebo zdravotní
cvičení + závěrečné protažení). Více
informací najdete na webu.

Telefon: 608 885 182
E-mail:
marcela.bergerova@seznam.cz
sídlo: Gymnázium, vchod ze dvora

Jazyková škola Hany Vavrečkové
www.jshv.cz
Telefon: 311 625 804
E-mail: skola@jshv.cz
Kurzy již 29. šk. roku zahájeny. Max.10
osob ve skupině. Je-li v kurzu volné místo, můžete ještě přistoupit (cena kurzu
bude snížena o již odučené hodiny).
Náhledy zdarma - přijďte si kurz nejprve
vyzkoušet! Naše tipy: příprava ke zkouškám Cambridge English First a Advanced, konverzační kurzy angličtiny s rodilým mluvčím pro děti a dospělé. SLEVY
50 % v rámci akce Chodí celá rodina.
Jazyková škola
PaedDr. Henrietty Mottlové
www.jazykovaskolaberoun.cz
Telefon: 724 358 518
E-mail: henrietta.mottlova@seznam.cz

Zveme vás do jazykové školy, kde
najdete atmosféru plnou pohody
a individuální přístup ke všem studentům. Kromě kurzů v JŠ máme
kurzy a doučování ve všech místních
ZŠ a SŠ. Výuka je přímo ve školách,
po vyučování, s možností složit Cambridge zkoušky všech úrovní přímo
v Berouně. Novinky a hodnocení
na našem Facebooku: Jazyková škola
PaedDr. Henrietty Mottlové, anebo
na www.jazykovaskolaberoun.cz.
Kurz plavání pro dospělé
www.plavaniberoun.cz
Tel.: 728 040 639
E-mail: BlankaBerdychova@seznam.cz
Zdokonalovací lekce vedené trenérkou, čtvrtky 20:00 – 21:00 od 4. 10.
v městském plaveckém areálu v Berouně, přihlášky a informace na webu,
e-mailem nebo telefonicky.
Městské školní hřiště Hlinky
www.berounskasportovni.cz
Telefon: 311 740 153
Hřiště slouží berounským školákům
i široké veřejnosti. Je určeno pro lehkou atletiku, hokejbal, in-line hokej,
florbal, malou kopanou, házenou,
tenis, stolní tenis, basketbal, volejbal,
nohejbal i streetbal. Zařízení půjčuje
sportovní potřeby, poskytuje sportovcům zázemí.

