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Vedení města Beroun hodnotí uplynulý rok

Nové ulice a školní třídy, opravené komunikace, rekonstrukce koupaliště…

Č

lánek, kterému jste se rozhodli
věnovat svou pozornost, vzniká
téměř na den stejně, jako finální verze prvního rozpočtu města ve volebním období našeho zastupitelstva.
V datu se liší jen letopočtem.
V prosinci 2018 jsme ve vedení
města studovali podklady k návrhu
našeho prvního rozpočtu. Objem
peněz, s nímž jsme se chystali pracovat, byl značný – spolu se zapojením schváleného úvěrového rámce
více než 720 milionů Kč. Může se
zdát, že s tímto rozpočtem je možné si troufnout na mnohé akce. Limitující ale je to, že podstatná část
rozpočtovaných peněz je vlastně již
dopředu určena na výdaje, které
jsou dány ze zákonů souvisejících
s chodem města. To jsou tzv. mandatorní výdaje, zajišťující fungování školských zařízení, sociálních
služeb nebo samotného městského úřadu. A i v tom „zbytku“ jsou
další neopomenutelné výdaje.
Například na všechny technické
činnosti ve městě zabezpečované
na základě smluvního vztahu se
společností AVE. Bez těchto služeb
ale není život ve městě myslitelný

a nelze je neprovádět. To nám bylo
naprosto jasné.
S  velkým očekáváním jsme začali probírat kapitolu, týkající se
investičních akcí, které by měly
ve městě v roce 2019 probíhat. Tady
jsme viděli všechny své priority tak,
jak byly uváděny ve volebních programech jednotlivých politických

uskupení i jak byly nakonec zakotveny i v Programovém prohlášení
Rady města Beroun. Ovšem i zde
byl podstatný objem prostředků
vlastně již dopředu předurčen:
přebírali jsme rozestavěné a dosud nedokončené investiční akce
od předchozího zastupitelstva, nemohli jsme, ale ani opravdu nechtě-

li zablokovat již běžící stavby. Takže
když jsme pak sečetli všechno, co
dodělat „musíme“, ukázalo se, že
na naše vlastní plány je v rozpočtu
velmi malý prostor. Nejtěžší bylo
proto rozhodnout, kterou velkou
akci ze všech našich priorit do rozpočtu v r. 2019 můžeme zařadit.
Pokračování na str. 2 n

Tříkrálová sbírka
n Tříkrálová sbírka, největší dobrovolnická akce u nás, má letos v Berouně i celé republice dvacáté výročí.
Od 1. do 14. ledna 2020 v režii Charity Beroun můžete ve městě i okolí potkávat koledníky s kasičkou, skupinky
zpívajících králů s kytarou, v kostýmech i bez. Největší Tříkrálové akce
v Berouně budou probíhat o prvním novoročním víkendu: benefiční
koncert pěveckého sboru COMODO
pro Charitu Beroun - sobota 4. 1.
od 16:00 v kostele v Loděnici, neděle
5. 1. od 15:00 v kostele sv. Jakuba
a samozřejmě ve svátek Tří králů. Koledovat však budou různé skupinky
po celých čtrnáct dní v dopoledních
i odpoledních hodinách. Pokud koledníky nepotkáte a budete chtít přispět,
můžete navštívit obchody Dobré vůle,
kde budou pokladničky umístěny též.
Výnos sbírky bude i tentokrát určen
na podporu Terénní pečovatelské
služby Charity Beroun. n
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n Andělský advent v Berouně úspěšně zahájil nejkrásnější období roku. Děti i dospělé o první adventní
neděli nadchlo promítání na radnici, tzv. video mapping, který na Husově náměstí sledovaly tisíce lidí.
Přejeme všem našim občanům, aby vstup do nového roku byl stejně příjemný a rok 2020 přinesl všem
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. n

O cenách Trilobit 2020 rozhodují i děti a dospělí diváci

V

lednu bude Beroun opět
v centru zájmu televizních
kamer. Již podvacáté se zde totiž
budou předávat ceny pro tvůrce audiovizuální tvorby Trilobit
2020. O tom, kdo si ceny odnese,
rozhoduje odborná porota, ale
ani veřejnost není z hlasování vyloučena. Dětská porota ve spolupráci s Městskou knihovnou vybírala ten nejlepší z filmů a pořadů
určených pro nejmenší diváky.
A o status porotce letos nepřijdou
ani dospělí.

Zájemci mohou v pátek
10. a v sobotu 11. ledna
přijít do kina, kde budou
moci zhlédnout zhruba devět soutěžních filmů. Přesný
počet a názvy filmů bohužel
do uzávěrky Radničního
listu nebyly ještě známy,
ale dozvíte se je například
na webu www.mkcberoun.cz,
v programu kina nebo
na plakátovacích plochách.
Lidé, kteří přijdou do kina
na tyto filmy, budou mít vstup

zdarma. Zároveň mohou
hlasovat a rozhodnout, kdo
tentokrát získá Cenu berounského diváka. Navíc jeden
z vylosovaných diváků
bude moci na slavnostním
večeru tvůrci vítězného
filmu cenu osobně předat. Dodejme, že cenou
je keramický Klepáček,
který vznikl v dílně Muzea berounské keramiky.
O cenách Trilobit 2020 se
dozvíte více na str. 8. n
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n Na jedné z nejdelších berounských ulic, na Plzeňské, se pohyb chodců i cyklistů
výrazně zlepší. V roce 2019 se totiž i díky dotaci podařilo zrealizovat nové chodníky
a cyklostezku, a to od křižovatky s ulicí Koněpruská až ke křižovatce s ulicí Košťálkova.

n V létě ve venkovním bazénu na Velkém sídlišti ještě dováděli plavci, od září
ale začala první etapa celkové rekonstrukce tohoto areálu. Pokud půjde vše
podle plánu, o letní sezónu na koupališti berounská veřejnost nepřijde.

Vedení města Beroun hodnotí uplynulý rok

Nové ulice a školní třídy, opravené komunikace, rekonstrukce koupaliště…
Pokračování ze str. 1
Jednoznačně jsme se shodli
na kompletní rekonstrukci venkovního koupaliště na Velkém sídlišti.
A  tuto akci jsme doplnili dalšími,
teď už vlastně drobnými investicemi po celém městě. V průběhu roku
2019 byl zastupitelstvem města
původně schválený rozpočet celkem 5x upraven, aby vždy aktuálně
reflektoval okamžitý stav. Vzhledem
k příznivému vývoji vlastních příjmů
i získaných dotací na řadu plánovaných investic nakonec bylo dokončeno mnohem více akcí, než jsme si
při schvalování rozpočtu v prosinci
2018 dokázali i s největším optimismem představit.
Systém tvorby a schvalování
rozpočtu v minulých letech je velmi

n Za pomyslnou třešničku na dortu
můžeme považovat nové nasvícení
Plzeňské brány, kterou obdivují nejen
obyvatelé, ale i návštěvníci města.
Beroun má v plánu podobným způsobem nasvítit i Pražskou bránu.

www.mesto-beroun.cz

těžkopádný a v řadě situací brzdí
mnohdy slibně nastartovanou akci.
Každou změnu i několikatisícovou
v jednotlivé konkrétní položce je
nutno složitě projednávat a schvalovat. Viz výše zmíněných 5 rozpočtových opatření minulého roku. I to byl
jeden z důvodů, proč jsme pro rozpočet na rok 2020 přešli k modernějšímu způsobu jeho tvorby tak,
jak to doporučuje zákon č. 250/2000
Sb., rozpočtová pravidla územních
rozpočtů. Tento způsob doporučují i odborníci na tvorbu územních
rozpočtů v České republice. Měl
by zabezpečit, aby nebylo neustále
nutno provádět detailní přehodnocování částek a zároveň činnost
města a financování městských investičních akcí byly co nejpružnější.
Pravidla zaručují, že přitom nedochází ke zmenšení transparentnosti
finančních operací, neboť podrobný
rozpočet lze sledovat na veřejně
dostupných portálech ministerstva
financí.
Rozpočet na rok 2020 byl předmětem schvalování na zasedání zastupitelstva města dne 18. prosince
2019.
V průběhu roku 2019 se v Berouně uskutečnila řada investičních akcí, zapomenout nesmíme ani na kulturní či sportovní
události, při kterých se lidé měli
možnost setkat a prožít příjemné
chvíle. Miliony korun z městského rozpočtu směřovaly do infrastruktury, školství, ale i do dalších
oblastí. O všech těchto událostech
se můžete pravidelně dozvídat
na stránkách Radničního listu
a na webu města www.mesto-beroun.cz. Některé ze zmíněných
akcí, které se podařilo zrealizovat
nebo zahájit v roce 2019, si připomeňme fotograficky. n

n Nové třídy v mateřské škole Drašarova v Komunitním centru, pokračující rekonstrukce na závodské základní škole a především dokončená
přístavba na základní škole v Preislerově ulici (na fotografii). To jsou
stěžejní investiční akce v uplynulém
roce v oblasti školství. Nutno ale podotknout, že rozhodně nebyly jediné.
Na jednotlivých školách a mateřinkách se prováděla také řada úprav
a oprav, jako je například výměna
oken na ZŠ na Wagnerově náměstí
nebo realizace enviromentálních zahrad ve dvou berounských školkách.

n Jednou z tradičních velkých investic
je infrastruktura a nezapomínalo se
na ni ani v roce 2019. Kromě velkých
investičních akcí ale došlo i na dosud
prašné ulice, které se nacházejí většinou v okrajových částech města.

n V přízemí komunitního centra vznikly dvě nové třídy Mateřské školy Drašarova.
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Beroun nebude parkovištěm
pro lidi cestující do Prahy

S

ituace s parkováním v Berouně se opět zhoršila, a to díky
opatřením okrajových částí Prahy
5 a Prahy 6, které dokončily zavedení modrých zón. Tento krok
se ihned projevil na množství
parkujících aut hlavně v blízkosti
zastávek spojů směrem na Prahu,
například u zastávky Brožíkova
na Závodí.
„Město Beroun není a ani
do budoucna nebude parkovištěm obyvatel okolních obcí, kteří
pracují v Praze a v našem městě
pouze přesedají ze svého vozu

na autobus nebo vlak,“ zdůraznil
místostarosta Michal Mišina.
V rámci zpracovávané koncepce dopravy a s ohledem na další
kroky, které se chystají, se město
zaměří na eliminaci těchto vozidel.
Možností, jak problematiku řešit,
je na stole několik a vedení radnice nyní bude s odporníky zvažovat,
které budou realizovány.
Jednou z možných variant je
zavedení modrých zón v lokalitách v blízkosti zmíněných zastávek spojů směrem na Prahu. Tyto
modré zóny by neznamenaly ome-

