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Co nás čeká v roce plném dvojek?

Beroun chce investovat do prostoru před Hvězdou, škol i infrastruktury

Z

astupitelé Berouna se na
svém prosincovém zasedání
zabývali schvalováním rozpočtu
na rok 2022 včetně zásadních investičních akcí, které nás v novém
roce čekají. Které to tedy jsou?
Hlavních investičních záměrů
je hned několik. Jedním z nich je

rekonstrukce prostoru před bývalou Hvězdou. Ještě v prosinci
se uskutečnilo výběrové řízení na
dodavatele stavby. Zahájení pra-

cí se očekává v prvních měsících
nového roku s ohledem na počasí. V rozpočtu je na tuto stavbu
vyčleněno přes 32 milionů korun

s tím, že se město bude snažit
získat vhodnou dotaci na spolufinancování.
dokončení na str. 2

Krátce z radnice
n Radniční list v listovací verzi
Pokud dáváte přednost elektronické podobě Radničního listu, od prosince si ho můžete na
webu města nejen stáhnout, ale
také prolistovat. Aktuální číslo
berounského zpravodaje v listovací verzi najdete vždy koncem
měsíce na titulní straně v levém
sloupci nahoře. Je zde umístěn
i odkaz na archiv se staršími čísly.
n Výměna svítidel
Ve vybraných ulicích v Berouně se v prosinci uskutečnila výměna svítidel v rámci rekonstrukce veřejného osvětlení. Na tuto
akci jsme získali dotaci ve výši
50 % celkových nákladů. Obměna
a modernizace osvětlení, které
přinese úsporu, je šetrná pro okolí, a přesto splňuje platné normy.
Více informací uvnitř listu.
n Nové jízdní řády
Provozovatel dopravy PID nám
poskytnul tištěné výňatky z jízdních řádů pro oblast Berounsko
platných od 12. prosince 2021.
Výtisky jízdních řádů pro linky
380, 384, 394, 425, 630, 631,
633, 637, 638, 641 najdete v přízemí budovy radnice před podatelnou nebo na webových stránkách města v záložce Aktuality.
n Oprava v Alkazaru
Na konci roku se podařilo
vyřešit nebezpečný úsek na cyklostezce v Alkazaru. Kořeny stromů zde zvlnily asfaltový povrch
a pády z kola tak nebyly ničím
výjimečným. Nyní je k radosti
chodců i cyklistů již povrch srovnaný. n
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n Milí Berouňané, máme za sebou další náročný rok poznamenaný bojem s pandemií. Na tomto
místě se nechceme ohlížet zpět, ale naopak hledět vpřed s nadějí do nového roku. S přáním, aby byl
normální. To nám stačí. Čeká nás rok plný dvojek. A pokud bychom měli věřit na numerologii, která
se zabývá energií čísel, můžeme očekávat, že se tato energie v roce 2022 konečně obrátí k lepšímu.
Tak si držme palce, ať se čísla nepletou. Krásný nový rok! n

Právě vyšlo Berounské desatero

M

ěstská policie se ve své činnosti zaměřuje i na prevenci.
Součástí jejich práce jsou besedy
v mateřských a základních školách,
kde mimo jiné seznamují naše nejmenší s možnými nástrahami, s nimiž se mohou setkat při cestě do
školy, při pobytu venku, ale třeba
i když jsou samy doma.
Tiskové oddělení berounské
radnice nyní pro strážníky připravilo zajímavou pomůcku v podobě
tematické brožury Berounské de-

satero, která preventivní přednášky
městské policie ještě více zpestří.
Pomocí názorných obrázků se děti
dozvědí, jak se zachovat při setkání
s neznámou osobou, na co si dát
pozor při odchodu z domova a kam
případně zavolat, když se dostanou
do nebezpečné situace. Berounské
desatero je sice primárně určeno
pro besedy s dětmi, ale zájemci si
ho budou moci zakoupit i v prodeji
v městském informačním centru za
symbolickou cenu 10 korun. n
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P

oslední stromy vysazené letos v našem městě najdete v parku Košťálkova u Střední zdravotnické školy Beroun a na Plzeňské ulici. Jedná se
celkem o 37 nových stromů, které jsou náhradní výsadbou za pokácené náletové dřeviny kolem dálnice. „Náhradní výsadbu, kterou financuje
Ředitelství silnic a dálnic, se nám podařilo vyjednat právě do této lokality,“ uvedl místostarosta Michal Mišina. A se stromy se v této části města ještě
nekončí. V aleji podél Plzeňské ulice budou v příštím roce vysazeny další stromy v rámci druhé náhradní výsadby. Město Beroun tak pokračuje se
slíbenou revitalizací vybraných lokalit. n

Nové povrchy silnic opravené na konci roku
HOSTÍMSKÁ
O opravu vozovky v Hostímské ulici zažádali místní občané.
Silnice, která je hlavním tahem
k nemocnici, již skutečně nebyla
v dobré kondici. Protože se jedná
o krajskou komunikaci, obrátili
jsme se na Středočeský kraj jako
vlastníka komunikace. Ten žádosti města a jeho občanů vyhověl
a na konci roku tak silnice dostala nový povrch. Do konce uzávěrky Radničního listu ještě chybělo
udělat vodorovné značení včetně
přechodu pro chodce.
ŽELIVSKÉHO
Vozovka v Želivského ulici na
Zavadilce dostala nový povrch.
Investici hradila společnost Eurovia, která tuto silnici využívala při
stavbě nového železničního koridoru. Město vyjednalo, že Eurovia
vozovku po ukončení prací opraví. S realizací nového povrchu se
čekalo, až TJ Lokomotiva Beroun

dokončí pokládku síťových kabelů pro své sportoviště, které se
nachází právě na konci ulice Želivského.
„Nyní je již nový asfalt položený a město při této příležitosti
opravilo v některých částech ulice také obrubníky a kanalizační
vpusti. V současné době je ještě
potřeba dořešit některé drobné
stavební úpravy a dokončovací
práce, ale nová vozovka již slouží
místním občanům,“ uvedl místostarosta Michal Mišina. n

n Místostarosta Michal Mišina při kontrole nového povrchu v ulici Želivského.

Město Beroun dbá na bezpečnost chodců

O

bezpečnost nám jde především! Proto jsme reagovali na
prosbu veřejnosti a upravili jsme
nastavení semaforů na přechodu pro chodce u křižovatky ulic
Pražská x Lidická směr centrum.
„Docházelo zde k nebezpečným
situacím hlavně v ranních hodinách, kdy chodí děti do školy.