19

Díky osvětlení v areálu je po předchozím objednání možné sportovat
i ve večerních hodinách. Rezervace
telefonicky.
Samaya, jógové studio pro setkávání
www.samaya.cz
Telefon: 605 583 469
E-mail: michaela@samaya.cz
Kromě pravidelných lekcí jógy vás v říjnu
zveme: 5. 10. Jóga doma, 12. 10. Aroma
Jin jóga, 13. 10. Akrojóga pro začátečníky, 13. 10. Meditační večer pro
začátečníky, 13. 10. Měj vztah, jaký
chceš, 19. 10. Vliv psychiky na lidské
zdraví, 20. 10. Jógový festival (www.
jogovyfestival.cz). Rezervace předem
na všechny akce nezbytná! Podrobnější informace o jednotlivých akcích
najdete na webu.
Spiritcentrum
www.spirityoga.cz
Telefon: 727 880 590
E-mail: spirit.centrum.yoga@gmail.com
Ze Západu na Východ s Annou Dzurenda - aneb od podnikání ke spiritualitě.
Koná se 28. 10. Přijďte si poslechnout
poutavé povídání spisovatelky, sportovkyně a podnikatelky Anny Dzurendy
nejen o Tibetu a cestě za „žijícím Buddhou“, ale i o spojení každodennosti se
spiritualitou. Výtěžek z této akce bude
věnován Tibetské škole pro děti z nemajetných rodin a sirotky! Registrace:
www.spirityoga.cz
Sport Eden Beroun
www.sporteden.cz
Telefon: 724 774 353
E-mail: info@sporteden.cz
Dětská golfová akademie: určena
dětem od 5 let. Účastníci mají volný
vstup na tréninkové plochy, putting
green a na driving range včetně míčků, jedenkrát nebo dvakrát týdně
trénink s profesionálním trenérem
a zapůjčení golfových holí zdarma.
Dětská tenisová akademie: zaměřena na děti a mládež od 5 do 16 let.
Florbalový oddíl Sport Eden Beroun: florbalový oddíl má k dispozici
multifunkční halu sportovního centra a zaměřuje se především na práci
s dětmi ve věku od 6 do 16 let, ale
i na dospělé.
Sportovní stadion
2. ZŠ a MŠ Beroun
Telefon: 311 622 572, 702 071 312
E-mail: hriste@2zsberoun.cz
Možnost pronájmu kurtů: tenis, softtenis, volejbal, nohejbal, basketbal, malá
kopaná, běžecká dráha, trampolína,
boccia. Miniposilovna také k dispozici.
Možnost sprch, šaten. Půjčujeme rakety, míče apod. Objednávky telefonicky
po 15:00 nebo e-mailem.
Studio Kala
www.studio-kala.cz
E-mail: Jana-V@seznam.cz
Pilates, Tae-Bo, cvičení s miminky,
batolátky, taneční řádění, Cvičení pro
děti 1,5 roku až 3 roky. Více informací
facebook: Tae-bo a Pilates Beroun Cvičení pro děti Beroun.
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Studio Kytka s.r.o.
www.studio-kytka.cz
Telefon: 777 452 222
E-mail: kytkama@seznam.cz
Zapisujeme děti od 6 měsíců do 6 let
do kurzů plavání od září. Zápisy dětí
do 6 měsíců na plavání ve vanách
průběžně.
Super Kruháč
www.superkruhac.cz
Telefon: 777 132 578
E-mail: michal@superkruhac.cz

Úřad práce ČR a město Beroun
Vás zvou na akci

VELETRH práce a
vzdělávání 2018

Prezentace nabídky zaměstnavatelů, středních škol a učilišť
Vstup zdarma

Už jste vyzkoušeli čím dál oblíbenější
Super Kruháč? Kruhový trénink pro
každého, kdo se chce cítit a vypadat super. Široká nabídka tréninků pro začátečníky i pokročilé. První vstup zdarma!
Šachový klub Beroun – Závodí
www.anglictina-beroun.cz/sachy
Tel.: 776 291 027
E-mail:
januskova@anglictina-beroun.cz
Hraní šachů přináší dětem koncentraci, trpělivost a vytrvalost, šachy posilují dovednosti potřebné při řešení
problémů, zvyšují jazykové, matematické a paměťové schopnosti, pěstují
kritické, kreativní a originální myšlení. Šachy naučí děti nejprve myslet
a až potom konat. Pro všechny děti,
kluky i holky, od 6 let. Čtvrtky 15:00
– 16:00, rezervace nutná.
TJ Lokomotiva Beroun z.s.
www.lokomotivaberoun.cz
Telefon: 311 626 950
E-mail: info@lokomotivaberoun.cz
TJ Lokomotiva Beroun - otevřeno PO PÁ 8:00 - 22:00, SO a NE 8:00 - 20:00.
Trvale snížené ceny na slender stoly
a vacushape! Možnost platby kartou.
Více na webu.
Zdravé cvičení pro děti
www.cviceni-beroun.cz
Tel.: 776 291 027
E-mail: kohoutekjanek@seznam.cz
Kompenzační pohybové cvičení
pro prevenci vadného držení těla –
vhodné pro sportovce i nesportovce
– pestrá lekce plná pohybu, protahování a zdravých cviků, která děti
baví! Cvičení je vedeno fyzioterapeutem v menší skupině, přátelským
a zábavným způsobem. Vhodné pro
děti od 6 do 11 let. Každou středu
od 16:30, Beroun-Závodí. Vaše první
lekce zdarma, rezervace nutná.