Měření rychlosti v Berouně – nejhůře
je na tom Hostim a ulice Cajthamlova

V

Berouně probíhalo týdenní
měření rychlosti v předem
vytipovaných oblastech. Město
při tomto výběru zohlednilo přání
občanů a osadních výborů.
Výsledky anonymního monitoringu jsou však alarmující. Průzkum jasně ukázal, že nepomáhá
ani stacionářní radar umístěný
ve sledovaných ulicích. Odstrašujícím příkladem je ulice Cajthamlova,
kde povolenou rychlost 50 km/h
překročilo více než 50 % řidičů. Ještě
hůře dopadlo měření v ulici Karlštejnská v Hostimi, kde povolenou
rychlost 30 km/h nedodrželo více
než 75 % řidičů. „Situaci je potřeba řešit razantními kroky. V sou-

časné chvíli uvažujeme o zřízení
tzv. úsekového měření rychlosti,“
konstatoval místostarosta Michal
Mišina.
Dalšími měřenými úseky byla
třída Míru, kde nedodržel rychlost
přibližně každý čtvrtý řidič. Nejlépe dopadala ulice Lidická, kde povolenou rychlost překročilo 16 %
řidičů osobních automobilů.
V rámci měření se rozlišovala
osobní vozidla, nákladní vozidla,
dodávky a soupravy. Přinášíme
grafy osobních aut z ulic Karlštejnská a Cajthamlova. Všechny
grafy pak najdete na webových
stránkách města v záložce Aktuality. n

n Karlova ulice je každý den v obbležení aut. A není jediná ze závodských ulic.

zení komfortu pro místní občany,
ale právě naopak. Zřídí se proto,
aby na těchto místech neparkovali
obyvatelé okolních obcí.
S blížícím se termínem spuštění integrace dopravy, který připadá na 1. 7. 2020, by mělo být v Berouně otevřeno další parkoviště
P+R Na Podole. Jak se ale ukazuje,
ani toto navýšení parkovacích míst
nebude pro Beroun dostatečné.
„Bude tedy na jednotlivých řidičích z okolních obcí a měst, aby
apelovali na své starosty, kteří

by pro ně měli zajistit dostatečně
efektivní spoje. Do zaměstnání
v Praze by se tak dostali hromadnou dopravou a nemuseli by z domova vyjíždět autem, v Berouně
hledat místo na parkování a až
pak přesedat na hromadnou dopravu,“ zdůraznil Michal Mišina.
Zájem řady starostů řešit dopravní situaci ve své obci ale asi není
velký, jak ukázala jedna z prvních
schůzek na toto téma. Ze šedesáti
pozvaných starostů se jich totiž dostavila zhruba třetina. n

Beroun je historicky v nejlepší finanční kondici
n Město Beroun má od letošního října zpracovaný střednědobý výhled rozpočtu města na období 2020 – 2024, a to včetně analýzy financí a ratingu. Tento
dokument, který obsahuje mimo jiné také SWOT analýzu, pravidla rozpočtů
pro stabilitu financí, doporučený strop bezpečné zadluženosti nebo stanovení
finančního potenciálu samosprávy pro uvedené období, zpracoval pro Beroun
ekonom Luděk Tesař, který se přes dvacet let specializuje na města a obce a je
spoluautorem zákona o rozpočtovém určení daní.
Ze závěru analýzy vyplývá, že město Beroun v několika málo posledních letech posilovalo výrazně finanční kondici a dosáhlo v roce 2018 zatím nejlepších
výsledků ve své historii. Finanční zdraví je proto hodnoceno aktuálně nejlepší
známkou A + A +, kde první je finanční kondice a druhá momentální stav financí.
Svůj podíl na tom má i mimořádně vysoká výše investic do majetku města.
Jak podotýká autor dokumentu, skvělý stav financí je založen na dosud
výborné finanční likviditě a poměrně nízké zadluženosti. Úvěrový rámec, který
město využívá pro své investice, šetří desítky milionů korun ročně tím, jak roste
mezitím cena např. stavebních prací. Rozpočet počítá s rezervami na straně
příjmů a rozumně obsahuje rezervy i ve výdajích. „Celkově lze vývoj financí
od roku 2010 a zejména výsledky posledních let označit za excelentní práci
ekonomického managementu města podpořenou výborným vývojem ekonomiky,“ hodnotí Luděk Tesař.
V analýze je městu doporučeno, aby uvážlivě využívalo dotace, investovalo
zejména do technologií a majetku vytvářejících podmínky pro podnikání a bydlení a zavádělo nové technologie snižující provozní výdaje a zlepšující komfort
služeb. Strop bezpečné zadluženosti pro město Beroun byl aktuálně stanoven
na 500 milionů korun. n

V Talichově ulici už roste alej z hlohů

S

polek
Berounská
zeleň v koordinaci
s městem Beroun uskutečnil na konci roku náhradní výsadbu v Talichově ulici. Nová alej z hlohu
obecného udělá radost
nejen místním obyvatelům, ale i studentům
zdejšího gymnázia. Vedení města Beroun by se
spolkem Berounská zeleň
chtělo v budoucnosti spolupracovat i na dalších
projektech. n
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n Rekonstrukce prostoru před Hvězdou. Plocha je podle funkčnosti rozdělena na jednotlivé zóny. Vlevo je univerzální společenský prostor, kde se mohou
konat například trhy, uprostřed je místo pro pořádání kulturních akcí a vpravo se počítá s klidovou zónou.

Prostranství před Hvězdou dostane již brzy novou tvář

M

ěsto Beroun pokračuje
v přípravách na proměnu
prostranství před bývalou Hvězdou. Do konce prosince by měla
být hotová dokumentace pro
územní rozhodnutí, o nějž se bude
žádat hned v následujícím kroku.
Pak přijde na řadu příprava do-
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kumentace pro stavební povolení
a samotná realizace.
Všechny kroky směřují k tomu,
aby rekonstrukce prostranství mohla být zahájena co nejdříve, nejlépe
již v rámci upraveného rozpočtu
na rok 2020. Nové rozpočtové období Evropské unie tomuto záměru

nahrává. Na realizaci veřejných prostranství budou vypsány nové dotace, o které by město rádo zažádalo.
V dokumentaci pro územní rozhodnutí, se kterou se můžete blíže
seznámit na přiložených snímcích,
město zapracovalo připomínky občanů i kvalitní nápady z předchozích
studií. Počítá se například
s dostatkem odpočinkových
ploch, s trávníkem i smysluplnými průchody napříč
areálem. Navíc se v poslední době ukázalo, že by bylo
vhodné počítat i s prostorem pro konání veřejných
akcí.
Jaká tedy bude proměna? Prostranství před Hvězdou bude členěno do několika segmentů. Část před
obchodním domem Penny
bude mít zpevněný povrch,
kde má být vysazeno několik
stromů se sezením a na této
ploše by mohly být umístěny
i stánky například pro menší vánoční tržiště. Počítá se
i s místem na vánoční strom.
Další část prostranství bude
mírně skloněná. Zde bude
umístěno pódium a plocha
pro diváky. Součástí bude
i vodní prvek s vodotrysky,
průtok vody by byl zajištěn
cirkulací stejně jako na náměstí Joachima Barranda.
Směrem k pobočce městské
knihovny bude na prostor
navazovat travnatá plocha,
v jejíž přední části mají být

umístěny skulptury, které by sloužily například i jako prolézačky pro
děti či k sezení. Nabízí se tak multifunkční využití. Na tuto část bude
navazovat plocha se stromy, které
vytvoří přirozený stín a chybět nebudou lavičky. Stromy budou vysázeny i podél celé třídy Míru a opticky
i trochu zvukově oddělí náměstí
od komunikace. „Dodejme, že se
nezapomíná ani na bezbariérový
přístup. Dále se rozšíří chodník před
Hvězdou, kde přibude zelený pás
a bude navazovat na velké schody,
které budou z části pochozí, mohou
sloužit i k sezení a odpočinku a část
bude osázena zelení a květinami,“
uvedl místostarosta Dušan Tomčo,
který má v gesci odbor územního
plánování a regionálního rozvoje.
Ke všem návrhům, které jsou zveřejněny na webových stránkách
města, se mohou lidé vyjádřit a své
podněty lze zaslat na e-mail uprr@
muberoun.cz.
Chystaná dokumentace řeší
i systém zavlažování zeleně. Zpevněné plochy by byly vyspárovány
do sběrače dešťové vody, která by
se používala pro zalévání a automatickou závlahu trávníku. Případně
by se v této lokalitě mohl vybudovat
vrt, kterým by se tato zásobárna
vody mohla doplňovat.
A pro obyvatele Velkého sídliště ta nejzásadnější otázka, kdy se
začne se samotnou přestavbou?
„S realizací chceme začít co nejdříve, nejlépe již v roce 2020, nejpozději v roce 2021,“ uvedl místostarosta Michal Mišina. n
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Berounský advent patřil hlavně dětem

n Zahájení adventu mělo tentokrát opravdu velký úspěch. Nejprve lidé mohli sledovat laserovou show. Na budově radnice se odehrával nádherný vánoční příběh.
Po slavnostním rozsvícení pak pohádka pokračovala přímo na pódiu a vyprávěla
o andělech, kteří ztratili světlo a vydali se ho hledat do světa. Foto: Alena Šustrová

n Krásné a spokojené svátky popřáli všem obyvatelům města také představitelé
města Beroun. Před samotným rozsvícením vánočního stromku a vánoční výzdoby města všem přítomným poslali zdravice starostka Soňa Chalupová a místostarostové Michal Mišina a Dušan Tomčo.

n Vyřezávaný betlém od řezbáře Jana Viktory je chloubou města. Letos měli
lidé navíc možnost tipovat, jakou malou postavu řezbář nově do betléma
skryl. Vylosovaný výherce o poslední adventní neděli pak vyhrál malý dřevěný betlém právě z dílny Jana Viktory.
n První adventní neděli se na Husově náměstí sešly zhruba tři tisíce lidí. Kromě
slavnostního programu na přítomné čekala řada stánků například i se svařeným
vínem, které si zájemci mohli dát ve speciálních berounských adventních hrncích.

n Jednou z oblíbených atrakcí byl po celou dobu adventu kolotoč, kde se děti
mohly vozit za symbolické jízdné.

n Příjemnou vánoční atmosféru mohli lidé v centru Berouna prožívat nejen
o nedělích, ale v průběhu celého adventu. Vánoční tržnice lákala na svařené
víno, klobásu či trdelník. Ve stáncích ale nechyběly další pochoutky nebo vánoční dekorace. Foto: Alena Šustrová

n Tradiční prosincovou atrakcí na Husově náměstí je umělé kluziště, které nechybělo ani letos. Poprvé si ho hlavně děti vyzkoušely právě o první adventní neděli.

