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Advent završuje úspěšný Rok berounského medvěda
R
ok 2015, kdy Beroun slavil 750
let od první písemné zmínky
oměstě, se blíží ke konci. Po celý tento rok Beroun i jeho obyvatelé oslavovali významné výročí množstvím
kulturních a společenských akcí.
Nebyla to však jen zábava, ale
i spousta tvrdé práce.
Městu se podařilo dokončit roz-

sáhlou rekonstrukci Kulturního
domu Plzeňka, který se veřejnosti
otevřel v září, od února řidičům slouží
nový parkovací dům a několik opravených ulic, například Okružní, Kollárova, Preislerova aprůtah Jarovem.
Pro děti a sportovce se v tomto roce
otevřela tři zrekonstruovaná hřiště
a jedno zcela nové v areálu ZŠ Wag-

nerovo náměstí. Nejen děti docházející na 2. ZŠ a MŠ Preislerova určitě
potěšilo zateplení všech pěti jejích
pavilonů hrazené z dotace v hodnotě
přes 20 milionů korun.
Za dárek k výročí městu by se
dalo považovat Muzeum berounské
keramiky, které svým příznivcům otevřelo brány v únoru, ale hlavně nové

autobusové nádraží. Administrativně
i stavebně náročná investiční akce
bude završena slavnostním otevřením 14. prosince 2015 (více na straně
4). Projekt zateplení mateřské školy
v Drašarově ulici se také chýlí k úspěšnému konci – děti by se do nových
tříd měly vrátit s novým rokem.
Ke zvelebení města kromě květinové výzdoby a opravených fasád
obou bran a jiných objektů zajisté
přispělo ivybudování pěších zón v ulicích Palackého a V Plzeňské bráně.
Na Husově náměstí se v lednu do
nového hávu oblékl i interiér Městského informačního centra. Máme
před sebou posledních pár dní roku,
kdy se také deﬁnitivně vydalo nesouhlasné rozhodnutí týkající se těžby
břidličných plynů na Berounsku.
Po dvanácti měsících práce aúsilí
si tak všichni obyvatelé Berouna
zaslouží odpočinek. Pro všechny je
tu berounský advent. Vezměte rodinu, přátele a známé a přijďte si užít
chvíle společné pohody. (aka) n

Parkovací karty
na rok 2016

Všem čtenářům Radničního listu přejeme pohodové svátky.

Pokladna je otevřena
Pondělí 6.15–16.30 hodin
Úterý–Čtvrtek 6.15–14.00 hodin
Pátek 6.15–10.00 hodin

se začnou prodávat 4. ledna
Zúčastněte se předvánočního kulturního dění P
2016, jejich platnost je opět

arkovací karty na rok 2016

V

ánoční čas už klepe na dveře,
přestože počasí tomu letos ne
vždy odpovídá. Po roce plném shonu
a práce je ten pravý okamžik zvolnit,
vydechnout a odpočívat. Abychom
vám nejhezčí období roku ještě více
zpříjemnili, po celý sváteční čas je
pro všechny zájemce připraven kulturní program na Husově náměstí.
Od 4. prosince se rozbíhá řada
tradičních akcí. Iletos nás čeká zpívání
koled, adventní koncerty, povídání
myslivců a Mikulášská show. Úterky
a čtvrtky dopoledne budou věnovány
berounským mateřským azákladním
školám ajejich vystoupením. Koncerty, módní přehlídku netradičních
modelů berounské návrhářky Dobromily Matouškové, myslivce a dobroty, které patří k adventu, najdete
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o nedělních odpoledních vždy od 15
hodin na Husově náměstí.
Bronzová, stříbrná azlatá neděle
nabídne adventní koncerty známých
hudebních těles. Představí se vokální
skupina Tadooba, folk-jazzová
hudební skupina Půl dechu do
měchu a pardubická folková kapela
Marien. Vánoční atmosféru trhů zpe-

stří svým programem poberounská
kapela Třehusk i vánoční country
Petra Kratochvíla. Muzeum berounské keramiky se ke slavnostní atmosféře připojí speciální akcí – o všech
adventních nedělích bude vstupné
stát polovic.
Podrobný program Berounského adventu najdete na straně 13.

Na Mikulášskou show saně s sebou

J

estli na Mikuláše bude sněžit, je
sice ve hvězdách, víme ale už, že
sníh bude. Díky spolupráci s Technickými službami a Zimním stadionem Na Ostrově najdou děti
4. prosince uprostřed náměstí hromadu sněhu, kde se budou moci
aspoň chvíli klouzat. Dětem budou

také určeny hry a sladká odměna,
které si pro ně připraví studenti
Střední pedagogické školy Beroun.
Ajaká by to byla Mikulášská bez soutěže onejlepší masku populární trojice čerta, anděla a Mikuláše.
Moderovat bude Petr Bohuslav
zCountry rádia.Více na straně 13. n

maximálně jeden kalendářní
rok. Při vystavení nové karty vrátí
držitel starou kartu, pokud mu
byla vystavena. Formuláře žádostí a pravidla pro vystavení karet
jsou ke stažení na webových
stránkách www.tsberoun.cz. n

Pozvánka

V

eřejné zasedání Zastupitelstva
města Beroun, které bude mít
mimo jiné na programu schvalování 3. úpravy rozpočtu pro letošní
rok i schvalování rozpočtu na rok
2016, se koná ve středu 16. prosince. Již podruhé se bude zasedání odehrávat v prostorách KD
Plzeňka. Začátek je v 15 hodin. n
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Studie chce lépe využít předprostor hřbitova
M

ěsto Beroun zadalo zpracování
architektonické studie řešení
prostoru navazujícího jižně avýchodně na Městský hřbitov. Návrh spočívá
v novém uspořádání prostoru před
hřbitovem s ohledem na význam
a původní funkci jednotlivých hřbitovních bran. Studie zpracovaná
členkou komise pro výstavbu architektkou Alenou Korandovou navrhuje například napřímení příjezdové
komunikace avytvoření bezbariérového přístupu ke hřbitovu, řeší zvětšení ploch kolumbária, vybudování
nového sociálního zařízení a počítá
také s územní rezervou pro případné
rozšíření hřbitova.
Uhřbitova by navíc mohlo vzniknout více parkovacích míst. V pro-

stranství před hřbitovem studie
navrhuje stupně pro posezení, vodní
plochu a nové stromořadí. „Současný prostor před městským hřbitovem
není řešený koncepčně a postrádá
důstojnější atmosféru. Není zde ani
jasné vymezení parkovacích míst.
Revitalizace předprostoru hřbitova
je dalším logickým krokem po opravě
kaple a renovaci prodejny květin,“
uvedla městská architektka Dana Vilhelmová.
Architektonické řešení bylo předáno k projednání příslušným komisím, kde se bude o možnostech
realizace studie dále diskutovat. V rozpočtu na rok 2016 je navržena částka
na zpracování projektové dokumentace a zahájení realizace. (aka) n

Architektonické řešení prostoru před hřbitovem
n K hlavní vjezdové bráně je navržena nová příjezdová komunikace,
doplněná dvojitým stromořadím a parkovacími místy pro návštěvníky hřbitova.
n Před hlavní vstupní bránou pro pěší je vyprojektováno dlážděné
prostranství s vodní plochou a kamennými stupni; z této ústřední
plochy je přístupná i pohřební služba, byt správce hřbitova a prodejna květin.
n V části parku před vedlejší vstupní branou je navržena přístavba
hřbitova, obsahující nový vstup, vsypovou louku s pietním prostorem, zázemí hřbitova (WC pro návštěvníky, sklad nářadí, kašnu
s konvemi) a zastřešené kolumbárium pro uložení uren.
n V parkovém prostoru před hřbitovem je zachována většina stávajících
vzrostlých stromů. Jsou zde navrženy nové chodníky a přechody pro
chodce v návaznosti na zastávku MHD a hlavní směry chůze, také
s ohledem na možné propojení s parkem před domovem pro seniory.
n Při Zahořanské ulici jsou navržena další krátkodobá parkovací
stání a je prodlouženo stávající mladé stromořadí.

Město pokračuje v zadání zpracování
Díky komoditní burze Beroun
programu rozvoje města
na elektřině ušetří přes milion korun

A

ni v opětovně vypsaném výběrovém řízení se nepodařilo najít
ﬁrmu, která by zpracovala nový program rozvoje města. Město Beroun
má od roku 2005 zpracovaný Strategický plán, který je třeba aktualizovat a doplnit o nové rozvojové
vize a projekty. „Zásobník projektů,
který jsme v programu z roku 2005
měli k dispozici, se již skoro vyčerpal. Jelikož je program pro město
po územním plánu druhým nejdůležitějším rozvojovým dokumentem, chtěli bychom jej aktualizovat
pro období 2016–2030,“ komentuje městská architektka Dana Vilhel-

mová. Program rozvoje města má
totiž určovat strategii a směr, kterým se město v příštích letech ve
všech oblastech života bude ubírat.
Navíc je aktualizovaný program
i jednou z podmínek, aby Beroun
mohl v příštím programovém období čerpat další možné dotace.
Když se ani ve druhém výběrovém řízení nevysoutěžil zpracovatel
této zakázky, město chce nyní zkusit
zakázku zadat přímo. Vybraná ﬁrma
pak vyhodnotí naplnění původního
programu a také zpracuje nové vize
projektů do budoucna.
(aka) n

Nové obchody v centru Berouna

V

blízkosti Husova náměstí se od
jara otevřelo několik nových
provozoven:
n Přímo na náměstí vedle banky
ČSOB najdete pobočku internetového obchodu Slevovar.cz, který nabízí zboží s vysokou slevou.
n V Kostelní ulici naproti garážím
je nové květinářství Jan Karnet,
kde lze zakoupit i dekorace a dárky.
n Vedle drogerie Dm najdou milovníci kávy a dalších dobrot od
dubna obchůdek specializující
se na delikatesy, stáčená vína,
čaj, kávu, bylinné sirupy a dárkové koše.
n V ulici Pivovarská najdete pobočku e-shopu Good-foods.cz a Doby
medové. V obchodě nakoupíte
hotová bezlepková jídla a výrobky
z medu, od prosince má provozovna stálou otevírací dobu.
n Ve Slapské ulici najdete Burrito
bar s mexickou kuchyní, kde si
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můžete pochutnat na tacos, quesadillách, burritech a churros.
n V ulici Biřická se otevřel módní
boutique Time Fashion s italskými módními doplňky a značkovým oblečením.
n Česká ulice hostí obchod Pátá
dimenze. Provozovna nabízí
oblečení španělských značek,
doplňků i náušnice. Obchod fandí také ekomódě.
n V Holandské ulici se otevřel módní boutique Peerless.
n V Havlíčkově ulici naproti Jungmannově ZŠ sídlí dámská móda
La Femme boutique.
n Vedle fotostudia Anýžová je od
března otevřen obchod Levné
oděvy, kde jsou kromě oblečení
k dostání i doplňky.
n Ulice Pivovarská je sídlem kosmetického salonu Pretty up,
kde se můžete objednat pro
vizážistické služby a nově
n
i pedikúru.

B

erounská radnice nakoupila
dodávky elektřiny na příští
dva roky na kladenské komoditní
burze. V rozpočtu tím ušetřila
téměř 1 milion a 100 tisíc korun.
Náklady na silovou elektřinu pro
město a jeho organizace meziročně klesnou o 16 procent.
„Elektřinu jsme nakoupili na
Českomoravské komoditní burze
Kladno už v roce 2014. Jedná se
o dodávky pro objekty městského
úřadu, devíti škol, Městského kulturního centra, knihovny, domov
seniorů či berounský aquapark.
Do nákupu jsme sdružili celkem
14 organizací, které mají skoro
80 odběrných míst. Jejich dvouletá

spotřeba dosahuje téměř 7 tisíc
megawatthodin elektřiny,“ uvedla
starostka Berouna Šárka Endrlová.
Podle tajemníka Jiřího Chalupeckého dosáhla berounská radnice snížení ceny silové elektřiny
v nízkém napětí o 18 procent.
„Úspora v této oblasti v příštích
dvou letech přesáhne 400 tisíc
korun. Nejvíce ale ušetří Aquapark
Beroun, a. s., který je jediným
odběratelem elektřiny ve vysokém
napětí. Jeho náklady se meziročně
sníží o 15,5 procenta, což přinese
do rozpočtu v příštích dvou letech
úsporu dalších skoro 700 tisíc
korun,“ upřesnil tajemník.
n

Provozní doba kluziště
V čase od 15 do 16 hodin úprava ledové plochy. V průběhu bruslení
úprava plochy vyhrazena.
29. 11.
30. 11.
1.–3. 12.
4. 12.
5.–6. 12.
7.–11. 12.
12.–20. 12.

21.–23. 12.
24. 12.
25.–31. 12.
1. 1. 2016
2. 1. 2016
3. 1. 2016

17.00–20.00 veřejnost
16.00–20.00 veřejnost
16.00–20.00 veřejnost
12.00–17.00 veřejnost
10.00–15.00; 16.00–20.00 veřejnost
10.00–15.00 školy; 16.00–20.00 veřejnost
pondělí–pátek 10.00–15.00; 16.00–20.00 veřejnost
sobota–neděle 10.00–15.00 veřejnost;
16.00–20.00 veřejnost
10.00–15.00; 16.00–20.00 veřejnost
10.00–15.00 veřejnost
10.00–15.00; 16.00–20.00 veřejnost
12.00–20.00 veřejnost
10.00–15.00; 16.00–20.00 veřejnost
10.00–15.00; 16.00–20.00 veřejnost
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Rekonstrukcí mostu na Zavadilku
se prodlouží jeho životnost
Č

asto diskutovaná plánovaná
rekonstrukce mostu na Zavadilku by měla začít v příštím roce.
Podle informací z Krajské správy
a údržby silnic je nyní realizace
projektu v takovém stadiu, že
v únoru příštího roku by se mohlo
začít se samotnými stavebními pracemi. „Samozřejmě bude záležet
na povětrnostních podmínkách.
Také ještě nemáme uděleno stavební povolení,“ říká mostní technik z Krajské správy a údržby silnic
Miroslav Knopp. Pokud vše půjde
jak má, v únoru se začne na opravě
mostu pracovat. „Předmětem
rekonstrukce je odstranění konstrukční vrstvy až na izolaci včetně
chodníku. Jeden chodník bude zru-

šen, druhý bude naopak rozšířen
na dva metry,“ dodává Miroslav
Knopp. Uzavírka mostu, která je
pro provedení stavebních prací
nezbytná, by měla trvat zhruba
jeden rok. Ačkoliv v té době bude
most úplně uzavřen pro všechny
druhy provozu, pro pěší a cyklisty
bude v blízkosti opravovaného
mostu vybudována provizorní lávka. Motoristé budou muset úsek
objíždět přes Bítov a Králův Dvůr.
Jiné řešení objízdné trasy bohužel
není možné. O termínech uzavírky
budeme informovat v Radničním
listu a na webu města Beroun.
Proč je rekonstrukce mostu
nutná? „Rekonstrukce mostu na
Zavadilku byla dlouhodobě plá-

nována, navíc most dosáhl náležité třídy opotřebení, kdy je oprava už nezbytná. Odbor dopravy
Městského úřadu Beroun se na
nás pak obrátil s požadavkem
občanů na rozšíření chodníku pro
pěší, neboť zejména pro maminky
s kočárky byl jednosměrný chodník, který je používán obousměrně, úzký, a obávaly se blízkosti
projíždějících vozidel. Rekonstrukcí bude životnost mostu prodloužena o přibližně padesát let,“
uzavírá Miroslav Knopp z Krajské
správy a údržby silnic. Za opravu
mostu se zaplatí asi 44 milionů
korun, na financování se bude částečně podílet i město Beroun.
(aka) n

Nejmodernější prodejna Lidl otevírá v Berouně

N

ová prodejna Lidl se pro zákazníky otevře již v pondělí
7. prosince. Výstavba zbrusu
nové prodejny, která je postavena
podle nového konceptu, jež je
první svého druhu v České republice, trvala čtvrt roku. Prodejna
nabídne zákazníkům větší kom-

fort při nákupech a zároveň
využívá moderní ekologické technologie. Slavnostní otevření
bude doprovázet program pro
děti. Zároveň každý, kdo v den
otevření nakoupí nad 300 Kč,
podpoří místní Mateřskou školu
Sluníčko.
„Nový koncept našich prodejen nabízí zákazníkům větší komfort při nakupování, ať je to
pohodlnější parkování, vzdušný
prostor se širokými uličkami, větší
úseky čerstvých potravin, odkládací plochy u pokladen, nebo toalety s přebalovacím pultem či káva
s sebou. Věříme, že to zákazníci
při svých nákupech ocení,“ popisuje klady nové prodejny generální ředitel společnosti Lidl Pavel
Stratil. Nová budova vyrostla na
místě původní prodejny a využívá
energeticky úsporných technologií šetrných k životnímu prostředí
jako např. přírodní chladivo či
odpadní teplo. „Jsme moc rádi, že

můžeme prodejnu nové generace
otevřít právě v Berouně. Městu
Beroun bychom rádi poděkovali
za vstřícnost a podporu při realizaci tohoto projektu,“ dodal Pavel
Stratil.
Pro zákazníky budou v první
den otevření připraveny akční
nabídky. Slavnostní den bude
doprovázet celodenní program
pro děti s venkovními atrakcemi
a kulinářské speciality. Program
zpestří v 10 hodin slavnostní přestřižení pásky za přítomnosti
zástupců vedení společnosti Lidl
a vystoupení dětí z Mateřské školy
Sluníčko. Právě Mateřské škole
Sluníčko přispěje zákazník, který
nakoupí v prodejně Lidl. Z každého nákupu nad 300 Kč uskutečněného v tento den daruje
společnost Lidl mateřské škole
částku 50 Kč. Darované finance
poslouží na nákup potřebného
vybavení pro děti.
n

Krátce
n Nové sběrné místo na elektro
Nově vzniklé sběrné místo na zpětný odběr elektrozařízení a baterií
najdete ve sběrně v ulici Brožíkova.
Provozuje jej Radek Škvára. Občané sem mohou zdarma odevzdávat
drobné elektrozařízení a baterie.
n Vítání občánků v prosinci
Poslední vítání občánků v tomto roce
se uskuteční 8. prosince. V novém
roce se můžete s dětmi přihlásit na
12. 1. či 23. 2. Na slavnostní obřady
se můžete objednat na telefonu:
311 654 151 a 152, nebo na e-mailu: evidence@muberoun.cz nebo
evidence2@muberoun.cz.