Kdy: 10. 10. 2018 od 10:00 do 16:00 hodin
Kde: Kulturní dům Plzeňka, Plzeňská 83/48, 266 01 Beroun

www.uradprace.cz

Říjen v Domově seniorů TGM Beroun
Středa 3. října od 15:00 vernisáž výstav T. G. Masaryk prezident, T. G.
Masaryk a železnice a Salónní vůz T. G. Masaryka
Středa 10. října od 14:30 hudební vystoupení s Janem Kubíkem
Čtvrtek 11. října od 9:30 beseda s paní Švecovou z Městské knihovny
na téma Filmové idoly první republiky
Úterý 16. října od 9:00 přednáška s panem Pechou na téma Příroda
Křivoklátska
Středa 17. října od 14:30 Ježíšova moc nad nemocí, beseda s Petrem
Krynským, kazatelem adventistů a s evangelickým farářem panem Vymětalem
Čtvrtek 18. října od 14:30 hudební vystoupení s panem Šedivým
Pátek 26. října od 14:30 beseda k 100. výročí ČSSR s panem Topinkou
Dále také zveme veřejnost z řad seniorů na pravidelné odpolední akce:
Pátek 14:30 – 15:30 Zpívání pro radost.
Denně nabízíme též možnost návštěvy ZOO koutku a venkovní výběh
peruánských koz, kde se můžete potěšit s našimi zvířátky.
Úplný týdenní program naleznete na: www.seniori-beroun.cz

Podzimní deratizace potrvá do 15. prosince

P

odle informací odboru majetku a investic bude podzimní
deratizace veřejných prostranství, kanálových šachet a silničních vpustí probíhat v termínu od
15. října do 15. prosince.
Žádáme vlastníky nebo správce nemovitostí, aby na vlastní náklady zajistili deratizaci na svém
nebo svěřeném majetku. V případě zájmu poskytneme kontakt
na odbornou deratizační firmu

na telefonním čísle 311 654 237
nebo e-mailu: zelen@muberoun.
cz. Za deratizaci zodpovídá majitel objektu. Je potřeba, aby se
tato akce provedla v jednotném
termínu, jinak nebude deratizace úspěšná. Současně žádáme
všechny chovatele, aby věnovali
zvýšenou pozornost domácím
zvířatům a nepouštěli je volně
bez dohledu na veřejná prostranství ve městě. n

Plavecká soutěž měst
n Ve středu 3. října se od 7:00
do 20:00 v Městském plaveckém
areálu opět uskuteční Plavecká
soutěž měst. Zúčastnit se mohou plavci všech věkových kategorií. Plave se libovolným stylem
na čas trať 100 metrů. Soutěž
není klasickou štafetou. Každý
účastník obdrží pamětní list
a jeden volný vstup na hodinu
do bazénu a atrakcí. n
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Křest knihy Mariána Moncmana

V

nově otevřené Klubové
scéně Kulturního domu
Plzeňka se 3. října uskuteční
křest knihy Mariána Moncma-

na nazvané Husa Adélka a výlet
do Prahy. Akce se koná od 17:30.
Marián Moncman je slovenský
automobilový kaskadér, fotograf,
publicista, který žije již několik let v Berouně. Husa Adélka
prostřednictvím svého putování
nenásilně seznamuje děti s Prahou a Bratislavou i s dějinnými
událostmi a praktickými věcmi
potřebnými pro život. Marián
Moncman je také autorem tří
povídkových knih, dvou divadelních her a spoluautorem několika fotografických publikací.
V průběhu akce budete moci
zakoupit se slevou nejen křtěnou
knihu, ale i další autorovy publikace. n

Senioři mohou přijít opět cvičit na Plzeňku
n V Kulturním domě Plzeňka se od začátku října opět koná pravidelná
akce pro seniory nazvaná Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme.
Senioři jsou každé pondělí od 14:00 zváni na speciální cvičení pod
vedením Marcely Bergerové, zároveň se dozví o zajímavých kulturních
akcích, které se ve městě konají. Cvičení pořádá Městské kulturní centrum Beroun a pro zájemce je zdarma. n