n Na pódiu u tržnice probíhal bohatý kulturní program. Představily se zde například místní pěvecké sbory, vystoupily zajímavé kapely a zazpívali berounští školáci a studenti. Fotografie zachycuje kapelu Holba, která představila historickou
muziku. Foto: Alena Šustrová

www.mesto-beroun.cz
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Cena vodného a stočného
v roce 2020

C

Překvapení pro medvědí fanoušky

U

příležitosti 20. výročí narození medvědů Matěje,
Vojty a Kuby připravilo město
Beroun pro všechny jejich fa-

Den otevřených dílen
n SOŠ a SOU Beroun-Hlinky připravila pro všechny zájemce o studium učebních oborů praktické
ukázky práce žáků technických
a gastronomických učebních oborů. Akce proběhne dne 29. ledna
2020 od 13:00 do 17:00 přímo
v prostorách odborného výcviku
pracoviště Hlinky i pracoviště Závodí. Budoucí žáci si budou moci
vyzkoušet například práci automechanika, elektrikáře, instalatéra,
zámečníka, aranžéra, truhláře, cukráře, prodavače a kuchaře přímo
v dílnách školy. n

www.mesto-beroun.cz

noušky a příznivce limitovanou
edici hrnečků s obrázkem všech
tří brášků, jehož autorkou je
Magdalena Součková, a sadu
pamětních pohlednic. Na deseti fotografiích si můžete připomenout nejen malá medvíďata,
ale i jak šel čas v berounském
medvědáriu na Městské hoře.
Vzpomínkové dárkové předměty
budou k zakoupení na narozeninové oslavě a od 14. ledna pak
v městském informačním centru
na Husově náměstí. Nové jsou
i podpisové kartičky, které bude
medvědí táta režisér Václav Chaloupek podepisovat zájemcům
rovněž v den narozenin 13. ledna. n

ena regionálního vodného
a stočného na Berounsku
a Hořovicku se od nového roku
zvýší zhruba o inflaci. Květnové
snížení DPH z 15 % na 10 % ale
bude znamenat, že domácnostem
cena klesne o více jak dvě koruny na 1000 litrů oproti cenám
letošního roku. Regionální cena
za dodávku vody a odvádění odpadní vody v roce 2020 tak bude
po květnovém snížení daně činit
96,25 Kč/m3 včetně DPH. Na prosincovém jednání se na tom
dohodli zástupci měst Beroun,
Hořovice, Králův Dvůr, Zdice
a Žebrák a představenstvo společnosti na pravidelné schůzce hlavních akcionářů společnosti VAK
Beroun. Dalšími tématy jednání
byla dvousložková cena a investice do obnovy majetku.
„V mnoha položkách se nám
daří šetřit náklady nebo je alespoň nezvyšovat. Zásadní vliv na to
mají investice do obnovy, které
snižují potřebu oprav a zvyšují
hospodárnost provozu,“ vysvětluje Jiří Paul, ředitel VAK Beroun,
a dodává: „Za uplynulých pět let
jsme cenu dokonce zvýšili méně,
než zdražila nakupovaná pražská voda, a to bez ohledu na růst
ostatních nákladů.“

Reakce vedení města na informaci
o připravované stavbě železničního
tunelu z Prahy do Berouna

P

lánovaný železniční tunel
v současné době není součástí vysokorychlostní trasy. V této
etapě se jedná o posílení nedostačující kapacity stávající trati
podél Berounky. V případě vysokorychlostní trasy by vlaky měly
pokračovat tunelem pod Jarovem
až do Zdic. Stavba tunelu je strategickou stavbou státu a město

Nezapomeňte včas zažádat o dotace

N

ezapomeňte včas zažádat o individuální dotace
na kulturní aktivity realizované
na území města Beroun nebo
i mimo něj, pokud přispívají
k propagaci města. Žádost o dotaci musí být podána v termínu
do 31. ledna 2020 do 12:00.
V lednu je potřeba podat
žádosti také o sportovní dotace.
Žádosti o dotace na celoroční

Od roku 2021 přejde VAK Beroun s regionální cenou na tzv.
dvousložkovou formu. Jedním
z hlavních důvodů k tomuto kroku jsou náklady na udržení majetku. V regionu přibývá přípojných
míst, jejichž platba za vodné nepokryje ani pravidelnou výměnu
vodoměru. O jaká odběrná místa
jde? Podle ředitele VAK Beroun
jsou to převážně rekreační objekty a domy s vlastní studnou
a zároveň přípojkou vody. Náklady na tato odběrná místa se tak
rozpočítávají do účtů ostatních
odběratelů.
Výsledná cena regionálního
stočného navíc patří k nejnižším v regionu. Proč tomu tak je?
„U  malých čistíren odpadních
vod, které byly postaveny z evropských dotací, se totiž dramaticky
projevuje povinná tvorba rezervy
na obnovu, kterou pečlivě hlídá
poskytovatel dotace,“ upřesňuje
ředitel Paul. V obcích s regionální cenou se investuje postupně
a dlouhodobě. Navíc je na dvanáct čistíren zahrnutých do regionální ceny připojeno téměř
50 tisíc obyvatel a řada velkých
podniků. S  tím se malé obce nemohou srovnávat.
(Tisková zpráva VaK Beroun) n

činnost musí být podány v termínu od 3. 1. 2020 do 17. 1.
2020 do 10:00. Žádosti o dotace na významné sportovní akce
a dotace na zájmovou činnost
zasílejte do 31. ledna do 12:00.
Více informací najdete na webových stránkách www.mesto-beroun.cz, kde v záložce
Dotace najdete i formuláře
ke stažení. n

Beroun má velmi omezené možnosti ji nějak ovlivnit. „Osobně
si myslím, že pro město Beroun
a jeho dopravní spojení na Prahu to bude přínosná záležitost.
V tuto chvíli se ukazuje výhoda
přesunutí autobusového nádraží
k vlakovému. Žádný jiný dopravní spoj nebude moci konkurovat
vlaku, který cestující dopraví
z Berouna do centra Prahy za 12
minut,“ uvedl místostarosta Michal Mišina.
V současné době ale začíná
pro vedení města těžký úkol,
a to omezit vliv samotné výstavby železničního tunelu na život
v Berouně na minimum a zároveň
zajistit, aby výstavba měla maximální přínos pro infrastrukturu
města v přidružených investicích.
Vzhledem k plánovanému zahájení výstavby nejdříve v roce 2028
to bude úkol na několik volebních
období. n
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Vítání občánků
n Na berounské radnici se v prosinci uskutečnilo poslední vítání
občánků v roce. Slavnostní události se zúčastnili Natálie Wallnerová,
Barbora Kindlová, Petra Oupicová, Ondřej Karmazín, Klára Pavlišová, Karolína Holanová a Eliška
Buzrlová.
Už jsou známy termíny na vítání občánků v prvním pololetí roku
2020, zájemci si mohou rezervovat
následující termíny: 28. 1., 25. 2.,
31. 3., 28. 4. a 9. 6. Rodiče se mohou
přihlásit na tel. čísle 311 654 151
– 152 nebo e-mailem evidence@
muberoun.cz nebo evidence2@muberoun.cz. n

Nová výstava v Galerii Pěší zóna: Beroun okem drona

V

Galerii Pěší zóna se v lednu můžete těšit na novou výstavu. Ta bude tentokrát navazovat na nástěnný
kalendář, který město vydalo na rok 2020. Na šesti panelech budete moci zhlédnout Beroun z ptačí
perspektivy, respektive okem drona. Fotografie, které představí jednotlivé části města, pro Beroun zhotovil
Vladimír Dvořák. n

Na pořádek bude
nově dohlížet
i strážnice
n Městská policie jde s dobou,
její řady rozšířila nová posila.
Po čtvrt století
Berouňané budou moci v ulicích potkávat také
ženu – strážnici. V současné době
se připravuje na povinné zkoušky,
nutno ale podotknout, že je v oboru jako ryba ve vodě. Vystudovala
totiž vysokoškolský obor bezpečnostní politika a terorismus.
n V období adventu došlo k posílení hlídek, aby byla zajištěna bezpečnost na všech akcích
i v blízkosti nákupních středisek.
I  díky jejich přítomnosti se v Berouně předvánoční akce obešly
bez vážných problémů.
n Velkým pomocníkem v práci
strážníků je kamerový systém,
který pomohl již v řadě případů.
V poslední době se osvědčil například při pátrání po vinících dopravních nehod. Ke konci roku se
jednalo o dva případy, ve kterých
řidiči od nehody ujeli. V prvním
případě viník poškodil vozidlo
na parkovišti, v druhém pak řidič
kamionu utrhl drát. Díky kamerám se podařilo vozidla a jejich
majitele identifikovat a případ
převzala státní policie. n

www.mesto-beroun.cz

Zubní pohotovost

Bezpečný nákup pod dozorem školáků

K

omise pro prevenci kriminality
Rady města Beroun připravila
v předvánočním období ve spolupráci s Městskou policií Beroun
a Policií ČR preventivní akci Bezpečný nákup. Děti ze 3. třídy ZŠ
Wagnerovo náměstí upozorňovaly
zákazníky prodejny Lidl, kteří měli
své tašky nebo kabelky rozepnuté
nebo volně položené v nákupním vozíku. Zákazníky překvapil zájem ma-

lých školáků a ochota je upozornit
na tuto skutečnost. Následně děti
pro změnu prohlídly auta na parkovišti, kde byly viditelně umístěné
cenné věci například dioptrické brýle. Zákazníci dostávali od dětí drobné předměty, aby si při jejich použití
vzpomněli, jak zbytečně nedávat zlodějům šanci, a informační letáček se
základními zásadami obezřetného
chování při nákupu. n

Beroun je opět první v třídění odpadu

S

tředočeští radní v prosinci schválili odměny pro první tři výherce
15. ročníku soutěže „My třídíme nejlépe“. Soutěž, jejímž realizátorem je společnost EKO-KOM, a.s. společně se Středočeským krajem,
je zaměřena na zvýšení účinnosti separovaného sběru využitelných
složek komunálního odpadu, jako jsou plasty, papír, bílé a barevné
sklo, nápojové kartony a kovy.
V kategorii měst nad 10 tisíc obyvatel opět zvítězilo město Beroun. Odměna pro vítěze činí 60 tisíc korun. n

n 1. 1. MUDr. Anna Kovaříková, Beroun, Medicentrum, tel.: 311 746 418
n 4. - 5. 1. MUDr. Václav Krůta, Beroun,
Havlíčkova 113, tel.: 311 625 901
n 11. - 12. 1. MUDr. Karolina Kuželová, Beroun, Holandská 123, tel.:
728 961 496
n 18. - 19. 1. MUDr. Leonid Mynko, Beroun, Plzeňská 32/22, tel.:
311 513 313
n 25. - 26. 1. MUDr. Miloslav Neužil,
Cerhovice 175, tel.: 311 577 559
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 – 11:00 n

Ekologické okénko
n Kam s vánočními stromky?