Důležité upozornění
V rámci plánované celorepublikové
odstávky elektronického registru
občanských průkazů a cestovních
dokladů bude z technických důvodů toto pracoviště mimo provoz
v době od 23.12 do 31. 12. 2015.

Zateplování Mateřské
školy Drašarova spěje
do ﬁnále
Stavební práce na projektu zateplení Mateřské školy v Drašarově
ulici se chýlí ke konci. V nejbližších
dnech proběhne kolaudace objektu. Předmětem stavebních prací
bylo zateplení pavilonu školky, jeslí,
hospodářské budovy i spojovací
chodby. Současně se vyměňovala
okna i dveře. Projekt je ﬁnančně
podpořen z Operačního programu
Životní prostředí.
Pokud vše půjde, jak má, nic už
nebude bránit tomu, aby začalo
stěhování. Stěhovací tým bude
koordinovat ředitelka školy Naděžda Železná, za město je jí
k dispozici odbor hospodářské
správy. Ředitelka mateřské školy
zároveň vyzývá rodiče, kteří jsou
ochotni se stěhováním pomoci,
aby se nahlásili u učitelek jednotlivých tříd a závěrečné přestěhování tak mohlo proběhnout rychle
a bez problémů.
(aka)

Park u Zábranského kostela se bude moci pochlubit
opravenou vstupní branou
B
rána a část ohradní zdi přiléhající k areálu Zábranského
kostela se v současné době opravuje. Rekonstrukci se podařilo
ﬁnančně zajistit z dotačního programu Ministerstva kultury ČR
administrovaného prostřednictvím
obce s rozšířenou působností, a to
z příspěvku na kulturní památky
nacházející se mimo městskou
památkovou zónu. Letos se kvůli
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počasí opatří opravené části jen jedním nátěrem, druhý se ponechá na
jaro. Barevně bude jak brána, tak
zeď laděna podobně jako samotný
kostel do okrových tónů v kombinaci se šedou. Výše dotace z programu Ministerstva kultury ČR čítá
180 tisíc korun, cena etapy učiněné
v roce 2015 je 220 tisíc korun, oprava železné brány stála 30 tisíc
korun.

Město společně se Římskokatolickou farností doufá, že oprava
zanedbané památky pomůže zlepšit podobu parku, a potažmo tím
i zvýšit bezpečnost lokality, která
je nyní častým místem setkávání
lidí bez přístřeší. Právě od Římskokatolické farnosti má město park
kolem kostela vypůjčen na deset
let.
(aka) n
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Dlouholeté úsilí se chýlí ke konci: nové nádraží otevírá v prosinci
Stavební práce na novém autobusovém nádraží ﬁnišují. Slavnostní otevření je naplánováno na 14. prosince, na integrované
nádraží začnou autobusy zajíždět již o den dříve, spolu se změnou jízdních řádů, tedy 13. prosince. S dokončeným projektem
je nasnadě bilancování a shrnutí průběhu projektu, za kterým stojí několik let usilovné práce.
Jak projekt vznikl
Historicky bylo autobusové
nádraží v Berouně už na několika
místech. Žádná dosavadní lokalita však nádraží plně nevyhovovala. Autobusy vyjížděly už
z Husova náměstí, z prostoru za
Tibou a naposledy ze Závodí. Každý přesun nádraží s sebou nesl
připomínky obyvatel, a to jak pozitivní, tak i negativní.
Přesun autobusového nádraží
k nádraží vlakovému je zanesen
v platném územním plánu od roku
2001. V roce 2008 byla možnost
ﬁnancovat přestupní terminály
z Regionálního operačního programu středních Čech a předběžná jednání vypadala pro Beroun
příznivě. Po krajských volbách se
ale situace a podmínky přidělování dotací změnily a s podporou
Regionálního operačního programu se už nedalo počítat. Jako další
možnost ﬁnancování se objevil
Program švýcarsko-české spolu-

práce. Záměr projektu byl pro program zpracováván od začátku
roku 2010 a v červenci 2010 byl
do programu záměr podán
i s žádostí o grant. Statutárními
zástupci města Beroun byli v té
době starosta Jiří Besser a místostarosta Tomáš Havel.
Navzdory skutečnosti, že hodnotící kritéria v Programu švýcarsko-české spolupráce byla daleko
přísnější a konkurence mnohem
větší, se Berounu v prosinci 2010
na základě hodnocení podařilo probojovat do užšího kola. V získávání
ﬁnancí pomohl ifakt, že zástupcům
poskytovatele dotace se myšlenka
spojení vlakové a autobusové
dopravy velmi líbila. Následně byla
zpracována podrobnější projektová
žádost, která obsahovala mimo jiné
i studii proveditelnosti. Poté probíhalo hodnocení a schválení
k ﬁnancování, udělení grantu je
datováno dnem 9. května 2012.

Pozvánka na otevření nového autobusového nádraží
Nové autobusové nádraží se slavnostně otevře 14. prosince ve 14 hodin.

Aktuality ze stavby
Co se na novém nádraží
dokončovalo poslední měsíc před
otevřením? Výsadba keřů a stromů, dlažby a přístřešek nad
prvním nástupištěm, vodorovné

dopravní značení a dodláždění
chodníků směrem k bytovému
domu. Vše tak, aby bylo nádraží
v polovině prosince připraveno
přivítat první autobusy a cestující.

Takto se na novém nádraží pracovalo na konci října. Foto: Pavel Paluska

Proč je dobré mít nádraží blízko u sebe
Beroun se přesunem nádraží
připojuje k celosvětovému i tuzemskému trendu, kdy se výchozí
bod pro veškerou dopravu hromadnou i individuální soustředí na jediné místo. Příkladem dalších českých
měst, kde integrovaný dopravní uzel
již delší dobu funguje, může být
Benešov, Česká Třebová nebo Litoměřice. Pro Beroun bude mít nové

nádraží velký přínos rovněž snížením ekologické zátěže z dopravy.
Výhodný bude propojený vlakový
a autobusový terminál i pro ty cestující, kteří dosud museli z autobusového nádraží na vlakové přecházet
více než kilometrový úsek. Zlepší
se vzhled jak přednádražního prostoru, tak i donedávna zanedbaného
prostoru u dálničního mostu.

Vývoj projektu v číslech
2001 – přesun nádraží zanesen
v platném územním plánu
červenec 2010 – záměr projektu
podán s žádostí o grant do Programu švýcarsko-české spolupráce
prosinec 2010 – projekt postoupil
do užšího kola na základě hodnocení poskytovatele dotace
9. května 2012 – udělení grantu
4. června 2012 – zastupitelstvo
odsouhlasilo spoluﬁnancování
projektu Veřejná doprava
pro všechny z Programu švýcarsko-české spolupráce
červenec 2012 – probíhají jednání
na ministerstvech ﬁnancí a životního prostředí, s dopravcem a také
s obyvateli bytového domu u vlakového nádraží
říjen 2012 – rozjíždějí se první
výběrová řízení spojená s realizací
projektu
prosinec 2012 – proběhlo výběrové řízení na ﬁrmu, která zajistí
organizaci výběrového řízení na
výběr zhotovitele stavby (hodnotící kritéria nejlépe splnila nabídka ﬁrmy Gordion)
srpen 2014 – znění veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby
nového autobusového nádraží,
které zpracovala ﬁrma Gordion,
je schváleno zastupiteli, Minister-

stvem životního prostředí ČR,
Ministerstvem ﬁnancí ČR i švýcarskou stranou.
prosinec 2014 – ve výběrovém
řízení je vybrána ﬁrma Strabag,
která provede stavební práce
vedoucí k přesunu nádraží. Díky
výběrovému řízení se podařilo
ušetřit téměř 14 milionů korun.
březen 2015 – u vlakového nádraží začaly stavební práce
3. června 2015 – zástupci města,
obou ministerstev a Programu
švýcarsko-české spolupráce se
zúčastnili prvního prezentačního
kontrolního dne
červenec 2015 – švýcarská strana
souhlasila, aby město Beroun
použilo částku ušetřenou při výběrovém řízení na doplňkové aktivity
na stávajícím i novém autobusovém nádraží. Jedná se o instalaci
venkovní elektronické tabule
s odjezdy vlaků, nebo zbudování
přístřešků pro cestující na 2. a 3.
nástupním ostrůvku, vybudování
příjezdové komunikace a cyklostezky do lokality Na Podole či revitalizaci stávajícího prostoru nádraží. Práce musí být dokončeny do
května roku 2016.
14. prosince 2015 – slavnostní
otevření nového autobusového
nádraží.

Technické služby Beroun jsou na zimu dobře připraveny

P

rosinec slibuje pravý začátek
zimního období, takže pro řidiče nadchází každoroční zkouška
nervů na kluzkých silnicích. Aby jim
to společnost Technické služby
Beroun, která ve městě zajišťuje
zimní údržbu místních komunikací,
alespoň trochu usnadnila, na zimu
se pečlivě připravuje. Letos má
v souhrnu připraveno 350 tun soli
a posypových materiálů.
„Technické služby Beroun,
s.r.o. v rámci zimní údržby kom-
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pletně spravují místní komunikace, chodníky a prostranství na území města Berouna s výjimkou silnic
I. tříd, které spadají pod Správu
a údržbu silnic Středočeského kraje. Krom katastrálního území města Beroun naše společnost
zabezpečuje zimní údržbu zároveň
pro obce Svatý Jan pod Skalou
a Vráž,“ říká Jan Žurek, jednatel
společnosti. „Pro nadcházející zimní sezonu bude připraveno na 11
kusů techniky obnášející krom sil-

ničního sypače značky Mercedes
Benz rovněž sypače pro zimní údržbu chodníků a prostranství značky
Multicar, dále traktory a chodníkové zametáky. Pro špatně přístupné lokality bude využíváno
silničního sypače Mercedes Benz
4x4 a vozidla značky Multicar rovněž s pohonem 4x4. Kromě strojové techniky se o úklid sněhu bude
starat 20 kmenových zaměstnanců
naší společnosti,“ dodává Jan
Žurek.

Od 1. listopadu, kdy je ze zákona stanoveno zimní období, je pravidelně monitorován vývoj počasí
a sjízdnost komunikací a stav chodníků. K optimální sjízdnosti komunikací přes zimu však mohou
přispět i řidiči. Jak? Dodržováním
dopravních značení. „Největší starosti se zimním úklidem máme kvůli neukázněnosti řidičů na silnicích
a při parkování. Špatně zaparkovaná vozidla nám často ztěžují strojní
úklid,“ uzavírá Jan Žurek.
n
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Trilobit Beroun 2016 bude přenášet Česká televize

H

ned několik novinek provází
další ročník ﬁlmových cen Trilobit Beroun 2016, které se tradičně
v Berouně udělují. Scénou pro
vyhlášení nejhodnotnějších českých
audiovizuálních děl za uplynulý rok
se vůbec poprvé stane Kulturní dům
Plzeňka. V centru dění od moderátorského pultu bude k divákům promlouvat oblíbený herec a moderátor Jan Kraus. Letošní již 29. ročník navíc historicky poprvé vstoupí
na televizní obrazovku formou přímého přenosu, vysílaného na pro-

gramu ČT art. Slavnostní ceremoniál Trilobit Beroun 2016 se odehraje v sobotu 16. ledna 2016
a tentokrát láká k účasti také zájemce z řad veřejnosti. Udílení cen se
koná ve spolupráci Českého ﬁlmového a televizního svazu FITES, z. s.,
Městského kulturního centra Beroun a města Beroun.

pořadatelé

Dětská porota letošního ročníku už začala hodnotit ﬁlmy.

Kromě přehlídky nejúspěšnějších ﬁlmů s prvním veřejným uvedením v období od října 2014 do
října 2015 program večera slibuje
také řadu zajímavých hostů. Mezi
jinými například Ivan Havel, který
přislíbil předat Cenu Václava Havla,
senátor Jiří Oberfalzer, Petr Pithart
a další významné osobnosti. Tep
přítomným v sále pak v intermezzech zrychlí ženské tanečně-pěvecké kvarteto s mužským doprovodem nazvané Jelení loje. Kromě
slavnostního večera sobotní den
nabídne také doprovodný program
v Městském kině Beroun – Dopoledne s Večerníčky pro děti a odpolední projekci vybraných snímků,
o nichž bouřlivě hovořila porota,
a mají naději na ocenění. Program
pak bude završen večerním promítnutím některého z čerstvě oceněných titulů.
Předprodej vstupenek na slavnostní udílení cen a na doprovodný
program v kině bude zahájen
v polovině prosince. Přesný termín
předprodeje a další informace
budou průběžně zveřejňovány na
webových stránkách www.ﬁtes.cz,
www.mkcberoun.cz a www.mestoberoun.cz.
Barbora Dušková n

Krátce
n Měsíčník Radniční list má nového výrobce, který kromě graﬁckého
zpracování zajistí i tisk zpravodaje.
Je jím pan Radek Dolejš, jehož
nabídka ve výběrovém řízení byla
vyhodnocena jako nejvhodnější.
Smlouva o dílo bude uzavřena na
dobu neurčitou. Pro čtenáře Radničního listu se tím nic nemění
a i podoba zpravodaje zůstane stejná.
n Letos se o dotaci na kulturní činnost ucházelo celkem 36 žadatelů.
Je to o osm méně, než tomu bylo
minulý rok. Celkem žádají přes
4 miliony korun na 44 projektů.
Do dotačního programu se přihlásili jak pravidelní žadatelé, tak i úplní nováčci. Všechny záměry bude
nejdříve posuzovat komise pro kulturu a kulturní dotace. O žádostech
o dotace nad 50 000 korun rozhodne zastupitelstvo města ve druhé polovině prosince. O přidělení
dotací do 50 000 korun rozhodne
rada města v lednu.

Na co se můžete těšit
v lednovém čísle
Letošní laureát Ceny města Beroun
Jiří Kahoun vytvořil novoroční PF
berounské radnice. Výsledek jeho
práce přineseme v lednovém čísle
Radničního listu.

Skočte před Vánoci do kina

Ještě nemáte vkusný, nápaditý a originální dárek pro své nejbližší?
Dárky s motivy Berouna, které vytvořili hrnčíři pro soutěž Hrnčířských
trhů k 750. výročí založení města, můžete zakoupit v Muzeu berounské
keramiky na prodejní výstavce. Výstava se koná od 24. listopadu do
29. prosince v přízemí budovy Muzea berounské keramiky. Otevřeno
denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.