Řidiči v řadě případů nerespektovali blikající žluté světlo ve tvaru
chodce a nedávali při rozsvícení
odbočovací zelené šipky přednost
chodcům na přechodu. Řešili jsme
s dodavatelskou firmou změnu nastavení semaforů, aby nedocházelo k nebezpečným situacím, a předešli jsme vážné nehodě,“ vysvětlil

místostarosta Michal Mišina. A co
se tedy změnilo? Ve chvíli, kdy
někdo aktivuje na sloupu tlačítko
pro chodce, se pro řidiče ze směru
Lidická zelená „vyklizovací“ šipka
nerozsvítí. Přechod pro chodce je
poměrně málo využíván a změna
se plynulosti dopravy dotkne minimálně. n

Co nás čeká v roce plném dvojek?
pokračování ze str. 1
Druhé prosincové výběrové řízení na dodavatele se týkalo další
velké investice, kterou jsou stavební úpravy v MŠ Pod Homolkou,
detašované pracoviště Vrchlického
na Závodí. Modernizace objektu
si vyžádá 45 milionů korun. „Počítáme ale i s dalšími investicemi
do školství. Nemalé prostředky
budou v roce 2022 směřovat do ZŠ
Jungmannova, a to v součtu téměř
12 milionů korun. Za ně by se žáci
a pedagogové měli dočkat nástavby
jazykových učeben a rozšíření stávajících šaten,“ upozornila starostka Soňa Chalupová.
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V rozpočtu na následující rok se
počítá také s částkou 39,5 milionu
korun pro kanalizaci na Zavadilce.
Na tuto akci se nám podařilo získat
dotaci ve výši téměř 15 milionů korun. Tato dotace je poskytnuta na
místa, kde dosud kanalizace chybí.
Jako každý rok ani tentokrát se
při sestavování rozpočtu nezapomnělo na opravu ulic a další infrastruktury, jejichž obnova je pro
vedení města jednou z hlavních
priorit. Stavební práce by se tak
měly týkat například ulic Zvonařova a Šafaříkova. Nové povrchy
budou spolufinancovány se síťaři
a tím ušetříme nejen městské pro-

středky, ale zároveň zamezíme opakovanému rozkopání ulic. V novém
roce se chceme zaměřit také na
most v Kozle, který je již v havarijním stavu.
Na své si přijdou i naši nejmenší
obyvatelé, pro ně chystáme dokončení nového hřiště v Košťálkově ulici a rozšíření dalších dětských hřišť.
Zeleň má v Berouně dlouhodobě zelenou, a tak se můžeme těšit
na nové stromy, keře a rozkvetlé
záhony. To vše dělá město místem,
kde by, slovy klasika Járy Cimrmana, chtěl žít každý, ale už nikdo
nemá důvod dodávat to známé:
kromě mě… n

n V prosinci se uskutečnila dvě
výběrová řízení na velké investiční
akce v roce 2022. Jednou z nich je
rekonstrukce prostoru před bývalou
Hvězdou a druhou stavební úpravy
objektu mateřinky ve Vrchlického
ulici. Výběrových řízení se účastnil
místostarosta Michal Mišina.
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Děkujeme za všechny vaše podněty, které jste nám v roce 2021 zaslali
Díky vaší spolupráci můžeme na vzniklé problémy rychleji reagovat a zajistit jejich nápravu. Řada z nich se k nám dostane prostřednictvím aplikace ZmapujTo, která je součástí mobilního rozhlasu a mohou ji využívat všichni, kteří mají tuto službu zaregistrovanou.
Některé podněty dokážeme řešit hned, u složitějších případů může být doba realizace delší. Důležité ale je, že o nich víme.

n Neodtékající kanál
V Karlově ulici jsme operativně řešili
ucpaný kanál, o němž nás informovala jedna ze zdejších obyvatelek. Na
vozovce se tvořily při dešti hluboké
louže. Pracovníci AVE kanalizační
vpusti vyčistili, odstranili přebytečné
listí a další organický odpad.

n Nebezpečný kabel
V blízkosti křižovatky Plzeňská - Košťálkova byl prostřednictvím aplikace ZmapujTo nahlášen volně visící
kabel u lampy veřejného osvětlení.
Podnět byl předán pracovníkům
AVE, kteří neprodleně kabel zabezpečili.

n Rozbitý přístřešek
Přes aplikaci ZmapujTo jsme se dozvěděli o poškození přístřešku na
autobusové zastávce v ulici Koněpruská. Mohli jsme tak u dodavatele přístřešku okamžitě zajistit jeho
opravu a postarat se o úklid nebezpečných střepů.

n Uvolněný šroub na hřišti
Povolený šroub na houpadle na
dětském hřišti U Štiky nám nahlásil
další uživatel aplikace ZmapujTo.
Rychlou opravou se tak podařilo
zabránit případnému zranění některého z dětí.

n Posunutý kanalizační poklop
Nebezpečné posunutí poklopu na
dešťové kanalizaci jsme řešili s pracovníky Vodovodů a kanalizací Beroun. Děkujeme jim, že nad rámec
svých povinností zajistili rychlou
nápravu, očistili dosedací plochy
a umístili kanalizační poklop s rámem do drážek, aby nemohlo dojít
k dalšímu svévolnému posunutí.
Jednalo se o další podnět z aplikace
ZmapujTo.

n Propadlý chodník
„Dobrý den, na konci ulice V Hlinkách
u budovy Úřadu práce se propadl
chodník, můžete tam někoho poslat
to opravit? Děkuji,“ napsal nám jeden
z našich občanů. Nebezpečné místo
pracovníci AVE do druhého dne od
předání podnětu opravili.

n Rozbitá lampa
Mezi častá upozornění patří nefunkční veřejné osvětlení. V tomto případě
však na vině nebyla technická závada, ale ruka vandala. Sehnat náhradní
součástky na atypické lampy v centru
města není vůbec jednoduché.

n Přetržený kabel
Opravu přetrženého kabelu u vánočního osvětlení na náměstí Joachima Barranda se podařilo vyřešit během několika hodin. Pozorný občan nás zároveň
požádal o doplnění dlažebních kostek
před vstupem do Pakostova sadu.

Městská policie získala nové fotopasti

N

a začátku prosince
zakoupilo město pro
městskou policii nové fotopasti, které budou využívány zejména pro monitorování
kontejnerových
stání. První testy výdrže
baterie a kapacity datového
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úložiště proběhly úspěšně
v ulici Na Hrázi na Závodí.
Stanoviště fotopastí se budou průběžně měnit podle
potřeby. Přednostně budou
nasazovány do míst, kde
jsou dlouhodobě problémy
s hromaděním odpadů, za-

kládáním černých skládek
a zneužíváním obecního
systému odpadového hospodářství obyvateli okolních
obcí. Za ukládání odpadu
mimo vyhrazená místa může
být uložena pokuta až do
výše 50 tisíc korun. n
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Pro občany: informujeme,
odpovídáme, řešíme...
V obraze
Získávejte důležité
zprávy z města přímo
do telefonu díky mobilní
aplikaci V obraze.

Ke stažení na
Google Play, App
Store, AppGallery

Smart info
Přihlašte se k odběru
zpráv do e-mailu či
formou SMS, odkaz
najdete na našich
webových stránkách.
Nezapomeňte v e-mailu
potvrdit registraci.

Zprávy
e-mailem a SMS.

Webové stránky
Webové stránky jsou hlavním oficiálním
zdrojem pro získání aktuálních zpráv z města,
všech povinně zveřejňovaných informací,
najdete zde potřebné formuláře, ale také
například rezervační systém pro on-line
objednání vybraných agend.
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Mobilní rozhlas
Nabízíme další formu komunikace s občany.
Zprávy z města tak získáte do aplikace Mobilní
rozhlas, do e-mailu a SMS. Prostřednictvím
fotohlášek ZmapujTO můžete upozornit například
na poruchu či problém ve vašem okolí.

www.mobilni-rozhlas.cz

Berounský videozpravodaj
Jako jedno z mála měst v České republice
pro vás připravujeme měsíční videoreportáže
z dění ve městě. V archivu najdete všechna
předchozí čísla.