S prvními dny nového roku
začnou lidé pomalu řešit otázku,
co s vánočními stromky. Prosíme
občany, aby odstrojené vánoční
stromky odkládali vedle sběrných
nádob, což je v souladu s městskou vyhláškou o nakládání s odpadem. Vánoční stromky mohou
občané také odvést do sběrného
EKO dvora (Po-Pá 7-17, So 8-13).
Odstrojené stromky nevhazujte
do kontejnerů, a to ani na bioodpad. Výrazně se tím snižuje jejich
kapacita pro ostatní odpad.
Stromky si můžete seštěpkovat
také sami a použít do kompostu
na vlastním pozemku za předpokladu, že jsou zbaveny háčků či hliníkových pásků a dalších ozdob. n
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2020
33. ročník slavnostního vyhlášení audiovizuálních cen
Českého ﬁlmového a televizního svazu FITES

večer na vlně
swingu...

25. ledna

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ A PŘEDÁNÍ CEN

Kulturní dům Plzeňka v Berouně, 19.00 hodin

DOPROVODNÝ PROGRAM
v Městském kině Beroun:

Cena diváků
10. a 11. ledna

od 9.00 do večerních hodin
projekce favorizovaných ﬁlmů, které se
na základě hlasování utkají o Cenu diváků –
berounský Klepáček VSTUP ZDARMA

moderuje Martin Myšička
Original
hudba Petr Kroutil &Vintage
Orchestra Dopoledne
Česká televize uvede slavnostní vyhlášení cen
v televizním přenosu na programu ČT art od 20.20 hodin. s Večerníčkem
25. ledna

pořadatelé

hlavní mediální partner

vřelé poděkování patří partnerům, sponzorům a dlouhodobým podporovatelům

mediální partneři

10.00 projekce oblíbených animovaných ﬁlmů
a kvíz pro děti o ceny s dramaturgem České
televize Milošem Zvěřinou VSTUP ZDARMA

Program bude upřesněn na www.kinoberoun.cz a www.mkcberoun.cz.

www.mesto-beroun.cz

www.cenytrilobit.cz
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 27. 11. 2019
RM bere na vědomí informaci tajemníka Ing. Jiřího Chalupeckého o střednědobém
výhledu rozpočtu města na roky 2020 až 2024 s analýzou financí a ratingem.
RM souhlasí s návrhem Rozpočtového opatření města Beroun č. 5 na rok 2019
v předloženém znění, doporučuje ZM schválit tento návrh a ukládá vedoucí finančního odboru zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání zastupitelstva města.
RM souhlasí s návrhem rozpočtu města Beroun pro rok 2020 v předloženém znění, doporučuje ZM tento návrh schválit, bere na vědomí Důvodovou zprávu pro
návrh rozpočtu města Beroun pro rok 2020 a přílohu Rozpisu návrhu rozpočtu
města Beroun pro rok 2020 a ukládá vedoucí finančního odboru zajistit přípravu
a včasnost podkladů k tomuto usnesení na jednání zastupitelstva města.
RM doporučuje ZM schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Beroun na období let 2020 - 2024 v předloženém znění.
RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů
v předloženém znění, obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku z pobytu
v předloženém znění, obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství v předloženém znění a obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v předloženém znění a ukládá vedoucí
finančního odboru zajistit předložení návrhů obecně závazných vyhlášek zastupitelstvu města.
RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a kulturní dotace č. 5/2019
ze dne 7. 11. 2019 včetně jeho příloh, souhlasí s poskytnutím dotací z rozpočtu
města Beroun na kulturní činnost v letech 2020 a 2021 podle návrhu zpracovaného komisí pro kulturu a kulturní dotace ze dne 7. 11. 2019, doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí těchto dotací na kulturní činnost včetně uzavření veřejnoprávních smluv na jejich poskytnutí s jednotlivými žadateli a ukládá
vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit uzavření veřejnoprávních
smluv se subjekty, kterým byla přidělena dotace ZM.
RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro prevenci kriminality č. 5/2019 ze
dne 21. 10. 2019.
RM bere na vědomí zápis č. 6 z jednání Komise zdravotnictví a sociálních věcí
konaného dne 18. 11. 2019 a schvaluje Plán činnosti Komise zdravotnictví a sociálních věcí pro rok 2020 v předloženém znění.
RM schvaluje „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019-2023“, doporučuje ZM přijmout obdobné usnesení a ukládá
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit jeho předložení „ ZM.
RM schvaluje dotaci v sociálně-zdravotní oblasti z rozpočtu města Beroun na rok
2019 organizaci Člověk v tísni, o. p. s. ve výši 15 000 Kč na činnost Dluhové
poradenství v Berouně, souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí výše uvedené dotace a ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Beroun a organizací Člověk
v tísni, o.p.s.
RM souhlasí s návrhem Komise zdravotnictví a sociálních věcí Rady města Beroun
na přidělení dotací na aktivity v sociálně - zdravotní oblasti z rozpočtu města
Beroun na rok 2020 dle přiložených tabulek a doporučuje zastupitelstvu města
schválit poskytnutí dotací na aktivity v sociálně-zdravotní oblasti z rozpočtu města Beroun na rok 2020 pro žadatele o dotaci nad 50 000 Kč.
RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením veřejnoprávních smluv na poskytnutí
dotací s jednotlivými žadateli a ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit předložení návrhu na poskytnutí dotací ZM a uzavření smluv
na dotace mezi městem Beroun a jednotlivými žadateli.
RM vydává toto stanovisko k návrhu zastupitele Mgr. Luboše Záloma na změnu
obecně závazné vyhlášky k zabezpečení veřejného pořádku: Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit navrhovanou změnu obecně závazné vyhlášky č. 11/2017 k zabezpečení veřejného pořádku.
RM bere na vědomí zápis z jednání pracovní skupiny - letopisecká komise konaného dne 11. 11. 2019.
RM souhlasí s tím, aby Pomezní kříž u dvora Pták byl prohlášen za kulturní památku a aby se stal majetkem města, a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic,
aby v součinnosti s odborem ÚPRR zahájil jednání o získání vlastnického práva
města Beroun k tomuto kříži.
RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic, aby v součinnosti s odborem
ÚPRR aktualizoval seznam památkových objektů v majetku města tak, aby odpovídal skutečnosti.
RM doporučuje ZM rozhodnout o názvech nových ulic v lokalitě Máchovna - ulice
Nad Máchovnou a v obytném souboru Berounská brána (Nová kasárna) - ulice
Duslova, Amortova a Cihlářská. RM ukládá vedoucí odboru územního plánování
a regionálního rozvoje zajistit přípravu a včasné předložení materiálů k tomuto
usnesení na zasedání zastupitelstva města.
RM vydává Pravidla pro poskytování věcných darů občanům města při významných životních událostech v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru
správního a OŽÚ zajistit plnění tohoto usnesení.
RM ruší své usnesení č. 129/2004 ze dne 19. 4. 2004, kterým odsouhlasila s účinností od 1. 4. 2004 poskytování finančního příspěvku za svatební obřady.
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RM doporučuje ZM schválit s účinností od 1. 1. 2020 poskytnutí příspěvku
na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku starostovi, místostarostovi
a členovi zastupitelstva města pověřenému k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, a to peněžní formou ve výši 500 Kč za den,
v němž vykonají alespoň jeden svatební obřad (dále jen „svatební den“). Příspěvek
bude vyplácen měsíčně, a to zpětně podle počtu svatebních dnů.
RM schvaluje s účinností od 1. 1. 2020 příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku zaměstnancům města zařazeným do Městského
úřadu Beroun, a to peněžní formou ve výši 500 Kč za den, v němž se v rámci
svého pracovního zařazení zúčastní alespoň jednoho svatebního obřadu (dále
jen „svatební den“). Příspěvek bude vyplácen měsíčně, a to zpětně podle počtu
svatebních dnů.
RM schvaluje s účinností od roku 2019 příspěvek na úhradu zvýšených nákladů
na ošatné pro matrikářky Městského úřadu Beroun, a to peněžní formou ve výši
8 000 Kč za rok. Příspěvek bude vyplácen jednorázově za uplynulý kalendářní rok
ve výplatním termínu za měsíc prosinec. V případě vzniku nebo ukončení pracovního poměru matrikářky v průběhu roku, za který má být příspěvek vyplacen,
náleží poměrná část příspěvku za odpracované měsíce.
RM ruší bod 3) svého usnesení č. 55/2017 ze dne 8. 2. 2017, doporučuje ZM
zrušit bod 3) svého usnesení č. 13/2017 ze dne 13. 3. 2017 a ukládá vedoucímu
odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání zastupitelstva města.
RM doporučuje ZM souhlasit s budoucím prodejem části pozemku p. č. 232/6
v k. ú. Beroun za účelem umístění nové transformační stanice a s uzavřením
smlouvy o budoucí kupní smlouvě mezi městem Beroun jako budoucím prodávajícím a společností ČEZ Distribuce a. s. jako budoucím kupujícím v předloženém
znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné
předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemku p. č. 2826/19 v k. ú. Beroun
a s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Beroun jako prodávajícím a společností JESSENIA a. s. jako kupujícím, za celkovou kupní cenu 326 400 Kč. Kupující
hradí veškeré náklady spojené s prodejem. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení
na jednání ZM.
RM rozhoduje o vypovězení nájmu části pozemku p. č. 364/19 o výměře 120 m2
v k. ú. Jarov u Berouna, která byla pronajata na základě Dohody o dočasném užívání
pozemku ze dne 22. 10. 1992, ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 7. 2009, uzavřené s uvedeným nájemcem a dále rozhoduje o vypovězení nájmu části pozemku p. č.
364/19 o výměře 339 m2 v k. ú. Jarov u Berouna, která byla pronajata na základě
nájemní smlouvy ze dne 26. 4. 2016, uzavřené se Společenstvím vlastníků. RM ukládá
vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace těchto usneseních.
RM rozhoduje o vypovězení nájmu části pozemku p. č. 1192/66 o výměře 24 m2
v k. ú. Beroun, který byl pronajat na základě Smlouvy o nájmu ze dne 4. 11. 2013,
ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2014, uzavřené s HARMOTOKLUBEM, o. s.
a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM doporučuje ZM nevyužít právo města Beroun jako předkupníka z předkupního práva k pozemku p. č. 2065/108 o výměře 332 m2 v k. ú. Beroun na jeho
novém nabyvateli a nedomáhat se koupě tohoto pozemku za cenu sjednanou
v kupní smlouvě uzavřené dne 18. 1. 2018 mezi KOS WIRE EUROPE s. r. o. jako
prodávajícím a uvedeným kupujícím. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM souhlasí s fyzickou likvidací majetku a následným odepsáním z účetní evidence dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 20. 11. 2019 v pořizovací ceně
do 20 tisíc Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí 7 900 Kč
a zůstatková účetní cena je 0 Kč.
RM doporučuje ZM odsouhlasit fyzickou likvidaci majetku a následné odepsání
z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 20. 11. 2019 v pořizovacích cenách nad 20 tisíc Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku
činí celkem 264 433 Kč a zůstatková účetní cena je 0 Kč.
RM souhlasí s přenecháním majetku žadateli.
RM bere na vědomí zápis č. 5/2019 z jednání Komise pro likvidaci majetku konaného dne 20. 11. 2019.
RM bere na vědomí zápis č. 5/2019 z jednání Komise bytové, konaného dne 14. 11.
2019 a předložené nové žádosti o nájem bytu ve vlastnictví města Beroun včetně
stanoviska Komise bytové Rady města Beroun.
RM schvaluje plán práce Komise bytové pro rok 2020.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku
„Oprava povrchu vozovky ul. Kollárova, Beroun“ ze dne 7. 10. 2019 se zhotovitelem Raeder & Falge s. r. o., kterým se prodlužuje termín dokončení díla
na 31. 12. 2019, v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku
a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Stavební
úpravy pro vedení chodníků a cyklostezek v ulici Plzeňská (úsek Koněpruská - OD Lidl)“
se zhotovitelem PSS Bohemia, s. r. o. v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru
majetku a investic zajistit plnění tohoto usnesení a získat kompenzaci za chyby projektu,
pokud to bude možné.