Přípravy architektonické soutěže pokračují

L

istopadová rada města jmenovala
pětičlennou porotu, která bude
posuzovat ahodnotit návrhy podané
do připravované architektonické
soutěže, jejímž předmětem je vyřešení dopravní situace v prostoru
Wagnerova náměstí a jeho okolí.
Porota je sestavena z fyzických osob
a většina jejích členů je ve vztahu
k městu nezávislá. Každá architektonická soutěž má zároveň dva
pomocné orgány poroty, a to sekre-
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táře soutěže a přezkušovatele soutěžních návrhů. I ti byli jmenováni
radou města.
Cílem zamýšlené rekonstrukce
je vyřešení klidového prostoru před
budovou základní školy, návrh
výstupního a nástupního prostoru
pro dovoz školáků, vyřešení dopravy
pro obsluhu parkovacích ploch,
výjezdu z Hrnčířské ulice na Wagnerovo náměstí a ploch zeleně.
(aka) n

M

ěstské kino Beroun si pro své
příznivce připravilo dvě akce,
které vám pomohou zpříjemnit si
čekání na Vánoce. V sobotu 12. prosince od 9.30 můžete zhlédnout
všechny tři díly Hobita s titulky.
Diváci v kostýmech získají odměnu.
Klasické dílo baletního repertoáru Louskáček pomůže navodit

vánoční atmosféru. V kině se bude
promítat v sobotu 19. prosince od
17 hodin. Vstupné dospělí 200 Kč,
děti 120 Kč, zvýhodněné vstupenky
zakoupíte v předprodeji za 180 Kč
a 100 Kč. Společenský oděv je vítán.
Nově vstupenky na akce kina zakoupíte i v Městském informačním centru.
(aka) n

Charitativní předvánoční jarmark

P

ředvánoční jarmark rukodělných výrobků šikovných maminek z Berouna a Králova Dvora se
koná 5. prosince od 9 do 12 hodin
na Gymnáziu Joachima Barranda.
Šikovné maminky se spojily, aby
svým místem na jarmarku mohly
přispět na konto Kapky naděje. Jarmark nabídne nejen ručně vyráběné výrobky, ale i možnost setkání

se zajímavými lidmi z našeho okolí.
Těšit se na vás bude například
Mgr. Kateřina Dobrinič, která je
speciální pedagožka, karikaturista
Petr Šrédl a ﬁtness instruktorka
Anna Krause, pokud budete chtít
poradit s fyzičkou ať už v těhotenství nebo po porodu. O zábavu těch
nejmenších se postarají dílničky
Idea Creative. Vstup je zdarma. n
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Usnesení ze schůze Rady města Beroun konané, dne 11. 11. 2015
RM souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy na dárkové poukázky v celkové hodnotě 4 200 Kč mezi městem Beroun a Gymnáziem Joachima
Barranda Beroun, se sídlem Talichova 824, Beroun, v předloženém znění.
RM souhlasí s rozdělením příspěvku na plavecký výcvik mateřských a základních škol podle předloženého návrhu takto: Jungmannova základní
škola Beroun – 10 200 Kč, 2. základní škola a mateřská škola, Beroun,
Preislerova 1335 – 24 600 Kč, Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí 458 – 10 200 Kč, Základní škola, Beroun-Závodí, Komenského
249 – 27 200 Kč, Mateřská škola Sluníčko Beroun, Vladislava Vančury
1154, příspěvková org. – 8 900 Kč, Mateřská škola Vrchlického 63, Beroun – 8 900 Kč.
RM bere na vědomí Zápis č. 4/2015 ze zasedání komise pro prevenci
kriminality, konaného dne 20. 10. 2015.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti města Beroun a Králův Dvůr městskou autobusovou
dopravou mezi městem Beroun, městem Králův Dvůr a společností
PROBO BUS a. s., se sídlem Králův Dvůr, Pod Hájem 97 na období od
1. 1. 2016 do 31. 12. 2020, v předloženém znění.
RM svěřuje podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Městskému úřadu Beroun, odboru
dopravy a správních agend, rozhodování o uzavírání smluv mezi městem
Beroun jako vlastníkem místních komunikací a pozemků, na kterých se
nachází veřejná zeleň a jiná veřejná prostranství, a žadateli o zvláštní
užívání těchto místních komunikací a pozemků za účelem provádění výkopových a jiných prací, včetně jejich podepisování.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji ze dne 9. 5. 2006,
ve znění pozdějších dodatků mezi městem Beroun a Státní tiskárnou
cenin, státním podnikem, se sídlem Praha 1, Růžová 6, č. p. 943, v předloženém znění.
RM jmenuje členy a náhradníky poroty pro hodnocení návrhů otevřené
architektonické soutěže „Řešení Wagnerova náměstí, Beroun“.
RM jmenuje sekretářem této soutěže Zuzanu Holečkovou a přezkušovatelem Ing. arch. Danu Vilhelmovou.
RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku části p. č. 2243/37
– ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře cca 16 m2 v k. ú. Beroun.
RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku st. 1359/1 – zastavěná plocha (společný dvůr) o výměře 806 m2 v k. ú. Beroun.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s uzavřením
kupní smlouvy s ujednáním o zřízení věcného břemene – služebnosti
stezky a cesty, se Společenstvím pro dům č. p. 494 Beroun, se sídlem
Zvonařova 494, Beroun a městem Beroun na prodej pozemků st. 1188/1
– zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr) o výměře 599 m2
a p. č. 1433/4 – zahrada o výměře 90 m2 v k. ú. Beroun, za dohodnutou
kupní cenu 150 Kč/m2, celkem tedy 103 350 Kč. Věcné břemeno bude
sjednáno bezúplatně ve prospěch vlastníků pozemků st. 3383 a st.
1188/4 v k. ú. Beroun, součástí kterých jsou stavby garáží. Kupující hradí
veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlovy.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu k provedení stavby s manželi
J. a V. P. a manželi Z. a V. P. za účelem umístění staveb vjezdu a vstupu
do domu, na část pozemku ve vlastnictví města Beroun, podle projektové
dokumentace na stavební úpravy obytného domu Beroun-centrum.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene
k p. č. 2318/38 ostatní plocha – dráha o celkové výměře 19 m2 v k. ú. Beroun mezi Českými drahami, a. s., Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, jako
povinným, Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského
kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov jako investorem stavby a městem Beroun, jako oprávněným a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun přijmout obdobné usnesení.
RM souhlasí s převodem družstevního podílu v BD Palouček, bytovém
družstvu, se sídlem Palouček 1709, Beroun-město, mezi panem M. J.
(jako „převodce“) a manželi panem Č. Č., paní J. Č. (jako „nabyvatel“)
k bytu, za podmínek podle stanov bytového družstva, v předloženém
znění.
RM souhlasí s uzavřením Dohody o skončení nájmu bytu mezi městem
Beroun, BD Palouček, bytovým družstvem, se sídlem Palouček 1709,
Beroun-město (oba společně na straně jedné jako „pronajímatel“)
a panem M. J. (na straně druhé jako „nájemce“) na byt, za podmínek
podle stanov bytového družstva, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu mezi BD Palouček, bytovým družstvem, se sídlem Palouček 1709, Beroun-město, městem Beroun, (na straně jedné jako „pronajímatel“) a manželi panem Č. Č. a paní
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J. Č. (na straně druhé jako „nájemce“) na byt, za podmínek podle stanov
bytového družstva, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi městem Beroun a obcí Trubská, se sídlem Trubská 61, v předloženém znění.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města pronajmout pozemek
p. č. 164 o výměře 45 m2 – zast. plocha a nádvoří v k. ú. Zdejcina, jehož
součástí je stavba bez čp/če, za účelem využití jako garáž (budova bývalé
Hasičské zbrojnice), na dobu určitou dvou let (od 1. 1. 2016), za minimální cenu 10 000 Kč/rok.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku
p. č. 2263/1 o výměře 5 m2 – ostatní plocha v k. ú. Beroun za cenu podle
znaleckého posudku.
RM vyhlašuje nabídku pana Jaroslava Smetany, se sídlem Rychtářská
2005/6, Praha 6, jako nejvhodnější v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup promítacího plátna pro KD Plzeňka“. Nabídková cena je 127 600 Kč bez DPH.
RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Nákup promítacího plátna pro KD Plzeňka“, s uchazečem, který
podal nejvhodnější nabídku, pan Jaroslav Smetana, se sídlem Rychtářská
2005/6, Praha 6. Kupní cena je 127 600 Kč bez DPH.
RM souhlasí s návrhem pojištění majetku města Beroun na rok 2016
pojišťovnou Kooperativa, a. s. podle doporučení makléřské společnosti
MAPOR spol. s r. o.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo „Beroun – Zdejcina – eliminace
tlakových rázů ve vodovodní síti“, se společností Vodovody a kanalizace
a. s., se sídlem Mostníkovská 255, Beroun– Závodí v předloženém znění.
Cena díla činí 116 600 Kč bez DPH.
RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „Koupaliště Velké sídliště – instalace tlakoměrů, průtokoměrů a diagnostika
stavu pískových filtrů“.
RM jmenuje komisi pro otevírání obálek a její náhradníky, která bude
plnit funkci komise pro posouzení a hodnocení nabídek.
RM vyhlašuje nabídku pana Davida Rambouského, se sídlem Jivina 82,
Jivina, jako nejvhodnější v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Obnova dětského hřiště na Městské hoře v Berouně – obnova
herního prvku“. Nabídková cena je 221 200 Kč.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Obnova dětského hřiště na Městské hoře v Berouně – obnova
herního prvku“, s uchazečem, který podal nejvhodnější nabídku s panem
Davidem Rambouským, se sídlem Jivina 82, Jivina v předloženém znění.
Cena díla je 221 200 Kč.
RM vyhlašuje nabídku pana Davida Rambouského, se sídlem Jivina 82,
Jivina, jako nejvhodnější v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Revitalizace rokle Zavadilka – Beroun“. Nabídková cena je
248 052 Kč.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Revitalizace rokle Zavadilka – Beroun“, s uchazečem, který
podal nejvhodnější nabídku s panem Davidem Rambouským, se sídlem
Jivina 82, Jivina v předloženém znění. Cena díla je 248 052 Kč.
RM souhlasí s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o nájmu pozemku
ze dne 12. 6. 2007 na pronájem části pozemku p. č. 1387/111 o výměře
40 m2 – ostatní plocha v k. ú. Beroun s panem J. Ž. k 31. 12. 2015.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města pronajmout část pozemku
p. č. 1387/111 o výměře 40 m2 – ostatní plocha v k. ú. Beroun, podle
předloženého zákresu, za cenu 20 Kč/m2/rok, za účelem využití jako
předzahrádka k bytu.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu na část budovy bez čp/če,
technického vybavení, která je součástí pozemku st. 4083/1 v k. ú. Beroun – garážového stání č. 2 v horním patře této budovy, s paní M. P. K.,
za účelem parkování automobilu, za cenu 1 500 Kč/měsíc, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou.
RM bere na vědomí předložené žádosti o byt ve vlastnictví města Beroun
včetně stanoviska Komise bytové Rady města Beroun a zápis Komise
bytové Rady města Beroun.
RM souhlasí s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy
k bytu s panem S. V. na dobu určitou o 2 roky, od 15. 1. 2016 do 14. 1.
2018.
RM souhlasí s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy
k bytu s paní R. V. na dobu určitou o 1 rok, od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2017.
RM souhlasí s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy k bytu
s paní H. P. na dobu určitou o 3 měsíce, od 1. 12. 2015 do 29. 2. 2016.
RM souhlasí s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy
k bytu s paní A. Š. na dobu určitou o 6 měsíců, od 1. 12. 2015 do
31. 5. 2016.
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RM souhlasí s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy
k bytu s paní V. M. na dobu určitou o 3 měsíce, od 1. 1. 2016 do 31. 3.
2016.
RM souhlasí s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy
k bytu s panem P. D. a paní D. D. na dobu určitou o 1 rok, od 1. 12. 2015
do 30. 11. 2016.
RM souhlasí s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy
k bytu s paní A. V. na dobu určitou o 3 měsíce, od 1. 2. 2016 do 30. 4.
2016.
RM souhlasí s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy
k bytu s panem V. B. na dobu určitou o 3 měsíce, od 1. 2. 2016 do
30. 4. 2016, za podmínky, že nájemce doplatí veškeré dlužné částky
vůči městu Beroun.
RM nesouhlasí s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy
k bytu s panem M. D.
RM souhlasí s Výzvou k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění k veřejné
zakázce „Veřejná doprava pro všechny – využití opčního práva“ na základě které bude realizována Etapa II podle projektové dokumentace
Živé nádraží. Předpokládaná hodnota zakázky činí 5 560 000 Kč bez
DPH.
RM souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy se společností FANSTAV a. s,
se sídlem Praha 7, Jateční 540/4, jejímž předmětem je provedení Technického dozoru investora k Etapě II podle projektové dokumentace Živé
nádraží za podmínky, že bude uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě
č. 841/DAHK/003/15 uzavřené dne 16. 2. 2015. Cena za provedení technického dozoru je 73 920 Kč bez DPH.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování právních služeb mezi
městem Beroun a JUDr. Drahomírem Korčekem, advokátem, se sídlem
K Dědu 311, Beroun-město, Beroun, v předloženém znění.
RM bere na vědomí informaci o podaném dovolání M. E. proti rozsudku
Krajského soudu v Praze č.j. 25 Co 192/2015-65 ze dne 17. 6. 2015
k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím Okresního soudu v Berouně, včetně písemného vyjádření města Beroun k podanému dovolání.
RM Beroun schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup PC sestav II“.
RM jmenuje hodnotící komisi a její náhradníky pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude plnit i funkci komise pro otevírání obálek.
RM rozhoduje o nabídce Československé obchodní banky, a. s., se sídlem
Radlická 333/150, Praha 5 jako o nejvhodnější nabídce veřejné zakázky
na dodatečné služby pro veřejnou zakázku „Město Beroun – výběr bankovního ústavu“.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 1399/14/5466 ze dne 16. 7. 2014, ve
znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 9. 2014 mezi městem Beroun a Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha
5, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při využití společenského domu „Plzeňka“ ze dne 24. 3. 2014 mezi městem
Beroun a společností PLZEŇKA, spol. s r.o., se sídlem Beroun 2, Plzeňská
83, v předloženém znění.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun schválit Dodatek č. 2 zřizovací listiny Městského kulturního centra Beroun, ve znění Dodatku
č. 1 ze dne 20. 12. 2013, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce na prostory v 1. nadzemním podlaží, 2. nadzemním podlaží a 3. nadzemním podlaží,
včetně společných prostor budovy s číslem popisným 83 „Společenský dům Plzeňka“, která je součástí pozemku parcelní číslo st. 514/1
a dále na prostory v 1. nadzemním podlaží a 2. nadzemním podlaží
budovy, která funkčně souvisí s budovou společenského domu
Plzeňka, a která je příslušenstvím předmětného pozemku (vedlejší
budova), včetně pozemků parcelní číslo st. 514/4 a parcelní číslo
1776/86, vše v obci a k. ú. Beroun, mezi městem Beroun, jako půjčitelem a příspěvkovou organizací Městským kulturním centrem Beroun, se sídlem Husovo nám. 68, Beroun-centrum, jako vypůjčitelem,
v předloženém znění.
RM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10 000 Kč TJ Krasu Beroun,
se sídlem U Rybníka 22, Beroun-Jarov, Beroun, na částečné pokrytí finančních nákladů při realizaci vystoupení v krasobruslení během adventu 2015 na městském kluzišti na Husově náměstí v Berouně
a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
RM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 15 000 Kč Střední odborné
škole a Střednímu odbornému učilišti, Beroun-Hlinky, Okružní 1404,
Beroun-Hlinky, na pokrytí finančních nákladů za materiál k výrobě adventní výzdoby átria Městského úřadu a Husova náměstí v Berouně
a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
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Usnesení ze schůze Rady města Beroun konané dne 21. 10. 2015
RM bere na vědomí informaci ředitelky městské knihovny Mgr. Hany
Ludvíkové o průběhu Berounské akademie ve školním roce 2014/15
a o přípravě jejího školního roku 2015/16.
RM bere na vědomí informaci, že obce Mezouň a Vysoký Újezd jsou pro
účely zpracování Místních akčních plánů rozvoje školství zařazeny do
správního obvodu ORP Černošice.
RM bere na vědomí Zápis č. 5/2015 ze zasedání komise pro výchovu
a vzdělávání, konaného dne 30. 9. 2015.
RM souhlasí 1) s uzavřením Dohody o skončení nájmu bytu zvláštního
určení v domě s pečovatelskou službou mezi městem Beroun, (na straně
jedné jako pronajímatel) a paní J. K. (na straně druhé jako nájemce),
dohodou ke dni 30. 9. 2015 včetně, v předloženém znění; 2) s uzavřením
Dohody o skončení nájmu bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou
službou mezi městem Beroun, (na straně jedné jako pronajímatel)
a paní M. T. (na straně druhé jako nájemce), dohodou ke dni 30. 9. 2015
včetně, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení
v domě s pečovatelskou službou mezi městem Beroun a nájemcem paní
J. D. na dobu určitou od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2017, na byt I. kategorie
o velikosti podlahové plochy 40,67m2, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení
v domě s pečovatelskou službou mezi městem Beroun a nájemcem paní
D. F. na dobu určitou od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2017, na byt I. kategorie
o velikosti podlahové plochy 40,67 m2, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou mezi městem Beroun a nájemci manželi – panem B. S. a paní V. S. na dobu určitou od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2017, v předloženém znění.
RM souhlasí s prodloužením Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení
a uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě mezi městem Beroun, BD
Palouček, bytovým družstvem, se sídlem Palouček 1709, Beroun-město
(na straně jedné jako pronajímatel) a paní L. J. (na straně druhé jako
nájemce), na dobu určitou 1 rok od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 na byt,
v předloženém znění.
RM souhlasí s převodem družstevního podílu v Bytovém družstvu Beroun Biřická, se sídlem náměstí Joachima Barranda 52, Beroun-centrum,
včetně práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu z paní E.
R. a pana P. R. na pana M. Š.
RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi městem Beroun, Bytovým družstvem Beroun-Biřická, se sídlem náměstí Joachima Barranda
52, Beroun-centrum a panem M. Š. na byt o velikosti 55,15 m2, za podmínek podle stanov Bytového družstva Beroun-Biřická, v předloženém
znění.
RM souhlasí s fyzickou likvidací majetku a s následným odepsáním
z účetnictví podle návrhu komise pro likvidaci majetku ze dne 14. 9.
2015. Pořizovací hodnota likvidovaného majetku je celkem 15 035 Kč.
RM souhlasí s bezúplatným převodem majetku příspěvkovým organizacím, které projeví zájem. Pořizovací hodnota nabízeného majetku je
32 098 Kč.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s bezúplatným
převodem majetku podle návrhu komise pro likvidaci majetku ze dne
14. 9. 2015. Pořizovací hodnota majetku je 150 000 Kč.
RM bere na vědomí Zápis č. 5/2015 ze zasedání komise pro likvidaci
majetku, konaného dne 14. 9. 2015.
RM bere na vědomí písemnou zprávu z jednacího řízení bez uveřejnění
a souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne
16. 2. 2015 na dodatečné stavební práce a navýšením ceny z původní
ceny 45 718 406,52 Kč s DPH na 46 682 894,58 Kč s DPH akce „Veřejná
doprava pro všechny“ se společností STRABAG a. s., se sídlem Praha 5,
Na Bělidle 198/21, v předloženém znění.
RM bere na vědomí písemnou zprávu z jednacího řízení bez uveřejnění
a souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „II. MŠ Drašarova 1447 – sanace a zateplení,“ uzavřené dne 22. 4. 2015, na dodatečné
stavební práce s navýšením ceny z původní částky 7 947 714,04 Kč vč.
DPH na částku 9 383 490,79 s DPH, se zhotovitelem akce firmou ACGReal s. r. o., se sídlem Radimova 622/38, Praha 6, v předloženém znění.
RM souhlasí se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Stavební
úpravy ul. Julia Fučíka, Beroun“.
RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Zpracování programu rozvoje města Beroun“.
RM jmenuje hodnotící komisi a její náhradníky pro posouzení a hodnocení nabídek pro zadávací řízení zakázky „Zpracování programu rozvoje
města Beroun“, která bude plnit funkci komise pro otevírání obálek.
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RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. K08/10 na
vyhotovení úkolu územní plán města Beroun v předloženém znění.
RM souhlasí s poskytnutím finanční dotace na „Dopravní výchovu a využití dětského dopravního hřiště“ v roce 2015 z rozpočtu města Beroun
organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu s. p. o. se sídlem nábřeží
Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, ve výši 20 000 Kč a dále s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu mezi městem Beroun,
jako podnájemcem a společností I.R.P.S. a. s., se sídlem Praha 3, Kolínská
1686/13, jako pronajímatelem, v předloženém znění.
RM zřizuje podle ustanovení § 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s účinností
od 1. 1. 2016 nový odbor Městského úřadu Beroun s názvem „odbor
školství a volnočasových aktivit“.
RM souhlasí s přenecháním užívacího práva k prostorám ve 2. nadzemním podlaží Společenského domu Plzeňka o celkové výměře 61,50 m2,
jejichž úprava byla financována z finančních prostředků dotace k projektu „Sejdeme se na Plzeňce“, společnosti ASTACUS s. r. o., se sídlem
Praha 1-Staré Město, Kaprova 42/14.
RM vyhlašuje nabídku pana Radka Dolejše, se sídlem Pod Vodojemem
1581, Beroun-město, Beroun jako nejvhodnější nabídku ve výběrovém
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výroba a tisk Radničního
listu města Beroun”.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Výroba
a tisk Radničního listu města Beroun“ s panem Radkem Dolejšem, se
sídlem Pod Vodojemem 1581, Beroun-město, Beroun, v předloženém
znění. Nabídková cena je 1 483 200 Kč bez DPH.