Více na www.mesto-beroun.cz
www.mesto-beroun.cz

Podněty občanů
Napište nám své
postřehy či náměty
na zlepšení života
v našem městě.
podnety@muberoun.cz
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Městská policie na lovu klokana

N

etradiční zážitek čekal jeden
všední den na městskou policii. Na linku 156 strážníkům někdo
ohlásil, že na Závodí v blízkosti
U Zabitého volně pobíhá klokan.
Tak začala jedna z náročných honiček, která ve finále zaměstnala
nejen městskou, ale i dálniční policii, protože se klokan pohyboval
v blízkosti dálnice. Hlavní snahou
tak bylo nejen zvíře chytit, ale také
zabránit, aby se dostalo na dálnici,
kde by mohlo způsobit vážnou dopravní nehodu. Strážníkům a poli-

cistům vyjeli na pomoc i ze statku
U Merlina, kde mají s chovem klokanů zkušenosti. Na místo dorazil
i veterinář, kterému se po čtyřhodinovém nahánění podařilo klokana
uspat. Příběh má šťastný konec.
Nikomu se naštěstí nic nestalo,
zvíře je také v pořádku a vrátilo se
k soukromému chovateli z Berouna, kterému uteklo a který je pravděpodobně fanda Bohemians… n

Den otevřených dveří
v ZŠ VIA Beroun

Z

Jubilea
n Dne 23. 12. oslavila 70. narozeniny paní Miluše Smolíková.
Přejeme hodně štěstí a zdraví do
dalších let.
n Dne 3. 1. oslaví 70. narozeniny
pan Jaroslav Sotak. Přeji krásné
narozeniny, pro mě jsi ten jediný
a vždy tě budu milovat, dnes ti
chci vše nejlepší přát a sladkou
pusu z lásky dát! Mám tě moc rada
a moc se ti vážím, tvá Ljusja.
n Dne 19. 1. oslaví 85. narozeniny
paní Božena Prošková. Do dalších
let přejí mnoho zdraví, lásky a pohody děti s rodinami.
n Ke všem gratulantům se přidávají představitelé města Beroun,
redakce Radničního listu a také
Klub důchodců Beroun.

Zubní pohotovost
n 1. 1. MUDr. Vrbová Dagmar,
Beroun, Talichova 825, tel.:
311 624 375
n 2. 1. MUDr. Blechová Pavla,
Karlštejn, zdravotní středisko, tel.:
311 681 533
n 8. – 9. 1. MUDr. Brotánková Helena, Hořovice, Komenského 1245,
tel.: 311 513 453
n 15. – 16. 1. MUDr. Cajthaml Jiří,
Drozdov 29, tel.: 605 420 898
n 22. – 23. 1. MUDr Czólle Zdeňka, Králův Dvůr, Průmyslová 614,
tel.: 722 532 538
n 29. – 30. 1. MUDr. Joukl Jan,
Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
728 349 403
Pohotovost je od 8:00 - 11:00
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ákladní škola VIA Beroun
zve na Den otevřených dveří, který se uskuteční 20. ledna
od 13:00. Základní školu zatím
najdete na adrese Okružní 14 –
vstup za lávkou. Během dne otevřených dveří se můžete těšit na
návštěvu tříd, prezentaci školy
a prostor bude i na vaše dotazy
a diskuzi. Prosíme o registraci na
www.viaberoun.cz nebo info@viaberoun.cz. Prosíme uvést předpokládaný počet účastníků. ZŠ VIA
Beroun nabízí kvalitní česko – anglické vzdělávání. Zaměřuje se na
komplexní rozvoj žáka. V novém
školním roce budeme otevírat
první třídu a přípravnou třídu.
Via Beroun n

Ceny města Beroun: Letošní
laureátkou je Věra Bočková

V

minulém vydání řádil tiskařský šotek a zaměřil se bohužel na
článek věnovaný letošní laureátce Cen města Beroun Věře Bočkové. Nedopatřením jsme ji přejmenovali na Marii, čímž se jí velmi
omlouváme. Věra Bočková získala cenu za dlouholetou obětavou
činnost v čele Klubu důchodců Beroun, který pod jejím vedením
umožňuje starším obyvatelům města aktivní společensko-kulturní
vyžití. K této záslužné činnosti Věře Bočkové ještě jednou gratulujeme a přejeme hodně štěstí a zdraví do dalších let. n

Parkovací karty

– informace pro rok 2022

P

arkovací karty pro rok 2022
budou vydávány jako v minulých letech v budově Policie ČR,
v Tyršově ulici v Berouně.
O parkovací karty pro rok
2022 lze žádat od 3. ledna v následujících úředních hodinách:
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

Karta z roku 2021 platí ještě
pro parkování v lednu 2022. Ceny
parkovacích karet jsou stejné jako
v roce minulém.
Pokud byla v roce 2021 vydána žadateli parkovací karta, při
vystavení nové karty na rok 2022
prosíme starou kartu vrátit.
Od roku 2022 bude možné
vydat žadateli parkovací kartu
na příslušnou modrou zónu
pouze na základě doložení trvalého pobytu v této zóně. Nebude tedy dostačovat jako doposud pouze předložení nájemní
smlouvy.

Týmy ze základních škol Berounska
soutěžily ve výrobě krmítek

D

o posledního čtvrtého roku
vstupuje projekt MAP ORP Beroun II, díky kterému se v prvním
pololetí letošního školního roku
podařilo pro žáky, pedagogy a rodiče z Berounska uspořádat na tři
desítky akcí. Další semináře, besedy
a workshopy se uskuteční na jaře.
V rámci Místního akčního plánu
rozvoje vzdělávání ORP Beroun II.,
CZ.02. 3. 68/0.0/0.0/17_047/000
9711 se v prosinci konala soutěž,
v níž vybrané dvoučlenné týmy složené z žáků 8. a 9. tříd základních
škol Berounska změřily síly v řemeslné dovednosti. V rámci podpory
rozvoje polytechnického vzdělávání
vyráběli krmítka pro ptáky, která
si následně odvezli do svých škol.
„Tato soutěž přinesla nový vítr k zaběhlým olympiádám z českého jazyka a matematiky. Naši reprezentanti
byli naprosto nadšení. Velmi si pochvalovali především seznámení se

s dalšími žáky,“ uvedl pedagogický
doprovod ze ZŠ na Wagnerově náměstí.
Další podzimní akreditovaný
seminář se zaměřil na grafomotoriku pro nejmenší, v listopadu se
uskutečnil i seminář o práci s dětmi
s poruchou komunikačních dovedností, který byl určený pro učitele
a asistenty mateřských škol.
V novém roce budou pokračovat
oblíbené Objevitelské soboty, v lednu se uskuteční další ze série Kaváren pro asistenty pedagoga, pokračovat budou i exkurze žáků v rámci
programu Regionální vlastivěda. Na
březen je plánovaná beseda pro
rodiče předškoláků, odstartovat by
měla i kvůli epidemickým omezením z podzimu odložená recitační
soutěž pro děti z mateřských škol.
Kalendář chystaných akcí i další
podrobnosti najdete na www.mapberoun.cz. n
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Seriál Radničního listu…

