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V Berouně začaly
Velikonoce

mezi berounskými
branami
Beroun už má územní plán

N

ecelý týden před Velikonocemi, kdy se
všichni těšíme na svátky jara, je v Berouně „Velikonoční týden“.

V úterý 11. dubna děti ze škol na Husově náměstí
u kašny Jana Nepomuckého zdobily břízky jarními
ozdobičkami, které samy vyrobily. Rovněž to zvládly
i děti ze Základní školy Beroun - Zvodí, které byly zastoupeny dětmi školní družiny a klubu. V Berouně začaly „Velikonoční trhy“. Na náměstí se svými programy vystupovali ti nejmenší z mateřinek, ale i školáci
z některých škol. Od Zeleného čtvrtka se pak všechny
děti těšily na „Velikonoční prázdniny“. Děti ze Závodí
měly svůj tradiční program.            Květa Hrbáčková

Ú

zemní plán města Beroun, klíčový dokument pro jeho další rozvoj, již slouží svému účelu. Na zasedání 13. března ho vydalo berounské zastupitelstvo.
Územní plán vytváří další rozvojové možnosti pro bytovou výstavbu a služby,
např. v oblastech Na Vinici a Pod Dědem, či uprostřed zastavěných území v areálu bývalé Tiby nebo kasáren.
Pamatuje zároveň i na plochy pro průmysl v oblasti pod Zavadilkou mezi železnicí a Litavkou
a v lokalitě Suchá Luka podél dálnice D5 vhodných pro sklady a lehkou výrobu.
„Beroun je velmi atraktivním rozvojovým územím na okraji metropolitní oblasti Prahy a zájem o bydlení zde stále stoupá. V následujících deseti letech se předpokládá nárůst obyvatel na
21 tisíc. Nový územní plán počítá s možností výstavby až 2.300 bytů,“ uvedl vedoucí projektant
územního plánu Beroun architekt Pavel Koubek.
Územní plán města Beroun je k dispozici na www.mesto-beroun.cz v záložce Územní plánování/Město Beroun.
- js -

Nominace na městské pocty

V

íte o někom, kdo se nadmíru a dlouhodobě zasluhuje o propagaci Berouna?
Kdo je velmi úspěšný ve svém oboru? Nebo znáte někoho, kdo vykonal
skutek hodný uznání a ocenění? Až do konce června můžete takové osobnosti
navrhovat na letošní Cenu města Beroun.

Podmínkou je, aby osoba nebo případně její skutky měly přímý vztah k městu. Zasílat můžete
zároveň i své návrhy na udělení čestného občanství pro osobnosti, které v Berouně sice nežijí,
ale významným způsobem se do života města zapsaly nebo ho výrazně ovlivnily. Návrh musí
obsahovat zdůvodnění zásluh navrhované osobnosti nebo kolektivu. Návrhy na udělení Ceny
města Beroun a čestného občanství mohou podávat nejen jednotlivci, ale také orgány města či
členové zastupitelstva, stejně jako politické strany, občanská sdružení a hnutí či společenské
organizace, které ve městě působí minimálně tři roky.
● Nominace je možné adresovat na odbor školství a volnočasových aktivit na e-mail osva@
muberoun.cz.
● Vyplnit formulář na webu města, v záložce Kultura/Cena města Beroun, kde najdete i další
informace.
O udělení ceny a čestného občanství pak rozhoduje zastupitelstvo města hlasováním na návrh
rady. Ceny budou následně předány na slavnostním večeru, který se u příležitosti výročí vzniku
ČSR uskuteční letos v říjnu.
Dosavadní laureáti Ceny města Beroun:  Vladimír Izbický, smíšený pěvecký sbor Slavoš,
Jana Čapková, Karel Souček, Jana Civínová, Jiří Kahoun, Božena Kebrlová a Zdeněk Zůna.  
Čestné občanství města Beroun: Burkhard Siebert.                                                       - js -

▲ Na veřejném jednání zastupitelstva v Berouně ve
středu 29. března, které se
opět konalo v Kulturním domě Plzeňka, zastupitelé vyslechli předsedu sportovní komise Dušana Tomču,
který zastupitele seznámil
se závěrečným rozhodnutím o rozdělení sportovních
dotací.
► Zastupitelé schválili rozdělení sportovních dotací
na návrh sportovní komise.
I když někteří zastupitelé byli
proti. 2x foto: Pavel Paluska.