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zhotovení a provozování internetových stránek se společností Galileo Corporation
s. r. o., se sídlem Březenecká 4808, Chomutov, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o Roznášce informačních/propagačních materiálů č. 982807-0412/2015 se společností Česká pošta, s. p.,
se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, v předloženém znění.
RM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 41 000 Kč Mgr. Milošovi Kebrlemu, se sídlem Nerudova 879/16, Beroun-město, na provozování sálu
České pojišťovny a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí, v předloženém znění.
Starostka města a RM souhlasí s poskytnutím Záštity starostky města
Berouna nad akcí „Daniel Hůlka pro Dobromysl“.
Starostka města a RM souhlasí s poskytnutím Záštity starostky města
Berouna nad akcí „Noc venku“ Farní charity Beroun, která se bude konat
v noci ze čtvrtka 19. 11. 2015 na pátek 20. 11. 2015.
RM bere na vědomí Zápis č. 7/2015 ze zasedání komise pro sport a sportovní dotace, konaného dne 21. 9. 2015.
RM souhlasí s poskytnutím finanční dotace TANEČNÍMU KLUBU ROMANY CHVÁTALOVÉ, s. r. o., se sídlem Havlíčkova 7, Beroun ve výši
20 000 Kč, která bude poskytnuta na akci „Velká cena města Berouna
– celostátní taneční soutěž ve sportovním tanci“ a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
RM bere na vědomí Zápis č. 4/2015 ze zasedání komise pro kulturu
a kulturní dotace, konaného dne 21. 9. 2015.
RM bere na vědomí Zápis č. 4/2015 ze zasedání komise životního prostředí, konaného dne 21. 9. 2015.

Volný čas
Angličtina Open English, www.open-english-beroun.cz
Nestihli jste zapsat děti na angličtinu? Máte ještě možnost! Poslední místa
se rychle plní, kontaktujte nás! Dárek pro vaše děti pod stromeček – Výukové
CD pro děti 1–7 let v čj.
Interaktivní CD myšky Millie. Zábava (nejen) do auta! Děti se naučí básničky,
rytmizovat a užijí si zábavně např. cestu autem. A vy se budete moci soustředit
na cestu. Nyní básnička ZDARMA! www.myskamillie.com. Pro dospělé –
obrovský úspěch má naše angličtina po telefonu. Apro všechny, co nechtějí
nebo nemohou chodit do kurzů – online program! Studujte doma podle
vašeho času a možností. www.open-english-beroun.cz/scilearn

Dětský koutek Krteček, www.koutek-krtecek.cz
Sadová 731 (u SD Plzeňka) Beroun. Kontakt Kozderková Petra, tel.: 605 386 101.
Jsme soukromé rodinné zařízení pro děti od 6 měsíců do 7 let. Jsme k dispozici
24 h. Rozdělené na JESLE 0–2 roky, MINIŠKOLKU 2–5 let a nově přípravnou
třídou pro PŘEDŠKOLÁKY 5–7 let. Každý den od 8–12 h. probíhá výuka.
Odpoledne je možné využít naše kroužky. Je možné zvolit den i hodinu
docházky. Vždy nutná rezervace místa. Rozvíjíme jemnou i hrubou motoriku,
každý den čteme dětem pohádky, zpíváme, cvičíme, tvoříme – děti si odnášejí
každý den výrobky domů a podnikáme výlety do přírody. DOCHÁZÍME do
RODIN ke zdravým, ale i nemocným dětem i nejmenším. Více na webu.

BABYCLUB – HROŠÍK, www.babyclub-hrosik.cz
tel.: 737 348 903, e-mail: babyclub@seznam.cz
PLAVÁNÍ DĚTÍ: Od 6 měsíců do 3 let v rodinném bazéně v Berouně Na Marjánce. Od 3 let do 12 let ve školním bazéně Obchodní akademie v Berouně.
Plavání neslyšících a hendikepovaných dětí. Plavání MŠ a ZŠ v bazénu
Obchodní akademie. Individuální a citlivý přístup. Všechny instruktorky
mají Akreditaci MŠMT. Nácvik a zdokonalování plaveckých způsobů. AQUAAEROBIC: Na Marjánce v pondělí, úterý, středu 18.00–18.45 a 19.00–19.45
max. 6 žen v bazénu. Na Akádě každé úterý 19.00–19.45 max. 25 žen
v bazénu. Více informací na našich stránkách. Těšíme se na vás.

Family Spinning Beroun, www.familyspin.cz
Autorizované spinningové centrum Family spinning Beroun (Lokomotiva
Beroun, Tyršova 85) vás zve do rodinného prostředí, kde na vás čeká
70 minutová lekce spinningu (60 minut spinning + 10 minut protažení)
nebo lekce spinbody (spinning + posilování nebo zdravotní cvičení + závěrečné protažení). Objednávky na tel.: 774 580 733.

Brilant – Vzdělávací centrum, www.brilant.net,
Seydlovo nám. 30, Beroun, kontaktní osoba: Ing. Jiří Smola, telefon:
702 835 036, e-mail: info@brilant.net.
Přípravný kurz na maturitu z matematiky a anglického jazyka. Přípravný
kurz na přijímací zkoušky: na střední školu či univerzitu – SCIO TESTY, TSP
(testy studijních předpokladů). Jazykové kurzy anglického jazyka – rozšířená
výuka pro žáky ZŠ od 5. do 9. ročníku. Anglická konverzace nebo příprava
na mezinárodní certifikační zkoušky – obecná angličtina – cambridge KET,
PET, FCE,CAE), obchodní angličtina (BEC), angličtina pro AU PAIR, příprava
na maturitu. Individuální či skupinová výuka – max. 4 osoby ve skupině. Firemní skupinové i individuální kurzy anglického jazyka podle aktuálních potřeb
realizované u vás. Doučování matematiky, němčiny, angličtiny, francouzštiny,
účetnictví, češtiny, stavební mechaniky a dalších předmětů vyučovaných
na základních a středních školách.
Dům dětí a mládeže Beroun, www.ddmberoun.cz
Svatojánská 217, Beroun-Závodí, e-mail: ddmberoun@ddmberoun.cz , tel.:
725 506 432, 774 950 671.
DDM organizuje aktivity a akce pro děti, mládež, rodiče s dětmi, dospělé
i seniory. Pořádá pravidelné akce pro žáky mateřských a základních škol.
Nabízí zájmové útvary jako je keramika, výtvarné dílny, modelářství, pečení,
pohybové aktivity a mnoho dalších. Pořádáme letní a zimní tábory, a to jak
pobytové tak i příměstské.

www.mesto-beroun.cz

Flexy – bary + balanční čočky + míče + židle
Sídlo Gymnázium, vchod ze dvora, Marcela Bergerová – tel.: 608 885 182,
e-mail: marcela.bergerova@seznam.cz.
Po 19.00–20.00 a Čt 18.00–19.00. Kondičně-rehabilitační cvičení, zaměřené
na hluboký stabilizační systém, předcházení pádům a odblokování negativních nálad. Používám FLEXY – BARY, velké a malé míče, balanční čočky,
židle, popruhy.
Idea Creative, www.idea-creative.cz
2. 12. 2015 od 16.00 – Kurz šitého šperku pro dospělé s paní Růženou
Mikulovou, známou českou korálkářkou. Témata pro dětská tvoření, která
probíhají každé úterý od 15.30.
1. 12. – Adventní kalendář; 8. 12. – Krabička na kapesníky; 15. 12. – Andílci
a ozdoby z korálků. Bližší informace o kurzech a přihláškách naleznete na
stránkách www.idea-creative.cz .
Jazyková škola Hany Vavrečkové, www.jshv.cz
Husovo náměstí 78, e-mail? skola@jshv.cz, tel.: 311 625 804
Již 25 let od založení školy: tradice – zkušenosti – reference!
Kurzy probíhají! Garantujeme maximálně 10 osob ve skupině. Je-li však
volné místo, můžete do kurzu kdykoliv přistoupit (cena kurzu bude samozřejmě snížena o již odučené hodiny). Náhledy zdarma – přijďte si kurz
nejprve vyzkoušet! Naše tipy: příprava k maturitě z angličtiny, příprava na
zkoušku FCE, konverzační kurzy angličtiny s rodilým mluvčím pro děti,
juniory a dospělé. Slevy 50% v rámci akce „Chodí celá rodina!“. Výuka též
v Hořovicích a v Litni. Pro firmy či jednotlivce kurzy dle požadavku (včetně
doučování žáků ZŠ a studentů SŠ) – i dojíždíme.
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Kundalíni jóga, www.kundalinijogaberoun-cz.webnode.cz
Osobitý, intenzivní a dynamický soubor cvičení, který podporuje a posiluje
člověka v jeho každodenních výzvách a situacích. Všechny lekce jsou vhodné
i pro začátečníky. Jóga pro vitalitu a zdraví – Praktikování cvičení vám
pomůže k pružným zádům, silné imunitě, dobře fungujícímu nervovému,
endokrinnímu a reprodukčnímu systému, ale také i k lásce k sobě, otevřenosti
v komunikaci s lidmi, důvěře ve svou vlastní sílu, zručnosti a umění vidět
krásu ve všem kolem nás. Kurz je vhodný pro začátečníky a pokročilé. Každé
pondělí od 19.45 v Samaya, alternativním centru pro setkávání v Berouně.
Jóga pro těhotné – Cvičení podporují budoucí maminku k prožití vědomého
těhotenství a hlubokého spojení se svým děťátkem. Každé úterý od 17.30
do 18.30 hod. v Yogaway. Jóga po porodu – Zaměříme se na harmonii těla,
mysli a duše. Každé úterý od 9.00 do 10.00 hod. v Samaya, alternativní
centrum pro setkávání. Rezervace a více informací: 777 216 096, e-mail:
sandracerna10 @gmail.com
Lesní klub Studánka, www.lkstudanka.cz
tel.: 777 216 096 nebo 774 977 097, e-mail: lbdk@ seznam.cz, fcb: Lesní
klub Studánka
Lesní mateřská škola – Nabízíme volná místa na některé dny v naši lesní
mateřské škole. Provoz od pondělí do pátku, od 8.00–16.30 hod. Více informací na našich webových stránkách. Lesní klub Josífek – nabízíme prostor
pro maminky s dětmi mladšími tří let. Klub je však určen také dětem starším
3 let, které si chtějí vyzkoušet, jaké to je být v lesní škole. Každé pondělí od
8.30 do 11.30 hod. Více informací na uvedeném telefonu či webu.
Městské školní hřiště Hlinky
Hřiště slouží berounským školákům i široké veřejnosti. Hřiště prošlo v roce
2013 rozsáhlou rekonstrukcí. Díky tomu je nyní určeno pro lehkou atletiku,
hokejbal, in-line hokej, florbal, malou kopanou, házenou, tenis, stolní tenis,
basketbal, volejbal, nohejbal i streetbal. Zařízení půjčuje sportovní potřeby,
poskytuje sportovcům zázemí – šatny s uzamykatelnými skříňkami, sprchy
a nabízí i občerstvení. Díky osvětlení v areálu je po předchozím objednání
možné sportovat i ve večerních hodinách. V zimě je v nabídce mimo jiné
stolní tenis. Rezervace: 311 740 153.
Powerjóga s Markétou
Každé pondělí od 19.10 h v tělocvičně ZŠ Jungmannova. Podložky s sebou.
RC Slunečnice, www.rcslunecnice.cz,
Bezručova 928, budova Komunitního centra, 2. patro, Beroun, tel.:
603 141 700, 311 510 541, e-mail: info@rcslunecnice.cz
Čtvrtek 10. 12. od 16.00 hodin Jak kašpárek zachránil Vánoce. Vstupné
50 Kč za osobu. Středa 2. 12. od 15.00 do 18.15 hodin PUTOVÁNÍ ZA MIKULÁŠEM objednávejte se na příslušný čas v RC, počet míst omezen. Cena
90 Kč za dítě. VÁNOČNÍ BAZAR sobota 12. 12. 10–17 hodin. Na bazaru
koupíte keramiku, sklo, hračky, knihy. Dary do bazaru přijímáme od 1. 12.
v kanceláři RC. Přijímáme děti od 2 let do „Miniškoličky“, více informací
podá p. Horná na tel. 603 141 700. Jednorázové hodiny: Jóga pro děti, Orientální tanec, Volný tanec, Cvičení a tvoření se skřítky.
Semináře Léčebné kódy – energetické léčení, www.zivotvradostiaklidu.cz
Zdenka Zlesáková, průvodce léčebnými kódy, tel.: 602 205 925, e-mail:
zdenka.zlesa@zivotvradostiaklidu.cz.V prosinci opět otevírám 5dílný seminář
po Skypu. Přihlášky na semináře přijímám na výše uvedeném telefonním
čísle, e-mailu a webu.