Co se děje s vytříděným odpadem – 11. dotazy občanů
V předcházejících deseti dílech jsme se v našem seriálu věnovali třídění jednotlivých druhů odpadu včetně jeho zpracování. Téma dalšího využití použitých a nepotřebných surovin a věcí je v dnešní době stále více aktuální a mělo by být naším společným cílem, aby na
skládkách zbytečně končilo co nejméně odpadu, který může ještě sloužit dál. Během roku se nám v redakci sešlo mnoho dotazů na toto
téma. Na nejčastější z nich bude postupně odpovídat paní starostka Soňa Chalupová.
Připadá mi nelogické, když jsme
v soutěži My třídíme nejlépe na
předních místech, že nám zvýšíte poplatek za likvidaci odpadu?
Pravda je, že i díky vysoké četnosti svozu papíru a plastu třikrát týdně, která je mimochodem
v Česku dost ojedinělá, jsou naše
výsledky v třídění odpadu v porovnání s jinými městy a obcemi nadstandardní. Na druhou stranu však
produkujeme stále větší množství
směsného komunálního odpadu,
který se skládkuje. Za posledních
devět let, kdy se náš poplatek za
obecní systém odpadového hospodářství nezměnil, se množství
komunálního odpadu v Berouně
zvýšilo o 30 %. K tomu je nutno vzít
v úvahu zvýšení všech vstupů do
procesu likvidace odpadů včetně
poplatku za skládkování. S ohledem
na plnění recyklačních cílů „tlačí“
stát na větší recyklaci a tím se prodražuje likvidace tříděných odpadů,
zejména plastů, protože recyklační
technologie v tomto segmentu jsou
v Česku zatím nedostatečné.
V současné době produkujeme
o téměř padesát kilogramů odpadů na obyvatele za rok více než je
celorepublikový průměr a pokud
s tím něco neuděláme, budeme nás
to v budoucnu stát opravdu velké
finanční prostředky. Již letos v říjnu jsme překročili limit směsného
odpadu 200 kg na obyvatele za rok
a poplatek státu se zvýšil z 500 na
800 korun za tunu odpadu uloženého na skládku.
Je potřeba si také uvědomit, že
poplatek není jen za svoz černých

www.mesto-beroun.cz

popelnic a tříděného odpadu, ale za
celý systém odpadového hospodářství, s čímž souvisí i vaše další častá
otázka.
Celé roky chodíme platit poplatek za vyvážení popelnic. A teď
najednou jste to přejmenovali na
poplatek za systém odpadového
hospodářství. Není to snad jedno a totéž jen honosněji řečeno?
Není to jedno a totéž. Vedle
likvidace směsného a tříděného
odpadu zahrnuje totiž systém
odpadového hospodářství města
další služby pro veřejnost, ať už
jsou to jarní a podzimní svozy objemného a nebezpečného odpadu,
odklízení černých skládek, čištění
kontejnerů a úklid kontejnerových
stání, kam lidé nelegálně odkládají nepotřebný odpad větších
rozměrů. Nemalou položkou jsou
i náklady na zajištění svozu odpadkových košů, kterých máme
po městě téměř 400. Do systému
patří rovněž financování provozu
sběrného dvora, kam mají občané
Berouna možnost zdarma uložit
jakýkoli odpad s výjimkou sutí
a pneumatik. Můžeme tak předejít
černých skládek v Berouně a okolí
a lidé tak nemusí řešit Nerudovskou otázku: Kam s ním…
Připadá mi, že v mém okolí
všichni vzorně třídí, ať už plasty, papír nebo sklo. Myslím, že
v tomto směru již moc velké rezervy nemáme nebo se pletu?
Rezervy určitě máme. Nejvíce
snížíme váhu směsného komunál-

ního odpadu, když z něj vytřídíme
ty složky, které jsou nejtěžší, to
znamená sklo a kovové obaly od trvanlivých potravin či nápojů. Další
rezervy jsou zejména v bioodpadu z domácností jako jsou slupky
z brambor, ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, papírové

utěrky, ubrousky a kapesníky. Tento
odpad co se týče hmotnosti tvoří až
40 procent odpadu v černých popelnicích a kontejnerech. Jednou
z možností je také při nákupu preferovat zboží ve skleněných obalech,
jejichž recyklace je jednoznačná
na rozdíl od plastů. Z provedených
studií rovněž zcela jasně vyplývá, že
čím kratší docházková vzdálenost
k třídícím nádobám je, tím je větší
ochota třídit odpad. Proto jsme se
rozhodli možnosti třídění rozšířit do
rodinné zástavby a všem zájemcům
poskytneme zdarma nádoby na
plast a papír, případně bioodpad.
Smlouvy pro žadatele najdete na
webu města v záložce Pro občany/
Svoz odpadu - Projekt door to door,
v budově radnice před pracovištěm
Czech point nebo ve sběrném dvoře v areálu AVE, odkud si od ledna
můžete nádoby i přímo odvézt. Od
ledna se také začnou nádoby všem,
kteří o to ve smlouvě požádají, hromadně rozvážet. n
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Kulturní a společenský kalendář 1/2021
1.
2.
3.
5.
7.

Stezkou Vojty Náprstka
SO

9:30

Husovo náměstí

Lomy Amerika s prohlídkou podzemí
NE

8:30

Lomy Mořina

Posedíme, pocvičíme
PO

14:00

KD Plzeňka

Jan Kobylák
ST

17:00

Městská galerie

17:00

Městská knihovna

Herka
PÁ

Dětský pyžamový večírek
8.

SO

13.
17.
18.

DDM Beroun

Klub hráčů
SO

10.

15:00
13:00

Městská knihovna

Zakar
PO

18:00

Holandský dům

Cyril Hančl - Keramika
ČT

17:00

Muzeum berounské keramiky

Posedíme, pocvičíme
PO

14:00

KD Plzeňka

Podpora zdraví v novém roce
ÚT

18:00

20.

18:00
18:30
19:00

SO

9:00
14:00

25.

19:00
20:00

Beroun
Městská knihovna
KD Plzeňka
KD Plzeňka
Sál Wagnerovo nám.

Trpí vaše blízká osoba duševní nemocí?
28.

PÁ

31.

Městská knihovna

Paul Batto trio
PÁ

30.

17:00
20:00

Kotelna klub

O chytrém Honzovi a krásné Madlence
NE

14:00

KD Plzeňka

Posedíme, pocvičíme
PO

14:00

www.mesto-beroun.cz

Zveme vás na novou výstavu do Muzea berounské keramiky.
Cvičení v kombinaci s balančními podložkami pořádá pro berounské
seniory MKC Beroun.

Městská knihovna

Karel Plíhal
ÚT

Přijďte si prohlédnout novou výstavu v Holandském domě, která
potrvá do 29. ledna. Více na str. 17.

Fyzické, emoční cvičení se slovanskými kořeny Ladunica. Ukázková
hodina zdarma.

Scény z manželského života
ÚT

Rádi hrajete deskovky? Vezměte rodinu či partu a přijďte k nám.

DDM Beroun spolu se Science Café zvou na přednášku s profesorem
Petrem Kulhánkem.