Letní kino hlásí skvělou sezónu,
stoupá i zájem o keramickou dílnu

L

etošní
počasí
přispělo
ke skvělé návštěvnosti v letním kině. Žádné představení neodpadlo. Kromě počasí na tom
má velkou zásluhu i skladba
programu. V červenci a v srpnu navštívilo letní kino celkem 8 495 návštěvníků, což je
v porovnání s loňskou sezónou
nárůst o neuvěřitelných 4 000
diváků. Nejúspěšnějším filmem
se stal trhák Mamma Mia! Here
We Go Again, druhým byla česká
komedie Chata na prodej.
Berounské kulturní léto, známé jako BeKuLe, pořádané MKC
mělo také o diváky postaráno.
Nejúspěšnější akcí se stal tradiční Závodífest, který navštívilo 900 lidí. Celkově včetně Štulce, šesti pohádkových čtvrtků
a šesti promenádních nedělí si
BeKuLe v letošní sezóně nenechalo ujít 2890 osob.
O prázdninách navštívilo
městské informační centrum
méně lidí než v minulém roce.
Od začátku roku do srpna letošního roku je ale návštěvnost
vyšší než za stejné období roku
2017. Tento fakt se projevuje
i na tržbách, které jsou za uvedené období o 21 tisíc vyšší.
Před výstavními expozicemi
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dávají lidé v létě přednost koupání, což se o prázdninách projevilo i na návštěvnosti v Muzeu
berounské keramiky. Oproti
tomu ale muzeum zaznamenalo
nárůst zájemců o místní keramickou dílnu a tento počet se
neustále zvyšuje. n

n Jiří Vydra ve svém ateliéru. Foto: Lucie Suchá

Jiří Vydra – Klukovským pohledem

V

předvečer svých kulatých
osmdesátých narozenin otevře svoji výstavu v Městské galerii
Beroun umělec ze Svaté, sochař
a malíř Jiří Vydra. Výstava představí jeho malířskou tvorbu převážně
z posledních tří let. Vrací se v ní
do krajiny svého dětství, hlavně
k řece Berounce, kterou pozoruje
jak pohledem zralého muže, tak
optikou dítěte, které v něm stále
přebývá. Jeho souznění s dětským
světem potvrzuje malířova dlou-

holetá spolupráce s Nemocnicí
Motol a dalšími klinikami, kde
maluje již dlouhá léta s těžce nemocnými malými pacienty společné velkoformátové obrazy. Druhým
pólem výstavy pak bude umělcova
sochařská tvorba, z které budou
zastoupeny práce starší i zcela
nové, v tuto chvíli právě vznikající. Vernisáž výstavy se v Městské
galerii Beroun uskuteční 17. října
od 10:00 a dílo Jiřího Vydry zde najdete do 16. listopadu. (ts) n
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Berounský Fotoblázinec už posedmé

V

Oslava 100. let republiky
s americkým vojenským orchestrem

S

tudenti Gymnázia J. Barranda a berounských základních
škol se těšili na 17. září. Z Ostravy ze Dnů NATO, v letošním roce
zaměřených na 100. výročí naší
republiky, přijel zahrát vojenský
orchestr amerických vzdušných sil
USAFE Band. Na nádvoří gymnázia úderem jedenácté koncert začal krátkým projevem kulturního
atašé Erika W. Blacka. V češtině!
Klasické melodie Glenna Millera
vystřídala exkluzivní sóla zpěváků
i hráčů na dechové a bicí nástroje.
Poslední skladba – In The Mood –
slavná znělka orchestru Glenna Millera. Studenti gymnázia si připravili
překvapení, které orchestr ještě ne-

www.mesto-beroun.cz

zažil – flash mob (roztančené nádvoří gymnázia). Dirigent přestával
dirigovat a natáčel si show. Na památku! Marie Poledníková n

sobotu 6. října se od 10:00
do 18:00 bude konat sedmý
ročník berounského festivalu
Fotoblázinec. V areálu Městské
knihovny se v tento den sejdou fotografové z Berouna i okolí. Každý
z fotografů představí svou tvorbu
na prostoru tradičně vymezeném
třemi metry šňůry.
Během dne probíhá hodnocení vystavených fotografií odbornou porotou a zároveň probíhá
divácké hodnocení. Autoři nejúspěšnějších fotografií dostanou
diplom a odměnu nejen z tomboly.
Oblíbenou součástí festivalu
jsou i přednášky o fotografii a zážitky z cest. Tento ročník bude
s příchutí Indie. Jak fotí na cestách nám ukáže fotografka a ces-

tovatelka Kamila Berndorffová,
každoročně vystavující na CzechPressPhoto.
Více
informací
na www.fotoblazinec.cz. (ib) n