Sportovní stadion 2. ZŠ a MŠ Beroun
Možnost pronájmu kurtů: Tenis, softtenis, volejbal, nohejbal, basketbal,
malá kopaná. Boccia. Podle domluvy možný i pronájem tělocvičny o sobotách
a nedělích. (ping pong, badminton) Miniposilovna také k dispozici. Možnost
sprch, šaten. Půjčujeme rakety, míče apod. Objednávky na 311 622 572
po 15.00 nebo e-mailu: hriste@2zsberoun.cz.
Studio Kytka, www.studio-kytka.cz
Zapisujeme děti na poslední místa Miniškoličky Kytičky na školní rok
2015/16
Probíhají zápisy do kurzu 1–3/16 – Hrátky s nemluvňátky pro děti od 1,5
do 2,5 let – cvičení, hraní, hudebnění ve čt v 9 hod, kurz lze kombinovat
s aquaaerobikem pro maminky s hlídáním dětí ve čt od 9.55 hod, kurzy
plavání miminek a dětí od 6 měs do 6 let a předškoláčků 4–6 let v Akádě.
Přihlášky na plavání dětí od narození do 6 měsíců doma průběžně. Rodinná
plavání probíhají ve st, pá a so od 13, 14, 15 a 16 h. Aquaaerobic v po
s Ivou od 17.45 a 18.30 a 19.15, ve st s Terezou a Markétou od 18 a 18.45,
ve čt s Pavlou od 18 a 18.45 a v pá s Monikou a Markétou od 18 hod,
s hlídáním dětí ve čt v 9,55 hod s Markétou. Cvičení v bazénu pro těhotné
s porodní asistentkou ve čt 17.15, služby porodní asistentky.
Tipsport Laguna Beroun, www.tipsportlaguna.cz
Na Ostrově 900, Beroun
Víkend s VAK Beroun
Na víkend 19.–20. 12. 2015 připravil Aquapark Beroun společně se společností VAK Beroun pro jejich zákazníky akční nabídku vstupného: 2 hod.
do relaxační části se slevou 50%. Využijte této skvělé nabídky a přijďte se
pobavit a odpočinout v předvánočním shonu.
TJ LOKOMOTIVA BEROUN z. s., www.lokomotivaberoun.cz.
Přehledy o oddílech TJ a aktivity pro veřejnost na www.lokomotivaberoun.cz.
Informace recepce Sportcentrum tel. 311 626 950.
Navštivte cvičení pro ženy v tribuně – čtvrtek 18.–19. hod.
Sledujte na našich stránkách aktuality a slevový program – trvale snížené
ceny na slender stoly a vacushape! Najdete nás i na facebooku. Novinka –
možnost platby kartou.
Yogaway, www.yogaway.cz
Na Parkáně 367, Beroun
Podzimní zpěv Zemi pro tělo i duši – neděle 15. listopadu od 15.00 do
18.00. Naučíme se dvě africké písně. Pro toto setkání není třeba být zpěvákem,
stačí mít chuť zkusit zpívat. Příspěvek je 200 Kč. Rezervace na telefon:
604 977 089 nebo e-mailu cestahlasu@centrum.cz. Těší se na vás Anna
Nosková.
Rodinné konstelace – seminář osobního rozvoje s Lenkou Hochmannovou
Pátek 4. 12. (17–21 h), YOGAWAY, Beroun. Podívejte se na podstatu vašeho
rodinného, partnerského nebo pracovního života. Rezervace na lenka.ruzickova@centrum.cz nebo 602 338 773.
Tělo a stres – ojedinělý kurz s Mgr. Terezou Koryntovou. Sobota 12. 12.
(10–18 h) Sebezkušenostní kurz technik z oblasti integrativní psychoterapie
zaměřené na tělo (bodypsychoterapie). Rezervace na e-mail: stepanka.vagnerova@seznam.cz.
Jógová terapie pro správné držení těla – kurz se Stáňou Drahuskou
Začínáme v po 17. 12. (17 h) a čt 17. 12. (16 h). Cítíte se unavení a smutní,
často vás bolí tělo od sezení nebo od jednostranné zátěže? Rezervace na
e-mailu: brilant.st.drahuska@seznam.cz nebo tel.: 777 279 684.

Projekt Konsolidace IT

P

rojekt „Konsolidace IT anové služby TC ORP Beroun“ je součástí
rozvoje amodernizace efektivní veřejné správy a projektu regionálních
center. Cílem projektu je zefektivnit
podporu výkonu agend veřejné správy azajistit bezpečnost informačních
a komunikačních technologií.
Projekt „Konsolidace IT a nové
služby TC ORP Beroun“ bylo nutné
realizovat z důvodu nedostatečné
bezpečnosti TC ORP Beroun a v souvislosti s požadavkem na pořízení

www.mesto-beroun.cz

nových agendových informačních
systémů.
Účelem projektu je inovace
a konsolidace hardwaru, softwaru,
posílení bezpečnosti dat obcí, elektronizace procesů, digitalizace dat za
účelem jejich sdílení a rychlé a efektivní práce snimi aza účelem naplnění vize eGovernmentu. Cílů projektu
bylo dosaženo realizací jednotlivých
klíčových aktivit projektu. Ten realizovalo město Beroun v období červenec – říjen 2015.

Název projektu/akce: Konsolidace IT a nové služby TC ORP Beroun
Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: město Beroun
Celkové způsobilé náklady

6 016 906,50 Kč s DPH

Příspěvek ze strukturálních fondů EU 85%

5 114 370,53 Kč s DPH

Příspěvek z rozpočtu města Beroun 15%

902 535,98 Kč s DPH

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 07/2015–10/2015
Zdroje ﬁnancování/poskytovatel dotace: EU
Název grantu/programu: IOP, Výzva č. 22
Číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/22.09430
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Hudba
3.

Kosa Vostrá
ČT

20.00

Kavárna Jiná Káva

Malý adventní koncert
6.

NE

16.30

Kostel sv. Ludmily Tetín

Rorate coeli desuper
NE

15.00

Kostel sv. Jakuba

Daniel Hůlka pro Dobromysl
7.

PO
PO

9.

20.00

Společenský dům Plzeňka

1. Vánoční koncert
17.00

Sál ZUŠ Václava Talicha

Vánoční koncert
ST

19.00

Společenský dům Zdice

Berounko má
10. 2. Vánoční koncert
ČT

17.00

Instrumentální trio, v jehož podání si vychutnáte staré známé ﬁlmové i jiné melodie v originálních
aranžích. Záběr kapely je široký – od Pulp ﬁction přes Balkán až po bývalý Sovětský svaz.
Na Malý adventní koncert pěveckého sboru Comodo se sbormistryní Taťanou Bočkovou
srdečně zve Římskokatolická farnost Beroun a Sdružení svaté Ludmily na Tetíně.
Adventní koncert vokálního souboru I Dilettanti. Těšit se můžete na hudbu pozdní
renesance a raného baroka s texty očekávání příchodu spasitele. Vstupné dobrovolné.
Charitativní adventní koncert Daniela Hůlky se záštitou starostky města za doprovodu
klavíristy Martina Rady a za podpory dětského pěveckého sboru SZUŠ Dr. Lidinské.
Vánoční koncert.
Vánoční koncert Pěveckého sboru Krákorky a dechového orchestru Oddechovka
proběhne 9. 12. od 19.00 ve Společenském domě Zdice.
Koncert Kamarádů Staré řeky v sále České pojišťovny. Více na str. 18

Kostel sv. Jakuba

Vánoční koncert.

14. Vánoční koncert – Rožmberská kapela

Koncert v sále ZUŠ Václava Talicha od 19.00 hod. Více na str. 16

17. 3. Vánoční koncert

Vánoční koncert.

18. Lesní zvěř

Netradiční hudební uskupení, které propojuje živý drum´n´basse, jazz, blues a funk. Zpěv,
smyčky živých nástrojů, trubka a bicí vystupují vůči klávesám jako rovnocenní partneři.

ČT
PÁ

17.00

20.00

Společenský dům Plzeňka

Kavárna Jiná Káva

19. Big band Václava Zelinky

Koncert v Kulturním domě Plzeňka proběhne od 19.30. Více na str. 16

25. Petr Vondráček a Lokomotiva

Téměř tradiční vánoční rock´n´rollový Boží hod. Předprodej vstupenek v MIC Beroun
nebo v Tabáku Loděnice za 200 Kč. Rezervace stolu možná na e-mail: lokuls@email.cz

26. Vánoční koncert

Tradiční vánoční koncert v kostele sv. Jakuba. Zaznějí vánoční balady v podání Svatojakubského chrámového sboru, komorního orchestru a Lukáše Petřvalského.

PÁ

PROSINEC

SO

20.00

15.00

Společenský dům Loděnice
Kostel sv. Jakuba

Retro večery U Madly
PÁ–SO 18.00–02.00

Retro Bar U Madly

Taneční pátky a soboty U Štiky
PÁ–SO 20.00

Restaurace U Štiky

4. 12., 18. 12. – Dj Sunny; 5. 12., 19. 12. – Dj Harwey; 10. 12. – soukromá akce;
11. 12., 25. 12. – Dj Martin Šmíd; 12. 12., 26. 12., 31. 12. – Dj Tomáš Mašek
4. 12., 11. 12. – Empatia; 5. 12., 19. 12. – Dj Pupík; 12. 12., 26. 12. – Dj Jarda Petarda;
31. 12. – Silvestr 2015 – The Motion Picture (večer ﬁlmových hvězd), Dj Jarda Petarda

Muzea
4.

Andělské tvoření a Mikulášská nadílka

5.

Mikuláš v muzeu

PÁ
SO

13.00–17.00 Muzeum berounské keramiky
Od 14.00 do 19.00

Muzeum Českého krasu

8. Čína letem světem
ÚT

17.00

Muzeum Českého krasu

9. Předvádění vánoční lidové tvorby
ST Od 9.00 do 15.00
Muzeum Českého krasu
10.

Pilsen Brass – Vánoce ve světě hudby

11.

Adventní otevřená dílna

ČT
PÁ

18.00

Muzeum Českého krasu

13.00–17.00 Muzeum berounské keramiky

Vánoční workshop – výroba keramického betlému
12.

SO

Vánoční koncert Bonbon
SO

15.
16.

10.00–15.00 Muzeum berounské keramiky
10.00

Muzeum Českého krasu

7 x Jan – sedm meditativních zastavení v Janově evangeliu
ÚT

17.00

Muzeum berounské keramiky

Trilobity nebrat, vše ostatní sebrat
ST

17.00

Muzeum Českého krasu

24. a 31. Trilobity nebrat, vše ostatní sebrat

Andělské tvoření a Mikulášská nadílka pro malé i velké děti.
MČK ve spolupráci s DDM Beroun připraví program pro malé a velké. Čerti, andělé a Mikuláš nebudou chybět.
Zájemci mohou přinést svou nadílku a seznam hříchů. Nutno se objednat na tel. 774 950 671 u Šárky Jelínkové.
Peking, Šanghaj, Kanton, Velká zeď, Terakotová armáda, posvátná hora Hua Shan, město Xian, čajové plantáže,
podhůří Tibetu..To vše a mnoho dalšího z Číny můžete navštívit na přednášce Antonína Jančaříka.
Ozdoby ze šustí, drátování, vizovické pečivo, korálky, adventní věnce a ukázku tvorby lidových hraček
předvedou členky Klubu lidové tvorby. Další termín 16. 12. Rezervace na: produkce1@muzeum-beroun.cz.
Žesťový soubor Pilsen Brass a jeho bohatý repertoár zahrnující více než pět
století klasické hudby, ale také žánrů jako jazz, ﬁlmovou a populární hudbu.
Vánoční keramické tvoření v Muzeu berounské keramiky. Další adventní otevřená
dílna proběhne v pátek 18. 12. ve stejném čase.
Vánoční workshop s paní Ivanou Kapounovou (nejen) pro rodiče s dětmi proběhne od 10.00 do 12.00
a 13.00 do 15.00, kapacita dopoledního i odpoledního kurzu je vždy 6 osob – děti zdarma, cena 300 Kč.
Vánoční vystoupení pěveckého sboru pod vedením Mgr. Bohumily Vokáčové.
Beseda s Mgr. Josefem Muzikářem.
Paleontolog MČK, Mgr. Štěpán Rak, provede unikátní výstavou zkamenělin. Seznámí se spoustou
fosilních tříd živočichů – tedy kromě trilobitů, kterým je vstup na tuto výstavu zapovězen.
Nejen dospělí, ale i děti mohou navštívit muzeum ve vánočním čase. Vánoční atmosféru umocní výzdoba muzea, příjemné prostředí i možnost zahřát se horkým čajem.

ČT 10.00–16.00 a 10.00–17.00 Muzeum Českého krasu
Pokračující výstavy: Keramika z Kunštátu – jedinečný originál (Muzeum berounské keramiky, do 3. 1. 2016); Kurzy keramiky pro děti školou povinné
(Muzeum berounské keramiky, do 13. 1. 2016); Trilobity nebrat, vše ostatní sebrat (Muzeum Českého krasu, do jara 2016)
Stálá expozice v Muzeu berounské keramiky – renesanční berounská keramika a historie hrnčířství od pravěku po novověk.
Každou adventní neděli poloviční vstupné pro všechny návštěvníky.
Muzeum berounské keramiky nabízí pravidelné otevřené tvůrčí dílny. Dílna je otevřená vždy v úterý od 10.00 do 11.30 a ve čtvrtek od 12.30 do 15.00,
po dohodě možno i jinak. www.mkcberoun.cz/muzeum-keramiky.

www.mesto-beroun.cz
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Přednášky a besedy
Cestovatelská beseda
15. Vánoce jako šance
9.

ÚT

18.00–19.30 Klub zdraví Beroun

Tématem bude tentokrát Srí Lanka. Více na str. 20
Beseda na téma Vánoce jako šance aneb Jak lidské vztahy ovlivňují zdraví.
Pořádá Klub zdraví Beroun, pobočka Život a zdraví, z. s., vstup volný.

Výstavy
Výstava obrazů Renaty Liškové
1.

ÚT

Městská knihovna Beroun

Vánoční výstava
ÚT

Městská knihovna Beroun

Salon berounských výtvarníků
ST

2.

17.00

Městská galerie

V zimě u krmítka
ST

Galerie V Podloubí

Tradice českých Vánoc
ST

Galerie V Podloubí

Výstava berounské výtvarnice Renaty Liškové bude k vidění na oddělení pro
dospělé celý měsíc prosinec.
Vánoční výstavu Ing. arch. Jany Vinterové a Evy Vinterové doplní prodej drobných dárků vždy
v pondělí, středu a pátek odpoledne. Výstava potrvá celý prosinec v otevírací době knihovny.
Společná výstava berounských malířů, sochařů, keramiků a řezbářů představí jejich tvorbu
v uplynulých dvou letech. Vernisáž proběhne 2. 12. od 17.00. Potrvá do 31. 12. 2015.
Výtvarné práce žáků Jungmannovy ZŠ. Potrvá do 31. 12. 2015.
Výstava výtvarných prací dětí z DDM. Potrvá do 31. 12. 2015.

Ostatní akce
Předvánoční jarmark handmade a jiných produktů
SO

5.

9.00–12.00 Gymnázium Beroun

Mikulášská nadílka
SO

14.00–19.00 DDM Závodí

Vánoční jarmark poskytovatelů sociálních služeb
Sobotní
tvoření pro rodiče s dětmi
19.
SO

24.

Husovo náměstí

Štědrovečerní setkání u jeslí IV.
ČT

15.30

kostel sv. Ludmily Tetín

Předvánoční jarmark se uskuteční na Gymnáziu Joachima Barranda – zadní vchod
ze dvora. Výtěžek z prodeje bude putovat na konto Kapka Naděje. Více na str. 5
Pořádá Dům dětí a mládeže Beroun ve spolupráci s Muzeem Českého krasu, vstupné dítě
100 Kč. Vstupné dospělí 1 Kč. Nutno se telefonicky objednat na tel. čísle 774 950 671.
Více na str. 17
Pořádá Dům dětí a mládeže Beroun ve spolupráci s městem Beroun. Tématem tvoření jsou
Zvonky štěstí. Cena za výrobek je 50 Kč. Objednávejte se do 17. 12. na tel.: 774 950 671.
Společné zpívání koled u Jesliček- děti si mohou přinést své nástroje, Vánoční hra aneb představení
vycházejících dětských hvězd. Zve Římskokatolická farnost Beroun a Sdružení svaté Ludmily Tetín.

Kulturní dům Plzeňka – prosinec
3.

Madﬁnger – funk and soul session

4.

Taneční kurzy v Berouně

5.
7.

ČT
PÁ

20.00
19.00

Vánoční jarmark poskytovatelů sociálních služeb
SO

9.00

Daniel Hůlka pro Dobromysl
PO

20.00

Písničky hudebních divadel a kabaretů
8. ÚT

10.30

ÚT

20.00

Herci 1. generace – Spojovací dveře

11.

Taneční kurzy v Berouně – Věneček

12.

Reggae Party

15.
16.

PÁ
SO

18.00
20.00

Vánoční pohlazení baletní školy Terezie Dudové
ÚT

17.00

Zastupitelstvo města Beroun
ST

15.00

Vánoční písně pro žáky Jungmannovy ZŠ
17.

ČT

III. Vánoční koncert žáků ZUŠ Václava Talicha Beroun
ČT

18.

9.30
17.00

Maturitní ples Střední zdravotnické školy – obor soc. činnost
PÁ

20.00

19.

Vánoční koncert Big bandu Václava Zelinky

20.

Divadlo Háta: Světáci

22.

Vánoční koncert žáků Jungmannovy ZŠ

SO
NE
ÚT

19.30
19.30

Za názvem Madﬁnger se skrývá šestice muzikantů otevřených všem možným
hudebním vlivům od r 'n' b, funku, soulu až po moderní jazz.
Taneční kurzy Tanečního klubu Romany Chvátalové
Více na str. 17
Dobročinný koncert muzikálové hvězdy a vynikajícího zpěváka
Představení pro školy
Herci 1. generace vás zvou na detektivní sci-ﬁ thriller Alana Ayckbourna.
Taneční kurzy Tanečního klubu Romany Chvátalové
Kapely Pub Animals, Rising Spirits, Dj Support Admirál Kolíbal (radio Express)
& King Sound Steppaz.
Vystoupení baletní školy
Zasedání zastupitelů města
Koncert s vánoční tématikou
Oblíbený koncert žáků ZUŠ Václava Talicha
Maturitní ples
Vánoční koncert Big bandu Václava Zelinky za řízení Mgr. Roberta Štolby. Více
na str. 16
Divadelní představení v režii Lumíra Olšovského.
Koncert žáků berounské základní školy

9.00

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 n přístupnost, české titulky, ART kino, ﬁlmový klub, dokument, ☺ představení pro děti
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.
den

1.

ÚT

2.

ST

3.

ČT

4.

PÁ

5.

SO

6.

NE

7.

PO

8.

ÚT

9.

ST

10.

ČT

11.

PÁ

12. SO
13. NE
14. PO
15.

ÚT

16.

ST

17.

ČT

18.

PÁ

19. SO
20. NE
21. PO
22. ÚT
23. ST
24. ČT
25.

PÁ

26. SO
27. NE

28. PO

29.