9

RM doporučuje ZM souhlasit s koupí pozemků p. č. 614/1, p. č. 614/4, p. č. 614/6
vše k. ú. Beroun od společnosti AgroZZN, a. s. za celkovou kupní cenu 4 245 000 Kč
a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení
podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM doporučuje ZM schválit Vnitřní směrnici pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění a ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit předložení vnitřní směrnice ke schválení ZM.
RM doporučuje ZM zrušit Pravidla pro zveřejňování dokumentů města Beroun schválená
ZM dne 24. 6. 2015 usnesením č. 61/2015 a ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit předložení
návrhu na zrušení těchto pravidel ZM.
RM jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 3. 2020 Ing. Alberta Červenku vedoucím odboru dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun.
RM doporučuje zastupitelstvu města zřídit Osadní výbor Jarov pro část města Beroun Jarov, s účinností od schválení zastupitelstvem a určit počet jeho členů na 5 a navrhuje
ZM zvolit předsedou Daniela Průšu, místopředsedou Davida Fáberu a členy Petra Smetanu, Václavu Svobodovou a Jakuba Milera.
RM doporučuje ZM souhlasit s tím, aby byl vklad mimo základní kapitál pro Parkování
Beroun s. r. o. na rok 2020 poskytnut vkladem do vlastního kapitálového fondu společnosti mimo základní kapitál Parkování Beroun s. r. o., ve výši odpovídající schválenému
rozpočtu města Beroun.
RM doporučuje ZM souhlasit s tím, aby byl finanční příspěvek pro Berounskou sportovní,
a. s. na rok 2020 poskytnut vkladem do vlastního kapitálového fondu společnosti mimo
základní kapitál Berounskou sportovní, a.s., ve výši odpovídající schválenému rozpočtu
města Beroun.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 11. 12. 2019
RM bere na vědomí zápis z jednání Komise školské č. 5 ze dne 25. 11. 2019.
RM schvaluje Plán činností Komise školské na rok 2020.
RM souhlasí s rozdělením příspěvku na plavecký výcvik mateřských a základních škol
dle předloženého návrhu. Rozdělení příspěvku je podmíněno schválením 5. úpravy
rozpočtu Zastupitelstvem města Beroun. RM ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit informovat ředitelky a ředitele základních škol a mateřské školy
o rozdělení příspěvku na plavecký výcvik - podzim 2019.
RM souhlasí s uzavřením smluv o spolupráci s uvedenými subjekty, jejichž předmětem je spolupráce při zajištění systému využití vratných vánočních hrnků v období
1. 12. 2019 - 31. 12. 2019, v předloženém znění. RM ukládá vedoucí odboru školství
a volnočasových aktivit zajistit realizaci tohoto usnesení.
RM bere na vědomí zápis č. 4/2019 z jednání Komise pro sport a sportovní dotace
Rady města Beroun ze dne 11. 11. 2019.
RM schvaluje návrh Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku
na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č.
108/2016 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění
nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2019, uzavřené mezi Středočeským krajem a Domovem penzionem pro důchodce Beroun, v předloženém znění.
RM bere na vědomí zápis č. 3/2019 ze zasedání komise dopravy ze dne 16. 10. 2019.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 Smlouvy o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti města Beroun a Králův Dvůr městskou autobusovou dopravou
ze dne 14. 12. 2015 mezi městem Beroun, městem Králův Dvůr jako objednateli
a společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o. jako dopravcem, v předloženém znění
za předpokladu, že ZM schválí rozpočet na rok 2020. RM ukládá vedoucímu odboru
dopravy a správních agend zajištění realizace tohoto usnesení.
RM schvaluje plán zimní údržby města Beroun na zimní období 2019 – 2020.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 5. 2019 na veřejnou zakázku „Lávka přes D5 a Litavku v Berouně (oprava)“ uzavřené s firmou
STRABAG a. s., o předčasném užívání dokončené části stavby a ukládá vedoucímu
odboru majetku a investic zajistit plnění tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvám o nájmu prostor nacházejících
se v budově Komunitního centra, Bezručova 928 ze dne 21. 6. 2019 s Dobromyslí,
z. ú. a s Rodinným centrem Slunečnice, z. ú. v předloženém znění. Jeho předmětem
bude prodloužení doby nájmu o 3 měsíce, tj. do 31. 3. 2020. RM ukládá vedoucímu
odboru majetku a investic zajistit realizaci tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 12. 12. 2017
na pronájem pozemku p. č. 164 v k. ú. Zdejcina, jehož součástí je stavba bez čp/
če mezi městem Beroun jako pronajímatelem a uvedeným nájemcem. Předmětem
dodatku je prodloužení doby platnosti smlouvy o 3 (tři) roky a valorizace nájemného (10 000 Kč/rok) o státem stanovenou inflaci. RM ukládá vedoucímu odboru
majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s pronájmem prostor sloužících k podnikání, skládajících se z prodejny o výměře 29 m2 a skladu o výměře 15 m2 v budově s číslem popisným
345, která je součástí pozemku p. č. st. 886 v k. ú. Beroun u Městského hřbitova
v Berouně za cenu 10 500 Kč/měsíc a s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru
sloužícího podnikání mezi městem Beroun jako pronajímatelem a uvedeným nájemcem na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s účinností od 1. 1.
2020, za stanovených podmínek. RM nesouhlasí s pronájmem těchto prostor
další uvedené žadatelce. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
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RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na veřejnou zakázku „Dodávka vnitřního vybavení pro 2. ZŠ Beroun - Část č. 1: Vybavení hardwarem“ s prodávajícím Kinet s. r. o. v předloženém znění, kterým se mění technické parametry (specifikace) dodávaného produktu a snižuje se cena dodávky z částky 1 298 000,00 Kč bez
DPH na 1 233 100,00 Kč bez DPH. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajištění plnění tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 8. 2019 na veřejnou zakázku „Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti“
uzavřené se zhotovitelem INVESSALES, spol. s r. o. v předloženém znění, jehož předmětem je realizace II. etapy stavby. Podmínkou uzavření dodatku č. 1 je schválení
rozpočtu města na rok 2020 zastupitelstvem města. RM ukládá vedoucímu odboru
majetku a investic zajistit plnění tohoto usnesení.
RM bere na vědomí informaci k návrhu společnosti RINT správa nemovitostí s. r. o.
na smírné vyřešení prodeje bytů Na Klášteře 10, Beroun – Centrum a souhlasí s navrženým postupem v této věci.
RM schvaluje vydávání předplacených magnetických parkovacích karet pro parkoviště P + R Beroun od 1. 1. 2020 za ceny: roční karta (kalendářní rok) 4 300 Kč,
karta na 6 měsíců 2 200 Kč a karta na 3 měsíce 1 100 Kč. RM ukládá místostarostovi
Ing. Michalu Mišinovi zajistit realizaci tohoto usnesení.
RM doporučuje ZM navrhnout valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace
Beroun, a. s., aby po ukončení funkčního období Patrika Brodana BBA v představenstvu této společnosti zvolila novou členkou představenstva starostku města Beroun
RNDr. Soňu Chalupovou.
RM schvaluje Rámcový harmonogram projednávání návrhů v zastupitelstvu a v radě
města v 1. pololetí roku 2020 podle předloženého návrhu.
RM jmenuje členem komise dopravy a členem komise pro územní plánování
Ing. Mgr. kpt. Hynka Černého.
RM zřizuje pracovní skupinu pracovní skupiny pro stanovení pravidel participativního rozpočtu a jmenuje členy pracovní skupiny pro stanovení pravidel participativního rozpočtu: Ing. Michal Mišina, Mgr. Dušan Tomčo, Ing. Viktor Burkert, Ing. Irena
Mastná, Mgr. Adam Voldán.
RM v působnosti valné hromady společnosti Parkování Beroun s. r. o. nesouhlasí s prodloužením Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání umístěného v 1NP a 1PP budovy
- Parkovací dům U Koně, Beroun pro zázemí restaurace a prostory určené pro klienty restaurace ze dne 1. 8. 2015, pokud ze strany nájemce nebude dodržena lhůta pro zprovoznění
prostor pro veřejnost dle účelu nájmu podle dodatku č. 1 ze dne 1. 7. 2019 k výše uvedené
smlouvě, a doporučuje projednat s právním zástupcem společnosti další postup.
Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady města s ohledem na rozsah
Radničního listu a z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná
verze je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
k nahlédnutí v sekretariátu starostky na Městském úřadě Beroun, Husovo nám. 68.