Literární večer Stranou
s Magdou Křepelkovou

V

e čtvrtek 25. října se v Klubové scéně Kulturního domu
Plzeňka můžete setkat s Magdalenou Křepelkovou, autorkou
několika knih otevřených příběhů
a badatelkou v oblasti lidského vědomí si budeme povídat o hravosti v psané tvorbě, o zrodu příběhů a úskalích autobiografických
knih. (lkd) n

„Měnda“ slaví padesátku

V

letošním roce oslaví 50 let od svého vzniku skautské středisko Miloše Seiferta Beroun.
Zveme všechny bývalé i současné členy, kteří prošli našimi
oddíly či tábory na Javornici v období 1968 - 2018, i ostatní zájemce z řad veřejnosti na přátelské setkání a prohlídku kluboven
na městské hoře. Akce se koná v sobotu 13. října od 13:00 do 17:00
hodin. Můžete se těšit na výstavku kronik, fotografií a dokumentů
mapujících historii našeho střediska, promítání, drobné soutěže
a zejména na své kamarády z oddílů. (jm) n
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Koncert pro republiku
S

myčcový amatérský orchestr
Musica Alternativa zve širokou veřejnost na Koncert pro
republiku, který se uskuteční
v neděli 28. října od 16:30 v kostele sv. Jakuba. Akce se koná pod
záštitou starosty města Beroun.
Na programu zazní skladby autorů F. A. Míči, J. Zacha, K. Bořického, A. Dvořáka, Z. Fibicha, B.
Smetany, L. Janáčka a L. Petřvalského. Vstupné je dobrovolné.

Smyčcový amatérský orchestr
Musica Alternativa nedávno
založili a vedou profesionální
hudebníci, členové Orchestru
ND v Praze a pedagogové ZUŠ
V. Talicha v Berouně, Jaroslav
Kořán a Jiří Šimáček. Orchestr
má za sebou mnoho koncertů
a vystoupení, posluchači jej při
různých příležitostech mohou
pravidelně slyšet v Berouně
a jeho okolí a v Praze. (jk) n

Navštivte MŠ
Pod Homolkou

V

dětských písniček v podání Honzy
Roušara a jeho agentury Živý jukebox. Pořadatelé připravili pro děti
řadu soutěží a pro dospělé příjemné
posezení s občerstvením. (mb) n

n Vydejte se na zajímavou výjezdní besedu, která se koná v rámci cyklu
Setkání s autory. Akce se koná v sobotu 13. října a vy společně s Otomarem
Dvořákem budete mít možnost poznat tajemné hrádky kolem Prahy. Přihlášky zasílejte do 7. října. Více informací na tel.: 603 830 296, večer. (mh) n

Vyvěsme nejvíce českých vlajek

P

Upozornění

vaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,
Krajská organizace Středočeského kraje pořádá 10. října zájezd do Zlíchovského pivovaru, kde se navíc od 16:00
uskuteční kulturní program
cena 150 Kč. Následující den,
tedy 11. října se koná členská
schůze základní organizace
Beroun, a to od 14:00 v hotelu Na Ostrově v Berouně.
Účast nutná, bude se řešit
program na rok 2019. Dagmar Radilová n

září se na Náměstí Joachima
Barranda uskutečnil druhý
ročník Rambajs festu, který si nenechalo ujít přes dva tisíce návštěvníků. Rambajs fest nabídl produkci

