Beroun na obrazovce
n Beroun se v březnu dostane
na televizní obrazovky. Česká
televize totiž v neděli 24. března
odvysílá pátý díl z volného cyklu
Nevinné lži nazvaný Klukovina.
Právě ten folmaři loni v létě natáčeli v lomu Alkazar. O čem Klukovina pojednává? Tři třináctiletí
kamarádi a milovníci horolezectví
se chtějí zbavit přísného fyzikáře,
a tak vymyslí obvinění ze sexuálního obtěžování...

n I v březnu bylo Beroun
na televizní obrazovce vidět.
Program ČT2 uvedl 17. února
dokument Trilobit. Trval přibližně
tři čtvrtě hodiny, jeho režisérem
byl opět Jaroslav Černý. Součástí
dokumentu byly i krátké výpovědi všech oceněných, ale i těch
osobností, které se v minulosti
na udílení cen Trilobit podíleli.
Nechyběl ani záznam z letošního
předávání cen, krátké ukázky
z oceněných děl a komentář
moderátora Tomáše Hanáka. n

Dům v Zámečnické vyklizen
D

ům v Zámečnické ulici, který
městu Beroun bezúplatně
převedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, je již
vyklizen. V místnostech zůstala
jen část dobového nábytku, který
bude možné zrenovovat a ponechat
jako mobiliář chystaného muzea.
Našlo se zde rovněž velké množství starých listin a nejrůznějších
dobových dokumentů, které město
nabídlo k využití pracovníkům Státního archivu Beroun.
Ve dvoupodlažním poměrně
rozlehlém objektu během února
probíhal
architektonicko-historický průzkum, protože se objekt
nachází v Městské památkové zóně
a přímo navazuje na památkově
chráněné městské hradební opevnění. Původní hradby jsou jeho
součástí. Základním úkolem průzkumu je shromáždění a vyhodnocení všech dostupných informací
o objektu. Provádí se nejen terénní
průzkum, během kterého se zjišťuje dispozice a architektonická kompozice objektu, užití materiálu či
řemeslná výbava objektu, ale také
archivní průzkum. Tedy přehled
písemných zpráv a obrazové dokumentace. Průzkum by měl zahrnovat názory zpracovatele na další

způsoby nakládaní s objektem
a na jeho následnou rekonstrukci.
Autor průzkumu, pracovník Národního památkového ústavu, napří-

stavební povolení, jehož vydání je
nutné pro podání žádosti o financování rekonstrukce z Norských
fondů. Ty měly být původně vypsá-

klad upozornil na dobře zachované
podlahy a stropy v přízemí budovy,
v přiměřeně dobrém stavu jsou
podle něj i některé původní dveře
a okna.
Výsledky architektonicky - historického průzkumu se zohlední
v projektové dokumentaci pro

ny koncem roku 2012, nyní se ale
termín přesunul pravděpodobně
až na léto roku letošního. n

Klubíčko zmapuje (bez)bariérovost Berouna

S

fotoaparátem, moderní měřící technikou a notebookem
budou vozíčkáři se svými asistenty z Klubíčka Beroun mapovat
bezbariérovost Berouna. Na projekt nazvaný Beroun - město bez
bariér přispěla radnice částkou
65 000 Kč.

V Berouně zatím neexistuje
žádný přehled ani označení bezbariérově přizpůsobených objektů a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace si tak musí

www.mesto-beroun.cz

bezbariérovost ověřovat přímo
v praxi, což přináší řadu specifických rizik, adrenalinových zážitků, úsměvných i infarktových
situací.
Cílem tohoto projektu je zpracování interaktivní mapy bezbariérových objektů a jejich seznamu včetně popisu dostupnosti
od nejbližšího parkoviště vyhrazeného pro invalidy a od nejbližší
zastávky MHD. Dalším výstupem
bude seznam bariérových objektů
poskytujících služby veřejnosti,
včetně popisu překážek, který
bude použit i pro zpracování projektů na odstraňování architektonických bariér. V terénu budou
vozíčkáři s asistenty vyměřovat
například šířky dveří nebo výšku
prahů, fotografovat nájezdy, obrubníky a rozbité komunikace.
Díky tomuto projektu navíc
město podpoří čtyři pracovníky
Sociální firmy Klubák, kterým
handicap neumožňuje zapojení
do pracovního procesu s pravidelným pracovním režimem.
„Pro Klubák je tento projekt

první velkou zakázkou. A  máme
tipy na řadu dalších pracovních
aktivit, které by naši pracovníci
zvládli a mohli je prostřednictvím
firmy pro město Beroun a další
obce i firmy vykonávat,“ uvedla
Alena Pecková, ředitelka Klubíčka Beroun, o.p.s. Více najdete
na www.klubicko-ops.cz/berounmesto-bez-barier/. n

Krátce
n Novým vedoucím odboru majetku a investic
MěÚ Beroun se s účinností od 18. 2. stal Ludvík Polya. V této funkci tak nahradil Martinu
Holotínovou. Jednačtyřicetiletý Ludvík Polya,
který zvítězil ve výběrovém řízení, pochází
z Berouna. Naposledy pracoval ve funkci
úsekového technika provozního střediska
Beroun státního podniku Povodí Vltavy, závod
Berounka. Tam měl na starosti právě investiční
akce a opravy, veškerou agendu pro úsek
Zvíkovec - Černošice, majetek, ale i řešení
krizových situací například povodní. S MěÚ
Beroun spolupracoval již tehdy například při
výstavbě cyklostezky, lávky nebo Městského
plaveckého areálu. n

Faktury za vodné a stočné
můžete dostávat mailem

V

elektronické podobě mohou
nyní zákazníci společnosti
Vodovody a kanalizace Beroun
dostávat faktury za vodné a stočné. Faktury jsou zákazníkům zasílány ve formátu
pdf na e-mail, který uvedou při uzavírání smlouvy.
Tento způsob umožní zkrácení
doby od vystavení faktury k jejímu doručení zákazníkovi. Faktury v elektronické podobě lze

snadno archivovat a mít tak vždy
po ruce údaje o spotřebě vody
v domácnosti. Dalším podstatným přínosem je snížení spotřeby papíru a tím šetrnější
vliv na životní prostředí.
Pokud máte o elektronické faktury zájem, volejte
bezplatnou linku 800 100 663
nebo
fakturační
oddělení
311 747 124 nebo pište na zc.
beroun@vakberoun.cz. n
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