Okénko zastupitelů
Beroun nám není lhostejný

T

ěší mě, že se v minulém roce v Berouně objevily nové komunitně a občansky založené iniciativy. Ať už se jedná o Berounskou zeleň, která začala
s pomocí města i občanů sázet ve městě stromy, komunitní záhon na Velkém
sídlišti, který je iniciativou Ireny Mastné, nebo PlanetFest, festival o zdravém
životním stylu a udržitelnosti. V Berouně začala také působit odnož studentského hnutí Fridays For Future.
Všude kolem sebe zaznamenávám rostoucí zájem berounských obyvatel vyjadřovat se k problémům a situacím, které se jim v jednání a komunikaci města
nelíbí. To se týká i třeba reakce občanů na pokácení vánočního stromu. Město je
tu od toho, aby hlas svých občanů vyslyšelo a moderovalo diskuzi. To se bohužel
ne vždy děje. Proto jsme se v tomto konkrétním případě rozhodli za Beroun
Sobě vyjít obyvatelům sídliště vstříc. Pomůžeme dořešit otázky spojené s nelegální výsadbou nového stromu tak, aby nepřekážel inženýrským sítím a na místě mohl zůstat. Zároveň podporujeme záměr, aby na tomto místě vznikl park.
Město je tu od toho, aby své občany motivovalo k zájmu a péči o vlastní
okolí, a tyto snahy maximálně podporovalo. Mezi nejúčinnější nástroje takové
podpory považujeme participativní rozpočet. V novém roce je proto pro nás
participativní rozpočet prioritním tématem. Budeme i nadále prosazovat náš
návrh – tj. aby občané dostali možnost projekty sami navrhovat a nejen vybírat
z návrhů předložených vedením města.
Abychom více podpořili občanskou iniciativu, připravujeme přednášky zajímavých hostů k tématům jako modro-zelená infrastruktura (pozvali jsme paní Janu
Pyškovou), projekt na kole do školy (o kterém by nám přijeli povídat z organizace
AutoMat), nebo projekty domácího spolku Berounská zeleň na rok 2020 (spolek
v letošním roce započal obnovu Třešňovky na Veselé a připravil výsadbu aleje v Talichově ulici). Termíny budou zveřejněny na webu www.jinakava.cz.
Pokud máte nápady nebo tipy na komunitní projekty ve vašem okolí,
budu rád, když mi je pošlete na email: adam.propark@seznam.cz.
Vše nejlepší v novém roce,
Adam Voldán, Beroun Sobě n
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Kulturní a společenský kalendář 1/2020
Novoroční koncert
1.

ST

Pěvecký sbor Bonbon pořádá koncert, který nabídne koktejl vánočních
Českobratrská církev evangel., Husovo nám. písní a tzv. černé muziky. Více na str. 15.

Novoroční pochod
ST

4.

15:00
9:30

Husovo nám.

Již 42. ročník Novoročního pochodu stezkou Vojty Náprstka. Sraz účastníků je u Muzea Českého krasu - geopark.

Městská knihovna

Dopoledne (nejen) s deskovkami se bude konat každou první sobotu
v měsíci.

Klub hráčů
SO

8:30

Karel Zakar - I/LUSTRACE DOBY
PO

6.

18:00

Holandský dům

Zahřejte se kresleným humorem!
PO

17:00

Městská knihovna

Cestovatelské večery - Aljaška
PO

19:00

DDM Beroun

Václav David - užitná keramika
9.

ČT

17:00

Setkání Taizé
ČT

20:00

Muzeum berounské keramiky

Reprezentační ples Manažerské akademie
SO

20:00

KD Plzeňka

20. narozeniny medvědů
13.

PO

Medvědárium

Kurz Alfa - téma statečnost
PO

14.

13:00
17:05
20:00
18:00

15.

19:30
19:00

Městská knihovna
KD Plzeňka
Pivovar Berounský medvěd

Putování za Julesem Vernem
ST

17:00

Krajina v tísni
16.

ČT

20.

Městská galerie

18:00

Městská knihovna

Rybářsko myslivecký ples
SO

20:00

KD Plzeňka

Cestovatelské večery - Írán
PO

19:00

DDM Beroun

Kruh přátel hudby
21.

ÚT

19:00

KD Plzeňka

Desatero a zdraví
ÚT

18:00

Klubová scéna KD Plzeňka

Jan Jícha s kapelou
22.

ST

19:00

Kavárna Jiná káva

Tajemství slavného pražského orloje
ST

18:00

www.mesto-beroun.cz

Přijďte na Městskou horu společně s gratulanty oslavit medvědí narozeniny. Více na str. 6.

Další akce v rámci cyklu Ježíš s otazníkem, na kterou zve Církev bratrská
Beroun.
Komedie o nejhorší zpěvačce na světě v podání Dobřichovické divadelní
společnosti.
Tentokrát se v rámci cyklu cestovatelských večerů vydáme společně
do australského Queenslandu.
Výstava grafiky Milana Bauera. Dílo bude v Městské galerii k vidění
do 21. 2. Více na str. 14.

Dokumentární film poukazuje na dlouhodobý a dalekosáhlý důsledek
Českobratrská církev evangel., Husovo nám. špatného nakládání s českou krajinou.

Jak vyrobit medovinu
ČT

18.

18:00

První ples v novém roce v Kulturním domě Plzeňka patří Manažerské
akademii.

Český kytarista, zpěvák, skladatel, textař, básník, hudební režisér a aranžér zve na svůj recitál.

Cestovatelský večer Modrýho Berouna
ST

Berouňáci mohou v doprovodném programu k akci Trilobit 2020 vybírat
film, který získá diváckou cenu. Více na str. 1.

Sál České pojišťovny

Peter Quilter: Je úchvatná
ST

S novým rokem představí v muzeu keramiky svou tvorbu Václav David.
Jeho dílo můžete obdivovat do 1. března.

Program pro vás připravila Českobratrská církev evangelická. Další setkání se koná 27. 1. opět od 17:05.

Legenda nebo skutečnost?
ST

Vydejte se spolu v Miroslavem Martanem poznávat kouzlo Aljašky.

Městská knihovna

Karel Plíhal
ÚT

Vernisáž výstavy vtipů čtyř kreslířů, kteří se setkali na stránkách humoristického časopisu Tapír.

Ekumenické setkání se zpěvy a modlitbami v tradici francouzské komuČeskobratrská církev evangel., Husovo nám. nity Taizé.

10. Cena diváka - berounský Klepáček
- 11. PÁ - SO
Městské kino
11.

Vernisáž výstavy fotografií Karla Zakara. Výstava potrvá do 25. ledna.

Městská knihovna

Přednášku spojenou s ochutnávkou pořádá Český svaz včelařů Beroun.
Oblíbený ples plný skvělé zábavy a bohaté tomboly.
Cestovatel Vladimír Váchal vám ukáže, že Írán není arabská země.
Kruh přátel hudby zve tentokrát na klavírní recitál, divákům se představí
Magdalena Hrudková.
První část programu, který pro zájemce připravil Klub zdraví Beroun.
Koncert jedinečného písničkáře, vítěze Porty 2017.
V rámci cyklu Setkání s autory, které máte rádi, se tentokrát můžete těšit
na orlojníka Petra Skálu.

11

Homeopatie
23.

ČT

18:00

Na kole i přes pole
ČT

25.

Přednáška Ladislava Tichého na stále populárnější téma homeopatie.

Městská knihovna

16:45

Pohádku berounským dětem přiváží divadelní spolek Kůzle.

RC Slunečnice

Trilobit 2020
SO

10:00

Dopolední program s Večerníčkem a večerní udílení cen. Více se dozvíte
na str. 1. a 8.

Městské kino, KD Plzeňka

Maškarní karneval
NE

26.

14:30

Přijďte s dětmi na karnevalový rej, který pro děvčata a kluky pořádá RC
Slunečnice.

Sál České pojišťovny

Krmení zvířátek
NE

9:00

Vydejte se na výlet, jehož cílem je krmení zvířátek.

RC Slunečnice

Ať žijí pohádky
NE

27.

14:00

Štístko a Poupěnka zvou děti i jejich rodiče na další pohádkové dobrodružství.

KD Plzeňka

Kurz Alfa - téma Ježíš
PO

17:05

Další beseda pořádaná Českobratrskou církví evangelickou bude zaměřená na téma Ježíš.

Městská knihovna

Sportovec roku
28.

ÚT

18:00

Radůza s kapelou
ÚT

30.

Slavnostní vyhlášení těch nejlepších sportovců berounského regionu.

KD Plzeňka

20:00

Koncert české zpěvačky, šansoniérky, písničkářky, harmonikářky a hudební skladatelky.

Sál České pojišťovny

Petr Linhart a Josef Štěpánek
ČT

17:30

Hudebně - literární večer Stranou tentokrát návštěvníkům nabídne hudební lahůdku. Více na str. 15.

Klubová scéna KD Plzeňka

Restaurace U Štiky

3. 1. DJ Jarda Petarda, 4. 1. DJ Pupík – disco, 10. a 11. 1. DJ Jarda Petarda, 17. 1. DJ Lukáš, 18. 1. DJ Pupík , 24. a 25. 1. DJ Jarda Petarda,
31. 1. DJ Lukáš

20:00
Le- PÁ + SO
den Retro bar U Madly
PÁ + SO

3. 1. DJ Luděk Hubáček, 4. 1. DJ Harwey, 10. 1. DJ Michal Vinický, 11. 1.
DJ Martin Hovorka, 17. 1. DJ Sunny, 18. 1. DJ Zdeněk Vranovský, 24.1. DJ
Michal Vinický, 25. 1. DJ Harwey, 31. 1. DJ Zdeněk Vranovský

20:00

n Výstavy

n Hudba, plesy

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

Pokračující výstavy: Gabriel Vach – poetická keramika (Muzeum berounské keramiky, výstava trvá do 5. ledna), Kouzlo vánočního stromku (Muzeum Českého krasu, výstava trvá do 31. ledna).

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

2.

3.

4.

ČT

SO

NE

6.

PO

8.

název

čas

popis

18:30

Star Wars: Vzestup Skywalkera

USA

155

Ve strhujícím závěru stěžejní Ságy Skywalkerů se zrodí nové legendy a odehraje se konečný boj za svobodu galaxie.

17:30

Ledové království II

USA

120

Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá a zároveň hrozí, že zničí
její ledové království.

20:00

Šťastný nový rok

ČR

90

Film se odehrává v pohádkově zasněžených Vysokých Tatrách, kde se na jednom místě
sejde parta kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci.

PÁ

5.

7.

začátek

ÚT
ST

15:30

Zakleté pírko

ČR

95

Aninka žije na statku se dvěma nafoukanými sestrami, kterým musí sloužit.

17:30

Jumanji: Další level

USA

123

Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby našli Spencera, který záhadně zmizel.

20:00

Star Wars: Vzestup Skywalkera

USA

155

Viz 2. 1.