Posedíme, pocvičíme
PO

Přijďte zažít noční dobrodružství. Akce s přespáním, nutná rezervace
v DDM Beroun.

DDM Beroun

Jak na komiks
SO

24.

10:00

Klub deskových her pro mladé hráče ve věku 13 - 18 let pod vedením
farářů Jordana Tomeše a Davida Kašpera.

Čtete rádi? A rádi si o knížkách povídáte? Pak je čtenářský klub právě
pro vás.

Fotografování zimní krajiny
22.

První výstava v roce 2022 je věnovaná dílům Jana Kobyláka.

Městská knihovna

Cvičení Ladunica
ČT

Pravidelné cvičení pro seniory s představením kulturních akcí.

Klub zdraví Beroun zve na přednášku Jany Krymské
s názvem NEWSTARTPLUS - podpora zdraví v novém roce.

Čas v nás a kolem nás
ČT

Trasa vede přes lomy Velká Amerika, Mexiko a Malá Amerika.
Další termíny 8., 15. a 29. ledna.

Klubová scéna KD Plzeňka

Čtenářský klub
ČT

Tradiční novoroční pochod Českým krasem do Karlštejna.
Více na str. 20.

KD Plzeňka

Vycházka kolem Berounky s fotografováním ptactva a panoramat.
Více na webu www.knihovnaberoun.cz.
Workshop pro děti od 8 let.
Také jste si dali novoroční slib, že začnete dělat něco pro své tělo?
Nyní máte příležitost.
Od prvotního okouzlení po brutální rvačku… V hlavních rolích se
představí Michal Dlouhý a Michaela Badinková.
Přijďte do bývalého sálu České pojišťovny na koncert Karla Plíhala.
Chcete si popovídat s někým, kdo je ve stejné situaci? Přijďte mezi
nás.
Blues, gospely a spirituály v podání skvělého bluesmana.
Pohádkové divadelní představení pro děti.
Pravidelné cvičení v prostorách Kulturního domu Plzeňka potrvá
do března.
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Retro bar U Madly

Leden

PÁ+SO

7. 1. Dj Arny, 8. 1. Dj Arny, 14. 1. Dj Michal Vinický, 15. 1. Dj Zdeněk
Vranovský, 21. 1. Dj Sunny, 22. 1. Dj Zdeněk Vranovský, 28. 1. Dj Michal Vinický, 29. 1. Dj Sunny

20:00

n Výstavy

n Hudba, plesy

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

Pokračující výstavy: Věra Jenšovská a Karel C. Grig: Jen sen (Muzeum berounské keramiky, výstava potrvá do 9. 1.), Jídlo deseti staletí aneb
Vánoce na talíři (Muzeum Českého krasu)

D I VA D E L N Í
S E ZÓ N A S I N N O GY

2021/2022
KD PLZEŇKA, Beroun
w w w. m k c b e r o u n . c z
připravujeme
S C É N Y Z M A N Ž E L S K É H O Ž I V O TA
B O S É N O H Y V PA R K U

NA OSTRO

a další...

UPOZORNĚNÍ: Pořádání akcí mohou ovlivnit aktuální epidemiologická opatření, proto doporučujeme si předem ověřit na
webových stránkách MKC nebo u pořadatele, zda akce není zrušená. Děkujeme za pochopení.

Městské kino Beroun
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.

3.

4.

název

15:30

Tři přání pro Popelku

18:30

Šťastný nový rok 2: Dobro
došli

17:30

Dračí princezna

20:00

čas

87

ČR

93

NOR

85

Šťastný nový rok 2:
Dobro došli

ČR

93

17:30

Přání Ježíškovi

ČR

109

20:00

West Side Story

USA

156

17:30

Tři přání pro Popelku

NOR/LIT

87

20:00

Hlas lásky

USA

128

18:30

Kingsman: První mise

VB/USA

131

17:30

Šťastný nový rok 2:
Dobro došli

ČR

93

Viz 3. 1.

20:00

The Matrix Resurrections

USA

148

Dvacet let po událostech Matrix Revolutions žije Neo zdánlivě obyčejný život jako
Thomas A. Anderson v San Franciscu, kde mu jeho terapeut předepisuje modré kapsule. Ani on, ani Trinity se navzájem nepoznávají.

PO

ÚT

ST

6.

ČT

popis

Severská pocta české filmové klasice přináší její moderní velkolepou verzi, nové kostýmy, scenérie nefalšované norské zimy a divokých zasněžených hvozdů a samozřejmě i zdravou dávku kouzel.
Příběh je volným pokračováním úspěšného filmu Šťastný nový rok. Začíná na Silvestra,
kdy Marek (Ján Koleník) požádá Hanu (Táňa Pauhofová) o ruku. Její souhlas rozpoutá bláznivý kolotoč událostí, které předcházejí jejich svatbě v nádherném prostředí
u „československého“ moře v Chorvatsku.
Jsou Vánoce, všude znějí koledy a ve městě se objevil drak. Vlastně spíš malý vystrašený dráček, který sem zabloudil z bájné dračí země. Spřátelí se s ním devítiletá Sára,
do party přiberou stejně starého Mortimera a všichni společně převrátí letošní svátky
klidu a míru vzhůru nohama.

NOR/LIT

NE

5.

7.

začátek

PÁ

www.mesto-beroun.cz

Viz 2. 1.
Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme, jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou. Samozřejmě nechybí i ta
správná dávka nefalšované romantiky a sentimentu
West Side Story vypráví klasický příběh o vášnivé rivalitě dvou pouličních gangů
a romantické lásce dvou mladých lidí v prostředí New York City roku 1957.
Viz 2. 1.
Sylvette a Anglomard se radují ze svého čtrnáctého dítěte, holčičky Aline. Ve skromné
rodině všichni žijí hudbou. Když pak hudební producent Guy Claude objeví Aline a její
jedinečný hlas, vyvstane mu v hlavě jediný cíl – udělat z Aline nejlepší zpěvačku na
světě.
Zatímco se sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců připravuje rozpoutat
válku, jež má zahubit miliony lidí, jeden muž musí vyhrát závod s časem a zastavit je.
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8.

9.

SO

15:30

Zpívej 2

USA

110

17:30

Krotitelé duchů: Odkaz

USA

124

20:00

Kingsman: První mise

VB/USA

131

15:30

Velký červený pes Clifford

USA

96

18:30

Spider-Man: Bez domova

USA

105

17:30
20:15
17:30

The Matrix Resurrections
Krotitelé duchů: Odkaz
Tři přání pro Popelku

USA
USA
NOR/LIT

148
124
87

20:00

Nejhorší člověk na světě

NOR

121

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

USA
ČR
USA
USA
VB/USA
USA

128
109
156
124
131
96

ČR

93

20:00
15:30

Hlas lásky
Přání Ježíškovi
West Side Story
Krotitelé duchů: Odkaz
Kingsman: První mise
Velký červený pes Clifford
Šťastný nový rok 2:
Dobro došli
The Matrix Resurrections
Zpívej 2

USA
USA

148
110

18:30

Klan Gucci

USA

120

17:30

Velký červený pes Clifford

USA

96

20:00

Vřískot

USA

120

17:30

Hlas lásky

USA

128

20:00

Je Suis Karl

NĚM/ČR

126

USA
NOR

124
121

ČR

95

NE

10.