Radnice testuje první elektromobil

PozvánkY do MUZEA

M

ěsto Beroun se připojí k výzvě Ministerstva životního prostředí, jejímž
cílem je snižování emisí z dopravy a hlukové zátěže prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem.

V březnu si radnice zapůjčila na vyzkoušení osobní elektromobil Nissan. „Vzhledem
k tomu, že plánujeme dvě alternativní vozidla zakoupit, chceme pro ně najít nejvhodnější využití. Jako ideální se zatím elektromobil jeví pro každodenní servis a údržbu parkovacích automatů a pro výkon úředních agend spojených s častým popojížděním po Berouně,“ uvedl tajemník
Městského úřadu Beroun Jiří Chalupecký.
Berounská radnice požádá o dotaci také na ekologické hybridní vozidlo do 7,5 tuny, které
by mělo sloužit pečovatelské službě pro rozvoz obědů seniorům. Ministerstvo životního prostředí přispívá v rámci svého dotačního programu na nákup osobních elektromobilů částkou až
220 tisíc a v případě ekologických hybridních vozidel do 7,5 tuny pak až 800 tisíci korunami.
To, zda Beroun se svojí žádostí uspěje, bude známo za několik měsíců.
„Naši budoucí ekologickou flotilu doplní ještě elektro skútr, který bude využívat městská
policie. Tento dopravní prostředek již máme k dispozici, čekáme jen na opravu baterií,“ doplnit starosta Ivan Kůs s tím, že se i v dalších letech bude město snažit podporovat alternativní
způsoby dopravy, zejména cyklodopravu. Jednou z forem podpory je vytvoření sítě cykloboxů
pro bezpečné uložení kol ve městě i ve školách financovaného z programu švýcarsko-české
spolupráce.     
- js -

Rekonstrukce mostu na Zavadilku

P

lánovaná rekonstrukce mostu přes železniční trať na Zavadilce, jejímž investorem je Středočeský kraj, začala v Berouně ve středu 19. dubna.

„Až do 2. června bude most uzavřen jen částečně a provoz bude řízen světelnou signalizací.
Provoz pro pěší zůstane zachován. K úplné uzavírce mostu dojde 3. června a až do 3. října bude automobilová doprava vedena po objízdných trasách. Pro chodce zřídí realizační firma lávku pro pěší,
a autobusy budou mít zastávky před a za mostem,“ sdělil místostarosta Berouna Michal Mišina.
Zástupci města nyní ve spolupráci s osadním výborem Zavadilka zjišťují zájem obyvatel této
městské části o dočasné parkování u autobusového nádraží.
„Plánujeme jednoduchou úpravu terénu a zajištění provizorního parkování pro zhruba
30 – 40 vozidel. Naší představou je, že by zájemci získali od našeho odboru dopravy povolenku
k parkování,“ dodal starosta Ivan Kůs.                                                      www.mesto-beroun.cz

▲ Zastupitelé kromě jiného
jednali také o finančních dotacích v oblasti sportu a kultury. I zde se ovšem našli sporné body. Zastupitel města Radek Sochr (na snímku
vlevo), starosta králodvorského Sokola, byl jedním
z těch zastupitelů, kteří měli
nejednu připomínku k rozdělování sportovních dotací.
► Také městské zastupitelstvo v Králově Dvoře mělo
svoje veřejné zastupitelstvo, které bylo svoláno na pondělí 27. března do obřadní síně na radnici. Před samotným jednáním starosta města Petr Vychodil (druhý zprava) velice trpělivě
a s ochotou sobě vlastní vysvětloval zastupitelům věci v materiálech, o kterých se bude jednat
a odpověděl na dotazy.
2x foto: Pavel Paluska.

Oslavy Dne Země Klubíčko pomáhá již 20 let
v Berouně
pro postižené Beroun, Dětská skupina Světlušky
e to neuvěřitelné, ale berounské

N

a berounském Husově náměstí proběhne
v pátek 21. dubna od 9.00 do 12.00 hodin informační kampaň na podporu ochrany
životního prostředí. Organizace, které se věnují ochraně přírody, budou ve svých informačních stáncích prezentovat svoje činnosti. - js -

Charitativní bazar a předávání cen knihovny

Č

tvrtý charitativní bazar knih v berounské knihovně
se konal ve dnech 24. a 25. března a nabídl nepřeberné množství literatury. Knihy do bazaru věnovali nejen
čtenáři knihovny, ale i široká veřejnost a v nabídce byla
také řada úplně nových titulů.