15:30

Zakleté pírko

ČR

95

Viz 4. 1.

18:30

Šťastný nový rok

ČR

90

Viz 3. 1.

17:30

Portrét dívky v plamenech

FR

120

Talentovaná malířka Marianne dostane zadání odjet do panského domu a namalovat tam
svatební portrét Héloise – mladé dívky z bohaté rodiny.

20:30

Nenávist

USA

95

Producent Sam Raimi nám přináší nový pohled na klasický horor.

17:30

Ledové království II

USA

120

Viz 3. 1.

20:00

Tenkrát podruhé

FR

115

Jakou dobu byste chtěli zažít, kdybyste měli tu možnost?

17:30

Šťastný nový rok

ČR

90

Viz 3. 1.

20:00

Star Wars: Vzestup Skywalkera

USA

155

Viz 2. 1.

www.mesto-beroun.cz
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9.

10.

11.

PÁ

13.

PO

14.

ÚT

17.

18.

ST

SO

20.

PO

21.

ÚT

24.

25.

106

Příběh se odehrává na legendárním kočičím bále, který se odehrává jednou ročně a jedna
vybraná kočka na něm vždy dostane šanci na nový život.

Cats

9:00

Trilobit - Cena diváků

ČR

Projekce favorizovaných filmů, které se na základě hlasování utkají o diváckou cenu! Pásmo od 9:00 do 20:00.

9:00

Trilobit - Cena diváků

ČR

Projekce favorizovaných filmů, které se na základě hlasování utkají o diváckou cenu! Pásmo od 9:00 do 17:30.

20:00

Na nože

USA

130

ST

15:30

Zakleté pírko

ČR

95

Viz 4. 1.

Můj příběh

ČR

90

Mladá talentovaná Elizabeth rezignuje na úspěšnou kariéru baletky kvůli osudové lásce.

17:30

Na nože

20:15

Cats

17:30
20:30

USA

130

Viz 11. 1.

VB/USA

106

Viz 9. 1.

Star Wars: Vzestup Skywalkera

USA

155

Viz 2. 1.

Nenávist

USA

95

Viz 6. 1.

17:30

Jumanji: Další level

USA

123

Viz 4. 1.

20:00

Pod vodou

USA

95

Výzkumný tým provádí pod vodou sondážní vrty, když přijde nečekané a ničivé zemětřesení. Do této chvíle bezpečné prostory laboratoře se stávají smrtelnou pastí.

15:30

Ženská na vrcholu

ČR

102

Trochu svérázná svobodná matka Helena (A. Polívková), odjíždí na popud své tety Ely
(J. Krausová) s nadšeným osmiletým synem Mikulášem strávit advent na horách.

18:30

Richard Jewel

USA

129

Snímek se vrací do roku 1996, kdy se během XXVI. letních olympijských her v Atlantě
podařilo Richardu Jewellovi, zachránit tisíce životů nálezem batohu s výbušninou

17:30

Dolittle

USA

106

Doktor Dolittle samotaří v ústraní svého kdysi velkolepého sídla, obklopený smečkou
zvířecích přátel, s nimiž si rozumí lépe než s lidmi. Jenže…

20:00

Mizerové navždy

USA

120

Když se Marcus (M. Lawrence) pomalu chystá do policejního důchodu, Mike (Will Smith)
je přesvědčený, že bude lovit zločince do konce života.

15:30

Ledové království II

USA

120

Viz 3. 1.

17:30

Mizerové navždy

USA

120

Viz 17. 1.

20:00

Šťastný nový rok

ČR

90

Viz 3. 1.

15:30

Dolittle

USA

106

Viz 17. 1.

18:30

Karel Svoboda: Šťastná léta

ČR

90

Filmový dokument o českém hudebním géniovi - Karlu Svobodovi natočil jeho syn Petr
Klein Svoboda.

17:30

Případ mrtvého nebožtíka

ČR

95

Komedie, která si utahuje z kriminálek, jichž jsou dnes plné televizní obrazovky.

20:00

Pod vodou

USA

95

Viz 15. 1.

17:30

Můj příběh

ČR

90

Viz 12. 1.

20:00

Na nože

USA

130

Viz 11. 1.

17:30

Star Wars: Vzestup Skywalkera

USA

155

Viz 2. 1.

20:30

Richard Jewel

USA

129

Viz 16. 1.

15:30

Špindl 2

ČR

107

Spletitý je život hlavných hrdinek. Kde jinde by se všechny příběhy mohly protnout a vyřešit, než v zasněženém Špindlu?

18:30

Příliš osobní známost

ČR/SLO

107

Natálie je šťastná svobodná třicátnice se skvělou kariérou a dlouholetou nejlepší kamarádkou Simonou, které se právě obrátil život vzhůru nohama.

19:00

Hoffmanovy povídky
(J. Offenbach)

FR

210

Adaptaci tří povídek E.T.A. Hoffmana, okořeněnou Goethovým Faustem, ztvárnil německý
básník jako hrdinský epos líčící milostné aférky.

10:00

Dopoledne s Večerníčkem

ČR

17:30

Mizerové navždy

20:00

Příliš osobní známost

ČT

PÁ

SO

26.

NE

27.

PO

28.

ÚT

29.

ST

30.

ČT

31.

PÁ

Satirická krimi komedie zábavným způsobem ukazuje, jak může dopadnout vyšetřování
záhadného úmrtí, když jsou všichni v blízkosti podezřelí.

18:30

PÁ

NE

23.

VB/USA

18:30

ČT

19.

22.

Potomek emigrantů se po více než čtyřiceti letech chystá s dcerou Marií a ženou Vivien
na velký návrat do Čech.

SO

NE

16.

118

Poslední aristokratka

ČT

12.

15.

ČR

15:30

Pásmo oblíbených večerníčků, ukončené kvízem pro děti o ceny s dramaturgem České
televize Milošem Zvěřinou.

USA

120

Viz 17. 1.

ČR/SLO

107

Viz 23. 1.

15:30

Zakleté pírko

ČR

95

Viz 4. 1.

18:30

Můj příběh

ČR

90

Viz 12. 1.

17:30

Příliš osobní známost

ČR/SLO

107

Viz 23. 1.

20:00

25 km/h

NĚM

116

Po rozdílně zvolených životních cestách se dva bratři, Christian (43) a Georg (45), setkávají na pohřbu svého otce.

ČR

95

Viz 20. 1.

NOR
/ŠVÉ

128

Tragická smrt šéfa OSN Daga Hammarskjölda v roce 1961 zůstává jednou z největších
záhad 20. století.

17:30

Případ mrtvého nebožtíka

20:00

Odložený případ:
Hammarskjöld

17:30

Karel Svoboda: Šťastná léta

20:00

Cats

ČR

90

Viz 19. 1.

VB/USA

106

Viz 9. 1.

18:30

Malé ženy

USA

135

V podání Gerwigové se oblíbený příběh sester Marchových – čtyř mladých žen, z nichž
každá je odhodlaná prožít život podle svého – stává nadčasovým a velice aktuálním.

17:30

Ledové království II

USA

120

Viz 3. 1.

20:00

Richard Jewel

USA

129

Viz 16. 1.

www.mesto-beroun.cz
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Putování za Julesem Vernem

V

Městské galerii bude 15. ledna
zahájena výstava děl Milana
Bauera nazvaná Putování za Jule-

Kulturní tipy

P

ředprodej vstupenek zajišťuje Městské informační
centrum. Vzhledem k uzávěrce
mohou být již některé koncerty
a představení vyprodané. Pokud
chcete být informováni o nejnovějších akcích MKC, předprodeji
vstupenek a novinkách Městského
informačního centra, zašlete svůj
e-mail na mic@mkcberoun.cz.

n 6. 2. Válka Roseových; divadlo;
KD Plzeňka; 19:00
n 6. 3. Pekař & Jakub Děkan
Band – Vamos tour; koncert; KD
Plzeňka; 19:00
n 23. 4. Drahá legrace; divadlo;
KD Plzeňka; 19:00
n TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ - 2. 2.
– 5. 4. 2020 - vždy v neděli v KD Plzeňka; začátečníci 17:30; pokročilí
19:30, hlásit se mohou pouze páry!
Cena za pár 3 000 Kč. n

sem Vernem. Absolvent Střední
uměleckoprůmyslové školy v Bechyni u prof. Podmolka se předurčené dráze keramika nikdy
vážněji nevěnoval. Políbila ho
múza grafiky - grafické znalosti
mu poskytla soukromá studijní
setkání s pražským výtvarníkem
Spytimírem Bursíkem. Bauerův
styl grafického zpracování jeho
oblíbených témat - technických,
z dnešního pohledu pradávných
historických námětů, zaujal brzy
odbornou i laickou veřejnost.
Grafické listy Milana Bauera vznikají v poslední době převážně
technikou klasického čárového
leptu. Jeho dílo si v berounské
galerii můžete prohlédnout až
do 21. února. (ts) n

Karel Zakar
nechá nahlédnout
do své duše

D

ržitel řady fotografických
cen a berounský rodák
Karel Zakar se vrací do galerie
Holandského domu, kde loni
v lednu úspěšně proběhla jeho
výstava Johanka z (p)Arku. Jak
sám přiznává, po mnoha výstavách v České republice i zahraničí je mu tato komorní galerie
velmi blízká a rád se do ní vrací,
tentokrát s výstavou I/LUSTRACE
DOBY. Prostřednictvím fotografií
doplněných o úryvky básní dává
fotograf nahlédnout do své duše
- duše obyčejného člověka, kterému život na poloviny rozdělily
dva různé společenské režimy.
Jako vždy ovládá diváka emocemi
a klade mu otázky, na které se
jen velmi těžko hledají odpovědi.
Výstava bude zahájena 6. ledna
v 18:00, úvodního slova se ujme
Milan Fara. Výstava potrvá do soboty 25. ledna. (aš) n

Městský bál v duchu muzikálu
Městský bál bude výjimečný nejen dnem konání! 29. 2. 2020
od:20:00 se můžete těšit nejen na večer v muzikálovém duchu,
ale také na hosta Josefa Laufera a na vše další, co ke správnému
bálu patří! Vstupenky zakoupíte v informačním centru nebo přes
webticket.cz. Kostýmy vítány.
Generálním partnerem je společnost
Altoa s. r. o. n
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Na mistrovství světa opět
nechyběli tanečníci z R.A.K.