PO

11.

ÚT

12.

ST

13.

ČT

14.

PÁ

15.

SO

17:30

Kdo chce skutečně prorazit, musí mít vlastní vystoupení v Redshore City. Jenže tam
to má pevně pod kontrolou nelítostný vlk Jimmy Crystal.
Režisér Jason Reitman a producent Ivan Reitman uvádějí další kapitolu z původního
příběhu Krotitelů duchů.
Viz 6. 1.
Emily právě nastoupila na novou školu, kde se na ni všichni spolužáci dívají skrz
prsty, protože jim připadá divná.
Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana a náš dobrý soused již nedokáže oddělit svou zodpovědnost superhrdiny od běžného života, čímž se
jeho nebližší ocitnou ve velkém nebezpečí.
Viz 7. 1.
Viz 8. 1.
Viz 2. 1.
Brzy třicetiletá Julie stále hledá své místo ve světě a experimentuje, zatímco její starší přítel Aksel by se rád usadil a začal novou životní etapu. Věci se zkomplikují…
Viz 5. 1.
Viz 4. 1.
Viz 4. 1.
Viz 8. 1.
Viz 6. 1.
Viz 9. 1.
Viz 2. 1.

16.

NE

17.

PO

18.

ÚT

19.

ST

17:30
20:00

Krotitelé duchů: Odkaz
Nejhorší člověk na světě

20.

ČT

18:30

Srdce na dlani

21.

PÁ

22.

SO

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

VB/USA
ČR
NOR/LIT
USA
USA
USA

131
95
87
105
120
96

23.

NE

ČR

93

Viz 2. 1.

24.

PO

17:30
20:00
17:30

Kingsman: První mise
Srdce na dlani
Tři přání pro Popelku
Spider-Man: Bez domova
Vřískot
Velký červený pes Clifford
Šťastný nový rok 2:
Dobro došli
Srdce na dlani
The Matrix Resurrections
Spider-Man: Bez domova

Viz 7. 1.
Viz 8. 1.
Příběh vypráví o tom, jak se Patrizia Reggiani (Lady Gaga), exmanželka Maurizia Gucciho (Adam Driver), spikla, aby zabila svého manžela, vnuka renomovaného módního návrháře Guccia Gucciho.
Viz 9. 1.
25 let po brutálních vraždách v městečku Woodsboro se na scéně objevuje nový vrah,
který si nasadil na obličej kultovní bílou masku.
Viz 5. 1.
Berlínem otřese teroristický útok. Pravicová teroristická buňka okolo chytrého studenta KARLA (25), ho provedla ve stylu islamistických atentátů.
Viz 8. 1.
Viz 11. 1.
Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv.
Josef se těší, že si po odchodu do penze konečně splní svůj dávný sen a stane se
pouličním klaunem.
Viz 6. 1.
Viz 20. 1.
Viz 2. 1.
Viz 9. 1.
Viz 17. 1.
Viz 9. 1.

ČR
USA
USA

95
148
105

25.

ÚT

20:00

Spencer

VB/NĚM

111

26.

ST

18:30

Srdce na dlani

ČR

95

27.

ČT

18:30

Ulička přízraků

USA

139

17:30

Srdce na dlani

ČR

95

28.

PÁ

20:00

Zlato

AUS

94

15:30

Moje krásná příšerka

RUS

100

17:30

Morbius

USA

120

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

Srdce na dlani
Zpívej 2
Zlato
Morbius

ČR
USA
AUS
USA

20:00

Machr na 30 dnů

95
110
94
120
87

Viz 20. 1.
Viz 7. 1.
Viz 9. 1.
Manželství princezny Diany a prince Charlese už dávno vychladlo. Ačkoli se množí
zvěsti o záletech a rozvodu, na vánoční oslavy na královnině panství Sandringham
je nařízen klid.
Viz 20. 1.
Ambiciózní kolotočář a talentovaný manipulátor (Bradley Cooper) se seznamuje
s psychiatričkou (Cate Blanchett), která je snad ještě nebezpečnější, než on.
Viz 20. 1.
Dva cizinci putují australskou pouští. Virgil (Zac Efron) jede za prací, která mu údajně
změní život, a má ho tam přivézt ne zrovna sympatický řidič Keith (Anthony Hayes).
Princezna Barbara není žádné uťápnuté stvoření a nenechá si od tatínka krále nic přikazovat. Natož pak, když zjistí, že krále drží v hrsti zloduch, který mu ukradl zázračný lektvar.
Na stříbrné plátno přichází jeden z nejpodmanivějších a nerozporuplnějších hrdinů
filmového světa značky Marvel, a sice charismatický antihrdina Michael Morbius.
Viz 20. 1.
Viz 8. 1.
Viz 28. 1.
Viz 29. 1.
Hlavním hrdinou je nemotorný zbabělý mladý policajt Rayane, který léta snáší šikanu
od svých kolegů.

29.

SO

30.

NE

31.

PO

18:30
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Ohlédnutí za rokem 2021 v Berouně

Ještě než se vrhneme do nového roku s novými plány a elánem, pojďme si společně zavzpomínat na rok uplynulý. Především jsme se
všichni museli vypořádat s koronavirovou pandemií, ale i tak se život nezastavil. Jen někdy bylo potřeba vynaložit mnohem větší úsilí,
abychom vše zvládli. To platí jak pro jednotlivce, tak pro celou společnost, města a obce. A jaký tedy byl rok 2021 v Berouně?

Leden

Medvědí narozeniny

B

erounští medvědi Kuba a Matěj měli v lednu své 21. narozeniny.
Oslavy musely být kvůli koronavirovým opatřením zrušeny, nicméně návštěvu svých večerníčkových hvězd nevynechal režisér Václav
Chaloupek, který na Městskou horu jezdí slavit medvědí narozeniny
pravidelně. n

n Svým chlupatým večerníčkovým hrdinům přijel popřát i režisér Václav
Chaloupek.

Nová čtyřkolka pro hasiče

B

erounští hasiči mohli s nástupem nového roku využívat novou technikou, kterou je terénní čtyřkolka Can-Am TRAXTER HD10 T XU. Tato
speciální technika umožňuje rychlejší zásah jednotek požární ochrany
při vyhledávání a záchraně osob nebo hašení lesních požárů v terénu nepřístupném pro běžnou požární techniku. Na pořízení vozidla přispělo ze
svého rozpočtu město Beroun. n

n Speciální čtyřkolka pomůže hasičům ve špatně přístupném terénu. Nové
vozidlo představili na Husově náměstí.

Trilobit 2021

B

ohužel bez přítomnosti diváků a za přísných epidemiologických
opatření se konal další ročník Cen Trilobit 2021. V Kulturním domě
Plzeňka své ceny převzali například Ivan Trojan a Josef Trojan za ztvárnění svých hereckých partů v historickém dramatu režisérky Agnieszky
Holland Šarlatán. Velmi oceňovaným byl také dokument V síti. n

n Ivan a Josef Trojanovi získali cenu Trilobit 2021 za herecké výkony ve filmu
Šarlatán.