ÚT

30.

ST

31.
1. 1.

ČT
PÁ

2.
ST
7. PO
9.
ST
14. PO
16. ST
21. PO

začátek

název

čas

popis

17.30
20.00
18.30
15.30
18.30
17.30
20.15
15.30
17.30
20.00
15.30
18.30
18.30
17.30
20.15
17.30
20.00
15.30
18.30
17.30
20.00
09.30
20.00
15.30
17.30
20.15
17.30
20.00
17.30
20.15
18.30
15.30
18.30
18.30
17.00
20.30
15.30
18.30
18.30
18.30
18.30

Celebrity s. r. o.
Steve Jobs
U moře
Ztraceni v Mnichově
Vánoční kameňák
Hunger Games: Síla vzdoru 2. část 3D
Vánoční kameňák
Malý princ 3D
Vánoční kameňák
Most špiónů
Malý princ
Vánoční kameňák
Most špiónů
Most špiónů
Tři vzpomínky
Gangster Ka: Afričan
Vánoční kameňák
U moře
Rodinný ﬁlm
Rodinný ﬁlm
Spectre
Vánoční pouť s Hobitem - ﬁlmový maraton
Vánoční kameňák
Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve ﬁlmu 3D
Most špiónů
Rodinný ﬁlm
Sicario: Nájemný vrah
Vánoční kameňák
Hunger Games: Síla vzdoru 2. část 3D
Victoria
Spectre
Gangster Ka: Afričan
Star Wars: Síla se probouzí 3D
Star Wars: Síla se probouzí 3D
Louskáček
Spectre
Hodný dinosaurus
Star Wars: Síla se probouzí 3D
Star Wars: Síla se probouzí 3D
Star Wars: Síla se probouzí 3D
Star Wars: Síla se probouzí 3D
kino nehraje
Už teď mi chybíš
Star Wars: Síla se probouzí 3D
Vánoční kameňák
Už teď mi chybíš
Malý princ
Star Wars: Síla se probouzí
Trable o Vánocích
Malý princ 3D
Trable o Vánocích
Star Wars: Síla se probouzí 3D
Tři oříšky pro popelku
Spectre
Padesátka
Snoopy a Charlie Brown. Peanuts ve ﬁlmu
Padesátka
kino nehraje
kino nehraje

ČR
USA
USA
ČR
ČR
USA
ČR
FR
ČR
USA
FR
ČR
USA
USA
FR
ČR
ČR
USA
ČR
ČR
VB/USA
USA
ČR
USA
USA
ČR
USA
ČR
USA
N
VB/USA
ČR
USA
USA

103
122
122
105
86
135
86
106
86
135
106
86
135
135
120
100
86
122
95
95
150

VB/USA
USA
USA
USA
USA
USA

150
100
136
136
136
136

VB
USA
ČR
VB
FR
USA
USA
FR
USA
USA
ČR
VB/USA
ČR
USA
ČR

112
136
86
112
106
136
107
106
107
136
75
150
97
88
97

Nová česká komedie s Jiřím Mádlem. Mladí herci se potkávají s hereckými legendami.
Vyhrocené momenty slavného a známého vynálezce.
Brad Pitt a Angelina Jolie v hlavní roli ﬁlmu, pro který psala scénář i ho režírovala.
Nová česká komedie P. Zelenky. Britský humor, kombinace reality a ﬁkce, až na hranici absurdity.
Česká komedie z prostředí poklidného jihočeského městečka Kameňákov.
Pokračování příběhu, kde nepůjde jen o přežití, ale bude se bojovat o budoucnost celého Panemu.
Česká komedie z prostředí poklidného jihočeského městečka Kameňákov.
První celovečerní animovaná adaptace stejnojmenného díla spisovatele Antoine de Saint-Exupéry.
Česká komedie z prostředí poklidného jihočeského městečka Kameňákov.
Režisér Steven Spielberg natočil špionážní thriller z období studené války. V hlavní roli Tom Hanks.
První celovečerní animovaná adaptace stejnojmenného díla spisovatele Antoine de Saint-Exupéry.
Česká komedie z prostředí poklidného jihočeského městečka Kameňákov.
Režisér Steven Spielberg natočil špionážní thriller z období studené války. V hlavní roli Tom Hanks.
Režisér Steven Spielberg natočil špionážní thriller z období studené války. V hlavní roli Tom Hanks.
Milostný příběh z období dospívání. Režie. Arnaud Desplechin.
Druhá část kriminálního thrilleru o osudech bezcitného gangstera inspirovaných skutečnými událostmi.
Česká komedie z prostředí poklidného jihočeského městečka Kameňákov.
Brad Pitt a Angelina Jolie v hlavní roli ﬁlmu, pro který psala scénář i ho režírovala.
Příběh o složitosti rodinných vztahů. Hrají: V. Hybnerová, Karel Roden, Martina Pechlát a další.
Příběh o složitosti rodinných vztahů. Hrají: V. Hybnerová, Karel Roden, Martina Pechlát a další.
Nová bondovka o neohroženém agentu 007 slibuje ﬁlmový zážitek. Režie Sam Mendes.
Hobit maraton - všechny díly (diváci v kostýmech získají odměnu).
Česká komedie z prostředí poklidného jihočeského městečka Kameňákov.
Kdo by neznal Snoopyho, nejlepšího psího kamaráda na světě a jeho pána Charliho Browna.
Strašidelná komedie nejen pro děti o jedné bláznivé rodině.
Příběh o složitosti rodinných vztahů. Hrají: V. Hybnerová, Karel Roden, Martina Pechlát a další.
Agentka FBI Emily Blunt je plná ideálů. Propadne se do temného boje proti obchodu s drogami.
Česká komedie z prostředí poklidného jihočeského městečka Kameňákov.
Pokračování příběhu, kde nepůjde jen o přežití, ale bude se bojovat o budoucnost celého Panemu.
Režisér Sebastian Schipper vytvořil velkolepý thriller a nadchl jím kritiky i publikum.
Nová bondovka o neohroženém agentu 007 slibuje ﬁlmový zážitek. Režie Sam Mendes.
Druhá část kriminálního thrilleru o osudech bezcitného gangstera inspirovaných skutečnými událostmi.
Netrpělivě očekávané pokračování hrdinského eposu o mezigalaktickém souboji dobra a zla.
Netrpělivě očekávané pokračování hrdinského eposu o mezigalaktickém souboji dobra a zla.
Louskáček skladatele P. I. Čajkovského je klasické dílo baletního repertoáru. Více na straně 5.
Nová bondovka o neohroženém agentu 007 slibuje ﬁlmový zážitek. Režie Sam Mendes.
Animovaný příběh o přátelství člověka a dinosaura.
Netrpělivě očekávané pokračování hrdinského eposu o mezigalaktickém souboji dobra a zla.
Netrpělivě očekávané pokračování hrdinského eposu o mezigalaktickém souboji dobra a zla.
Netrpělivě očekávané pokračování hrdinského eposu o mezigalaktickém souboji dobra a zla.
Netrpělivě očekávané pokračování hrdinského eposu o mezigalaktickém souboji dobra a zla.
Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků.
Příběh pojednávající o přátelství dvou žen, které je vystaveno zkoušce. V hl. rolích D. Barrymore a T. Collette.
Netrpělivě očekávané pokračování hrdinského eposu o mezigalaktickém souboji dobra a zla.
Česká komedie z prostředí poklidného jihočeského městečka Kameňákov.
Příběh pojednávající o přátelství dvou žen, které je vystaveno zkoušce. V hl. rolích D. Barrymore a T. Collette.
První celovečerní animovaná adaptace stejnojmenného díla spisovatele Antoine de Saint-Exupéry.
Netrpělivě očekávané pokračování hrdinského eposu o mezigalaktickém souboji dobra a zla.
Komediální příběh členů jedné široké rodiny o tom, jak náročné někdy může být uskutečnění přání.
První celovečerní animovaná adaptace stejnojmenného díla spisovatele Antoine de Saint-Exupéry.
Komediální příběh členů jedné široké rodiny o tom, jak náročné někdy může být uskutečnění přání.
Netrpělivě očekávané pokračování hrdinského eposu o mezigalaktickém souboji dobra a zla.
Mimořádná a slavná pohádka s Libuší Šafránkovou na velkém plátně za vánoční vstupné 20 Kč.
Nová bondovka o neohroženém agentu 007 slibuje ﬁlmový zážitek. Režie Sam Mendes.
Nová česká komedie podle scénáře Petra Kolečka o účastnících běžkařského závodu „Tříkrálová padesátka“.
Kdo by neznal Snoopyho, nejlepšího psího kamaráda na světě a jeho popleteného pána Charliho Browna.
Nová česká komedie podle P. Kolečka o účastnících běžkařského závodu „Tříkrálová padesátka“.
Přejeme všem spokojený celý příští rok a mnoho ﬁlmových zážitků.

Bijásek 20. ročník – školní rok 2015–2016
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Blíží se obrovská povodeň. Tvorečci Dejv a jeho syn Finík, dva malí Raťafáci, se
dostali na Noemovu archu na poslední chvíli za pomoci Drumpíků. Vstupné 50 Kč.

Preislerova ZŠ
Jungmannova ZŠ
ZŠ Wagnerovo náměstí
Preislerova ZŠ, ZŠ Vráž, ZŠ Tmaň
ZŠ Beroun Závodí, ZŠ Zadní Třebáň + ZŠ Wagner. nám.
Jungmannova ZŠ

www.mesto-beroun.cz
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Historický seriál k 750. výročí města Berouna (12)

Bourání a budování. Proměny tváře poválečného Berouna
Sídelní prostor Berouna se od konce 19. století začal výrazně proměňovat. Během první republiky
se město v tomto ohledu prakticky zdvojnásobilo, vyrostly zcela nové čtvrtě za Městskou horou,
na Černém vršku a také velká část Závodí. Podobný vývoj čekalo město i po druhé světové válce,
i když málokdo tušil, že bude mít i svou odvrácenou tvář.
Socialistická výstavba a smutný
osud centra
Po roce 1945 se velmi rychle projevil kritický nedostatek bytů, podobně
jako tomu bylo po první světové válce.
Onový domov se tu hlásila více než tisícovka zájemců. Bytová krize se už nedala řešit jinak, nežli stavbou nových
čtvrtí s velkými bytovými domy. Celý
dlouhý proces zahájila berounská textilka, která v letech 1946–1948 postavila za Městskou horou dva sdružené několikapodlažní domy č. p.
1010–1015. Zároveň se v té době začalo
uvažovat o zcela nové sídlištní čtvrti.
Velké sídliště se začalo stavět živelně v oblasti mezi domy textilky
acementárnou, tedy na místě nevhodném. Již tehdy kritikové poukazovali
na špatný výběr lokality pro domy tisíců
budoucích obyvatel, leč marně. Okresní národní výbor zde v roce 1947 vyhlásil na ploše 40 ha stavební zónu
v polích, na kterých bez jakýchkoliv
přístupových cest začaly stavět nejprve
králodvorské železárny v rámci dvouletého plánu (1947–1948). Tehdy zde
vyrostlo prvních pět dvoupatrových
činžovních cihlových domů, následovaly domy pro cementárnu. I.aII. etapu
výstavby sídliště, která trvala do roku
1956, charakterizovalo množství chyb.
Velká část podnikové výstavby cementárny se navíc nesoustředila do prostoru velkého sídliště, ale o pár set
metrů severovýchodněji, do tzv. malé
sídliště s 15 přízemními bytovými
domky. Koncem padesátých let až do
roku 1968 probíhala III. etapa výstavby
velkého sídliště, ato formou tzv. zahušťování, tedy vyplňování mezer mezi
domy.
Zatímco na sídlišti se stavělo, centrum kvůli zestátnění živností a bytového fondu chátralo. Během šedesátých let se v hlavách socialistických
plánovačů urodila „pokroková“ myšlenka: Proč centrum opravovat – rovnou zbourat! Šlo o paradox, kdy
výstavba sídlišť vysávala prostředky
potřebné na údržbu centra, což ovšem
nebyl jen problém Berouna. Už roku
1966 padla zchátralá budova starobylého Černého koně. Plánované demolice začaly po schválení územního
plánu centra, a to v roce 1970 v ulici
Karly Machové, které zde pokračovaly
průběžně během celých sedmdesátých
let v okolní zástavbě. Padlo tu celkem
147 domů, později se bouralo ina hlavním náměstí v samotném sousedství
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radnice (obchodní dům Máj) adokonce ukostela (obchodní dům Květ). Prostor uvolněný asanací později zaplnila
další dvě sídliště: U Akademie a Litava
(centrum). Problém spočíval v tom, že
velké sídliště absorbovalo obyvatele
asanovaného centra, takže se muselo
začít stavět znovu. Nejprve na velkém
sídlišti, později v Hlinkách. Sídlištní
výstavba do konce socialistické éry zcela převládla a radikálně změnila tvář
Berouna: v roce 1989 zaujímaly byty
v bytových domech, ať panelových
nebo starších cihlových, 70 % veškerého bytového fondu. Z nich více než
pětinu postavili občané svépomocnou
družstevní výstavbou.
Plány na zaplnění asanovaného
centra se podařilo naplnit naštěstí jen
zčásti, poté režimu jaksi došly peníze.
A tak ve středu Berouna dlouhé roky
zely v zástavbě díry či celé ulice (Havlíčkova), které připomínaly bezohlednou
mánii komunistů všude stavět paneláky. Mimochodem stejný osud měl
potkat dokonce ivilové čtvrti na Závodí
a na Zavadilce.
Nová šance, nová tvář
Převrat koncem roku 1989 další
asanační plány naštěstí zastavil. Nejprve skončila asanace historických
středověkých hradeb a roku 1994 se
začalo s jejich renovací a konzervací,
která probíhala po etapách až do začátku příštího století. Centrum samo
o sobě neposkytovalo příliš útěšný
pohled, až na několik historických
domů na hlavním náměstí, které se
dočkaly opravy v druhé polovině osmdesátých let. Škoda, že se stejným způsobem nepostupovalo dříve. Některá
místa tak mohla sloužit jako kulisy pro
natáčení válečných ﬁlmů.

Postupně začala rekonstrukce
centra, na které se čím dál více začali
podílet soukromí investoři. První taková investice směřovala do České ulice,
kde v roce 1993 vyrostla budova restaurace H+S. O dva roky později proběhlo otevření obchodního domu Kola
Šírer nad Horní branou. V první polovině devadesátých let následovala
obnova celé řady soukromých domů
jejich majiteli či živnostníky a v roce
1993 tu přibyla také první zahraniční
investice: jeden z prvních supermarketů v republice belgické ﬁrmy Delvita
(dnešní Billa) u Plzeňské ulice, která
u nás poprvé prezentovala západní
podobu konzumu.
Tvrdým oříškem zůstávala Havlíčkova ulice, z jedné strany během asanace srovnaná se zemí. V druhé
polovině devadesátých let se začalo
stavět. Již v roce 1999 zde soukromý
investor otevřel první dům obnovované ulice – Market Centrum. V té
době se zároveň začal realizovat projekt na výstavbu dalších bytových
domů, který připravila společnost
Bouwfonds z partnerského nizozemského města Rijswijk ve spolupráci
s berounskou radnicí. Jeho součástí
byla i obnova uličky Hrdlořezy a vznik
zcela nové ulice Holandské, příčné
k Havlíčkově. 6. prosince 2002 došlo
ke slavnostnímu otevření nové Havlíčkovy ulice. Celý projekt obnovy po
architektonické a výtvarné stránce
respektoval sousedství historického
centra a zacelil tak zející ránu socialistické epochy.
Symbolem obnovy se stala
i samotná radnice, jejíž zadní trakt se
nacházel ve strašném stavu. Rozsáhlý
projekt obnovy adostavby v roce 1998
vytvořil výborně spojený celek starého

Demolice domu Černý kůň v roce 1966. V okolí je ještě dobře patrná čtvrť
Rybáře, srovnaná se zemí během asanace (foto: K. Souček).

BUDOUCNOST MĚSTA
Náš krátký historický seriál je u konce. V posledních sto letech prodělalo
město nebývalý rozvoj, ať v dobrém,
či špatném. Další budoucnost města
se bude odvíjet nejen od kvality
samosprávy, ale i občanské aktivity.
Spory o další vývoj Berouna jsou
přirozené, ale neměly by znemožnit
řešení klíčových problémů sídelního
rozvoje. Jedním z nejožehavějších
zůstává brownﬁeld v místech bývalé
textilky zkrachovalé roku 2004. Je
to paradox: fabrika, která tak zásadním způsobem přispěla k proměně
města, nyní vytváří problematický
ostrov uprostřed zástavby. Doufejme, že se jej v brzké době podaří
oživit, stejně jako se to podařilo
s centrem v devadesátých letech.
Mgr. Jiří Topinka
Státní okresní archiv Beroun
a nového. Následovala stavba uliční
infrastruktury. Pro obyvatele odlehlejších částí města klopýtajících cestou
domů po kamení (např. na Závodí),
nechalo vedení radnice vypracovat rozsáhlý projekt výstavby asfaltových ulic,
který se postupně realizuje od druhé
poloviny 90. let.
Celý proces obnovy narušila v létě
2002 ničivá povodeň na Berounce. Na
druhou stranu, odhlédnuto od milionových škod, znamenala také novou
šanci při obnově náměstí a přilehlých
ulic. Nutno přiznat, že vedení města
společně s architektkou ji využilo příkladně a ke spokojenosti obyvatel.
Ostatně ocenění Historické město roku
2009 hovoří za vše. Symbolem dokončené proměny se stala replika kašny
sv. Jana Nepomuckého, odstraněná
během protikatolického tažení roku
1919.
Zcela zásadní impulz pro další
sídelní rozvoj města přišel počátkem
21. století v oblasti na Vinici, nad velkým sídlištěm. Rokem 1980 se na sídlišti deﬁnitivně uzavřela výstavba
panelových domů. Po téměř čtvrt století
se sem vrátil čilý stavební ruch. V roce
2003 byly zahájeny od roku 1989
dosud největší projekty hromadné
bytové výstavby: Palouček IaII užidovského hřbitova a projekt zahradního
(vilového) města na Máchovně, který
dosud probíhá a pokračuje směrem
k Zahořanům. Na opačné straně
Berouna směrem k Vráži zase vznikl
projekt golfového městečka. Na 65 ha
se zdejší pustina proměnila v golfový
areál, který do konce roku 2009 doplnilo 23 řadových domů; v projektu se
nyní pokračuje pod názvem Krásný
svět (2014–2015). Příznačný název –
panorama níže ležícího města aokolní
přírody je vskutku mimořádné.
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Pietní akt ke vzniku samostatného československého státu se konal
28. října na Husově náměstí.