Celkem jsme připravili 115 krabic s knihami. Díky velkému zájmu
veřejnosti se nám povedlo vybrat rekordní částku 18.965 Kč, kterou
jsme věnovali Domovu sv. Anežky České při Farní charitě Beroun.
O kulturní doprovod se postaralo Středisko volného času Domeček
Hořovice s děvčaty z kroužku šití, která předvedla módní přehlídku
se svými vlastními výtvory a místní taneční skupina Shakeelah Tribe.
Farní charita zajistila výtvarné dílničky pro děti.
V rámci bazaru jsme předali ceny nejúspěšnějším dětem ze soutěže Lovci perel a výherkyni naší etapové soutěže Šifra mistra Pocha.
V rámci kampaně Březen - měsíc čtenářů jsme ocenili také Čtenáře
roku. Tato cena se vždy předává podle určitých kritérií a letos se
v českých knihovnách oceňovala „čtenářka babička“. U nás se jí stala
paní Květuše Kösslová.                                                  Iva Stluková

J

Klubíčko v letošním roce slaví
20 let svého fungování. Za tu dobu se
Klubíčko stalo významným poskytovatelem sociálních služeb pro rodiny
s těžce postiženými dětmi a dospělými
z celé ČR a zaměstnavatelem osob se
zdravotním postižením.

V sobotu 8. dubna Klubíčko slavilo v berounské Plzeňce výročí založení 24 rodinami s těžce postiženými dětmi na charitativní akci „Klubíčko pomáhá již 20 let“.
Zavzpomínat na začátky Klubíčka, na zážitky z desítek zdařilých akcí, na budování a provozování Integračního centra KLUBíčko v Komunitním centru v Berouně a nového komplexu služeb pro děti a dospělé
v Penzionu Klubíčko Vráž přišli nejen bývalí a současní klienti, pracovníci a dobrovolníci Klubíčka, ale i mnoho příznivců a dárců
Klubíčka.
Akci zpestřily i prodejní stánky a tvořivé dílny organizací pracujících s dětmi či zdravotně
postiženými: ARPZPD v ČR, z.ú., ARPZPD
v ČR, z.ú. - Klub Uzlík, Centrum služeb
Babička čtenářka.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BEROUN
www.knihovnaberoun.cz
● Moje zvíře – moje rodina
Výstava fotografií je k vidění do konce dubna. Charitativní fotografická soutěž probíhala formou veřejného hlasování na sociální síti ve dvou kategoriích
– pes, kočka. Fotografie budou vydraženy a výtěžek rozdělen mezi neziskové organizace Pes nejvěrnější přítel a Chlupáč
v nouzi.
● Alergie – příčiny, následky, léčba
Přednáška v pondělí 24. dubna od 17.30 hodin. Výskyt alergie po celém světě prudce
roste. Ačkoliv počet rozpoznaných případů
trvale stoupá, stále větší je počet pacientů,
kteří o příčině svých problémů nic netuší.
Přes 2 miliony lidí v naší republice trpí nějakou formou alergie. Co je ale jejich podstatou? Jak funguje imunita? Jak mírnit projevy alergie? Odpoví PharmDr. Alexandra
Honegger. Vstup volný, rezervace míst
ve studovně.

● Rozeznění – alikvotní zpěv, tibetské
mísy a kundalini jóga v knihovně
Sobota 22. dubna od 14.00 do 19.00 hodin. Vstupné 350,- Kč. Občerstvení zajištěno. Prosíme zájemce, aby se dopředu přihlásili na lada.s@centrum.cz. Více informací
na telefonním čísle 733 363 945.
Donesené vlastní mísy jsou vítány.
● Léčivé mandaly
Setkání s autory, které máte rádi, berounské nakladatelky Marie Holečkové, se
koná ve středu 26. dubna od 17.30hodin.
„Zjišťuji, že každý z nás má svůj osud, nebo
bychom mohli spíše říci úkol, který máme
ve svém životě vykonat,“ říká výtvarnice
Jana Janouchová, pro kterou je svět léčivých
mandal cestou i osudem. Nemusíte věřit, že
mandaly léčí, přesto jejich krása na vás pozitivně zapůsobí. Vstupné dobrovolné, rezervace míst ve studovně.
● Soboty na dětském: 29. dubna, 8.30 –
11.00 hod.

