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Nejvyšší soud rozhodl:

Vyklizení dvou částí dvou pozemků
pod skládkou Lištice se odkládá

N

ejvyšší soud České republiky
rozhodl o odkladu vykonatelnosti rozsudku Krajského soudu
v Praze o vyklizení částí dvou pozemků pod skládkou Lištice, které
patří Květoslavu Šebelovi.
O vyklizení cca 1600 metrů
čtverečních zmíněných pozemků
rozhodl Okresní soud v Berouně dne 19. 12. 2014 a tuto část
rozsudku potvrdil Krajský soud
v Praze dne 28. 6. 2016. Město Beroun tak do dvou let od obdržení
rozsudku mělo uvedené pozemky
vyklidit. Proti tomu podalo v zastoupení právního zástupce dovolání a v červnu letošního roku
navrhlo Nejvyššímu soudu ČR
odložit vykonatelnost napadeného
rozhodnutí.
Nejvyšší soud ČR shledal, že
jsou splněny předpoklady pro odložení vyklizení části skládky Lištice

a rozhodl, že vyklizení částí pozemků se odkládá do doby nabytí
právní moci rozhodnutí o dovolání
podané městem Beroun.
Město Beroun se po celé dva
roky od vynesení rozsudku Krajským soudem v Praze snažilo vyřešit
všechny legislativní kroky pro vyklizení skládky. Bohužel tyto kroky
a realizaci vyklizení nebylo možné
do stanovené dvouleté lhůty stihnout. I podle závěrů EIA je nutné
ještě dopracovat některé body, které jsou nezbytně nutné pro vydání
územní rozhodnutí na vyklizení
části skládky. „Město Beroun bude
po dohodě se svým právním zástupcem konzultovat další postup tak,
abychom se ve všech bodech chovali jako řádný hospodář a i nadále
vynakládali pouze nezbytně nutné
prostředky,“ konstatoval místostarosta Michal Mišina. n

Kuba a Matěj slaví narozeniny

TRILOBIT 2019 nově udělí také diváckou cenu
n Které filmové počiny letošního
roku jsou ty nejhodnotnější? Na to
odpoví další pokračování audiovizuálních cen TRILOBIT 2019, které
budou slavnostně vyhlášeny v neděli 20. ledna
2019 v Kulturním domě
Plzeňka a počtvrté přenášeny živě Českou televizí
na programu ČT art.
Ceny TRILOBIT 2019
jako tradičně udělí Český filmový a televizní svaz FITES
ve spolupráci s městem Beroun
a Městským kulturním centrem
Beroun. O tom, kdo si odnese křišťálovou plastiku z nižborské sklárny Rückl Crystal i letos rozhodnou
dvě poroty: osmičlenná odborná
porota tvořená filmovými či televizními tvůrci a znalci a sedmičlenná dětská porota složená z vybraných žáků berounské ZUŠ Václava
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Talicha, kteří studují i na různých
jiných školách v Berouně.
Občané a návštěvníci Berouna se ještě před samotným večerem budou moci jako
každoročně navnadit
během doprovodného
programu v městském
kině. Oblíbené Dopoledne s Večerníčkem
potěší nejmladší diváky
a ti dospělí si přijdou
na své při projekci filmů, „o kterých mluví porota jako o žhavých
kandidátech na ocenění“. Poprvé
se ovšem budou diváci na výsledcích cen TRILOBIT 2019 aktivně
podílet a hlasovat o udělení nestatutární divácké ceny Berounský
Klepáček. Na základě hlasování
5. a 6. ledna vyberou ten nejlepší
z filmů, které mohou zhlédnout
v městském kině. n

P

řijďte v neděli 13. ledna společně s námi popřát berounským medvědům Kubovi a Matějovi k jejich 19. narozeninám.
Oslava začíná ve 13:00 u medvědária a sladká pozornost je připravená nejen pro oslavence, ale

i pro malé gratulanty. Chlupáči,
kteří se proslavili ve Večerníčku
Václava Chaloupka, se stali neodmyslitelnou součástí města.
Do medvědária na Městské hoře
míří téměř každý návštěvník města. Více na str. 9. n

n Medvědům jezdí pravidelně přát i režisér Václav Chaloupek. n
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Stavba nového pavilonu
v ZŠ pokračuje podle plánu
Žáci by v nových učebnách měli zasednout už v září

S

n Nově opravená zeď Římskokatolické farnosti v Berouně se stala cílem
řádění sprejerů. n

Za dopadení sprejerů
nabízí město odměnu
S

prejeři opět řádili v ulicích
Berouna. Tentokrát si vybrali
nově opravnou zeď fary v sousedství kostela sv. Jakuba. Před
problémem sprejerství ale město
Beroun nezavírá oči, naopak se
ho snaží aktivně řešit.
A s žádostí o pomoc se obrátilo i na veřejnost, kterou zároveň
motivuje finanční odměnou. Rada
města již v roce 2016 vyzvala občany, aby případy vandalismu
včetně tvorby graffiti neprodleně
hlásili Městské policii Beroun
nebo na Policii ČR. V případě, že
informace oznamovatele povede
až k potrestání pachatele, je město připraveno oznamovateli poděkovat formou vyplacení finanční
odměny ve výši 15 000 Kč.
Město se rozhodlo bojovat
proti graffiti tvorbě kromě jiných
opatření i tím, že v průběhu roku
2017 započalo s odstraňováním
graffiti tvorby na objektech v majetku města. Letos projekt pokračuje odstraněním graffiti z objektů, které nejsou v majetku města.
Rada města už schválila čtyři žádosti soukromých majitelů. Na odstranění graffiti z těchto objektů
se město Beroun bude finančně

Žádosti o dotace
n Nezapomeňte včas zažádat
o sportovní dotace. Žádosti o dotace na celoroční činnost musí být
podány v termínu od 15. ledna
do 31. ledna 2019 do 16:00. Žádosti o dotace na významné sportovní akce a dotace na zájmovou
činnost zasílejte také do 31. ledna
do 16:00. Více informací najdete
na webových stránkách www.mesto-beroun.cz, kde v záložce Dotace
najdete i formuláře ke stažení. n
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podílet. Mezi žadateli je například
i Muzeum Českého krasu.
„Zároveň vytipováváme plochy, které by mohli sprejeři beztrestně využívat. I to je jeden
z kroků, jak zamezit sprejerství
v ulicích města,“ upozornil místostarosta Michal Mišina. n

tavba nového pavilonu v 2. základní a mateřské škole Preislerova pokračuje podle plánu. Přístavba, která začala v polovině června,
nabídne sedm nových odborných
učeben. Škola se v současné době
potýká s jejich nedostatkem, který
nastává především při tzv. půlených hodinách například při
výuce cizích jazyků. A kdy do nových učeben poprvé usednou

žáci? „Pokud bude vše pokračovat
podle plánu, měla by být stavba
dokončena v červenci, o prázdninách by se učebny vybavily
a v září při zahájení školního roku
by mohl být provoz nového pavilonu zahájen,“ uvedl místostarosta
Michal Mišina. Na stavbu zmíněného pavilonu se Berounu podařilo získat dotaci z ministerstva
pro místní rozvoj. n

n Stavbu nového pavilonu představil redaktorce TV Praha místostarosta Michal Mišina. n

Ředitelé základních a mateřských škol představili své plány

M

ístostarosta Dušan Tomčo
má ve své gesci mimo jiné
i školství. Jako bývalý pedagog
má k této oblasti velmi blízko.
Po nástupu do své funkce zahájil
návštěvy berounských mateřských
a základních škol, kde s řediteli diskutoval o současné situaci
a spolupráci s městem, o stavu
budov a také o nejbližších plánech
a vizích. Například při návštěvě ZŠ
Komenského na Závodí hovořili
s ředitelkou Hanou Kozohorskou
mimo jiné o přístavbě, která byla
zahájena v loňském roce. S  ředitelem 3. ZŠ na Wagnerově náměstí
Antonínem Leopoldem probírali
například studii nové tělocvičny.
Nedostatečné prostory pro výuku
tělocviku řešili také na Jungman-

nově základní škole s ředitelem
Ivanem Součkem. Jednali ale také

o využití prostranství směrem
k Městské hoře. n

n Na Jungmannově základní škole navštívil místostarosta Dušan Tomčo i místní dílny. Školou ho prováděl ředitel Ivan Soušek se svou zástupkyní Evou Chlumskou, která je zároveň radní. n

Starostka s obyvateli Hostimi debatovala o vodovodu

S

tarostka Soňa Chalupová se
v prosinci setkala s obyvateli městské části Hostim a s členy
místního osadního výboru. Hostimští se zajímali především o výstavbu vodovodu a kanalizace.
Soňa Chalupová všem přítomným
popsala další kroky, které město
v této záležitosti bude podnikat.
Prvním z nich je průzkumný vrt,
který by se měl realizovat v roce
2019. n
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n Návrh řešení dolní části Havlíčkovy ulice. Lokalita by měla v budoucnu nabídnout více laviček. n

Veřejná prostranství v městské památkové zóně
nabídnou více relaxačních ploch
P

ředstavujeme zpracovanou územní studii vybraných veřejných prostranství v městské památkové zóně. Konkrétně se jedná o Husovo náměstí, Palackého ulici a dolní část Havlíčkovy ulice. Úpravy jsou navrženy tak, aby mimo jiné přispěly ke zhodnocení
veřejného prostoru a ke zvýšení dosavadního komfortu a atraktivity městské památkové zóny Beroun.
Husovo náměstí
Podstavec pomníku padlým
– studie navrhuje „zpřístupnění“
této dominanty a s ohledem na jeho
pietní funkci volí prvky, které z nevyužívaného podstavce vytvoří zajímavý doplněk městského mobiliáře.
Základním krokem je vyřezání přerostlých křovin. Dalším krokem je
úprava druhého stupně podstavce
na sedací sokl. Poslední úpravou
je proměna plochy mezi druhým
stupněm a sochou na hustý pěstěný

části náměstí – studie navrhuje
zmenšení travnaté plochy, zejména
její šířky, aby pochozí plocha podél
jejích delších stran nebyla zúžena
na úzké koridory. Travnatá plocha je
dále rozdělena na dvě části umožňující snadnější průchod.
Nová pěší propojení - v důležitých pěších trasách jsou navrženy
nová propojení ploch pro pěší, což
na několika místech vyvolá přerušení souvislé řady parkovacích
míst. Zejména se jedná o návaznosn Další relaxační zóna je umístěna v horní části Husova náměstí. n

n Sokl kolem sochy Na Husově náměstí bude vybízet k odpočinku. n

trávník, který umožní pobyt na této
zvýšené ploše.
Sokl kolem ostrůvku se stromy u kašny – tvar by se měl změnit
na pravidelný obdélník a je navržen
s ohledem na stávající kořenový
systém stromů a pozici poklopu
šachty. Na straně ke kostelu je sokl
zvýšen do výšky umožňující sezení.
Několik malých sedacích křesílek je
umístěno přímo do plochy trávníku
pod stromy. V kamenném bloku
je též vyhloubena vana s výtokem
pítka. Telefonní budka, poštovní
schránka a tabule s mapou jsou
přemístěny na jižní stranu plochy
k parkovacím místům.
Travnatá plocha ve východní

www.mesto-beroun.cz

ti na přístupové cesty do náměstí
od Plzeňské brány a z průchodů
na podélných stranách náměstí.
Dále je navrženo zvětšení nedostatečné šířky chodníků (zejména
na severní straně) na úkor průjezdné šířky vozovky. Šířka vozovky by se
tak zmenšila na normové hodnoty
na všech místech, kde to podmínky
dovolují.
Dolní část Havlíčkovy ulice
Jako kompoziční a funkční osa
je zvýrazněna pěší cesta od branky
k Husovu náměstí. Jižní vstup do území skrz hradby je zvýrazněn ocelovým prvkem, který současný vstup
mění na bránu. Plocha východně

od hlavní cesty je tvořena pobytovým
trávníkem na zvýšené úrovni a plošným záhonem s kvetoucími trvalkami. Plocha je ohraničena sedacím soklem z dřevěných latí. Pod stromem
republiky je navržena plošná lavice
z dřevěných latí ve tvaru hranic původní Československé republiky.
Západní část náměstíčka je navržena jako mlatová plocha s pravidelnou výsadbou platanů vytvářejících
souvislý stín v letních měsících. Pod
platany je umístěno i malé městské
hřiště pro děti. V jižní části je navržena cesta vedoucí do Hornohradební
ulice, opět lemována sedacími sokly
z latí. Před branou v pomyslném těžišti volné plochy je počítáno se sérií
zemních vodotrysků zpříjemňujících
prostředí zejména v horkých dnech.
Palackého ulice
Studie navrhuje drobné úpravy,
které vzhled ulice přiblíží jejímu
významu pěší zóny. Lavičky s opěrkami jsou umístěny podél fasád

domů v místech mimo vstupy a výlohy. Uprostřed ulice jsou umístěna
pouze drobná křesílka v menších
skupinách. Zúží se také pruh pro
automobily na jižní straně a vozovka
se nahradí hladší kamennou kostkou. Dopravní režim v Palackého
ulici zůstává jako pěší zóna. Stavební úpravy pouze více reflektují tento
dopravní režim.