V

listopadu probíhalo v německé Riese Mistrovství světa v Show Dance
formacích, kde nás za TC R.A.K. a také za Českou republiku reprezentovaly dvě taneční skupiny. V dětské věkové kategorii jsme se představili
s choreografií Coffee break, se kterou se tanečníci umístili na krásném
8. místě z celkového počtu 25 skupin. Za juniorskou věkovou kategorii
nás reprezentovali tanečníci s choreografií The smell of wood, se kterou
obsadili krásné 7. místo z celkového počtu 27 skupin.
Na konci listopadu následovala soutěž v Chomutově spadající do podzimní tour Czech dance masters, která již však byla ve stylu disco dance.
Úspěch zde slavila Tereza Torová, která již obsadila titul dvojnásobné Mistryně České republiky v juniorské kategorii Disco Dance freestyle. O další úspěch naší školy se postaral Michal Krejčí, který se taktéž stal Mistrem České republiky v juniorské kategorii Disco Dance freestyle. (as) n

Bonbon přivítá rok 2020 barevným koktejlem

P

ěvecký sbor Bonbon pořádá již řadu let novoroční
koncert v modlitebně Církve československé husitské.
V tomto roce jsme si dali
za cíl spojit v programu novoročního koncertu písně očekávané a písně neobvyklé.  A tak
jsme vymysleli novoroční koktejl složený z českých vánočních písní a tzv. „černé muziky.“
K tomu jsme si pozvali našeho
amerického kamaráda, jazzového a gospelového zpěváka Lee
Andrew Davisona.   Lee Andrew
zazpívá písně, se kterými vyrůs-

tal v jeho rodné Oklahomě. Se
sborem Bonbon absolvoval Lee
Andrew v Berouně již řadu vystoupení. Pro členy sboru je to
vždy velký svátek a inspirace,
neboť jeho autentické pojetí gospelů a spirituálů vždy sbor „nakazí“ tou správnou gospelovou
náladou.
Tento
nevšední
zážitek,
za klavírního doprovodu Radima
Linharta, vás čeká 1. ledna 2020
v 15:00 v domě náboženské obce
Církve československé husitské
v Berouně na Husově náměstí
43/30. n

Co se stalo před třiceti lety aneb Jak slavila
pád totality SOŠ a SOU v Berouně

L

istopad 1989 je datum, které
si celá Evropa spojuje s pádem
komunismu. Polsko, Maďarsko,
Berlín, Československo. Hliněné
nohy totalitních režimů se začaly
sesouvat.
V naší škole si několik studentů uvědomilo, jak potřebné je
zrekapitulovat si ty chladné listopadové dny na Albertově, Národní
třídě, Václavském náměstí a Letné.
Jak potřebné je nezapomenout
na demokracii, která tenkrát byla
jen křehkým snem. Sešli jsme se
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v berounském kině, které praskalo
ve švech, studenti a učitelé zaplnili každé místečko, dokonce seděli
i na schodech.
Pořadem provázely Veronika
Lovětínská a Karolína Martínková,
které naprosto překvapily svou bezprostředností a s hlavním hostem
– hercem Tomášem Hanákem vytvořily neodolatelné moderátorské trio.
Pásmo plné vzpomínek, vyprávění, autentických záběrů a humoru a především fantastická
Modlitba pro Martu, kterou skvěle
zazpívala Karolína, strhly celý sál.
Fotografie připomínaly události
dávné a přece tak blízké. Světla mobilů zářila ztemnělým sálem a při
závěrečné hymně zaznělo zvonění
klíčů zcela spontánně.
Bylo to milé, překvapující, spontánní a nadějné. Nadějné, protože
studenti pochopili, o co šlo jejich
vrstevníkům před třiceti lety. A  co
teď musí udělat oni sami. Převzít
štafetu a chránit demokracii, která
je stejně křehká jako před třiceti
lety. Renata Slomková n

Cesta vesmírem skončila
V
rámci Dne pro dětskou knihu
se konalo slavnostní vyhlášení
celoroční čtenářské soutěže s názvem Cesta vesmírem. Soutěžilo
se od března do listopadu. Děti
měly za úkol navštívit deset planet
a přečíst alespoň jednu knihu tematicky k planetě patřící. Do soutěže se přihlásilo celkem 60 čtenářů z hlavní budovy i pobočky
Městské knihovny, do úspěšného

konce však došlo jen 27 dětí, které zvládly systematicky pracovat
po celý rok. Každý účastník získal
pamětní placku, svůj čtenářský
pas a tolik galaktických asterů,
kolik měl přečtených knih. Za galaktické astery mohly nakoupit
krásné dárečky a drobnůstky. Tři
nejlepší soutěžící z každého oddělení navíc byli obdarováni cenami
z planetária v Praze. (ls) n

Stranou zve na další příjemný večer

S

tranou, z. s. a MKC Beroun
zvou na lednový hudebněliterární večer s písničkářem Petrem Linhartem a kytaristou Josefem Štěpánkem. Písničkář žánru
landscape folk, poutník, zakladatel a člen kapely Majerovy brzdné
tabulky a kytarista kultovní kapely Čp. 8 Petr Linhart zahraje spolu
s hudebníkem a kytaristou Josefem Štěpánkem (Radůza, Lucie

Bílá, Vladimír Mišík, Michal Horáček) ve čtvrtek 30. ledna od 17:30
v Klubové scéně KD Plzeňka. Večer uvádí Lenka a Peter Kuharovi.
Vstupné je zdarma. (lkd) n

Posedíme, pocvičíme…

P

ondělní odpoledne jsou v Kulturním domě Plzeňka věnovány cvičení seniorů. Marcela Bergerová zde od 14:00 vede pravidelné kurzy Posedíme,
pocvičíme, kulturou se osvěžíme. A nutno dodat, že zájem o tuto sportovně
– společenskou aktivitu je mezi berounskými seniory velký. Nejenže si protáhnou tělo, ale ještě se dozví o nejbližších kulturních akcích, které se ve městě
konají. A bát se nemusí ani focení, jak dokazuje fotografie. „Zachování GDPR
nebo chcete–li anonymity cvičenců je zajištěno,“ dodává s úsměvem Marcela
Bergerová a srdečně zve na lekce, které v roce 2020 začínají 6. ledna. n
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Berounská medailová žeň
na MČR v letním biatlonu

B

Cenný bronz Jungmannovy ZŠ z Mělníku

B

ronzovou medaili v krajském finále florbalového turnaje škol vybojoval 21. listopadu v Mělníku výběr žáků 4. a 5. tříd Jungmannovy
ZŠ. Kluci a holky pod vedením Martiny Mazancové podali bojovné výkony
a přivezli si do své školy krásný pohár. (rd) n

Tritonu uniklo prvenství o vlásek

V

listopadu se konalo poslední
kolo mezinárodní ligy v podvodním ragby (UWR), tentokrát
pořádané v pražském Suchdole
s názvem Turnaj 17. listopadu. Tým
potápěčů z berounského Tritonu
oslabený o dva hráče ze základní

Běžecký úspěch

Ž

ákyně Jungmannovy ZŠ v Berouně Lucie Nejedlá zvítězila
v letošním ročníku Brdského běžeckého poháru v kategorii Dívky
2006-2007. Brdský pohár je celoroční soutěž osmnácti jednotlivých
běžeckých závodů. Atletka Lokomotivy Beroun zvítězila i přes zranění, díky kterému musela několik
závodů vynechat. (nl) n

šestky se hned na začátku potkal
pod vodou s týmem KSP Labe, který
si do svého středu přizval tři posily
z brněnského týmu, a na hře to bylo
opravdu znát. V základní hrací době
skončilo skóre nerozhodně, a tak se
rozhodovalo v penaltovém rozstřelu, který rozhodli hráči z Berouna
ve třetím kole ve svůj prospěch.
Další zápas nastoupil Triton
proti hráčům z Vídně, která se hned
na začátku ujala vedení a po celý
zápas se jim i přes velkou snahu
berounských podvodních ragbistů
podařilo udržet vedení. Zápas nakonec skončil těsně 2:3.
Tento turnaj ještě Triton nastoupil proti jednomu zahraničnímu
týmu a to STC Graz, který přijel
do Prahy v plném počtu. Ale hráči
z Berouna se nenechali zaskočit
a vyhráli 2:1.
Poslední soupeř toho dne byl
jako tradičně úřadující mistr z Budějovic. Po soustředěné hře ze strany Tritonu dokázali berounští hráči
skórovat před koncem poločasu
1:0 a tento výsledek udrželi i přes
velký tlak soupeře v druhé půli až
do konce.
Triton Beroun tak nakonec sezóny dokázal obhájit druhé místo,
jak na turnaji, tak i v celkovém
hodnocení ligy. Škoda těsné prohry s Vídní, která jim zavřela bránu
k titulu. I tak ale mohou být spokojeni za vyrovnanou hru s výbornými
výsledky, kterou v lize UWR po celý
rok předváděli. (db) n

erounský klub letního biatlonu zakončil závodní sezónu 2019 velmi úspěšně, ve třech
závodech, které byly součástí
letošního Mistrovství ČR, získal
hned 7 medailí. Nejúspěšnější
byla dlouholetá opora klubu Eva
Štěpánková, která vybojovala cenný kov v každém závodě (stříbro
v Závodu s hromadným startem
a Supersprintu, bronz ve Sprintu).
Dvě medaile získala Ladislava Vlčková (stříbro v Závodu s hromadným startem a bronz ve Sprintu)
a bronz v Supersprintu vybojovali
manželé Lenka a Jan Bečvářovi.
Motivace k tréninku do další zá-

vodní sezóny proto nechybí a celý
klub je velmi rád, že může dál
trénovat na znovu otevřené a zrekonstruované berounské střelnici
na Závodí. (lb) n

Druhé kolo Berounské vzduchovky

V

neděli 8. prosince proběhlo za podpory města Beroun druhé kolo
Berounské vzduchovky. V tělocvičně 2. ZŠ a MŠ si poměřilo své střelecké schopnosti asi
40 střelců od malých dětí po jejich
rodiče. Střílelo se ze
vzduchovek s rovnými mířidly a jeden
tatínek dosáhl 95
bodů, což je velmi
pěkný
výsledek.
Účastnící soutěže si
mohli vyzkoušet i laserové zbraně pro
target sprint. (ph) n

Plavci TJ Lokomotivy Beroun
přivezli třicet devět medailí

V

ýprava plavců Lokomotivy vyjela na konci listopadu porovnat
své síly na Zimní přebor Středočeského kraje žactva na Kladno s 16
oddíly ze Středočeského kraje. Berounský plavecký oddíl reprezentovali plavci trenérek Anety a Simony
Pokorné. A  že berounské plavání
patří mezi špičku, dokázali plavci
hned několikrát. Ze závodů si totiž
odvezli úctyhodných 39 medailí.
Někteří z účastníků si sice na vytoužený kov nesáhli, ale zato zdolávali
své osobní rekordy. Celkové výsledky najdete na webových stránkách
města v záložce Aktuálně ze sportu.
(LoBe) n
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