Studenti oboru aranžér SOŠ a SOU Hlinky i letos obnovili a nově vytvořili
výzdobu, která zkrášlí město během adventu. Na snímku perníkoví andělé,
kteří jsou umístěni v atriu radnice.

Závěrečný koncert Talichova Berouna důstojně zakončil třicátý třetí ročník
festivalu. Vystoupil dětský pěvecký sbor Čhavorenge, sbormistryně Ida
Kellarová a hráči České ﬁlharmonie.

O ozdobení a instalaci vánočního stromu se postaraly Technické služby.
Rozsvícení stromu a náměstí proběhne 29. listopadu.

I budova radnice se oblékla do svátečního.

V Muzeu berounské keramiky je až do 3. ledna k vidění keramika z Kunštátu.
Výstava nazvaná Unique and original zahájila vernisáží na začátku listopadu.

V listopadu se na Plzeňce uskutečnil Městský bál.

www.mesto-beroun.cz

Foto: Pavel Paluska, Vladimír Kasl, Zdeněk Zůna, Adéla Felklová

Ačkoli kluziště se pro své příznivce otevřelo zároveň s rozsvícením
vánočního stromu, postaveno bylo už dobré dva týdny předtím.
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Krátce
Big band Václava Zelinky v nové
sestavě s kapelníkem Robertem
Štolbou dorazí na Plzeňku 19. prosince od 19.30. Město Beroun tradiční vánoční akci ﬁnančně
podpoří. Jako host pořadu vystoupí Milan Černohouz, dále zpívají
Eva Girethová a Jan Lorenc, uvádí
Karel Vydra. Vstupenky v předprodeji v MIC.

Talichův Beroun: i druhá beseda
se mladým posluchačům líbila
P

řibližně čtyřicet žáků ze Střední pedagogické školy Beroun,
Jungmannovy základní školy a Základní školy Wagnerovo náměstí
se setkalo s klavíristou Janem Bartošem. Odpolední beseda v hu-

debním sále Obchodní akademie,
kterou provázel slovem dramaturg
festivalu Talichův Beroun Petr
Kadlec, se konala na začátku listopadu. Žáci a studenti berounských škol ve věku od 11 do 18 let
vyposlechli ukázky klavírních
skladeb od Bedřicha Smetany,
Leoše Janáčka, Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena a Václava Talicha, měli možnost
prohlédnout si klavírní křídlo zevnitř a Jan Bartoš také odpovídal
na četné dotazy svého publika. Ve
snaze mladým posluchačům
skladby co nejvíce přiblížit klavírista popisoval obrazy, které je
možné v melodii zachytit, a také

Třehusk v penzionu pro seniory

O

byvatelé Domova penzionu pro
seniory v listopadu přivítali
senátora Oberfalzera, který na
návštěvu přijel se známou poberounskou kapelou Třehusk. Staročeské a lidové písničky přinesly do
penzionu milou atmosféru jeho obyvatelům i zaměstnancům. Během
roku seniorům několikrát přijela

zahrát i hudební skupina Zátoka.
Obyvatelům domova dokonce kapela opatřila zpěvníky, a tak se za společného zpěvu se skupinou dobře
pobavili. Vedení penzionu a výbor
jeho obyvatel by touto cestou rádi
poděkovali panu senátorovi Oberfalzerovi a kapelám Třehusk a Zátoka.
(fuchs) n

Vánoční otevírací doba Tipsport Laguny
Datum
Bazén 25m
Relax a bistro
Laguna klub
23. 12. 2015 8.00–22.00
10.00–21.30
10.00–22.00
24. 12. 2015
zavřeno
zavřeno
zavřeno
25. 12. 2015
zavřeno
zavřeno
zavřeno
26. 12. 2015 8.00–22.00
10.00–21.30
10.00–22.00
27. 12. 2015 8.00–22.00
10.00–21.30
10.00–22.00
28. 12. 2015 10.00–22.00
10.00–21.30
10.00–22.00
29. 12. 2015 8.00–22.00
10.00–21.30
10.00–22.00
30. 12. 2015 8.00–22.00
10.00–21.30
10.00–22.00
31. 12. 2015 8.00–14.00
10.00–14.00
10.00–14.00
1. 1. 2016
14.00–22.00
14.00–21.30
14.00–22.00
2. 1. 2016
8.00–22.00
10.00–21.30
10.00–22.00
3. 1. 2016
8.00–22.00
10.00–21.30
10.00–22.00

Napsali jste nám
Zúčastnil jsem se slavnostního oslavení vzpomínky na
vznik ČSR dne 22. října v Kulturním domě Plzeňka, který
organizovalo město Beroun.
Důstojně zvolený program byl
pro účastníky zajímavý, jak doložila účast mladých i starších
přítomných. Zvláště příznivě
byla přijata sólová vystoupení
nejmladších členů orchestru.
Předávání ocenění vyznamenaným občanům bylo zvlášť důstojné. Proto jsem se rozhodl i já
poděkovat vám za zorganizování této úspěšné akce.
S projevem úcty
F. Honzík, Beroun (94 let)

Kapela Třehusk

Vánoční otevírací doba Městské knihovny Beroun
OTEVŘENO
21.–23. 12. 2015, 28.–30. 12. 2015
ZAVŘENO
24.–27. 12. 2015, 31. 12. 2015–3. 1. 2016

2015
24. 12. Čt

Beroun

Králův
Dvůr
22.00

16.00
23.00*
25. 12. Pá 10.00
8.00
26. 12. So 10.00
8.00
* bohoslužba slova s jáhnem
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Vánoční bohoslužby v Berouně a okolí
Vráž Loděnice Tetín Chyňava

vysvětloval pozadí vzniku vybraných skladeb.
Besedu provázela příjemná
atmosféra, žáci a studenti s umělcem živě diskutovali. Zajímalo je
například, jak se řeší problémy
s prasklou strunou na koncertě,
jestli klavírista někdy sám skládal
vlastní hudbu a zda si pamatuje
všechny skladby ze svého repertoáru. Nejedna odpověď Jana Bartoše publikum překvapila či
rozesmála. Na závěr byli všichni
příchozí pozváni na večerní koncert Mezinárodního hudebního
festivalu Talichova Berouna, kde
Jan Bartoš vystoupil.
(aka) n

–

16.00

23.00

–

Sv. Jan
pod Sk.
24.00*

–
18.00

9.30
9.30

–
11.15

11.00
–

8.00
–

Nižbor

Hýskov

–

–

16.30
–

–
18.00

Kruh přátel hudby
v nové sezoně

K

ruh přátel hudby Beroun vám
předkládá nabídku koncertní
sezony pro rok 2015–2016.
Koncerty se budou konat v sále
Základní umělecké školy Václava
Talicha v Berouně vždy v úterý od
19 hodin.
14. 12. 2015 Vánoční koncert –
Rožmberská kapela
11. 1. 2016Brahmsovo trio (housle,
lesní roh, klavír)
22. 2. 2016 Olga Šroubková, Miroslav Sekera (housle, klavír)
14. 3. 2016 Martin Kasík (klavír)
4. 4. 2016Sedláčkovo kvarteto (housle, II. housle, viola, violoncello)
2. 5. 2016 Smetanovo trio
Členský příspěvek ve výši 500
Kč, důchodci a mládež ve výši 250
Kč poukažte na účet: 0361 095
359/0800 Česká spořitelna a. s.,
pobočka Beroun. Stvrzenku o zaplacení předložte spolu s členským průkazem k potvrzení na adrese: Alžběta
Králová, Pivovarská ul. 180, Beroun
– Centrum. Další informace na tel.
čís.: 311 621 920 nebo 606 823 648.
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Tradiční Vánoční jarmark
M

ěsto Beroun a poskytovatelé
sociálních služeb a návazných programů v Berouně vás
srdečně zvou 5. prosince od 9 do
13 hodin do Kulturního domu
Plzeňka na Vánoční jarmark.
V průběhu akce se můžete prostřednictvím power pointové prezentace, kterou zpracovali studenti kvarty Gymnázia Joachima
Barranda, seznámit s činností jednotlivých sociálních služeb a návazných programů. Poskytovatelé
si připravili prezentaci své činnosti, ukázku a prodej výrobků a dílničky pro děti, ochutnat můžete
i vánoční cukroví. Během jarmarku potkáte Mikuláše, anděla a čertíka.
Přijďte si užít vánoční atmosféru a připravená vystoupení, ale
hlavně se seznámit se sociálními
službami, které můžete v Berouně
využívat. Jejich poskytovatele
můžete podpořit třeba nákupem
(vánočních) maličkostí. Na jarmark bude připraven aktualizovaný Katalog poskytovatelů
sociálních služeb a návazných programů pro občany města Beroun
na rok 2016, který si budete moci
vzít domů. Vstup zdarma. n

Pro seniory
2.

Čekání – kdy se zdá dlouhé – povídání s farářem P. Krynským
ST

9.00

Domov seniorů TGM

3. Hudební vystoupení harmonikáře Jana Kubíka
ČT

10.

14.30

Domov seniorů TGM

Setkání s knihou před Vánoci s ředitelkou knihovny pí. Ludvíkovou
ČT

9.30

Domov seniorů TGM

14. Vzdělávání bez bariér – Vánoční zdobení perníčků
PO

9.00

Domov seniorů TGM

16.

Vzdělávání bez bariér – Předvánoční Německo

17.

Vánoční jarmark v domově

18.
22.
24.
30.
31.

ST
ČT

9.00
14.30

Domov seniorů TGM
Domov seniorů TGM

Prevence nádorového onemocnění a inkontinence
PÁ

14.30

Domov seniorů TGM

Vánoční příběh – hra s klienty domova a dětmi ze Železné
ÚT

14.30

Domov seniorů TGM

Hudební vystoupení harmonikáře Karla Richarda Marinova
ČT

10.00

Domov seniorů TGM

Něco končí a něco nového začíná – povídání s farářem P. Krynským
ST

9.00

Domov seniorů TGM

Silvestrovské hudební vystoupení Duo Melody
ČT

9.30

Domov seniorů TGM

Prosinec

Pravidelné akce v Domově seniorů TGM:
Po–Čt 9.00–11.00 a 14.00–15.30 keramika a pracovní dílna
Pá 14.00–15.30 – zpívání pro radost v doprovodu houslisty pana
Karla Šmída
Denně Zookoutek a venkovní výběh s peruánskými kozami
„Svět mechanické hudby“ a „Beroun ve starých fotograﬁích“ –
výstava ve veřejných prostorách každý den od 7.00 do 19.00

www.mesto-beroun.cz

Jubilea
n Dne 17. listopadu se dožila 87
let paní Marie Benešová. Vše
nejlepší k tomuto výročí přeje
celá její rodina.
n V prosinci se dožívá 85 let paní
Ludmila Lemonová. Ke gratulacím se připojuje i Klub důchodců
Beroun.

Zubní pohotovost

Žáci mají nový mikroskop

J

ungmannova základní škola se
může pyšnit novou pomůckou
v hodinách přírodopisu. Jedná se
o digitální mikroskop značky Arsenal, který disponuje čtyřmi objektivy,
trinokulární hlavicí pro pozorování
očima a také USB kamerou, jež přenáší obraz do počítače.
Tuto neobvyklou pomůcku získala škola díky Realitní kanceláři
REKO Beroun, jmenovitě díky paní
Janě Kučabové, arovněž zprostředků
získaných z přírodovědné soutěže
Den Země pořádané městem Beroun.
Děkujeme, žáci Jungmannovy ZŠ. n

n 5. + 6. 12.
Dr. Zhovtonoga Ekaterina,
Beroun, Pivovarská 170,
tel.: 311 513 313
n 12. + 13. 12.
Dr. Zímová Marie, Hostomice,
Tyršovo nám. 225,
tel.: 311 583 140
n 19. + 20. 12.
Dr. Asina Iuliia, Beroun,
Pivovarská 170, tel.: 311 513 313
n 23. 12.
Dr. Vrbová Dagmar, Beroun,
Talichova 825, tel.: 311 624 375
n 24. 12.
Dr. Davidová Petra,
Beroun, Tř. Pol. Vězňů 40,
tel.: 775 595 704
n 25. 12.
Dr. Besserová Jana,
Beroun, Mládeže 1102,
tel.: 311 625 765
n 26. 12.
Dr. Brotánková Helena,
Hořovice, Komenského 1245,
tel.: 311 513 453
n 27. + 28. 12. Dr. Burka Jiří,
Chyňava 49, tel.: 311 691 131
n 29. + 30. 12.
Dr. Burková Blanka,
Beroun, Pod Kaplankou 508,
tel.: 311 610 225
n 31. 12. Dr. Cajthaml Jiří,
Drozdov 29, tel.: 605 420 898
Leden 2016
n 1. 1. Dr. Cajthaml Jiří,
Drozdov 29, tel.: 605 420 898
n 2. + 3. 1.
Dr. Aušteda Josef, Broumy 73,
tel.: 311 585 165
Pohotovostní služba je v době
od 8.00–11.00 hodin

Martinské slavnosti v Domově seniorů TGM

V

e středu 11. listopadu sice nepřijel Martin na bílém koni, ale
senioři z Domova seniorů TGM mu
itak uspořádali slavnost, jak se sluší
a patří. Již den před tím napekli svatomartinské koláčky, po kterých se
doslova zaprášilo. K obědu se pak
podávala pečená kachnička. Odpoledne patřilo mažoretkám a vystoupení oblíbené dechové hudby
Berouňačce. „Slavnosti jsme si užili
všichni. O dobré jídlo, hudbu ani
zábavu nebyla nouze,“ pochvaluje si
ředitel Domova seniorů TGM Ondřej
Šimon, který společně s týmem aktivizátorek Olgy Dolejšové již teď pra-

cuje na přípravě dalších zajímavých
akcí, které se v domově uskuteční
v předvánočním čase. Pozvánky na
akce jsou k dispozici na webových
stránkách www. seniori-beroun.cz.
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Berounské páry uspěly v domácí taneční soutěži

O

smnáctý ročník celorepublikové taneční soutěže Velká cena
města Berouna se 7. listopadu opět
vrátil do nově zrekonstruovaného

Matěj Blín, Kristýna Bartošová,
1. místo B třída STT, dospělí

Kulturního domu Plzeňka. Taneční
maratón byl zahájen v 7 hodin ráno
a poslední účastník opustil parket
v 18.15. Akce se jako každý rok konala za významné ﬁnanční podpory
města Beroun a sponzorů. V každé
kategorii proběhly soutěže jak ve
standardních, tak i latinskoamerických tancích a zapojili se profesionálové i začátečníci. V průběhu
dne proběhlo 21 soutěží, rozdalo
se na 126 cen, diplomů a medailí.
Do Berouna zavítaly páry z Hluboké
nad Vltavou, Mladé Boleslavi, Pardubic, Sokolova, Uherského Hradiště či Kutné Hory, tančily, ale také
páry z blízkých okolních měst.
Beroun reprezentovaly 4 hobby
páry a 5 registrovaných párů.
„Domácí klub získal v kategorii
hlavní třída B díky Kristýně Bartošové a Matějovi Blínovi zlatou

Koncert Kamarádů Staré řeky
se koná již poosmé

T

aké v letošním roce pokračoval
soubor Kamarádů Staré řeky
v úspěšných vystoupeních a koncertech. Významnou událostí letošního roku byla účast na festivalu
Trampské písně v Horním Jelení.
Jubilejní 40. ročník festivalu trampské písně byl tentokrát koncipován
jako přehlídka nejúspěšnějších
trampských kapel za posledních 20
let této soutěže. Kamarádům Staré
řeky se podařil husarský kousek.
Z účinkujících dvaceti kapel byli
jako jediní za svůj výkon odměněni
první cenou – cenou diváků a posluchačů.
Jako vyvrcholení celoroční činnosti souboru pro vás připravili
Kamarádi Staré řeky letos již poosmé celovečerní pořad. Písničky,
vyprávění i vystoupení hostů večera
jsou určeny všem přátelům, milovníkům přírody a trampování, vodá-

kům a všem, kteří si chtějí v předvánočním čase oddechnout.
Koncert s tradičním názvem
„Berounko má“ se uskuteční
v pátek 10. prosince od 19 hodin
ve velkém sále České pojišťovny na
Wagnerově náměstí v Berouně.
Milými hosty večera bude zpěvačka Jitka Vrbová s vynikajícím
kytaristou a zpěvákem Standou
Chmelíkem. Dalším vystupujícím
bude swingová kapela a pěvecký
soubor Modrá Synkopa. Svým
repertoárem složeným převážně
z tvorby Jaroslava Ježka jistě potěší
všechny milovníky dobré muziky.
V sále bude připravena výstava fotograﬁí a obrazů ze života osady
Kamarádi Staré řeky i dokumenty
z jejich výprav. Vstupenky jsou
k mání v předprodeji v Městském
informačním centru na Husově
n
náměstí.

medaili v konkurenci s 11 páry.
Stříbro v dospělé kategorii C třídy
STT uhájil pár Lucie Houbová
a Antonín Najman, jejichž společná
kariéra začala teprve v září 2015,“
říká Romana Chvátalová, majitelka
Tanečního klubu. „Třetí a poslední
medaili pro klub vybojovali ti
nejmenší v kategorii Děti II (9 let)
– Hobby – Barbora Bobková a Filip
Grygar, kteří jsou novou začínající
generací závodních párů v Berouně.
Bronz jim slušel, v boji s 18 páry to
byl velmi pěkný výkon,“ dodává.
Nikola Zavadilová a Lukáš Macourek v Hobby JII (11–13) skončil na
4. místě z 10 párů.
Kategoriím, které soutěžily
v odpoledních hodinách, předala
ceny starostka Berouna Šárka Endrlová a vedoucí kanceláře tajemníka
Zdeňka Slivková.
(aka) n

Za názvem Madﬁnger se skrývá
šestice muzikantů otevřených
všem možným hudebním vlivům
od r’n‘b, funku, soulu až po
moderní jazz. Na pozici frontmanky se představuje Daniela
Czudková, známá z hudební scény na obou stranách těšínské hranice. Za klávesy zasedl zkušený
Jaroslav Bárta. Předprodej vstupenek v Městském informačním
centru, při akcích i v KD Plzeňka.