Výjezdní beseda Za tajemnými hrádky

šichni bývalí i současní zaměstnanci a široká veřejnost je
zvána na oslavu 50. výročí otevření
MŠ Pod Homolkou, která se bude
konat 3. listopadu od 14:00. Bližší
informace v příštím radničním listu. (mz) n

S

Rambajs fest se vydařil
V

Svět sto let zpět

V

e středu 24. října se od 17:00
v galerii V průjezdu ZUŠ Václava Talicha v Berouně koná vernisáž výstavy výtvarného oboru
s názvem Svět sto let zpět. Obrazy si v galerii můžete prohlédnout
v neděli 28. října v době konání
městských oslav ke 100. výročí
republiky. Výstava potrvá do konce listopadu a je možné ji vidět
ve všední dny a v sobotu dopoledne. n

řipojte se k rekordu a vyvěsme společně 28. října nejvíce
českých vlajek na území České
republiky. Oslavme důstojně
100. výročí samostatné republiky zápisem do České knihy re-

kordů. Zaregistrujte se na webu
nejvicvlajek.cz a v den státního
svátku vyvěste tradičně českou
vlajku i Vy. Další informace najdete na webu www.nejvicvlajek.cz
(add) n

Bleší trh pro katolickou mateřinku
n Nenechte si ujít tradiční dobročinný Bleší trh pro katolickou mateřskou
školu, který se uskuteční od úterý 16. do čtvrtka 18. října v průběhu dne
v prostorách klubovny při berounské faře Seydlovo nám. 24. Za symbolické
ceny zde můžete nakoupit především oblečení na děti i dospělé, boty, knihy, hračky, sportovní i domácí potřeby a další. Všechny věci byly darovány
rodiči a přáteli školky. (ms) n

50

SOŠ a SOU Beroun - Hlinky
srdečně zve všechny bývalé zaměstnance,
pedagogy a žáky na

Den otevřených dveří
20. 10. 2018 od 9:00 do 17:00 hod.
Oslavte s námi 50 let, které uběhly od založení
budovy školy v Berouně - Hlinkách.
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Sociální oblast je potřeba podporovat

V

obřadní síni berounské radnice se v září uskutečnilo setkání představitelů organizací, poskytujících sociálně-zdravotní a návazné služby
v Berouně, s vedením města. Někteří byli za dlouhodobou činnost odměněni,
konkrétně ředitelka Klubíčka Alena Pecková a ředitelka berounské pobočky
Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR Dagmar Radilová. n

17. cestovatelský večer: Nebeské fotografie

V

e středu 17. října se od 19:00 v šalandě Pivovaru Berounský medvěd
koná 17. cestovatelský večer Modrýho Berouna, které bude na téma
Nebeské fotografie Čech Jirky Jirouška. Jirka Jiroušek je „nebeský fotograf”, pilot a paraglidista v jedné osobě. Specializuje se na leteckou
fotografii a více jak deset let vytváří archiv vlastních leteckých snímků
především z České republiky. n
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Neliba získal titul mistra

M

ezinárodního mistrovství ČR
v dálkovém plavání na 5 km

se účastnili i reprezentanti Lokomotivy Beroun Tomáš Ludvík David
Ludvík, Tadeáš Neliba, Jiří Sabo
a Karolína Nelibová.
Tadeáš Neliba ve své věkové
kategorii nedal svým soupeřům
šanci, získal zlato a titul Mistra
ČR. Tomáš Ludvík v kategorii staršího dorostu dohmátl v cíli pro
stříbrnou medaili a titul Vicemistra ČR. Druhý den byla na pořadí
trať 10 km, kde si Tadeáš Neliba
v cíli opět dohmátl pro zlato. Svůj
zlatý plavecký hattrick zpečetil
ještě odpoledne na trati 3 km,
když opět zvítězil. Ani Jiří Sabo
nezůstal za svým oddílovým kolegou pozadu a s velkou jistotou
vybojoval na tříkilometrové trati
svůj druhý bronz. LoBe n

Berounské atletky udržely postavení v lize

N

a konci prázdnin se v Boleslavi uskutečnilo poslední čtvrté kolo soutěže
1. ligy žen. Berounské atletky v něm obsadily čtvrté místo a v konečném pořadí skončily na místě pátém. Tím bezpečně udržely své postavení
v první lize a mohou se těšit na další, v pořadí už šestou sezónu v této velmi
kvalitní soutěži. K největším oporám týmu patřily berounská Johanka Šafránková, Anna Perglerová a Tereza Placatková. (jš) n

Další medaile pro Báru Stýblovou

A

n Vítězná párová čtyřveslice - odzadu Štěpán Moravčík, Simon Hejda, Martin Jordán a strok David Pazdera.