n Palackého ulice si ponechá ráz pěší
zóny. n
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Územní studie Hvězda
řeší hlavní prostranství
i přilehlé lokality
P

rostranství v okolí bývalého kulturního domu Hvězda je jedno
z míst, které již řadu let volá po modernizaci. Proto byla v minulosti
zadáno zpracování studie na řešení úprav stávající plochy. Navržené řešení by mělo posílit pocit sounáležitosti obyvatel s daným místem. Tyto
návrhy budou zpracovány do dalších stupňů projektové dokumentace.
Náměstí Hvězda
Vzhledem k velkým terénním
rozdílům a stávajícímu výškovému členění na několik úrovní bylo
prvním úkolem zajištění bezbariérové průchodnosti územím a větší
přehlednost prostoru. Tento stav
je umocněn terénními úpravami,
které jednoznačněji určí jednotlivé úrovně teras s různou náplní,
vzhledem a atmosférou. Jednotlivé
úrovně teras jsou propojeny rampami, schodišti, pobytovými stupni, ale i opěrnými zídkami.
Ve spodní části je na novém
místě obnovena vodní plocha se za-

Švermova ulice
Studie zachovává osu komunikace, zužuje vozovku na 5,5m
a vytváří maximální počet kolmých
parkovacích míst na obou stranách ulice. Tato parkovací místa
člení ostrůvky se vzrostlými stromy a stříhanými keři. Doplňuje
chodníky v místech vyšlapaných
pěšin, navrhuje pohodlné přechody přes komunikace. Parkoviště
v zatáčce Švermovy ulice se mírně
zvětšuje. Nová parkovací místa lze
též umístit do místa opěrné zídky
pod budovami občanské vybavenosti v ulici Ve svahu.

n Studie má přispět ke zvýšení dosavadního komfortu a atraktivity obvodního centra Velkého Sídliště.

n Návrh počítá s terasovitým členěním. V jedné části budou použity vodní
prvky.

n Současný stav prostranství u Hvězdy.

chovanou plastikou. Vodní plocha
je doplněna vodotrysky. Další čtyři
vodotrysky jsou umístěny v dlažbě
na terase o úroveň výše. Vyvýšené
terasy kolem amfiteátru jsou doplněny několika řadami stromů.
Na západní straně je vysazen sakurový háj v mlatové ploše.
Plocha náměstí je dlážděna velkoformátovými betonovými deskami,
čímž se odlišuje od okolních ulic dlážděných maloformátovými dlaždicemi. Velké plochy na náměstí jsou tvořeny propustnou mlatovou plochou
a menší části zatravněnými stupni.
Ve spodní části náměstí u třídy Míru
jsou vytvořeny zasakovací plochy pokryté trvalkami a travinami.
Kromě průběžných lavic z dřevěných latí je náměstí doplněno
o velké množství typových laviček
s opěráky i malých křesílek umístěných do shluků.
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Jsou vyčleněna místa pro umístění sady kontejnerů na směsný
i tříděný odpad. Sada kontejnerů
je vždy obehnána lehkým paravánem z dřevěných latí na ocelové
konstrukci.
Parčík u třídy Míru
Zelené plochy u zastávky MHD
na křižovatce Švermovy a třídy Míru
studie navrhuje přeměnit v parčík
doplněním mlatových cest v místě
vyšlapaných pěšin, dosázením stromů, umístěním laviček, stříhaného
živého plotu vizuálně oddělujícího
třídu Míru. Do plochy studie navrhuje umístit dětské hřiště ohraničené plůtkem s živým plotem. Podél
panelových domů je vymezen šestimetrový široký pruh pro případné
zřízení předzahrádek, které mohou
sloužit jako soukromé terasy přízemních bytů v domě. n

n Na spodní opěrné zídce obrácené do třídy Míru je nápis HVĚZDA, označující
místo se zvláštním významem.

n Nové řešení nabízí více odpočinkových ploch.
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Rekonstrukce koupaliště se plánuje na září
V

roce 2019 by měla být zahájena rekonstrukce venkovního koupaliště na Velkém sídlišti.
Oproti původnímu záměru chce
město posunout zahájení stavby
na 1. září tak, aby práce nepřerušily ani jednu sezónu na koupališti. „Stavební práce by se daly
časově zvládnout tak, aby byly
hotovy do června, a zrekonstruované koupaliště se mohlo v létě

2020 otevřít,“ uvedl místostarosta Michal Mišina.
V současné době je hotová dokumentace a město podalo žádost
o stavební povolení.
Rekonstrukce koupaliště zapadá do koncepce revitalizace
Velkého sídliště včetně prostoru
před Hvězdou a vzniku nového parku Homolka. Vzhledem
k tomu, že jde o velmi nákladnou

akci, vedení města ji rozdělilo
na několik etap.
„Proti původnímu návrhu dojde k jedné podstatné změně. Bazén nyní nemá vhodnou technologii. Přesunutím dětského bazénu
k velkému se celý prostor sjednotí
a bazénový komplex bude napojen
na jednu technologii,“ vysvětlil Michal Mišina.
První etapa počítá také s přípra-

vou na tobogan, jehož výstavba je
součástí další etapy. Modernizace
stávajícího zázemí přijde na řadu
až v rámci třetí etapy. Během ní
dojde také k výstavbě relaxačního
centra a střecha bude využitá pro
slunění.
Po ukončení rekonstrukce by
provoz letního koupaliště měla
zajišťovat firma Berounská sportovní. n
1 plavecká část
2 houpací záliv
3 proudový kanál
4 vodní stěna
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hl. 1,60

hl. 1,20

5 šplhací síť

9 vodní číše
stanoviště
plavčíka

11

10 masážní trysky

10

hl. 1,20

brouzdaliště

18

19

22

hl. 0,30

hl. 0,25

hl. 0,10

17

hl. 0,15

PLOCHA 57m

16

4

2

9

8

12 masážní lehátka

5

13 masážní pololehátka

7

14 masážní lavice

6

15 vodní dělo

20 21

brodítko

11 chrlič

hl. 1,20

hl. 1,60

hl. 1,10

12

13

14

16 vodní ježek
17 tuleň

15

18 fontánka
19 skluzavka
20 vodní zvon
21 vodní dělo
22 had
23 původní bazén
KoM

Kamery pomohly
při dopadení výtržníků
n Městské policie
se podařilo dopadnout sprejery.
Strážníci na konci
minulého roku přijali dvě oznámení,
že v ulicích Berouna řádí sprejeři.
V obou případech se hlídkám podařilo výtržníky chytit. V současné
době celou věc řeší Policie ČR. Pachatelé nyní čelí podezření z trestného činu sprejerství.
n Kamerový systém opět pomohl
městské policii. V ranních hodinách
totiž strážník na monitoru zpozoroval
skupinku mladých lidí, kteří začali
dělat výtržnosti. Převraceli například
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odpadkové koše a lámali větve. Ačkoli se jeden z mladistvých, který byl
strážníky zajištěn, k činu nepřiznal,
vše je uchováno na záznamu z kamer.
V současné době je případ řešen jako
přestupek. Po vyčíslení škod ale může
být překvalifikován i jako trestný čin.
n Zanechávat věci v autě, které
navíc není uzamčené, se skutečně
nevyplácí. Přesvědčila se o tom jedna z trhovkyň, která oznámila, že jí
někdo z vozidla odcizil věci. I když
byla v blízkosti auta, pachateli to
nezabránilo ukrást z vozu věci. Tentokrát byl zloděj dopaden. Chytili
ho samotní trhovci, kteří zavolali
městskou policii. n

Jan Papež má novou pamětní desku

n Pamětní deska věnovaná prezidentovi České protipovodňové asociace Janu
Papežovi, je zpět na svém místě. Začátkem prosince neznámý pachatel odcizil
z kamene u lávky pro pěší přes řeku Berounku mosaznou desku s gravírovaným
věnováním tomuto dlouholetému spolupracovníkovi města v oblasti protipovodňové ochrany, který v březnu 2017 náhle zemřel. Nová deska je vyrobena
z plastu a má povrchovou úpravu v barvě kovu. Snad i vzhledem k použitému
materiálu vydrží na svém místě podstatně delší dobu než ta mosazná. n

5

Klidné svátky v rodinném kruhu a s přáteli, ale také hodně zdraví a elánu
do příštího roku popřáli občanům při zahájení berounského adventu starostka
Soňa Chalupová a místostarostové Michal Mišina a Dušan Tomčo.

Největším lákadlem první adventní neděle nebylo jen slavnostní rozsvícení stromu, ale i vystoupení souboru Rainbow gospel choir.

Jak zabavit ratolesti, kteří jsou čekáním na Ježíška celí netrpěliví? Třeba na kolotoči. Ten se
již druhým rokem stal příjemným doplňkem
vánoční tržnice, který přivítaly hlavně rodiny
s malými dětmi.

Ohlédnutí
za berounským adventem
Novinkou letošního berounského adventu
byla Ježíškova kancelář, kde si děti mohly napsat nebo namalovat přání.

Školáci, ale i široká veřejnost si mohli až do 1. ledna užít umělé kluziště. „Je to
bezvadná zábava, chodíme sem pravidelně každé Vánoce a stal se z toho takový
náš rodinný rituál,“ chválila nápad s kluzištěm rodina z Berouna.

Dalším zpestřením adventního času se už podruhé stal koutek se zvířátky. Ovce,
koza a poník, které mohli u vánočního stromu lidé obdivovat, ale i krmit, pocházejí z farmy ze sousedního Hýskova.

Svařené víno, trdelník, klobásky, ale také jmelí, purpura, františek, ozdoby nebo
keramické zboží. V dřevěných stáncích si návštěvníci vánočních trhů měli opět
z čeho vybírat.

Berounský vyřezávaný betlém, jehož autorem je Jan Viktora, se tentokrát rozrostl o postavu holčičky a chlapečka. Nyní mohli diváci obdivovat už 23 postaviček
a zvířátek. Betlém měl na berounském náměstí premiéru v roce 2006.

www.mesto-beroun.cz
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Parkovací karty
v roce 2019

Jubilea v lednu

P

arkovací karty pro rok 2019
budou vydávány jako v minulých letech v budově Policie ČR,
v Tyršově ulici v Berouně.
O parkovací karty pro rok
2019 lze žádat od 2. ledna v následujících úředních hodinách:
Úřední hodiny:
Po 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Út 7:00 - 11:00 11:30 - 15:00
St 8:00 - 12:00 13:00 - 17.00
Čt 7:00 - 11:00 11:30 - 15:00
Pá zavřeno
Pokud byla v roce 2018 vydána žadateli parkovací karta, při
vystavení nové karty na rok 2019
prosíme starou vrátit. n

Kam se stromečkem?
n Svoz vánočních stromků začal již
27. prosince. Odstrojené stromky
zanechte u kontejnerových stání, odkud je pracovníci společnosti AVE.CZ
budou průběžně odvážet. n

Zaměstnanci úřadu podpořili Dobromysl

Z

aměstnanci městského úřadu zavedli novou tradici. Na vánočním
večírku se rozhodli vybrat peníze a podpořit jednu z místních neziskových organizací, tentokrát Dobromysl pečující o lidi s hendikepem. Vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit Simona Boldi předala šek
na 2 507 korun ředitelce Dobromysli Kateřině Dvořákové. Zaměstnanci
úřadu tímto přejí Dobromysli, jejím pracovníkům i klientům, úspěšný
rok 2019. n

