
Zpravodajství

Nové hokejové dresy
vyvolaly pozdvižení
Berounsko – Nové dresy české hokejové
reprezentace nadzvedly mnohé sportovní
fanoušky. Stranou zájmu nezůstala mo-
dernizace dresů ani v berounském regio-
nu. Většině z nich nevadí nové dresy, ale
nelíbí se jim logo. Nechápou, proč má ne-
ustále někdo potřebu měnit zaběhnuté
národní symboly, které patří neodmysli-
telně k republice. Český hokej si letos při-
pomíná 110 let své existence. Po celou tu
dobu se vyvíjela nejen technika hry, ale
také logo hokejového svazu, národní tým i
vzhled dresu. Zmizel tak státní znak či
vlajka, dresu českých reprezentantů bude
od příští sezóny vévodit lev s korunkou a
nápisem Czech Republic. Kromě toho se
zkrátí i název. (rom)

Beroun má nové radní,
rada je nyní kompletní
Beroun – S novými povinnostmi se za-
čali seznamovat noví členové rady Be-
rouna. Zastupitelé na svém posledním
zasedání zvolili do městské rady z řady
zastupitelů dva nové členy: Olgu Choco-
vou (TOP 09) a Emila Šnaidaufa
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2011). Ti se poprvé zúčastnili jednání
rady města Berouna ve středu 27. červ-
na. Poprvé tak rozhodovali o událostech
v Berouně z pozice radních. Zastupitelé
volili nové členy rady poté, kdy v dubnu
letošního roku na tuto pozici ve vedení
města Berouna rezignovala Šárka
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lová (Nezávislí Berouňáci) a Vratislav
Randa (ODS). Berounská městská rada je
tak opět kompletní. (rom)

Silnice v Branislavově
ulici se opravuje
Beroun – Město Beroun přistoupilo k
další rozsáhlé uzavírce silnice. Po Plzeňské
ulici, kde v současné době probíhá nároč-
ná rekonstrukce silničního povrchu, se
začala opravovat ulice Branislavova. Ta je
pro motoristy uzavřena od pátku 29.
června. Silnice se uzavře pro osobní i ná-
kladní vozidla až 15. října. K uzavírce, kte-
rá potrvá déle než tři měsíce, vedení
města přistoupilo kvůli potřebné rekon-
strukci. Ta si vyžádá celkové náklady ve
výši 16 milionů korun a zahrnuje kom-
pletní opravu celé vozovky, přilehlých
chodníků, modernizaci veřejného osvět-
lení a parkovacích stání. Ve svahu u bu-
dovy úřadu práce přibydou v rámci re-
konstrukce pro chodce také schody. (rom)

Řidiči zapomínají,
že auto není trezor
Berounsko – Vykradl dvě auta během je-
diné noci stejný zloděj? Nebo snad šlo
o náhodu? I na takové otázky si musí
velmi často umět policisté odpovědět.
Vloupání do osobních vozidel, k nimž do-
chází v berounském regionu velmi často,
jsou si totiž podobná. Po rozbití skleněné
výplně některého z oken vozidel pachate-
lé odcizí různé osobní věci. Podle policie
vloupání do aut figuruje v policejních
statistkách často. A leckdy bohužel
i v souvislosti s tím, že motoristé zapomí-
nají na známé varován, že auto není tre-
zor. V mnoha případech majitelé osobních
vozidel na to nedbají a nechávají ve vozi-
dlech nejen cenné věci, ale také své osob-
ní doklady. Následky jsou pak pro ně ne-
příjemné. (rom)

Zemědělci na Berounsku
už zahájili letošní žně
Berounsko – Zemědělci na Berounsku
i Hořovicku budou s letošní úrodou prav-
děpodobně spokojeni. V dubnu a začátkem
května, kdy byl nedostatek srážek a vysoké
teploty, to nevypadalo nijak pozitivně.
Vydatné deště, které nakonec v květnu
přišly, úrodu zachránily. Porosty ozimých i
jarních plodin, včetně obilovin tak v regi-
onu dosáhnou na kvalitní půdě průměrné
produkce. Na písčitých půdách a na pů-
dách s menší bonitou, bude podle vyjád-
ření agrární komory úroda o patnáct až
pětadvacet procent nižší než v uplynulých
letech. Díky příznivému počasí, které letos
trvá už od dubna, zemědělci Berounska
i Hořovicka začali se žněmi už před kon-
cem června. Zhruba o dva až tři týdny dří-
ve, než je to běžné. (rom)

Obce slaví první
písemné zmínky
Berounsko – Na letošní rok připadlo
100. výročí státu. Není to ale jen „re-
publiková stovka“, která letos obce na
Berounsku zajímá. Jelikož historie ně-
kterých obcí na Berounsku sahá daleko
do středověku, mají některá výročí
mnohem vyšší čísla. Tak tomu napří-
klad je v Drozdově, kde nedávno osla-
vili 650. výročí první písemné zmínky
o obci. Ta pochází z roku 1368 a vedení
obce k této události uspořádalo slav-
nost. Součástí programu bylo odhalení
pomníku k výročí. Dlouhou historií,
která je spojena s Přemyslovci, se může
pochlubit i město Beroun. V roce 2015
město oslavilo 750. výročí první zmín-
ky. (rom)

Závodila světová špička
ve skateboardingu
Beroun – V Berouně se uskutečnil už
devátý ročník mezinárodního mistrov-
ství ve skateboardingu. Zúčastnila se
ho světová skateboardová špička. Gran-
dPrix si nenechaly ujít stovky lidí. Všu-
de vládla dobrá nálada a nezkazilo ji ani
nepříjemné počasí. Na startovní listině
se objevila také celá česká skateboardo-
vá reprezentace ve složení Tomáš Vintr,
Maxim Habanec a Martin Pek, doplně-
ná slovenskou superstar a členem slo-
venské skateboardové reprezentace Ri-
šem Turym, který je zároveň vítězem
minulého ročníku berounské akce.
V letošním roce se do Berouna sjeli
předem vybraní závodníci z téměř pět-
advaceti zemí. (rom)

Policisté o prázdninách
hlídkují na silnicích
Berounsko – Policisté spustili prázdni-
novou akci už před pár dny a Deník za-
znamenal, že policejní hlídky byly sku-
tečně u hlavních tahů vidět. Podobné to
má být i o nadcházejícím víkendu – a
během následujícího prodlouženého ví-
kendu. Cílem celorepublikové akce je
zajistit bezpečnost dopravy, ovlivnit ne-
kázeň účastníků silničního provozu a
upozornit řidiče, aby byli maximálně
opatrní a ohleduplní. Každým rokem se
o prázdninách stane velké množství
nehod, mnohdy s vážným zraněním. Je
to připisováno únavě z teplých dnů,
oslnění sluncem, nevyspání motoristů
vracejících se z delších cest, nepozor-
nosti či rychlé jízdě. (rom)
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