Veslaři opět závodí

Slovácká mezinárodní regata

První zářijový víkend se rozjelo
16 závodníků spolu s kormidelnicí Míšou Dvořákovou na Slováckou mezinárodní regatu. V 15
disciplínách mladí sportovci odjeli 22 jízd a vybojovali 7 zlatých
medailí. Druhé místo berounští
veslaři obsadili celkem 12x a jednou byli třetí.
Polabský pohár
Na Polabský pohár odjelo
v září mladší a starší žactvo spolu
se dvěma juniory a jednou juniorkou. Takže do celkového souboje
klubů jsme nastupovali oproti
ostatním klubům silně oslabeni,
protože nám chyběla dorostenecká a seniorská kategorie. I tak
jsme v celkovém hodnocení skončili na 9. místě a v soutěži „Pohár
čtyřek“ na šestém místě. Zúčast-

nili jsme se 22 disciplín a 39 jízd.
Z toho jsme vybojovali 9 zlatých,
15 stříbrných a 7 bronzových
umístění. Třikrát jsme vybojovali
čtvrté místo, 4x páté a 1 šesté. Na
našich zářijových úspěších se podíleli: Markéta a Luba Forejtová,
Zuzka Vabroušková, Štěpán Moravčík s Vojtou Radechovským,
Zuzana Matějková, Adéla Bartáková, Nina a Alexandra Laubová,
Honza Bouška, Vojta Šabata, David Pazdera, Simon Hejda, Martin
Jordán, Tadeáš Hamouz, Tereza
Lamprechtová, Anička Pavlásková, Amálka Moravčíková, Žofie
Radechovská, Matěj Smejkal, Jára
Čech, Ondřej Procházka, Bartoloměj Krejčí, Matouš Heroudek,
Filip Hobza, Max Marflák, Radka
Mruškovičová, Anička Goldmanová a naše skvělá kormidelnice
Míša Dvořáková. (rs) n

tletický stadion v OstravěVítkovicích hostil o víkendu
1. - 2. září „Dvaadvacítky“, tedy
MČR v atletice v kategorii do 22
let. Z berounské Lokomotivy se
na tyto závody kvalifikovalo celkem šest atletů.
Nejlépe se vedlo Báře Stýblové,
která vybojovala stříbrnou medaili. V závodu na 1500 m skončila
šestá, stejně jako Adéla Rozehnalová ve skoku o tyči a Johanka
Šafránková v závodu na 5000 m.
Na trati 800 m bojovaly o postup
do finále Anita Žáková a Johanka Šafránková. Oštěpař David
Mittelbach bral jedenácté místo.
Na závěr se představila i štafeta
na 4x400m ve složení Voříško-

vá-Šafránková-Stýblová-Žáková.
Ve velmi silné konkurenci skončila děvčata na osmém místě za
4:00,44, tedy se shodným časem
jako sedmá Slavie Praha. (jš) n

n Vlevo stříbrná Bára Stýblová.

Týden hokeje u Berounských Medvědů
n Pondělní odpoledne 17. září opět patřilo na zimním stadionu v Berouně
náborové akci malých hokejistů v rámci projektu Týden hokeje. Úspěšná
akce se konala již počtvrté a i tentokrát přitáhla velké množství zájemců
o lední hokej. Během akce si pak děti vyzkoušely první hokejové krůčky
na ledě a mohly dokonce sledovat, jak se kolem nich prohánějí v modelovaném utkání jen o něco málo starší děti z berounské přípravky. (vb) n
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