Cena vody se změní o inflaci

V

příštím roce se očekává razantní zdražení energií a chemikálií. Rovněž rostou náklady na mzdy,
což prodražuje veškeré služby.
Cena vodného a stočného se přesto zvýší jen o inflaci, tedy o 2,5 %.
„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: „Tři
předchozí roky jsme cenu dokonce

zvyšovali méně, než zdražila nakupovaná pražská voda.“
VAK Beroun v tomto roce zahájil
několik rozsáhlých investic. Pokračuje postupná obnova čistírny v Berouně, kam by se v budoucnu měly
přivádět odpadní vody ze Zdic.
Podle starostky Soni Chalupové
je sice každé zvýšení nákladů pro
občany nepříjemné, ale také v tomto
roce odpovídá dlouhodobé projednané strategii, na které se akcionáři
dohodli. „Bez obnovy majetku bychom zanechali po sobě dluh, který
by za nás splácely budoucí generace,“ říká Soňa Chalupová.
Dobrou zprávou pro spotřebite-

le je chystané snížení daně z přidané hodnoty. Do poloviny roku
2019 by měla být voda přeřazena
do nižší, tedy 10 % sazby DPH. Tím
by cena pro neplátce DPH klesla
o celých 5 procent.
Regionální cena za dodávku
vody a odvádění odpadní vody
v roce 2019 tak bude 85,50 Kč/m3
bez DPH. Průměrná roční spotřeba
vody zákazníků s regionální cenou
je 31 m3. Platba za vodné a stočné
představuje při průměrné spotřebě
méně než 9 Kč s DPH na osobu za jeden den. Tomu odpovídají náklady
ve výši zhruba 3 050 Kč na osobu
za rok, tj. 254 Kč za měsíc. n

2018

2019

meziroční
změna

meziroční
změna

Kč/m3

Kč/m3

Kč/m3

%

15%

15%

Vodné

53,36

54,39

1,03

1,93

Stočné

42,55

43,93

1,38

3,24

Celkem

95,91

98,32

2,41

2,51

vč. DPH

Informace pro rodiče: Zápisy do MŠ a ZŠ v Berouně

Z

ápisy do základních škol
v Berouně pro školní rok
2019/2020 se budou konat v pátek 5. dubna a v sobotu 6. dubna.
Zápisy do mateřských škol v Berouně pro následující školní rok
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se uskuteční v pondělí 13. května
a v úterý 14. května. Zápis bude
probíhat v jednotlivých základních
a mateřských školách zřizovaných
městem. Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2017 a č. 2/2017 jsou

stanoveny školské obvody spádových mateřských a základních škol
zřízených městem. Obě obecně
závazné vyhlášky jsou uveřejněny
na webových stránkách města Beroun. n

n Dne 1. ledna oslaví krásné
80. narozeniny Dana Kučabová.
Stejné jubileum slaví 14. ledna
Josef Merhaut. Paní Božena Hořická bude 23. ledna slavit také
významné kulatiny, v tento den jí
bude rovných 70 let. Bohuslav
Vrba bude 26. ledna sfoukávat
na svém narozeninovém dortu již 94 svíček. Dne 29. ledna
oslaví 75. narozeniny Helena
Jahelková.
n Krásné 90. narozeniny oslaví
12. ledna paní Hana Viezánová.
Hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody
a spokojenosti do dalších let přeje
rodina.
n Hodně zdraví a štěstí přeje Klub
důchodců Beroun. K přáním se
připojuje i vedení města a redakce
Radničního listu. n

Vítání občánků
n V obřadní síni berounské
radnice se 11. prosince konalo
poslední vítání občánků v roce
2018. Zastupitelka Klára Šillerová přivítala rodiče a především
nejmladší občánky, a to Annu
Zíkovou, Adinu Ludvíkovou,
Marianu Tačnerovou, Nikolu
Viktorii Fatu, Vladimíra Katolického, Jakuba Celinu, Beatu Malou, Kláru Šilhánovou, Jolanu
Sobotkovou, Jiřího Macourka
a Emu Láníkovou. n

Zubní pohotovost
n 1. ledna MUDr. Vladimíra Krabcová, Beroun, Pod Haldou 64, tel.:
311 621 973
n 5. a 6. ledna MUDr. Josef Aušteda, Broumy 73, tel.: 311 585 165
n 12. a 13. ledna MUDr. Jiří Burka, Chyňava 49, tel.: 311 691 131
n 19. a 20. ledna MUDr. Blanka
Burková, Beroun, Pod Kaplankou
508, tel.: 311 610 225
n 26. a 27. ledna MUDr. Helena
Brotánková, Hořovice, Komenského 1245, tel.: 311 513 453. n
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32. ročník slavnostního vyhlášení
audiovizuálních cen za uplynulý rok

neděle 20. ledna 2019

Kulturní dům Plzeňka v Berouně, 19.00 hodin
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ A PŘEDÁNÍ CEN

moderuje
hudba

Martin Myšička
Vladimír Merta, Jitka Šuranská

Vstupenky na slavnostní vyhlášení cen je možné zakoupit od 7. 1. 2019 v Městském informačním centru Beroun za 250 Kč.
Součástí vstupenky je pozvání na raut po skončení programu.

Česká televize uvede slavnostní vyhlášení cen v televizním přenosu na programu ČT art od 20.20 hodin

DOPROVODNÝ PROGRAM / Městské kino Beroun

5. a 6. ledna 2019 Cena diváků
9.00–15.00



projekce favorizovaných filmů,
které se na základě hlasování utkají o diváckou cenu
VSTUP ZDARMA

20. ledna 2019

Dopoledne s Večerníčkem

10.00–12.00




projekce oblíbených animovaných filmů
kvíz pro děti o ceny s dramaturgem
České televize Milošem Zvěřinou

© Radek Pilař

www.cenytrilobit.cz

VSTUP ZDARMA

pořadatelé

generální partner

hlavní mediální partner

mediální partneři

vřelé poděkování patří partnerům, sponzorům a dlouhodobým podporovatelům
www.mesto-beroun.cz
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Únikové cesty jsou bez botníků,
ale příjezdy k bytovým domům
stále blokují parkující vozidla

V

listopadovém Radničním listu jsme seznámili berounské
občany s tím, co je to nástupní
plocha pro požární techniku, jaké
jsou její parametry, k čemu slouží
a jak má být označena. Při kontrolách bytových domů, které provedli
na Berounsku a Hořovicku příslušníci Hasičského záchranného
sboru Středočeského kraje (dále
jen „HZS“) v průběhu listopadu
a prosince 2018, bylo shledáno, že
v bytových domech je pravidelně
kontrolována provozuschopnost
přenosných hasicích přístrojů i nástěnných hydrantů. Jsou označeny
hlavní uzávěry plynu, vody a elektřiny, ve vstupních vestibulech jsou
vyvěšeny kontakty na tísňové a havarijní linky. Rovněž byly v době kontrol volné a průchozí veškeré únikové cesty, což jsou chodby před byty
a společná schodiště. Hasiči věří,
že zjištěný stav volných únikových
cest bude trvalý a nedojde k situaci,
kdy po odchodu kontrolujících příslušníků HZS obyvatelé nastěhují
na chodby zpět své botníky, skříně,
květinové stěny apod., které v případě požáru blokují únikové cesty

a mohou výrazně zhoršit podmínky
zakouření společných prostor. Bohužel u všech kontrolovaných bytových domů byla shledána závada
oproti zkolaudovanému stavu, a to
v označení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární
techniku, které mnohdy byly zablokovány parkujícími vozidly. Vzhledem k tomu, že i v roce 2019 mají
příslušníci HZS naplánovány další
kontroly bytových domů o pět a více
nadzemních podlažích, doporučujeme představitelům jednotlivých
společenství vlastníků bytových
jednotek dohledat schválenou
projektovou dokumentaci z doby
výstavby. V případě nejasností se
mohou informovat o parametrech
přístupových komunikací a nástupních ploch pro hasičská vozidla
na Pracovišti prevence, ochrany
obyvatelstva a krizového řízení
HZS Středočeského kraje – územní
odbor Beroun se sídlem v ulici Pod
Studánkou č. p. 1258 nebo na telefonním čísle 950 841 011.
Závěrem přejeme všem občanům úspěšný start do nového roku
2019. kpt. Ing. Mgr. Hynek Černý n

Pravidelná údržba zeleně
n V rámci obnovy a údržby zeleně byly v prosinci prováděny prořezávky stromů v ulici Tyršova. Současně s tím bylo nutné pokácet staré
nemocné a dřevokaznými houbami napadené stromy tak, jak doporučil
odborný dendrologický posudek. Některé stromy po pokácení se lidem
mohly zdát v řezu u pařezu zdravé, ale u těchto dřevin již byly napadené koruny. Ty by pak mohly nakazit ostatní stromy, navíc se musí
zohlednit i bezpečnost chodců. Město ale o zeleň určitě nepřijde. Místo
původních stromů budou zasazeny nové. Tyto stromy by mohly získat
kmotry z řad místních občanů. n

Město připravuje modernizaci
veřejného osvětlení

19
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SKÉ HOŘE, BEROUN
MEDVĚDÁRIUM NA MĚST

POPŘÁT PŘIJDOU:

 Již po 19. „medvědí táta“ režisér
Václav Chaloupek
 Představitelé města

TĚŠIT SE MŮŽETE NA:
 Krmení medvědů
 Předávání dárků
 Krátké narozeninové povídání,
vzpomínání a podepisování
fotografií režisérem
Chaloupkem
 Sladkou pozornost pro děti od
plyšového medvěda Vojty

Plakat_A3_19medvedi narozeniny.indd 1
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ízká míra investic do obnovy veřejného osvětlení (VO)
v minulosti způsobuje v současné době městu problémy s jeho
funkčností. V Berouně jsou místy
i 50 let staré sloupy VO a stejně
staré vedení.
Právě u těchto nejstarších rozvodů a lamp docházelo v průběhu
roku 2018 k mnoha poruchám,
které se dařilo postupně opravovat. S  četností oprav se však
navýšila potřeba finančních prostředků vynakládaných na tyto
opravy a ke konci roku byla položka na údržbu téměř vyčerpána.
„Rozpočet města neumožňuje
přesuny financí z jedné kapitoly
do druhé bez schválení zastupitelstvem, a tudíž máme omezené
možnosti finančního krytí potřebných oprav. Na konci roku byly

