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Napsali jste nám…
Nejsme ekoteroristé, vše, co děláme, děláme pro naše město

poslední době byl spolek Berounská zeleň tvrdě kritizován ve veřejné 
diskuzi. Dostalo se nám nálepky ekoteroristů a byli jsme obviněni 

z toho, že jsme vystavili město riziku žalob a právních postihů. Naše vzta-
hy s městem byly doposud velmi korektní, a proto chci tato prohlášení 
korigovat. Spolek podal více než 25 návrhů na změnu ÚP a mezi nimi 
omylem i takový, který se týkal pozemků v soukromém vlastnictví. Svou 
chybu jsme veřejně vysvětlili a omluvili se za ni už na druhém prosincovém 
zastupitelstvu. Přesto měla členka komise pro ÚP potřebu se k tomuto 
pochybení vracet v minulém čísle Radničního listu. Komise měla na po-
souzení návrhů více než půl roku a překvapuje mě, že nás na tuto chybu 
neupozornila ještě před hlasováním. Naše kontakty jsou veřejně známé 
a pokud měl někdo pocit, že je město v ohrožení žalobou, proč nám nedal 
vědět, abychom mohli návrh včas stáhnout, namísto toho, aby o něm ne-
chal hlasovat zastupitelstvo? Vstřícnost ani ochota k dialogu se bohužel 
nikomu nařídit nedá.

Veškerá naše energie a dobrovolná práce spolku je směrována do zve-
lebování našeho města. Nechceme nikoho poškozovat. Hájíme zájmy život-
ního prostředí a veřejnosti. Vloni jsme městský majetek zhodnotili o více 
než milion korun výsadbami v Talichově ulici a na Třešňovce. Bezmála 800 
tisíc korun jsme získali z Participativního rozpočtu kraje. Dalších 100 tisíc 
na komunitní aktivity na Paloučku a 230 tisíc na výsadbu parku tamtéž. 
Veškeré tyto prostředky investujeme do zeleně a veřejného prostoru. Ve vol-
ném čase nám s tím pomáhají desítky berounských občanů, kterým patří 
náš dík. Také jsme se stali účastníky řízení o kácení stromů a začali vymáhat 
náhradní výsadby tam, kde nebyly navrženy. Díky tomu bylo vloni vysázeno 
několik desítek stromů a více než sto padesát jich bude vysazeno v roce 
příštím. Na konci minulého roku jsme město požádali o roční bezúročnou 
půjčku 230 tisíc korun na zmíněnou výsadbu parku na Paloučku, neboť 
tento jediný grant bude proplacen až po realizaci. Bohužel jsme neuspěli. 
Pokud máte sami možnost, nebo víte o někom, kdo by nám mohl tyto pro-
středky na rok bezúročně poskytnout, prosím ozvěte se mi. Kromě jistoty 
jejich vrácení získáte i dobrý pocit, že jste pomohli udělat něco pro naše 
město. Pouze tam, kde je vůle, může být i cesta. Pouze spolupráce a vstříc-
nost nás může posunout dál. Václav Kovář n
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Klubíčko Beroun rozšiřuje
nabídku a kapacitu služeb

přes celosvětovou koronakrizi 
se daří Klubíčku Beroun, z. ú. 

rozšiřovat nabídku a kapacitu slu-
žeb. Ty můžete využívat ambulant-
ně a dojíždět pravidelně každý den 
nebo jen některé dny v týdnu, anebo 
můžete využívat týdenní stacionář 
s ubytováním ve dvou a třílůžkových 
pokojích.

Služby jsou určené pro děti a do-
spělé s mentálním, tělesným nebo 
kombinovaným postižením ve věku 
7 – 64 let s trvalým bydlištěm ve 
Středočeském kraji.

Klubíčko Beroun najdete v cent-
ru obce Vráž, necelých 10 minut jíz-
dy z Berouna. Služby provozujeme 
ve dvou sousedních bezbariérově 
upravených domech se zahradou, 
pergolou, trampolínou, houpačkou 
pro vozíčkáře a dalším venkovním 

vybavením. Nabízíme komplexní 
péči s důrazem na podporu samo-
statnosti a soběstačnosti klientů, 
terapie (perličková koupel, snoeze-
len, relaxace, masáže, individuální 
RHB i skupinové cvičení, caniste-
rapie, muzikoterapie, aromatera-
pie, arteterapie, solná jeskyně aj.), 
vzdělávání - udržení a rozvoj získa-
ných znalostí, nácvik praktických 
dovedností (příprava jídla a pití, 
stolování, udržování pořádku, fi-
nanční gramotnost, práce s inter-
netem, nácvik cestování MHD aj.), 
pracovní trénink na pracovištích 
kuchyň, pekárna, úklidy, Pojízdná 
kavárna KlubkoCafé, volnočasové 
aktivity (tvořivá dílna, keramika, 
rukodělné a výtvarné činnosti, zpí-
vání, čtení, hry a soutěže, vycházky 
a výlety do okolí, návštěvy kina, 
koncertů, diskoték, plesů, spor-
tovních turnajů aj.), bezbariérovou 
dopravu speciálně upravenými 
automobily, celodenní stravování 
a pitný režim, ubytování.

Klienti fungují ve skupině cca 
3- 5 osob (dle specifických potřeb 
klientů), některé činnosti jsou indi-
viduální. Více na informací najdete 
na našich webových stránkách www.
klubickoberoun.cz. n
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