Boj s pandemií

V

zimních měsících byla druhá vlna pandemie v plném proudu a bylo
potřeba pomoci v chodu například školským zařízením. V únoru
tak dorazila do Berouna zásilka respirátorů FFP2 určeným pedagogům
a ostatním zaměstnancům zajišťujících činnost školských zařízení na Berounsku. Více než 21 tisíc kusů ochranných pomůcek převzali pracovníci
krizového štábu ORP Beroun. Před konečnou distribucí museli náklad
nejprve uskladnit a roztřídit. V březnu pak dorazila zásilka speciálních
testů na COVID -19 určených rovněž pro školská zařízení. Zároveň se distribuovaly pomůcky pro sociálně potřebné. n

n Hasiči pomáhají s přepravou roušek pro školy.

Březen

Únor

Obnova osvětlení

Stavba parkoviště Na Podole

ěsto Beroun získalo dotaci ze Státního fondu životního prostředí
na rekonstrukci veřejného osvětlení, a to ve výši 50 % celkových
nákladů. Ty jsou na tuto investiční akci vyčísleny na 2,8 milionu korun.
Beroun tak může začít s obnovou veřejného osvětlení, na které se pečlivě
připravovalo. Obměna a modernizace osvětlení, které přinese úsporu, je
šetrné pro okolí, a přesto splňuje platné normy, se začala realizovat po
částech vy vybraných lokalitách ve městě. n

P

ředáním staveniště začala v únoru stavba parkoviště P+R II Na Podole. Stavební stroje se na místo vydaly ihned, jak to počasí dovolilo.
Cíl byl jasný, vybudovat v letošním roce záchytné parkoviště pro 138 vozidel, přidat městský mobiliář a vysadit novou zeleň včetně stromů. A to
se podařilo. n

www.mesto-beroun.cz
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Nová velikonoční tradice

U

ž v roce 2020 při pandemii chtěli zástupci města našim spoluobčanům
alespoň trochu zpříjemnit tyto svátky, proto pro nás řezbář Jan Viktora
vyřezal velikonočního zajíčka. Nápad se velmi zalíbil, a tak vznikla myšlenka vytvořit speciální Velikonoční „betlém“, který se stal berounským hitem
a přilákal pozornost malých i velkých. n

n Dětská hřiště byla na jaře vydezinfikována.

Květen

Obavy z velké vody
n Beroun má nádhernou velikonoční výzdobu.

Duben

S

ilné deště zvedaly v polovině května hladiny řek v celé České republice. Kvůli obavám z případných povodní se sešel i povodňový štáb pro
Beroun i celou jeho správní oblast. Berounka naštěstí vystoupila jen na
první povodňový stupeň a zůstala v korytu, Litavka se dostala na druhý
povodňový stupeň, ale ani ta naštěstí školy nenapáchala. n

Odměna pro všímavou občanku

D

íky pozornosti jedné naší občanky se podařilo odhalit další sprejery.
Na linku městské policie totiž oznámila, že si všimla mladíků, kteří posprejovali mobiliář na Městské hoře. Díky popisu hlídka na místě
našla skupinku odpovídající popisu. Vzhledem k tomu, že byli podezřelí
z trestného činu poškozování cizí věci, byl případ předán Policii ČR k dalšímu šetření. Město před časem schválilo vyplácení jednorázové odměny
pro oznamovatele ve výši 15 tisíc korun. Všímavé občance tak byla vyplacena zasloužená odměna. n

Začala rekonstrukce ulice Karla Čapka

V

dubnu stavební firma zahájila plánovanou rekonstrukci ulice Karla
Čapka, a to od křižovatky s ulicí Košťálkova až za křižovatku s ulicí
Ke Koupališti. Silnice i chodníky tak dostaly nový povrch, rozšířil se
počet parkovacích stání, instalovalo se nové veřejné osvětlení. Vysadili
jsme 19 nových stromů, ale také keře a cibuloviny. n

n Berounka dosáhla na 1. povodňový stupeň.

Něco pro milovníky Berouna

P

o sérii kávových hrnků s motivy berounských památek, které jsme pro
velký zájem několikrát doobjednávali, jsme se nyní rozhodli udělat radost také vyznavačům čaje.
Opět se jedná o sběratelskou
sérii, která je tentokrát barvou i motivem zaměřena na
čtyři roční období. Na jaře
jsme zahájili prodej zeleného hrnku, nyní už ale můžete zakoupit všechny čtyři
v berounském infocentru za
110 Kč za kus. n
n První hrnek z nové kolekce.

Červen

Změna poplatku
n Rekonstrukce ulice Karla Čapka na Velkém sídlišti.

Dezinfekce dětských hřišť i zastávek

V

šech 19 dětských hřišť v Berouně zůstalo vloni v době nouzového
stavu otevřených, město pouze doporučilo řídit se platnými hygienickými opatřeními. Před příchodem teplejších dní, kdy začínají být
hřiště plné dětí, jsme zajistili jejich důkladnou dezinfekci včetně dopadových ploch. Stejným způsobem jsme se ve spolupráci s AVE průběžně
starali také o autobusové zastávky, kterých máme ve městě 35. n

www.mesto-beroun.cz

B

erounští zastupitelé schválili zvýšení poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství s platností od roku 2022, a to na částku
1 000 Kč na osobu. Nejde přitom o maximální možnou výši, podle zákona
je možné stanovit poplatek až 1 200 Kč. Důvodem zvyšování poplatků je
novela zákona o odpadech, která vstoupila v platnost letos v lednu. Ta
přinesla výrazné zvýšení poplatků za skládkování komunálního odpadu.
Do roku 2030 musí Česká republika recyklovat o třetinu více odpadu než
v současné době. Ve stejném roce také začne platit úplný zákaz skládkování recyklovatelných odpadů. Spolu s tímto krokem město rozšířilo
portfolio tříděných kontejnerů. n
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Pasování prvňáčků

S

talo se již milou tradicí, že městská knihovna ve spolupráci se školami pořádá pasování prvňáčků na čtenáře. I tentokrát se tohoto některé školy rády zúčastnily a pracovnice knihovny spolu s králem v podání
místostarosty Dušana Tomča tak připravili pro děti skvělý zážitek. n

Stavba roku

B

eroun se i v roce 2021 zapojil do soutěže Stavba roku, tentokrát
přihlásil dva projekty. Jedním z nich byla rekonstrukce venkovního
koupaliště na Velkém sídlišti a druhým byla rekonstrukce a přístavba
závodské základní školy. V létě si porotci obě místa prohlédli a na podzim již byly známy výsledky a město v nich zabodovalo s rekonstrukcí
koupaliště. n

Dechovka u Hvězdy

U

ž se stalo pravidlem, že v první polovině prázdnin patří prostranství
u Hvězdy dechovce. Akci pořádá v rámci Berounského kulturního
léta Městské kulturní centrum společně s městem Beroun. n

n Pasování prvňáčků na čtenáře se ujal místostarosta Dušan Tomčo.

Jarní trhy s keramikou dvakrát

P

o absenci trhů v roce 2020 byli organizátoři i milovníci řemesel rádi,
že se Jarní hrnčířské a řemeslnické trhy podařilo uspořádat. I když
kvůli přísných epidemiologickým pravidlům musely být rozděleny do
dvou termínů. A tak se centrum Berouna změnilo v přehlídku řemesel
v červnu a následně i v červenci. A zájem veřejnosti byl opět velký. n

n U Hvězdy na Velkém sídliště opět zněla dechovka.