urychleně opraveny ulice Karla
Čapka, Hostímská a Havlíčkova,
kde závady vyžadovaly výměnu
podzemního vedení, ale i v ostatních lokalitách, kde docházelo
k drobnějším závadám. S vedením
společnosti AVE, která má správu
veřejného osvětlení na starosti,
jednáme o možnostech řešení,
abychom se v roce 2019 vyvarovali
podobných problémů,“ vysvětlili
situaci místostarostové Michal Mišina a Dušan Tomčo.
S  obnovou a modernizací veřejného osvětlení se počítá hlavně v budoucnu. Nebude to levná
investice, a proto se bude město
snažit získat vhodné dotace. Jednou z podmínek žádosti bude
zpracovaná koncepce VO, kterou
město letos zadalo a nyní se zpracovává. n
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 28. 11. 2018
RM souhlasí s rozdělením oblastí působnosti mezi starostku a místostarosty v rámci dohledu nad činností odborů Městského úřadu Beroun takto:
• starostka - odbor životního prostředí a odbor správní a obecní živnostenský úřad
• místostarosta Ing. Michal Mišina - odbor majetku a investic, odbor dopravy
a správních agend, odbor výstavby, odbor hospodářské správy
• místostarosta Mgr. Dušan Tomčo - odbor finanční, odbor územního plánování
a regionálního rozvoje, odbor školství a volnočasových aktivit, odbor sociálních
věcí a zdravotnictví.
RM doporučuje ZM, aby určilo kompetence místostarostů a v souladu s § 104 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
jim svěřilo zajišťování úkolů v těchto oblastech:
• místostarosta Ing. Michal Mišina – v oblasti majetku a investic, dopravy, výstavby,
hospodářské správy
• místostarosta Mgr. Dušan Tomčo – v oblasti financí, územního plánování a regionálního rozvoje, školství a volnočasových aktivit, sociálních věcí a zdravotnictví.
RM doporučuje ZM, aby v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, delegovalo
na všechny valné hromady společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. a Úpravna vody Želivka, a.s., které se budou konat v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022,
jako zástupce města starostku RNDr. Soňu Chalupovou a místostarostu Ing. Michala Mišinu s tím, že každý z nich je oprávněn zastupovat město Beroun samostatně.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o vzájemné spolupráci mezi městem Beroun
a spolkem Svatá Ludmila 1100 let, z.s., jejímž předmětem je využití sady pracovních listů vzniklých k příležitosti konference „Od svaté Ludmily k dnešku“ oběma
smluvními stranami, v předloženém znění a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením smluv o spolupráci s níže uvedenými subjekty, jejichž
předmětem je spolupráce při zajištění systému využití vratných vánočních hrnků
v období 2. 12. 2018 - 20. 12. 2018, v předloženém znění a ukládá vedoucí odboru
školství a volnočasových aktivit zajistit realizaci tohoto usnesení.
RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a kulturní dotace č. 6/2018
ze dne 19. 11. 2018, vč. jeho příloh a plán práce komise pro kulturu a kulturní
dotace pro rok 2019.
RM souhlasí s poskytnutím dotací z rozpočtu města Beroun na kulturní činnost
v letech 2019 a 2020 podle návrhu zpracovaného komisí pro kulturu a kulturní dotace ze dne 19. 11. 2018, doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací podle
předloženého návrhu 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 doporučuje ZM vyslovit souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi
městem Beroun a zastupitelkami Mgr. Evou Chlumskou a Mgr. Olgou Chocovou
v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II. dle předloženého návrhu a ukládá vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na zasedání ZM.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 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 v rámci rozpočtu na rok 2019 schválí v běžných výdajích
v oddílu 22 - Doprava, položku 22/3 dotace na městskou dopravu, a ukládá vedoucímu odboru dopravy a správních agend zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s návrhem Rozpočtového opatření města Beroun č. 5 na rok 2018
v předloženém znění, doporučuje ZM tento návrh schválit a ukládá vedoucí finančního odboru zajistit přípravu a včasnost podkladů k tomuto usnesení na jednání
ZM.
RM souhlasí s návrhem Rozpočtu města Beroun na rok 2019 v předloženém znění,
doporučuje ZM tento návrh schválit a ukládá vedoucí finančního odboru zajistit
přípravu a včasnost podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru ze dne 1. 8. 2011, ve znění pozdějších dodatků č. 1
a 2 na pronájem prostoru v budově bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. st.
4083/1 v k.ú. Beroun. Předmětem dodatku je změna parkovaného vozidla a výše
nájemného. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace
tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu objektu a pozemku ze
dne 29. 6. 2007, ve znění dodatků č. 1 - 4 na pronájem pozemků p.č. st. 4261,
jehož součástí je stavba Beroun - Závodí, čp. 17, p.č. st. 4260 a p.č. 2637/1 v k.ú.
Beroun mezi městem Beroun jako pronajímatelem a spolkem Český lev - Union
Beroun, z.s. jako nájemcem. Předmětem dodatku je snížení nájemného na částku
11 000 Kč/rok. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace
tohoto usnesení.
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RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemku p.č. st. 4187 o výměře 29 m2
v k.ú. Beroun, na základě geometrického plánu č. 6322-120/2018 ze dne 14. 11.
2018 z vlastnictví města Beroun do vlastnictví uvedeného žadatele za celkovou
kupní cenu 16 820 Kč a za náklady spojené s prodejem a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto
usnesení na jednání zastupitelstva města.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Dohodě o změně některých ujednání
ve Smlouvě o úplatném převodu vlastnického práva k nemovitostem, o zřízení věcných břemen, předkupního práva a o dalších závazcích a podmínkách,
za kterých se převod vlastnictví k nemovitostem sjednává ze dne 6. 9. 2005,
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16. 9. 2009 a 11. 9. 2009 a o nových závazcích
(právech a povinnostech) smluvních stran ze dne 2. 10. 2017 mezi městem
Beroun a společností Beroun Hills v předloženém znění. RM doporučuje ZM
přijmout obdobné usnesení a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání
ZM.
RM bere na vědomí informaci o posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 4/2012, o místních poplatcích, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 2/2014 a č. 2/2018, Ministerstvem vnitra ČR, odborem veřejné správy,
dozoru a kontroly a ukládá vedoucí Kanceláře tajemníka zajistit ve spolupráci
s finančním odborem vypracování nové obecně závazné vyhlášky o místních
poplatcích, její předběžné projednání s Ministerstvem vnitra ČR a následné
předložení radě města.
RM souhlasí s přihlášením města Beroun za člena spolku Svatá Ludmila 1100 let,
z.s. za dodržení podmínky, že členský příspěvek bude ve výši 20 000 Kč ročně,
a doporučuje ZM přijmout obdobné usnesení.
RM odvolává Mgr. Ondřeje Šimona, MPA z funkce člena komise zdravotnictví a sociálních věcí a jmenuje členy komise zdravotnictví a sociálních věcí: Mgr. Janu
Müllerovou, Věru Ouředníkovou, Alenu Káchovou, Evu Zajícovou a Mgr. Soňu Křikavovou.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 12. 12. 2018
RM souhlasí s tím, aby Jungmannova základní škola Beroun, Plzeňská 30 přijala
na základě uzavřené darovací smlouvy finanční dar ve výši 38 420 Kč odpovídající výši záloh za obědy ve školní jídelně za období od 1. 1. 2019 do 28. 6.
2019 ve prospěch 12 žáků této školy od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.
p. s. z projektu „Obědy pro děti“. V případě uzavření darovací smlouvy k pozdějšímu datu, bude výše daru snížena dle data podpisu této darovací smlouvy.
RM ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit informovat ředitele
Jungmannovy základní školy Beroun, Plzeňská 30 o vydaném souhlasu k uvedenému návrhu.
RM nesouhlasí s poskytnutím dotace Spolku Centrum zdravých dětí Beroun
ve výši 100 000 Kč na reprezentaci HC Berounských Lvic v první lize žen v ČR
a doporučuje ZM přijmout obdobné usnesení.
RM ruší své usnesení č. 1056/2/RM/2018 ze dne 28. 11. 2018 a souhlasí
s uzavřením dodatku č. 4 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 se vedení města nepodaří vyjednat se společností
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. snížení požadované kompenzace, a že Zastupitelstvo města Beroun v rozpočtu na rok 2019 schválí na městskou dopravu částku
10 306 000 Kč.
RM doporučuje ZM v návrhu rozpočtu na rok 2019 navýšit položku na městskou dopravu o částku 317 000 Kč, která bude pokryta z Fondu rezerv a rozvoje,
na celkovou částku 10 306 000 Kč a ukládá starostce města Beroun navrhnout
na zasedání zastupitelstva města dne 19. 12. 2018 tuto změnu návrhu rozpočtu
na rok 2019.
RM souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu ev. č. 0225/2018//NAJ/OMI na pronájem pozemků p.č. 2312/47 a p.č. 2255/4 v k.ú. Beroun se společností Silnice
Topolany, a.s., a to dohodou k 31. 12. 2018 a ukládá vedoucímu odboru majetku
a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí:
a) s ukončením smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „II/605 a III/2365 Beroun,
rekonstrukce silnic“ v rozpracovanosti dle návrhu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 22. 2. 2018 uzavřené mezi Středočeským krajem, městem Beroun a městem Králův Dvůr jako objednateli a společníky společnosti „Společnost Beroun“,
t.j. SILNICE TOPOLANY a.s., VÁHOSTAV - SK, a.s. a PETROM STAVBY, a.s. jako dodavatelem
b) s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 2. 2018 se společností
„Společnost Beroun“ tj. SILNICE TOPOLANY a.s., VÁHOSTAV - SK, a.s. Bratislava
a PETROM STAVBY, a.s. podle předloženého návrhu.
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RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „Projekt zahrady
pro environmentální vzdělávání MŠ Tovární a MŠ Pod Homolkou“ a jmenuje pro
výše uvedenou zakázku komisi pro otevírání obálek s nabídkami a náhradníky
členů této komise, která bude současně plnit funkci hodnotící komise, v uvedeném složení. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění
tohoto usnesení.
RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím dotace z rozpočtu města Beroun
pro Římskokatolickou farnost Beroun na opravu ohradní zdi areálu fary v Berouně ve výši 300 000 Kč z Fondu programu regenerace městské památkové zóny
a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí, za předpokladu,
že ZM v rámci rozpočtového opatření č. 5 na rok 2018 navýší položku „příspěvek na opravu ohradní zdi areálu fary“ na částku 300 000 Kč a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení podkladů
k tomuto usnesení na jednání zastupitelstva města.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0414/2018/SOD/
OMI na veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace 1. a 2. etapy
stavebních úprav venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti“ uzavřené
dne 30. 7. 2018 mezi městem Beroun jako objednatelem a společností h-projekt
s.r.o. jako zhotovitelem, kterým se prodlužuje doba plnění, v předloženém znění,
a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.

KOMISE RADY MĚSTA BEROUN A PRACOVNÍ SKUPINY
komise bytová
předsedkyně: Pavla Červenková, členové: David Minařík, Sergej Mochalin, Dagmar
Pechová, Radka Picková, Jiří Pokorný a Daniel Průša, tajemník: Dagmar Mlčochová
komise dopravy
předseda: David Minařík, členové: pplk. JUDr. Sabina Burdová, Petr Bureš,
Ing. Albert Červenka, Jaromír Jedlička, Ing. Tomáš Kapal, Ing. Vladimír Káš,
Bc. Petr Krejbich, Bc. Pavel Schenk, BBA, tajemník: Iveta Brůnová
komise školská
předseda: Mgr. Luděk Trejbal, členové: Mgr. Ivana Ečerová, PaedDr. Hana Fechtnerová, Mgr. Jitka Haklová, Mgr. Miroslava Holubová, Mgr. Eva Chlumská, Mgr. Eva
Jakubová, Mgr. Antonín Leopold, Mgr. Miroslav Žbel, tajemník: Jitka Zálomová
komise životního prostředí
předseda: Mgr. Emil Šnaidauf, členové: Mgr. Jan Holeček, Ph.D., Michael Kalista, Ing. Zdeněk Košlík, Mgr. Vladimír Lysenko, Ing. Jiří Mužík, Jaroslav Tarczal,
Mgr. Adam Voldán, tajemník: Ing. Jan Marek
komise pro likvidaci majetku

RM souhlasí se zachováním cen placeného stání silničních motorových vozidel
na místních komunikacích nebo jejich úsecích ve vymezených oblastech města
platných v roce 2018 od 1. 1. 2019.

předseda: Jiří Pokorný, členové: Jan Lemfeld, Ing. Josef Setnička, Alexandr Vodička, tajemník: Dominika Kulhánková,

RM schvaluje s účinností od 1. 1.2 019 Pravidla pro vydávání parkovacích karet,
v předloženém znění a ukládá 1. místostarostovi Ing. Michalu Mišinovi zajistit
postup podle schválených pravidel při vydávání parkovacích karet.

předseda: Ing. Radek Lhotka, členové: Ing. Václav Havlíček, Ing. arch. MgA. Alena
Korandová, Mgr. Martin Onderka, Ing. Jiří Patera, Pavel Vališ, Ing. Martin Veselý

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o zpracování osobních údajů mezi městem
Beroun a společností Parkování Beroun s.r.o. v předloženém znění a ukládá 1.
místostarostovi Ing. Michalu Mišinovi zajistit realizaci tohoto usnesení.
RM souhlasí s účastí navržených osob na akci „Zahájení nového roku v Goslaru“
v předloženém složení.
RM zřizuje v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2018
- 2022 komise rady města: komisi bytovou, komisi dopravy, komisi školskou,
komisi životního prostředí, komisi pro likvidaci majetku, komisi výstavby, komisi
pro územní plán a komisi pro prevenci kriminality a jmenuje jejich předsedy,
členy a tajemníky. RM ukládá tajemníkovi MěÚ doporučit radě města tajemníky
komisí: komise výstavby a komise pro územní plán.
RM zřizuje pracovní skupinu letopiseckou, pracovní skupinu - Program regenerace MPZ Beroun a pracovní skupinu pro revitalizaci sídlišť a jmenuje jejich
vedoucí a členy.
Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města
z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná verze
je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
k nahlédnutí v sekretariátu starosty na Městském úřadě Beroun, Husovo nám. 68.