Muzeum Českého krasu,
Husovo nám. 87, 88, Beroun 1
tel.: 311 624 101, 311 621 174, www.muzeum-beroun.cz
Zkamenělé moře u Koněprus
Exkurze MČK se koná v sobotu 29. 4. Sraz v 10.00
na parkovišti u koněpruských jeskyní. Okolí Koněprus, Velkolom Čertovy schody, Koněpruské jeskyně
jsou oblíbenou a turisticky vyhledávanou lokalitou.
Pro paleontology tato oblast představuje opravdový
ráj – zkamenělý útes mechovek, stromatopor a lilijic, tedy prvohorních živočichů obývajících tropické
devonské moře. V oblasti koněpruských lomů se podařilo objevit téměř 1000 živočišných forem. Během
vycházky navštívíme opuštěné lomy u Homoláku,
kde jistě najdeme četné zbytky kdysi pestrého podmořského světa s plži, ramenonožci a trilobity.
Flóra Českého krasu
Výstava v Domově seniorů TGM (Pod Studánkou
1884, Beroun). Cílem výstavy je seznámit návštěvníky formou fotografií a doprovodných textů se
společenstvy rostlin, která jsou typická pro oblast
Českého krasu.

Spisovatel Otomar Dvořák si na poslední besedu, která se konala ve čtvrtek 30. března v prostorách králodvorského zámku, pozval velice zajímavého hosta – Vladimíra Šišku, vedoucího
pracovníka projektu Záře, který již několik desetiletí shromažďuje a zkoumá zprávy o podivuhodných jevech a událostech, především v České republice.
Na besedě se sešlo na šest desítek posluchačů. Téma bylo Tajemství a záhady na zemi a nebi.
Velice milým zjištěním pro pořadatele bylo, že o besedy je stále větší zájem.

Tmaň, Dobrovolnické centrum Kladno, Domeček
Hořovice, Raná péče EDA, Farní charita Beroun,
Klub důchodců Beroun, Koniklec Suchomasty,
Lomikámen z.ú., Medvídek z.s., RC Slunečnice
Beroun a Zvonek Králův Dvůr.
Klubíčkové dvacetiny podpořila i Nadace Divoké husy, která zdvojnásobí výtěžek akce. Získané
peníze budou použity na rekonstrukci podkroví Penzionu Klubíčko Vráž s cílem rozšíření kapacity pobytových odlehčovacích služeb pro klienty z celé ČR.
Ředitelka Klubíčka Alena Pecková pozitivně
zhodnotila dvacetiletí Klubíčka. „Při listování kronikami jsem si uvědomila, co vše jsme jako rodiče postižených dětí iniciovali a kolik práce jsme
při budování služeb pro postižené děti i dospělé
dětí odvedli, kolik politiků, úředníků a odborníků
naše záměry podporovalo a garantovalo, a kolika
rodinám Klubíčko pomohlo. Všem za to patří obrovské poděkování,“ říká A. Pecková. „Jsem ráda,
že jsem u toho byla od samého začátku, a že již
20 let mám tak smysluplnou práci.
Jsem pyšná na to, kolik lidí se od rodičů v Klubíčku naučilo profesionálně pečovat o postižené
děti a dospělé. Svou pracovní kariéru v Klubíčku
nastartovala i řada odborníků, kteří i nadále působí v oblasti péče o postižené osoby a zkušenosti,
které v Klubíčku získali, uplatňují ve své každodenní praxi.“
Všichni si užili narozeninovou oslavu s pohádkou
„Nešišlej“, tanečním vystoupením Shakeelah Tribe,
kadeřnickou show „Přestaňte stárnout, začněte žít“
a ve finále koncertem Petry Černocké, která roztančila a roztleskala celý sál.
www.klubickoberoun.cz

Tradiční besedy pro občany Králova Dvora a širokého okolí připravuje naprosto bezvadně sehraná dvojice - spisovatel Otomar Dvořák a fotografka Marie
Holečková.
2x foto: Pavel Paluska.