Nominujte Sportovce roku

S

lavnostní vyhlášení nejlepších sportovců Berounska
roku 2015 se uskuteční 16. února
v Kulturním domě Plzeňka. Ještě
před tím, než si ti nejlepší z nejlepších převezmou na pódiu své

ceny, je potřeba úspěšné sportovce nominovat. Pokud máte
v rodině, mezi přáteli nebo ve
svém sportovním klubu borce,
kteří si zaslouží za své úspěchy
ocenění, nominujte je. Nominační kupón najdete v tištěných
vydáních Berounského deníku, nebo svého adepta na
cenu zašlete rovnou e-mailem
na
adresu:
jan.bezo@denik.cz nebo petra.liskova@denik.cz. Nominace zasílejte do 10.
prosince. I tentokrát budou
oceněni sportovci v kategoriích jednotlivci – junioři
a dospělí a v kategoriích
kolektivy – junioři a dospělí.
Akci pořádá město Beroun
a Berounský deník ve spolupráci s agenturou Sport actin
on.

Berounská škola zvítězila v soutěži Hejtmanův pohár

S

třední a základní škola
Beroun, Karla Čapka 1457
obsadila první místo v pilotním
ročníku soutěže Hejtmanův pohár.

www.mesto-beroun.cz

Ve Středočeském kraji se zapojilo
4 749 žáků ze šestnácti škol. Delegace žáků a jejich učitelů tak v listopadu převzala ceny z rukou

statutárního zástupce hejtmana
a náměstka pro oblast školství,
mládeže a sportu Milana Němce
na Krajském úřadu Středočeského kraje. Vítězná škola obdržela
originální skleněný pohár
a finanční odměnu 10 000 korun.
Hejtmanův pohár je moderní
soutěž pro všechny základní školy
a víceletá gymnázia, která propojuje hodinu tělocviku či sportovní
kroužky se světem populárních
aplikací a sociálních sítí. Zapojené
školy a jejich žáci proti sobě zápolí
ve zdolávání dráhy sportovních
dovedností.
(aka) n

S

Oznámení

vaz neslyšících a nedoslýchavých
osob v ČR, Krajská organizace
Středočeského kraje oznamuje, že od
1. 1. 2016 bude poskytovat odborné
sociální poradenství pod jinou organizací, a to Centrem pro neslyšící
a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o. p. s., pobočka – Beroun.
Služby budou nadále prováděny ve
stejném rozsahu. Sídlo organizace se
nemění. Služby jsou určeny lidem se
sluchovým postižením – sociální poradenství, výměny hadiček do sluchadel,
prodej baterií do sluchadel, a další.
Více informací na beroun@cnnops.cz, či tel.: 734 808 389.
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Knihovna pomáhá domácímu vzdělávání

P

ravidelně jednou v měsíci se
vydávají děti z berounského
regionu, které jsou v domácím

vzdělávání, do Městské knihovny
v Berouně. Se svou lektorkou, která
pro ně připravuje program, putují

Děti se v knihovně pobaví i poučí.

malebným údolím po Talichově
stezce ze Zdejciny do Berouna.
Zastavují se a pozorují vše, co jim
přijde do cesty. Některé překážky
si dokonce vytvářejí samy a mohou
je překonat například správným
vyřešením početního příkladu. Jindy se do rytmu chůze hodí třeba
vyjmenovaná slova nebo násobilka.
Do knihovny děti dorazí s chutí hledat v knihách to, co je opravdu zajímá nebo čemu potřebují lépe
rozumět. Díky vřelému přístupu
paní knihovnice Jitky Šímové najdou vše, co hledají. Zároveň načerpají sílu na cestu zpět. Ta je náročnější, protože vede do kopce
a v každém batohu obvykle přibyde
n
alespoň jedna kniha.

Krátce
Připravuje se výstava k výročí
Berounské desítky
Už od roku 1980 se v Berouně pořádá závod Berounská 10. Původně
běžkařský závod se postupem času
změnil v závod běžecký a od roku
2005 je možné se závodu zúčastnit
i na kole. Organizátoři závodu by
k 30. výročí Berounské 10 rádi
uspořádali výstavu. Prosí proto
všechny zájemce o zapůjčení fotograﬁí z předešlých ročníků jak na
běžkách, tak běžeckých či horských
kolech. Přispěvatelé se mohou přihlásit na e-mailu: berounskadesitka@seznam.cz nebo na telefonním
čísle: 603 472 609.

Nové číslo Minulostí
Berounska

Berounští střelci bodovali i na mezinárodních závodech

V

letošním roce se celý tým
berounských střelců zúčastnil
významných mezinárodních závodů, kde dosáhli na stupně nejvyšší.
V seriálu osmi závodů Severočeského poháru obsadili všichni tři
střelci shodně 1. místa. Zdeněk
Liehne v divizi Production, Jan
Liehne v divizi Standard a jeho
manželka Irena Liehne v divizi
Standard Lady. V seriálu závodů
Superligy ČR obsadili 1. místo Zdeněk Liehne v divizi Production, Irena Liehne v divizi Standard Lady
a Jan Liehne 3. místo v divizi Standard.
Na mistrovství Slovenska, které se konalo ve dnech 10.–11. října
v Čachticích, obsadil v silně obsazeném závodě Zdeněk Liehne
3. místo. Od příčky nejvyšší ho děli-

lo pouze 6 bodů, což v přepočtu
dělá 0,6 % v celkovém umístění.
Berounští střelci se též zúčastnili mezinárodního seriálu třech
závodů MOS League 2015, ve kte-

rém obsadili medailová umístění
jak v jednotlivých závodech, tak
v celkovém vyhodnocení celého
seriálu závodů.
(lie) n

Obálka nového historického
sborníku Státního okresního
archivu Beroun.

N

Zdeněk Liehne

VaK Beroun opět přispěl na plavecký výcvik

S

tejně jako v předchozích letech
i letos přispěla společnost Vodovody a kanalizace Beroun částkou
90 tisíc korun na plavecký výcvik
dětí mateřských a žáků základních
škol v Berouně. Kurzy plavecké
výuky probíhají ve dvou etapách,
na podzim z uvedeného sponzor-

www.mesto-beroun.cz

ského daru VaKu a v jarních měsících z příspěvku města Beroun.
Letošní podzim se zúčastní plaveckého výcviku 184 žáků ze čtyř
berounských základních škol a 60
dětí z Mateřské školy Sluníčko
Beroun a Mateřské školy BerounZávodí. Prvně se takto obnovená

plavecká výuka uskutečnila ve školním roce 2013/2014 a zúčastnilo
se jí celkem 571 dětí.
(jz) n

Město podporuje
dopravní výchovu žáků

C

entrum služeb pro silniční
dopravu již druhým rokem
zajišťuje pro žáky berounských
základních škol dopravní výchovu.
Program, který se zaměřuje hlavně
na cyklisty začátečníky, motivuje
mladou generaci k dopravní kázni,
vzájemné ohleduplnosti a dodržování platných zákonů. Organizaci
byl radou města schválen příspěvek ve výši 20 tisíc korun, který
bude použit na spolufinancování
výuky, výcviku a ostatních aktivit
spojených s preventivní činností
v oblasti dopravní výchovy.

ejnovější, již 18. svazek historického sborníku Státního
okresního archivu Beroun umožní čtenáři cestu kousek za hranice
berounského regionu, na Křivoklátsko. Týká se to studie o renovaci hradu Křivoklát a biograﬁi
významného rodáka F. A.Heringa
z osady Karlov u Nového Jáchymova. Další obsáhlý příspěvek je
věnován významnému pedagogickému přínosu učitelského
ústavu ve Svatém Janu pod Skalou. K téže obci se váže článek
o kuriózním sporu o Husův balvan z roku 1919. Z materiálů je
třeba upozornit na druhý díl
Eyblových zápisků z doby první
světové války (tentokrát z ruské
fronty). A také hospodářské dějiny zde mají své reprezentanty:
studie obratské pokladně komárovských železáren a cementářském kartelu KDC. Svazek vyjde
během prosince abude k dostání
jako obvykle vberounském Knihkupectví Oty Pavly a F. Nepila
a také v hořovickém KNIH.

19

Křest katalogu Městské galerie Beroun
V

prosinci se představí v městské
galerii berounští výtvarníci.
Návštěvníci uvidí díla malířů, sochařů, keramiků i řezbářů. Bude tu
zastoupena mladá, střední i starší
generace a vznikne tak rozsáhlá
akvalitní kolekce děl, která zahrnuje
široký výběr avariabilitu výtvarných
technik, materiálů i témat. Vystavující volí takovou techniku, která jim
nejvíce vyhovuje, a umožňuje
návštěvníkovi nahlédnout do nitra
umělce, poodhalit jeho sny, přání
a zážitky.
Součástí vernisáže výstavy
nazvané Salon berounských výtvarníků bude i křest katalogu Městské
galerie Beroun. Tato knižní novinka
přináší textový a obrazový přehled
berounských výtvarníků od nejstarších tvůrců až po zástupce nejmladší
generace. Na 96 plnobarevných stranách jsou představeny více než čtyři

Galerie V Podloubí

Městská galerie Beroun
Společná výstava berounských
malířů, sochařů, keramiků a řezbářů představuje jejich tvorbu
v uplynulých dvou letech.
Salon berounských výtvarníků
2.–31. prosince
Vernisáž 2. prosince v 17 hodin.

Výtvarné práce žáků
Jungmannovy ZŠ
V zimě u krmítka
Výstava výtvarných prací dětí
z DDM
Tradice českých Vánoc
2.–31. prosince

desítky tvůrců. Pro Městskou galerii
Beroun katalog připravila kunsthistorička Petra Hollerová ve spolupráci
s nakladatelstvím Machart.
Aco ktomu říká Petra Hollerová?
„Beroun a Berounsko se může
pochlubit celou řadou významných
rodáků, ale i osobností, které do
regionu přišly za prací či novým
domovem. Mezi nimi je také mnoho
výtvarných umělců, jak již z tradičních oborů malířství a sochařství,
tak ivýtvarníků zabývajících se užitou
graﬁkou, sklářskou a keramickou

tvorbou či uměleckým řezbářstvím.
Připravovaný katalog Městské galerie Beroun se věnuje právě mapování
berounské výtvarné scény auměleckého dění vregionu. Po úvodním textu, vněmž budou připomenuti autoři
nejstarších vyobrazení města Berouna, následují čtyři desítky medailonků jednotlivých umělců. Začínat
budeme tím nejvýznamnějším –
Janem Preislerem, kterému je také
věnován největší prostor. Ostatní
výtvarníci budou reprezentováni jednou dvojstranou s krátkým heslem

Berounské vánoční proměny
v Muzeu Českého krasu

L

etošní poslední výstava Muzea
Českého krasu je symbolickým
zakončením výstavních projektů
pořádaných muzeem koslavám jubilea 750. výročí první písemné zmínky
o městě, protože se věnuje historii
veřejných oslav vánočních svátků.
Poprvé uspořádala vztyčení
vánočního stromu svobody městská rada 13. prosince 1925 na
náměstí. Vánoční strom, později
nazývaný republiky, připravovala
organizace Okresní péče o mládež
(instituce pečující o sirotky). Pod
stromem byla umístěna pokladnice, do níž se vybíraly příspěvky pro
chudé a opuštěné děti. Na strom
pak byly připevňovány cedulky se
jmény nejvýznamnějších dárců.
Vztyčení vánočního stromu vždy
provázela slavnost s kulturním programem.

Tato vánoční tradice se udržela
až do konce třicátých let. K pokusům
o její obnovení došlo až v šedesátých
letech. V prosinci roku 1968 nechal
postavit vánoční strom na náměstí
Městský národní výbor z iniciativy
místní organizace Junák. Při této příležitosti byla zahájena i sbírka
peněžních prostředků na vybudování SOS dětských vesniček.
Znovu se vánoční strom na
berounské náměstí vrátil až v roce
2004, kdy došlo ina vánoční osvětlení
města. Od této doby se tímto způsobem zahajuje ve městě advent. V roce
2006 doplnil vánoční strom vyřezávaný betlém od Jana Viktory, který jej
každý rok doplňuje o novou ﬁguru.
Vánoční výstava probíhá v kulisách výstavy Berounské proměny 2,
k vidění jsou fotograﬁe obchodního
domu Baťa s vánoční výzdobou z třicátých let, další fotograﬁe nás přenesou na oslavy vánočních svátků na
berounskou četnickou stanici nebo
do domácnosti berounského fotografa Chrysostoma Schmídta. Na
Vánoce vzpomínáme také prostřednictvím dochovaných kronik Brigád
socialistické práce z podniku TIBA 02
nebo berounské nemocnice. Vánoční
kulturní dění ve městě mapují také
dobové plakáty a pozvánky. n

o jejich osobě a několika ukázkami
jejich tvorby. Katalog si rozhodně
neklade za cíl být kompletním aobsahově vyčerpávajícím zdrojem k této
problematice, aani to není vzhledem
krozsahu možné. Měl by se však stát
nezbytným doplňkem knihovny každého berounského patriota,“ uzavírá
Petra Hollerová. n

Podvečer u vody berounského
výtvarníka Viktora Korčeka

Perlu Indického oceánu
navštívíte v íčku

P

oslední letošní cestovatelská
beseda se koná v čítárně Městského informačního centra 9. prosince od 17.30. Téma přednášky
bude Srí Lanka a přednášet bude
pan Antonín Jančařík.
V úvodu této přednášky letem
světem návštěvníci projedou nejčastěji navštěvovaná místa na Srí
Lance, perle Indického oceánu.
Podívají se do sloního sirotčince
v Pinnawale, projdou se po pozůstatcích nejstaršího hlavního města Anuradhapuře a vystoupají na
skalní palác a pevnost Sighiriu.
Přednášející neopomine ani další
významné památky jako jeskynní
chrámy v Dambule, jedno z nejposvátnějších buddhistických
míst Mihentale a další hlavní město Polonaruva. Mezi čajovými
plantážemi posluchači vyjedou

do města Kandy, poslední bašty
odporu proti britské kolonizaci.
Zde se zúčastní slavnosti Perahera, průvodu desítek vyzdobených
slonů a stovek hudebníků a tanečníků. V další části navštíví několik
národních parků na jihu ostrova.
Vyjdou na posvátnou Adamovu
horu a spatří „boží oko“, které se
zjevuje při východu slunce. Projdou se po Hortonových pláních,
které připomínají skotská vřesoviště. Prohlédnou si Dambanu,
turistickou vesničku původních
obyvatel Srí Lanky Védů. V lesní
rezervaci Sinharaja přespí v osadě
skutečných Védů, kteří ještě žijí
původním způsobem života,
téměř nedotčeni civilizací. Při procházkách po rezervaci všichni uvidí divoké slony, leopardy a další
obyvatele pralesa. n

Za sportem ve fotograﬁi do Holandského domu

D

o 19. prosince můžete ve
výstavní síni Holandského
domu zhlédnout fotograﬁe králodvorského fotoreportéra Pavla
Palusky. Na výstavě je k vidění souhrnná fotoreportáž z březnového
halového mistrovství Evropy v atle-

Otevírací doba Holandského
domu
všední dny 9–12, 13–17 hodin
sobota 9–12 hodin
tice, které se konalo v pražské O2
Aréně.
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