Občané Berouna třídí nejlépe
ve Středočeském kraji

komise výstavby

komise pro územní plán
předsedkyně: Ing. Irena Mastná, členové: Mgr. Bc. Jiří Besser, LL.M., Milan Černý, Ing. arch. Pavel Koubek, David Minařík, Josef Pánek
komise pro prevenci kriminality
předsedkyně: Mgr. Markéta Jansová, členové: Mgr. Zdeňka Hylasová Benešová,
Mgr. Olga Chocová, Bc. Radka Redzinová, Alexandr Scherber, Mgr. Jiří Sixta, npor.
Bc. Lucie Švestková, Mgr. Kateřina Vicková, Mgr. Luboš Zálom, tajemník: Jana Plavcová
komise zdravotnictví a sociálních věcí
předseda: Mgr. Alžběta Táborská, členové: Ing. Petr Horák, Ing. Miloslava Kučerová, Alena Pecková, Mgr. Jana Müllerová, Věra Ouředníková, Alena Káchová, Eva
Zajícová a Soňa Křikavová.
pracovní skupina letopisecká
vedoucí: Mgr. Ivan Kůs, členové: JUDr. Marcela Bergerová, Mgr. Olga Chocová, Tomáš Kolowrat, Marie Kopřivová, Mgr. Hana Ludvíková, Mgr. Iva Šimková,
Mgr. Jiří Topinka, Mgr. Miroslav Žbel
pracovní skupina Program regenerace MPZ Beroun
vedoucí: Ing. Michal Mišina, členové: Vladimír Bartoš, Mgr. Ing. Petr Bouška,
Ing. arch. Dorota Havlíková, MgA. Magdaléna Součková, Bc. Michaela Škeříková,
Ing. Miloslav Ureš, Ing. arch. Dana Vilhelmová, Ing. Pavla Zítová
pracovní skupina pro revitalizaci sídlišť
vedoucí: Ing. Irena Mastná, členové: Ing. Viktor Burkert ml., Kristina Halaburdová, Václav Láznička, Jiří Míka, Romana Šimková

M

ěsto Beroun zvítězilo v soutěži My třídíme nejlépe v kategorii obcí
nad 10 tisíc obyvatel, a to s výrazným náskokem 321,5 bodů před
druhým Mělníkem 428,4 b. Na 3. místě skončily Říčany s 360,3 b. Vyhlašovatelem soutěže je autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. a Středočeský kraj v rámci projektu „Podpora recyklace a využití odpadů z obcí
Středočeského kraje v roce 2018“. Do soutěže je automaticky zapojeno
všech 1137 středočeských obcí, které jsou evidovány v systému EKO-KOM.
Za první místo náleží Berounu i finanční odměna ve výši 60 tisíc korun,
která bude použita na zvelebení kontejnerových stání. n

Výsledky třídění odpadů v Berouně 1. 10. 2017 - 30. 9. 2018
Komodity /
množství (tuny)

tuny
4.Q 2017

1.Q 2018

2.Q 2018

3.Q2018

Celkem

73,731

80,249

86,095

83,477

323,552

Papír

181,046

152,162

163,74

190,671

687,619

Sklo

140,201

93,915

90,067

125,097

449,28

Plasty

Nápoj. karton
Kovy

2,124

0,652

0,659

0,318

3,753

298,51

307,065

390,606

340,475

1336,656

www.mesto-beroun.cz

Obyvatelé sídliště se schodiště dočkají

V

rámci rekonstrukce Plzeňské ulice byly pro pěší vybudovány i přístupové rampy spojující chodníky s přechodem pro chodce a autobusovou zastávkou. Současně měly být ve svahu vybudovány i schody. Ty ovšem nebyly součástí rekonstrukce silnice, která je v majetku
Středočeského kraje, ale chodníků, které vlastní město. O schodiště ale
občané rozhodně nepřijdou. To bude vybudované při rekonstrukci chodníků, která by měla začít na jaře roku 2019. n
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Kulturní a společenský kalendář    1/2019
1.

Novoroční koncert
ÚT

15:00

Farní sbor, Husovo nám.

Korbel Brotthers, MHS
2.

ST

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Jak ten čas letí
ST

Galerie V Podloubí

Karel Zakar: Johanka z (P)Arku
7.

PO

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
20.
21.
22.

Holandský dům

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
PO

9.

18:00
14:00

KD Plzeňka

Alena Kupčíková: V Berouně líbám já
ST

17:00

Městská galerie

Martin Náplava: Keramika Medlovice
ČT

17:00

Muzeum berounské keramiky

Maturitní ples - SOŠ a SOU Beroun - Hlinky
PÁ

19:00

KD Plzeňka

Reprezentační ples Manažerské akademie
SO

20:00

KD Plzeňka

Medvědí narozeniny
NE

13:00

Městská hora

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
PO

14:00

KD Plzeňka

Na paměť Jana Palacha
ÚT

18:00

Klubová scéna KD

20. cestovatelský večer
ST

Pivovar Berounský medvěd

Výstava Daniela Kreissla a Tomáše Šmejkala
ČT

17:00

Muzeum Českého krasu

Trilobit 2019
NE

10:00

Městské kino, KD Plzeňka

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
PO

14:00

KD Plzeňka

Tatarák na ex
ÚT

20:00

sál České pojišťovny

Nebeské snímky Berounska
ST

23.

17:30

Klubová scéna KD

Promítání filmu Fermented
ST

19:00

Jiná káva

Koncert pěveckého oddělení
ST

17:00

ZUŠ V. Talicha

Myš a smutný pán
24.

ČT

RC Slunečnice

Praha královská
ČT

26.

16:30
16:00

Čítárna MIC Beroun

Rybářsko-myslivecký ples
SO

20:00

www.mesto-beroun.cz

KD Plzeňka

Smíšený pěvecký sbor Bonbon zve na Novoroční koncert, který se koná
ve Farním sboru Českobratrské evangelické církve.
48. klubový večer Modrýho Berouna.
Přijďte si do átria radnice prohlédnou obrázky, které namalovaly děti
z MŠ Pod Homolou. Výstava potrvá do 25. ledna.
Vernisáž výstavy fotografií berounského rodáka. Více na str. 17.
Pravidelná akce pro seniory, kterou pořádá MKC Beroun.
Vernisáž výstavy. Obrazy můžete v MGB zhlédnout do 1. března.
První výstava keramiky v novém roce.
Tradiční bál maturantů.
Maturitní ples.
Přijďte popřát k 19. narozeninám Kubovi a Matějovi. Více informací
na str. 1 a 9.
Pravidelná akce pro seniory, kterou pořádá MKC Beroun.
Program Klubu zdraví Beroun. Součástí bude dobový audiozáznam.
Akce Modrýho Berouna.
Výstava obrazů a fotografií potrvá do 3. března.
Program od 10:00 v městském kině, od 19:00 v KD Plzeňka slavnostní
udílení cen. Více na str. 1 a 8.
Pravidelná akce pro seniory, kterou pořádá MKC Beroun.
Divadelní komedie, hrají Milan Šteindler a Vojtěch Záveský.
Těšit se můžete na pilota a fotografa J. Jirouška.
Vtipný a srdečný snímek sledující putování šéfkuchařské superstar Eda
Lee.
Přijďte si poslechnout, co se naučili žáci pěveckého oddělení.
Pohádka v podání divadla Cirkus - Žebřík.
Přednáška představí fotografie dávno zaniklých zákoutí staré Prahy.
Živá hudba a tombola.
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Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
PO

28.

14:00

Pravidelná akce pro seniory, kterou pořádá MKC Beroun.

KD Plzeňka

Koncert bicích nástrojů
PO

19:00

Vystoupení žáků školy.

ZUŠ V. Talicha

Kruh přátel hudby

29.

ÚT

19:00

Matyáš Novák - klavírní recitál.

KD Plzeňka

Jan Jícha s kapelou
ST

30.

19:30

Koncert jedinečného písničkáře, vítěze Porty 2017.

Jiná káva

Radůza s kapelou
ST

20:00

Koncert.

sál České pojišťovny

Hudebně - literární čtvrtky Stranou
ČT

17:30

Hudebně - literární pořad.

Klubová scéna KD

Vše o mužích

31.

ČT

19:00

Divadelní představení v podání Studia Dva.

KD Plzeňka

Komentovaná prohlídka výstavy M. Warrous
ČT

16:00

Muzeum Českého krasu

Restaurace U Štiky
PÁ + SO

Leden

5. 1. DJ Pupík, 11. a 12. 1. DJ Jarda Petarda, 18. 1. PHZS – živá hudba, 19. 1.
DJ Pupík – disco, 25. 1. Sortiment – živá hudba, 26. 1. DJ Jarda Petarda

20:00

Retro bar U Madly
PÁ + SO

4. 1. DJ Martin Šmíd, 5. 1. DJ Harwey, 11. 1. DJ Michal Vinický, 12. 1. DJ
Zdeněk Vranovský, 18. 1. DJ Martin Šmíd, 19. 1. DJ Harwey, 25. 1. DJ
Michal Vinický, 26. 1. DJ Luděk Hubáček

20:00

n Výstavy

Prohlídka s doprovodným programem.

n Hudba

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

Pokračující výstavy: Perníkář Matěj Warous a řemeslo perníkářské (Muzeum Českého krasu, výstava potrvá do 28. 2. 2019), Andělská noc obrazů
Lucie Suché (Muzeum Českého krasu, výstava potrvá do 20. 1. 2019), Ludmila Vašková – výstava malované keramiky, grafik a ilustrací (Muzeum
berounské keramiky, výstava potrvá do 6. 1. 2019)

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.

ST

3.

ČT

4.

PÁ

5.

6.

7.

SO

NE

PO

začátek

název

čas

17:30

Aquaman

USA

143

20:00

Znovu ve hře

USA

98

18:30

Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny

VB/USA

134

17:30

Bohemian Rhapsody

VB/USA

134

20:00

Bumblebee

USA

110

9:00

Cena diváků

15:30

Spider-Man: Paralelní světy

USA

120

17:30

Mary Poppins se vrací

USA

120

20:00

Aquaman

USA

143

9:00

Cena diváků

15:30

Asterix a tajemství kouzelného
laktvaru

FR

105

18:30

The Doors: Live at the Bowl ´68

17:30

Znovu ve hře
Doktor Martin: Záhada v Beskydech

20:00

www.mesto-beroun.cz

68
USA

98

ČR

90

popis

Filmový příběh, o populárním superhrdinovi ze stáje DC Comics, odhaluje původ
Arthura Curryho, napůl člověka, napůl obyvatele bájné Atlantidy.
Vtipný a zároveň romantický film o cestě jedné obyčejné dívky za štěstím.
Grindelwald splnil svou hrozbu, že uteče z vazby a začal shromažďovat své stoupence. Bitevní linie jsou vytyčeny a ve stále více znesvářeném světě čarodějů je podrobena zkoušce láska a loajalita.
Film je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům.
Charlie je čerstvých 18 a k narozeninám dostane omláceného žlutého Brouka. Není
to ledajaký Brouk, ale Transformer Bumblebee.
Projekce favorizovaných filmů, které se na základě hlasování utkají o diváckou cenu!
Pásmo od 9:00 hodin do 15:00 hodin. Vstup zdarma.
Film představí dospívajícího chlapce z Brooklynu Milese Moralese a nekonečné možnosti Paralelních světů.
V Třešňové ulici žije Michal se svými třemi dětmi a vychovatelkou Ellen. V rodině
Banksových se náhle objeví tajemná chůva Mary Poppins.
Viz 2. 1.
Projekce favorizovaných filmů, které se na základě hlasování utkají o diváckou cenu!
Pásmo od 9:00 hodin do 15:00 hodin. Vstup zdarma.
Když druid Panoramix spadne při sběru jmelí ze stromu, rozhodne se, že je čas, aby
někomu prozradil tajemství kouzelného lektvaru.
The Doors jsou naprostým fenoménem oslovujícím celé generace i dlouho po smrti
Jima Morrisona.
Viz 2. 1.
Příběhy populárního doktora Martina s tváří Miroslava Donutila vyvrcholí úplně novým a tím největším případem jeho kariéry v celovečerním filmu.
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8.

ÚT

9.

ST

10.

ČT

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

11.

PÁ

12.

SO

13.

NE

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

VB/USA
FR
USA
USA

134
122
110
86

Viz 4. 1.
Komedie nejen o tom, jak dlouho musíte zadržet dech, abyste přežili život.
Viz 4. 1.
Otřesný obřad vymítání ďábla se vymkne kontrole a vyžádá si život mladé ženy.

VB/USA

134

Viz 3. 1.
Robin  se vrací z křižáckých výprav, aby společně se svým maurským přítelem povstal
proti zkorumpované anglické vládě v moderní vzrušující akční podívané.
Viz 2. 1.
Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. Někdy jasných, někdy nečekaných.
Kde ho hledat a co mu obětovat?
Opouštíme Litwakovu videohernu a vydáváme se do rozsáhlých, nezmapovaných
a vzrušujících vod internetu.
Viz 4. 1.
Viz 10. 1.
Pytlovšti netuší, že všechny jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány
místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí
brko.

18:30

Robin Hood

USA

117

17:30

Aquaman

USA

143

20:00

Cena za štěstí

ČR

120

15:30

Raubíř Ralf a internet

USA

113

17:30
20:00

Bumblebee
Robin Hood

USA
USA

110
112

15:30

Čertí brko

ČR/SLO

99

ČR

90

Viz 7. 1.

ČR
VB/USA
USA

120
134
120

DÁN

101

Viz 11. 1.
Viz 4. 1.
Viz 5. 1.
Hořká komedie dánské herecké hvězdy Papriky Steen o tom, že rodina je největší
požehnání… i prokletí.
Viz 13. 1.
Viz 5. 1.
Film dle skutečné katastrofické události, ke které došlo v roce 2000 na palubě jaderné ponorky K-141 Kursk.
Nový thriller, nazvaný Skleněný spojuje dva samostatné úspěšné filmy Vyvolený
(2000) a Rozpolcený (2016).
Viz 4. 1.
Viz 13. 1.
Viz 2. 1.
Viz 18. 1.
Pásmo oblíbených večerníčků, ukončené kvízem pro děti o ceny s dramaturgem České televize Milošem Zvěřinou. Vstupné zdarma.
Viz 12. 1.
Viz 11. 1.
Viz 4. 1.
Viz 10. 1.
Viz 18. 1.
Jacques je novinářem a jeho pověst nestranného a talentovaného investigativního
redaktora upoutá pozornost Vatikánu, který jej najme na speciální vyšetřování.
Viz 2. 1.
Viz 17. 1.
Viz 4. 1.
Život armádních letců socialistického Československa naplňovaly opojné chvíle svobody v oblacích a přátelství na celý život, z velké části ho ale ničil dozor státní bezpečnosti a jejích udavačů.
Opět se můžete těšit na koncert plný emocí, orchestr Johanna Strausse a řadů hostů.
Viz 12. 1.
Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé štěně. Od té doby se stali nejlepšími
přáteli. Jednoho dne však Bella zmizí a ocitne se více jak 600 km od svého pána.
Viz 11. 1.
Viz 5. 1.
Hluboce šokující, nemilosrdné drama o noční můře holocaustu, založené na skutečných událostech.
Zatímco Lára, svobodná matka vyléčená z drogové závislosti, bojuje s tíživou životní situací, Adja se snaží nelegálně dostat přes Island za dcerou do Kanady.
Jak souvisí děsivé, půl století staré tajemství opuštěného ostrova Sprogø se třemi
mumifikovanými těly nalezenými za falešnou stěnou jednoho kodaňského bytu?
Viz 18. 1.
Co se však stane, když se královnina přízeň obrátí směrem k nové služebné Abigail?
Viz 13. 1.
Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední
přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí
žádný problém. Dcery se ovšem do běhání nehrnou.

17:30
20:00
17:30

Doktor Martin:
Záhada v Beskydech
Cena za štěstí
Bohemian Rhapsody
Spider-Man: Paralelní světy

20:00

Svátky klidu a míru

18:30
15:30

Čertí brko
Mary Poppins se vrací

ČR/SLO
USA

99
120

18:30

Kursk

BEL/LUC

117

17:30

Skleněný

USA

120

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

Bumblebee
Čertí brko
Aquaman
Skleněný

USA
ČR/SLO
USA
USA

110
99
143
120

10:00

Dopoledne s Večerníčkem

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

Raubíř Ralf a internet
Cena za štěstí
Bohemian Rhapsody
Robin Hood
Skleněný

USA
ČR
VB/USA
USA
USA

113
120
134
117
120

20:00

Zjevení

FR

137

17:30
20:00
15:30

Znovu ve hře
Kursk
Bohemia Rhapsody

USA
BEL/LUC
VB/USA

98
117
134

18:30

Narušitel

ČR

60

19:00
15:30

André Rieu - Konvert ze Sydney
Raubíř Ralf a internet

USA

113

17:30

Psí domov

USA

92

20:00
15:30

Cena za štěstí
Spider-Man: Paralelní světy

ČR
USA

120
120

18:30

Schindlerův seznam

USA

195

ISL/ŠV/
BEL

95

18:30
14.

Bohemian Rhapsody
Utop se nebo plav
Bumblebee
Ve spárech ďábla
Fantastická zvířata:
Grindelwaldovy zločiny

27.

NE

28.

PO

20:00

A dýchejte klidně

29.

ÚT

20:00

Složka 64

DÁN

100

30.

ST

17:30
20:00
15:30

Skleněný
Favoritka
Čertí brko

USA
IR/VB
ČR

120
119
99

31.

ČT

18:30

Ženy v běhu

ČR

93

www.mesto-beroun.cz
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Volný čas                          
Angličtina Open English
www.open-english-beroun.cz
Tel: 603 118 870
Facebook – Open English Beroun
Online kurz pro děti – www.coolbeans.cz.
Pro dospělé: angličtina po telefonu, online
kurz, VIP individuální couching.
Angličtina pro děti
- Helen Doron English Beroun
www.helendoron.cz
Tel.: 608 980 668
E-mail: beroun@helendoron.cz
Angličtina pro děti již od 2 let. Otvíráme
nové kurzy se začátkem v lednu / únoru. Ukázková hodina zdarma, přihlaste
se a přijďte se podívat. Velmi efektivní
a zábavná metoda Helen Doron English, prověřená dlouholetou praxí
po celém světě, založená na principech
učení mateřského jazyka. Celá lekce
pouze v angličtině! Obsah a materiály
přizpůsobeny věku dětí. Klademe důraz
na aktivní používání jazyka.
Ateliér Na Vyhlídce
Ateliernavyhlidce.webnode.cz
Telefon: 775 276 223
E-mail: janaskorepova@gmail.com
Pořádá kurzy keramiky pro rodiče s dětmi, kurzy kreslení, malování, grafiky a keramiky. Mimo kurzů nabízí i individuální
výuku keramiky, kresby a malby, narozeninové tvoření a individuální přípravu
na talentové zkoušky na výtvarné školy.
B FITNESS - studio zdravého pohybu
www.bfitnessberoun.cz
Telefon: 777 688 016
E-mail: info@bfitnessberoun.cz
Sídlo: Beroun, Plzeňská 174/55
Fitness studio je zaměřené na cvičení
pro ženy a dívky formou nekonečného
kruhového tréninku - bez nutnosti rezervace. Cvičení je vhodné pro všechny
bez rozdílu věku a kondice, vždy lze přizpůsobit. Více informací na webu.
Dětská skupina Sokolík
www.detskyklubsokolik.cz
Telefon: 606917991
E-mail: sokolikberoun@seznam.cz
Poskytujeme alternativní pravidelnou
péči pro děti již od 12 měsíců. U nás
najdete rodinné zázemí, malou skupinku dětí a hlavně láskyplnou náruč
kvalifikovaných pečovatelek.
Dětský koutek Krteček
www.koutek-krtecek.cz
Telefon: 605 386 101, 721 136 878
E-mail: petra.patricie@seznam.cz
Soukromé jesle od 6 měsíců, chůva má
nejvýše 2 malé děti. Miniškolka do 6 let,
výuka probíhá dle ŠVP s individuálním
přístupem, cílem je pozvolné zapojení
dětí do menšího kolektivu formou her
a rozvíjení hrubé i jemné motoriky.
Tvoříme, zpíváme, cvičíme a staráme
se o náš ZOO koutek. Praxi máme přes
20 let.
Dům dětí a mládeže Beroun
Telefon: 725 506 432
E-mail: ddmberoun@ddmberoun.cz

www.mesto-beroun.cz

DDM nabízí širokou škálu zájmových
kroužků pro děti, mládež i dospělé.
Jsou to keramické, chemické, výtvarné,
hudební, sportovní kroužky, počítačový
kroužek, modeláři aj. Každý měsíc se
v „domečku“ koná Sobotní tvoření pro
rodiče s dětmi. Tvoření probíhá v Domě
dětí a mládeže.

Lesní MŠ Studánka zve na Den otevřených dveří v obci Trubská dne
5. 2. od 8:30 do 11:30. Rodiče a děti
zve do klubu Jozífek - každou středu
od 8:30 do 11:30, stále volná místa
v klubu Dubínek - dopolední školka
na zkoušku bez doprovodu rodičů,
i pro děti mladší tří let.

Family Spinning Beroun

Muzikálový zpěv

Lokomotiva Beroun, Tyršova 85
www.familyspin.cz
Telefon: 774 580 733
E-mail: e.chlumska@gmail.com

www.anglictina-beroun.cz/zpev
Telefon: 776 291 027
E-mail: januskova@anglictina-beroun.cz

Autorizované spinningové centrum FAMILY SPINNING BEROUN vás zve do rodinného prostředí, kde na vás čeká 70ti
minutová lekce spinningu (60 minut
spinning + 10 minut protažení) nebo
lekce SPINBODY (spinning + posilování
nebo zdravotní cvičení + závěrečné protažení). Více informací na webu.
Flexy - bary + balanční čočky
+ míče + židle
Telefon: 608 885 182
E-mail: marcela.bergerova@seznam.cz
sídlo: Gymnázium, vchod ze dvora
Bolí tě hřbet? Přijď hned! Po 19:00 –
20:00, 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.
Jazyková škola Hany Vavrečkové
www.jshv.cz
Telefon: 311 625 804
E-mail: skola@jshv.cz
Garantujeme maximálně 10 osob ve
skupině. Je-li však volné místo, můžete
do kurzu kdykoli přistoupit (cena kurzu
bude snížena o již odučené hodiny).
Náhledy zdarma - přijďte si kurz nejprve vyzkoušet! Pro firmy či jednotlivce
kurzy dle požadavku (včetně doučování
žáků ZŠ a studentů SŠ) – i dojíždíme.
Jazyková škola
PaedDr. Henrietty Mottlové
www.jazykovaskolaberoun.cz
Telefon: 724 358 518
E-mail: henrietta.mottlova@seznam.cz
Individuální přístup ke všem studentům.
Kromě kurzů v JŠ máme kurzy a doučování ve všech místních ZŠ a SŠ. Výuka je
přímo ve školách, po vyučování, s možností složit Cambridge zkoušky všech
úrovní přímo v Berouně. Novinky a hodnocení na našem Facebooku: Jazyková
škola PaedDr. Henrietty Mottlové, anebo
na www.jazykovaskolaberoun.cz.
Kundalíni jóga
kundalinijogaberoun-cz.webnode.cz
Telefon: 777 216 096
E-mail: kjberoun@gmail.com
Středy od 18:30 v Yogaway, Na Parkáně, Beroun. Lekce nás provedou
zimním obdobím. Zaměříme se více
na vnitřní cvičení, na které nás připraví
dech ohně, trochu dynamických asán
a vibrace tématicky zvolených manter.
Lesní mateřská škola Studánka
www.lkstudanka.cz
Telefon: 777 216 096
E-mail: lsms.beroun@gmail.com

Novinka – již od ledna! Jana Borková
a Adéla Wegschmiedová nabízí hravou
a netradiční koncepci výuky zpěvu, tance a herectví způsobem, který vaše děti
nadchne. Výuka je koncipována vysoce
kreativním a profesionálním způsobem,
který zohledňuje individuální preference vašich dětí. Kurz je připraven pro
malé skupinky dětí, pátky odpoledne.
Plavecký kurz pro děti
www.plavaniberoun.cz
Telefon: 728 040  639
E-mail: BlankaBerdychova@seznam.cz
Od 2. 1. přijímáme přihlášky nových zájemců (děti ve věku 3 - 15 let) o plavecké kurzy únor - červen 2019. Přihlášky
a informace najdete na webu.
Plavecký kurz pro dospělé
www.plavaniberoun.cz
Telefon: 728 040  639
E-mail: BlankaBerdychova@seznam.cz
Plavecký kurz pro dospělé od 6. 3.
vždy ST 20:00 - 21:00 v městském
plaveckém areálu - zdokonalovací lekce
vedené trenérkou, technika kraul, znak,
prsa, 10 lekcí 2 500Kč. Přihlášky a informace: na webových stránkách, případně telefonicky nebo e-mailem.
Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky
www.prijimacky-beroun.cz
Telefon: 776 291 027
E-mail: januskova@anglictina-beroun.cz
Nabízíme přípravné intenzivní kurzy
matematiky a českého jazyka k přijímacím zkouškám na střední školy a víceletá gymnázia. Výuka probíhá v malé
skupince max. 6 studentů. Dne 26. 1.
pořádáme přijímačky nanečisto pro
žáky 9. tříd. Počet volných míst omezen, nutno rezervovat včas.
SPIRITCENTRUM
www.spirityoga.cz
Telefon: 727 880 590
E-mail: spirit.centrum.yoga@gmail.com
Kurz Relaxační zdravotní jóga, 10. 1. 28. 3., každý čtvrtek 20:00 - 21:00. Kurz
Večerní HATHA jóga 8. 1. - 26. 3., každé
úterý 20:00 - 21:00. Kurz Večerní HATHA
jóga 9. 1. - 27. 3. každou středu 20:00
- 21:00. Kurz Jemná jóga 9. 1. - 27. 3.
každou středu od 17:30 - 18:30. Kurz
Vitální jóga 7. 1. - 25. 3. každé pondělí
od 17:30-18:30. Registrace na webu.
Sport Eden Beroun
www.sporteden.cz
Telefon: 724 774 353
E-mail: info@sporteden.cz
Dětská golfová akademie: určena dětem od 5 let. Dětská tenisová akademie: zaměřena na děti a mládež od 5
do 16 let. Florbalový oddíl Sport Eden

Beroun: florbalový oddíl se zaměřuje
především na práci s dětmi ve věku
od 6 do 16 let, ale i na dospělé.
Studio Kala
www.studio-kala.cz
E-mail: Jana-V@seznam.cz
Cvičení pro děti i dospělé. Pilates, TaeBo, cvičení s miminky, batolátky, taneční řádění, Cvičení pro děti 1,5 roku až
3 roky. Více informací facebook: Tae-bo
a Pilates Beroun Cvičení pro děti Beroun.
Studio Kytka
www.studio-kytka.cz
Telefon: 777 452 222
E-mail: kytkama@seznam.cz
Zahajujeme kurzy leden až březen plavání
miminek a dětí od 6 měs. do 6 let a začíná kurz předškoláčků 4 – 7 let v Akádě.
Přihlášky na plavání dětí od narození do 6
měs. doma průběžně. Rodinná plavání
probíhají ve ST, PÁ a SO od 13:00, 14:00,
15:00 a 16:00. Aqua-aerobik v PO s Hankou od 18:30 a 19:15, ve ST s Markétou od 18:00 a 18:45, ve ČT s Pavlou
od 18:00 a 18:45 a v PÁ s Monikou a Markétou od 18:00. Cvičení v bazénu pro těhotné s porodní asistentkou ve ČT 17:15.
MŠ Kytka otevřela novou třídu, dodatečný
zápis dětí proběhne koncem ledna.
Super Kruháč
www.superkruhac.cz
Telefon: 777 132 578
E-mail: michal@superkruhac.cz
Už jste vyzkoušeli čím dál oblíbenější
Super Kruháč? Kruhový trénink pro
každého, kdo se chce cítit a vypadat super. Široká nabídka tréninků pro začátečníky i pokročilé. První vstup zdarma!
Těhotenská jóga
kundalinijogaberoun-cz.webnode.cz
Telefon: 777 216 096
E-mail: kjberoun@gmail.com
Lekce jógy pro těhotné se soustřeďuje
na podporu budoucí maminky k prožití
harmonického těhotenství a kontaktu se
svým děťátkem. Základy meditace, ztišení mysle, zvýšení vitality a fyzické kondice, relaxace. Každou středu od 17:15
do 18:15 v Yogaway, Na Parkáně.
TJ Lokomotiva Beroun z.s.
www.lokomotivaberoun.cz
Telefon: 311 626 950
E-mail: info@lokomotivaberoun.cz
TJ Lokomotiva Beroun - otevřeno PO PÁ 8:00 až 22:00, SO a NE 8:00 až
20:00. Trvale snížené ceny na slender
stoly a vacushape! Možnost platby kartou. Více na webu.
Zdravé cvičení pro zdravé tělo
www.cviceni-beroun.cz
Telefon: 776 291 027
E-mail: januskova@anglictina-beroun.cz
Kompenzační pohybové cvičení pro
prevenci vadného držení těla – odstranění svalových dysbalancí a bolestí
pohybové aparátu. Vhodné pro sportovce i nesportovce. Cvičení je vedeno
fyzioterapeutem v menší skupině,
přátelským a zároveň profesionálním
způsobem. Děti: středy od 16:15. Ženy:
středy od 17:15. První lekce již 2. ledna,
rezervace nutná, omezený počet míst.
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Leden v Městské knihovně

Mikuláš u berounských seniorů

Přihlášky na akce telefonicky: 311 621 947,
e-mail: studovna@knihovnaberoun.cz, web: www.knihovnaberoun.cz
Bible za zenitem?
V roce 2019 se uskuteční čtyřdílný cyklus přednášek Bible - mrtvá nebo živá?
Hostem prvního setkání, které se uskuteční ve středu 16. ledna od 17:30, bude
Jiří Hedánek, jazykovědec a překladatel starozákonních knih Bible. Další pokračování cyklu budou volně navazovat zhruba s měsíční periodou. Akce se
koná ve spolupráci s Církví bratrskou v Berouně. Vstup volný, rezervace míst
možná ve studovně.
Trénování paměti pro každého – Zájmy a záliby
Pro všechny zájemce, začátečníky i ostřílené účastníky kurzů je tu další série
tematických lekcí trénování paměti. Aktuální lekce se uskuteční ve čtvrtek
17. ledna od 17:30. Rezervace místa nutná. Přihlašovat se můžete e-mailem pametberoun@gmail.com, osobně ve studovně nebo na telefonu 311 621 947.
Cena lekce je 50 Kč.
Koloběžkou po Asii
Skutečný příběh o cestovateli, který objíždí svět na své koloběžce. Marek Jelínek o své cestě pohovoří ve čtvrtek 24. ledna v 17:30. Po projetí Jižní Ameriky
se rozhodl projet i ostatní kontinenty, a tak se vydal do Asie. Cesta dlouhá
7850 km trvala sedm měsíců a vedla přes devět států včetně Indie a Nepálu,
kde cestovatel zdolal i známý Annapurna trek. Jeho cesta změnila život i dětem
z Bangladéše.
2019 - Vládce roku 7 E´
S Mayským kalendářem nás již Jana Mertová seznámila. Co nás podle něj
čeká v příštím roce? Bude čas přestat se bát, projevit svobodnou vůli a přeškrtat minulost. Bude konec dosavadní cesty a nastane příprava na změny,
přijetí odvážných rozhodnutí a výstupy z komfortní zóny. A co to všechno
znamená? To se dozvíte na přednášce ve čtvrtek 31. ledna od 17:30.
Scribbličky Mr. Okudy
Značka Mr. Okuda´s Scribbles se zabývá tvorbou šité bižuterie na běžné
nošení i zakázkovou výrobou, inspirovanou stylem steampunk, vintage
nebo tribal. Pro její výrobky jsou typické netradiční kombinace barev, struktur a materiálů, využívá také principy upcyclingu a zero waste. Za značkou
se skrývá Petra Kvapilová, jejíž výstava bude k vidění po celý leden na pobočce sídliště.
Soboty na dětském
26. ledna od 8:30 do 11:00.

Leden v Domově seniorů TGM Beroun
Pondělí 7. 1. od 15:00 - Ukázka výcviků psů pod vedením pana Čermáka
Středa 16. 1. od 14:30 - Hud. vystoupení s harmonikářem Janem Kubíkem
Čtvrtek 17. 1. od 9:30 - Beseda s knihovnou: Setkání s knihou

T

radiční Mikulášské setkání se začátkem prosince uskutečnilo
v berounském klubu důchodců a nenechaly si ho ujít desítky
seniorů. Všem přítomným předvedly své pásmo písniček a tanečků
děti z MŠ Tovární, za vystoupení si pak odnesly sladkou odměnu.
Setkání se zúčastnila i starostka Soňa Chalupová, která zároveň popřála všem seniorům šťastné Vánoce a především zdraví do příštího
roku. n

Středa 23. 1. od 14:00 - Cirkus EDUARDO
Dále také zveme veřejnost z řad seniorů na pravidelné odpolední akce:
Pátek 14:30 – 15:30 Zpívání pro radost.
Výstava T. G. Masaryk prezident, T. G. Masaryk a železnice, Salónní vůz
T. G. Masaryka zpřístupněna veřejnosti každý den od 7:00 do 19:00.
Úplný týdenní program naleznete na webu: www.seniori-beroun.cz.

Děti dohlížely na bezpečný nákup

K

omise pro prevenci kriminality Rady města Beroun připravila ve
spolupráci s Městskou policií Beroun a Policií ČR preventivní akci.
Děti ze 3. třídy ZŠ Wagnerovo náměstí v prosinci upozorňovaly zákazníky prodejny Lidl, kteří měli své tašky nebo kabelky rozepnuté nebo
volně položené v nákupním vozíku. Zákazníky překvapil zájem malých
školáků a ochota je upozornit na tuto skutečnost.
Následně děti pro změnu „hlídaly“ do příchodu majitelů auta na
parkovišti, pokud v nich byly viditelně umístěné cenné věci. Také zjistily, že ani při ukládání do auta nemají všichni své věci a nákup pod kontrolou. 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

www.mesto-beroun.cz

J

ídelna Domova penzionu pro důchodce první prosincové pondělí ožila dětským štěbetáním. Žáci ze ZUŠ Václava Talicha a děti
z MŠ Tovární totiž připravili pro všechny přítomné pestrý program
v rámci Mikulášské besídky. V úterý 18. prosince se pak v penzionu
konala tradiční vánoční besídka. n
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Karel Zakar se vrací
do fotografického světa Hrnečky s motivy Berouna opět v lednu
P
B

erounský rodák Karel Zakar je fotograf uznávaný
odbornou i laickou veřejností.

Princezna ze mlejna
n Vydejte se se svými dětmi 24. února od 14:00 do Kulturního domu
Plzeňka na muzikálovou divadelní
pohádku Princezna ze mlejna. Slavná pohádka režiséra Zdeňka Trošky
nyní ožívá na divadelních prknech.
Vstupenky můžete zakoupit již nyní
v informačním centru. n

www.mesto-beroun.cz

Publikuje ve fotomagazínech,
vystavoval v ČR i zahraničí (St.
Peterburg, Krakov, Paříž), je
držitelem řady ocenění. Před
dvěma lety si vytvořil malé
studio (THE WALL) v Králově
Dvoře.
Po komplikovaném rozchodu s herečkou Terezou Herz Pokornou se na více jak 7 let odmlčel a tato výstava je jakýmsi
návratem do fotografického
světa. Výstavu zahájí jeho přítel, známý fotograf nejen celebrit Vladimír A. Gdovín. Hvězdy svého oboru stály ostatně
i před objektivem Karla Zakara
- Gene Deitch, Květa Fialová,
Juraj Herz, světoví reportéři
Svobodné Evropy a mnoho dalších.
Že nefotí jen celebrity, ale
i obyčejné lidi (se zajímavou duší)
můžete vidět od 7. do 26. ledna v galerii Holandského domu
na emotivní kolekci fotografií.
Vernisáž začne v 18:00, výstava bude dále k vidění ve všední
dny od 9:00 do 12:00 a od 13:00
do 17:00, v sobotu od 9:00
do 12:00. (aš) n

ři zahájení adventních trhů si lidé mohli poprvé koupit nové hrnečky s motivy Berouna. Vzhledem velkému zájmu se stovky hrnků u stánků, kde byly
k dostání společně se svařeným vínem, vyprodaly během několika dnů. Autorkou
kresby je výtvarnice Andrea Borovská, která svůj monogram dovedně ukryla v jedné
z vyobrazených staveb. Pokud máte hrneček doma, můžete zkusit její iniciály najít
hned, ostatní si musí počkat na konec ledna, kdy budou hrnečky v informačním
centru opět v prodeji. . n
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Do místního akčního plánu
rozvoje vzdělávání se přihlásila
většina škol Berounska

O

Gymnazisté navštívili Senát

K

aždoročně využívají studenti 4.
ročníků berounského Gymnázia J. Barranda příležitosti navštívit
prostory Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Tentokrát zavítala 4. prosince oktáva
se svou vyučující do Valdštejnského paláce v Praze. Studenti zhlédli
nádherně vyzdobené historické
místnosti a dozvěděli se zajímavosti
ze života Valdštejnů. Poté se k nim
připojil senátor Jiří Oberfalzer,
který si maturanty trošku přezkoušel a ti ho pak informovali o svých
dalších studijních plánech. Následovala neformální beseda s malým občerstvením. V lednu zavítají
do poslanecké sněmovny i ostatní
maturanti. (och) n

dborné semináře pro pedagogy, workshopy pro žáky
i rodiče, ale i podpora škol v oblasti finančního a projektového
řízení dotací. To vše nabízí Místní akční plán rozvoje vzdělávání
(MAP II), pro který se berounské
radnici podařilo získat dotaci
z evropských fondů, z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání. Účastní se ho 73
základních, mateřských a základních uměleckých škol, což
je 93 % všech těchto subjektů
na Berounsku.
V polovině prosince byl
zvolen Řídící výbor MAP, který
tvoří zástupci klíčových aktérů
ovlivňujících oblast vzdělávání
v území. Ustanoven byl i realizační tým a čtyři povinné pracovní skupiny pro financování,
rozvoj čtenářské a matematické

Atleti z Berouna
vybojovali
bronzový pohár

Podpořte i letos
Tříkrálovou sbírku

T

říkrálové sbírky, největší dobrovolnické akce v naší zemi, se
účastní Charita Beroun již po devatenácté. Od 1. do 14. ledna můžete
na Berounsku potkat koledníka
s kasičkou, skupinky zpívajících
králů s kytarou, v kostýmech i bez.
Skupinka dětí je vždy v doprovodu
dospělé osoby.
Koledování se ujmou zaměstnanci Charity Beroun, skauti z berounského střediska Radost a Naděje, děti z Katolické MŠ Beroun
a dobrovolníci. Výnos sbírky bude
určen na podporu terénní pečovatelské služby, jejímž zřizovatelem je
Charita Beroun. Pokud koledníky
nepotkáte a budete chtít přispět,
můžete navštívit naše obchody
Dobré vůle, kde budou pokladničky
umístěny též. V Berouně jej najdete
na Plzeňské ulici. (mp) n

V

e Středočeském poháru smíšených družstev mládeže, který
v sobotu 1. prosince hostila přetlaková hala v Praze na Strahově, se
berounským atletům dařilo. Nasbírali celkem 112 bodů a obsadili za vítězným Kolínem a druhou Čáslaví
třetí místo. Na společné konto nejvíce přispěli Adéla Kupková, Ondřej
Škrland, Adéla Rozehnalová, Anežka
Voříšková, Eliška Sudková a Natálie
Krubová.(jš) n

Taneční kurzy pro dospělé pod
vedením manželů Chvátalových

V

roce 2019 pokračují tradiční
taneční kurzy pro dospělé.

Den otevřených dveří v SZŠ Beroun

S

třední zdravotnická škola Beroun pořádá Den otevřených dveří,
a to 9. ledna od 12:00 do 16:30. Proč studovat na SZŠ: stipendium
pro každého žáka (oboru PS), není povinná maturita z matematiky, rodinné
prostředí školy, jistota práce. Od února 2019 se uskuteční přípravné kurzy
k přijímacím zkouškám – bližší informace a přihláška na www.szsberoun.cz.
Ve školním roce 2019/2020 se otevírají maturitní studijní obory praktická sestra a sociální činnost (vždy denní forma). Kontakty: tel. 311 623 57,
e-mail: sekretariat@szsberoun.cz, www.szsberoun.cz. (rp) n

www.mesto-beroun.cz

gramotnosti a pro rovné příležitosti. Další skupina je zaměřená
na spolupráci subjektů neformálního vzdělávání. „Jen na první polovinu roku 2019 je připraveno několik setkání ředitelů
škol i školek k řešení aktuálních
problémů, návštěvy pedagogů
mezi školami, chystáme zajímavou publikaci s učebními texty
o regionální vlastivědě. Chybět
nebude ani workshop pro rodiče,“ vyjmenovala hlavní manažerka projektu Jitka Štembergová
s tím, že celý projekt potrvá čtyři
roky. Současně byly spuštěny webové stránky www.mapberoun.
cz, na kterých zájemci najdou
potřebné informace a aktuality,
stejně tak i facebookový profil.
Cílem celého projektu je
zvýšení kvality vzdělávání dětí
a žáků do 15 let věku. n

Zahájení ve středu 16. 1. pro začátečníky a ve čtvrtek 17. 1. pro
pokročilé.
Bližší informace a přihláška
na www.tanecberoun.cz, popřípadě telefonicky na 603 908 125.
Zároveň připomínáme rodičům
dospívající mládeže, že je čas
podat přihlášky na taneční kurzy
pro mládež pro rok 2020. Přihlášku naleznete na stejných webových stránkách. Rok 2019 je již
naplněn. (rch) n
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Ze života dětí závodské družiny
n JEŽÍŠKOVA CESTA
Děti ze školní družiny ze Závodí se vydaly na tradiční adventní cestu po vzoru
Ježíškovy cesty na Božím Daru. Plněním řady úkolů si tak školáci zpříjemnili
čekání na Štědrý den.

Veslaři sbírají víčka pro Barborku

V

loňském roce předal berounský klub veslování do školní družiny
na ZŠ Wagnerovo náměstí paní učitelce Šimůnkové nasbíraná víčka na nákup lopedu pro Barborku ze Sýkořice. A sportovci sbírají dál.
Kéž by bylo takových sběračů více. Je dobré, když děti vědí, že můžou
samy nějak pomoci. (rs) n

V tělocvičně 2. ZŠ se střílelo

P

rvní adventní neděli se tělocvična 2. ZŠ a MŠ v Preislerově
ulici zaplnila střelci, kteří si poměřili své síly v Berounské vzduchovce. Ve čtyřech dětských kategoriích
a v jedné dospělé soutěžilo padesát

závodníků. Soutěžilo se ve střelbě
ze vzduchovky s rovnými miřidly.
Závod proběhl za podpory města
Beroun, závod zorganizovali trenéři a závodníci z Klubu biatlonu
Beroun. (ph) n

n Berounská vzduchovka přilákala řadu soutěžících. n

n JEŽÍŠKOVA VNOUČATA
Školáci ze ZŠ Komenského na Závodí se zapojili do projektu Českého
rozhlasu s názvem Ježíškova vnoučata. Vyrobili pro babičky a dědečky
přes 80 vánočních přání, které zaslali do Českého rozhlasu. Dětská dílka
o Vánocích určitě udělala seniorům radost.

n VĚTRNÍKOVÝ DEN
Při tzv. Větrníkovém dnu si celá Evropa připomíná problematiku onemocnění cystickou fibrózou. Jde o vzácné, geneticky podmíněné a nevyléčitelné
onemocnění, které postihuje především dýchací a trávicí ústrojí a zkracuje
nemocným život. V letošním roce se závodská družina opět zapojila do Větrníkového dne. Žáci se dozvěděli více o této nemoci a také vyráběli větrníky,
symboly pro toto onemocnění. (kh) n

n Mateřská školka ze Závodí spolupracuje s Domovem seniorů
TGM. Děti se v posinci proměnily na čertíky a u babiček a dědečků
vyloudily radostné úsměvy. (hh) n
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Plavci uspěli
v dalších soutěžích

V

prosinci se v Mladé Boleslavi
konala nejvyšší soutěž jedenáctiletého žactva - Pohár ČR - oblast
Čechy. Plavecký oddíl TJ Lokomotivy
Beroun se účastnil pod vedením
své trenérky Anety Pokorné a plavci
si přivezli celkem 14 medailí. Nejúspěšnější plavkyní byla Zuzana
Křížová, která si odvezla pět zlatých
medailí a jednu stříbrnou medaili.
Další velmi úspěšnou plavkyní je
Barbora Míková, která si vyplavala jedno zlato, třikrát stříbro a jeden bronz. Matěj Palata se umístil

na stříbrné příčce. Další medaile
přidaly berounské štafety, a to hned
dvě zlaté.

Zimní mistrovství ČR žactva
Plavci ve věku 12 až 14 let úspěšně zakončili rok 2018 na Zimním
mistrovství ČR žactva, které se konalo první prosincový víkend ve třech
městech: Nový Jičín, Mladá Boleslav
a Prostějov. V Novém Jičíně závodili
plavci narození v roce 2004, kde si
nejlépe vedl Marek Kindl, kterému
se podařilo probojovat na 100 metrů prsa do top desítky. Ročník 2005
startoval v Mladé Boleslavi, odkud si
medaili odvezli Jan Valečka (1x zlato,
2x stříbro) a Štěpán Palata ((1 x stříbro a 2x bronz). Do Prostějova se sjel
ročník 2006, kde se mezi nejlepší
probojovala Andrea Burešová a Nikola Dvorská.

n Vítězná štafeta Berouna.

Veslařský triatlon
n Celkem 43 berounských závodníků se vydalo na 24. ročník
veslařského halového triatlonu.
Sportovci neměřili své síly se
soupeři pouze ve veslování, ale
také v běhu a v jízdě na kole.
Žactvo bojovalo na trati 1000 m
cyklistický trenažer + 400 m běh
+ 500 m na veslařském trenažeru. Dorost a starší žáci měli trať
2x tak dlouhou – 2000 m kolo +
800 m běh + 1000 m veslařský
trenažer. Medaile si z tohoto náročného závodu ve svých kategoriích odvezli: Anička Čechová (3.
místo), Saša Laubová (3. místo),
Matěj Smejkal (3. místo), Zuzka
Matějková (2. místo) a Matyáš
Kotrč (3. místo). (mk) n

n Úspěšní plavci na Zimním mistrovství ČR žactva - J. Valečka (uprostřed) a Š. Palata (vlevo)

Zimní mistrovství ČR dorostu
V prosinci se do Plzně sjelo 492
kvalifikovaných plavců ze 78 oddílů
na Zimní mistrovství České republiky dorostu a dospělých na 25metrovém bazénu. Berounským plavcům
se podařilo přivézt celkem 9 medailí. Největší pozornost na sebe upoutal David Ludvík, který vybojoval dva
tituly Mistra České republiky, k čemuž přidal stříbro a pět bronzových
medailí. Vedlo se i Tomášovi Míkovi,
který přidal jednu bronzovou medaili. (LoBe) n

Berounské baletky
opět přivezly zlato
V

sobotu 1.prosince se Baletní
škola Terezie Dudové zúčastnila
mezinárodní taneční soutěže Naruby Brno 2018.
Tato soutěž je výjimečná především svým konceptem, který se zaměřuje na propojení hudby a tance
jakožto rovnocenných partnerů.
Podtitul soutěže „Vraťme tanec
do života, vraťme život tanci!“, chce
poukázat na skutečnost, že taneční
umění není pouze o propracovaných pohybech a bezchybném držení těla, ale také o výrazu, prožitku
a vyjádření emocí, které tanečník
předá divákovi. Na této soutěži reprezentovaly baletní školu 2 tance.
V kategorii sóla balet 5-10 let choreografie Sushi, která v podání Sidonie Dudové získala krásné 2. místo.
Je to obrovský úspěch, neboť Sidonka patřila k nejmladším účastníkům
celé soutěže.

V kategorii skupiny balet 5-10 let
choreografie Pas de quatre, kterou
zatančily Markéta Frantová, Anna
Gregoríková, Valerie Ryllová a Adéla Šillerová. Holky zatančily krásně
a celou kategorii jednoznačně vyhrály. (td) n

Bratři Nevelöšovi
na vítězné vlně

P

oslední letošní prestižní závod
v jachtingu se konal tradičně
v centru Prahy na Vltavě. Šlo o Mezinárodní mistrovství ČR v team
racingu, ve kterém proti sobě soupeří týmy tří lodí. Zvítězil tým Tibor
Nevelöš, Vojtěch Tlapák a Adam
Nevelöš. Titul a putovní pohár letos
zůstávají v České republice. (jn) n

Novoroční pochod
Stezkou Vojty Náprstka

T

uristický oddíl při TJ Lokomotiva Beroun pořádá v úterý 1. ledna 2019 již 41. ročník turistické akce
„Novoroční pochod Stezkou Vojty
Náprstka“ z Berouna do Karlštejna.
Start je od 9:30 do 10:30 z Husova
náměstí od restaurace Alena.
Trasa pochodu vede po červené turistické značce přes Svatý Jan
pod Skalou a Bubovické vodopády
do Karlštejna nebo jednodušší cesta
kolem Berounky do Srbska a dále
k Dubu Sedmi bratří a do cíle. Cíl pochodu je tradičně v restauraci „Pod
Dračí skálou“, kde budou předány
účastnické diplomy. n
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