Srpen

Nové parkoviště Na Podole

V

lokalitě Na Podole se na konci prázdnin dokončovala výstavba nového nového parkoviště P+R, na kterou město získalo dotaci z Regionálního operačního programu ITI. Parkoviště pro téměř 140 vozidel
je osázeno doprovodnou zelení, součástí jsou také informační tabule
s počty volných parkovacích stání a nechybí ani městský mobiliář a veřejné osvětlení. Parkoviště je určeno pouze pro osobní vozidla bez přívěsných vozíků. n
n V roce 2021 se Jarní hrnčířské a řemeslné trhy konaly ve dvou termínech.

Dotace na výsadbu zeleně

O

d 1. července do 16. srpna mohli všichni obyvatelé města, kteří si
chtěli zkrášlit svoje okolí výsadbou trvalek, keřů či stromů, požádat o dotaci od 5 do 50 tisíci korun. Každoročně totiž přibývá v našem
městě lidí, kteří aktivně pečují o prostředí v okolí svého bydliště. Na řadě
míst najdeme u bytových domů barevně kvetoucí záhonky, které oživují
vzhled berounských sídlišť. Všechny tyto aktivity vítáme a chtěli jsme je
i finančně podpořit. n

Červenec

Opět třídíme nejlépe

K

rajský úřad Středočeského kraje ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s., vyhlásil výsledky XVI. ročníku
soutěže obcí „My třídíme nejlépe“. Beroun zvítězil s výraznou bodovou
převahou před Příbramí a Vlašimí. V soutěži se hodnotí zejména výtěžnost jednotlivých komodit - papíru, plastů, skla či kovů, tzn. kolik vytříděného odpadu připadá na 1 obyvatele za rok. Bonusové body získávají
obce také za dobrou dostupnost sběrné sítě či třídění nápojových kartonů. Za vítězství v soutěži získá Beroun 60 tisíc korun, které využije na
další zvelebování kontejnerových stání. n
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n Nové parkoviště P+R Na Podole je určeno téméř pro 140 vozidel.

Opravy ulic

O

prázdninách měly stavební firmy a AVE v Berouně napilno. Probíhaly
velké rekonstrukce, jako například ulice Bezručova, ale i dílčí opravy.
Položil se nový chodník v ulici Slavašovská nebo na Wagnerově náměstí,
nový recyklátový povrch zlepšil stav vozovky na Jarově a mimo jiné bylo
předlážděno i náměstí Joachima Barranda. n
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Participativní rozpočet

Dvě nové jednosměrné ulice

srpnu jsme představili devět návrhů v rámci participativního rozpočtu, které se pro daný rok ucházely o přízeň obyvatel města. Zároveň se
otevřelo workoutové hřiště Na Štulovně, které vyhrálo při hlasování v roce
2020. Ze zbylých prostředků z položky participativního rozpočtu se vybudoval i fitness park na Závodí. n

a základě požadavků občanů a s ohledem na bezpečnost provozu
přistoupilo město k místní úpravě provozu v ulicích Viničná a Na
Vinici. Nově jsou obě ulice jednosměrné. Na křižovatce „U Zelených“ opakovaně docházelo při odbočování z Okružní do Viničné ulice k nebezpečným situacím. n

V

N

Říjen

Vítězný projekt

O

bčané hlasováním v rámci participativního rozpočtu 2021 rozhodli, že
jeden milion korun se investuje do revitalizace parku u Zábranského
kostela. Současně by se měla opravit také poškozená zeď a provést úpravy
kolem domku hrobníka. Park má město ve výpůjčce od církve. Půjde tak
sice o investici do vypůjčeného majetku, park je ale přístupný široké veřejnosti a je nepostradatelnou součástí životního prostředí v centru města. n

n První vítězný projekt z participativního rozpočtu už slouží veřejnosti.
Najdete ho na Štulovně.

Září

Oslavy svaté Ludmily

V

září se konaly oslavy věnované 1100. výročí úmrtí svaté Ludmily.
Několikaletý projekt, který zahrnoval řadu besed, seminářů i akcí
pro školy, v Berouně vyvrcholil open air koncertem Má vlast na Husově
náměstí. Za přítomnosti vysokých církevních představitelů a stovek obyvatel jsme si tak mohli společně vychutnat neopakovatelnou atmosféru,
která ve městě ten den panovala. n
n Starostka Soňa Chalupová s místostarostou Michalem Mišinou při sčítání
hlasů.

Další část Bezručovky opravena

V

n Nejvyšší představitelé církve se podepsali do pamětní knihy města.

Nové toalety na Městské hoře

N

a Městské hoře v těsné blízkosti medvědária a dětského hřiště město
vybudovalo nové dřevěné toalety. Je to další krok, jak zlepšit servis pro
návštěvníky lesoparku a zároveň zajistit čistotu prostředí. Toalety jsou samozřejmě rozděleny na dámské a pánské a nechybí umyvadlo s teplou vodou. O toalety se stará provozovatel sousedního stánku s občerstvením. n

říjnu byla dokončena 2. etapa rekonstrukce Bezručovy ulice.
Úsek o délce 189 metrů navazuje na horní část ulice, která prošla
opravou v roce 2017. Komunikace má nyní živičný povrch místo původních žulových kostek. Zároveň bylo doplněno vodorovné a svislé
dopravní značení, došlo také k úpravě a rekonstrukci kanalizačních
vpustí. Myslelo se i na bezpečnost chodců. Chodníky byly osazeny
bezpečnostními prvky bezbariérovosti. Podél mateřské školy Drašarova mohou řidiči využívat 14 nových podélných parkovacích stání.
V koordinaci s opravou ulice Bezručova se řešilo i nové veřejné osvětlení. n

Pro čistější město

N

a základě návrhů občanů byly vytipovány další lokality, kam se v říjnu umístily zásobníky na psí exkrementy. Město tak rozšířilo tuto
službu pro pejskaře na více než padesát míst. Doplňování sáčků zajišťuje
společnost AVE. n

Listopad

Door to door

O

byvatelům jsme blíže představili nový projekt door to door. Beroun
se tak stejně jako řada dalších českých měst chystá novou odpadovou
legislativu rozhodl pro systém sběru vytříděných odpadů přímo od domu.
Obyvatelé rodinných domů si tak nyní mohou kromě popelnice na bioodpad zažádat i o vlastní popelnici na papír a na plast. n

Nové dětské hřiště

N
n Veřejné toalety na Městské hoře najdete poblíž medvědária.
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a travnaté ploše v Košťálkově ulici vzniklo na přání obyvatel této části
Velkého sídliště nové dětské hřiště. V městském rozpočtu se na konci
roku 2021 podařilo najít finanční prostředky na instalaci několika nových
herních prvků. V první etapě zde děti najdou řetězovou trojhoupačku a vě-
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žovou sestavu se skluzavkami, lany, sítěmi a kreslící tabulí. Montáž bude
pokračovat v roce 2022, kdy město rovněž plánuje rozšíření dalších dětských hřišť. n

Růst nákladů ovlivní ceny
pro vodné a stočné

C

n Nové hřiště na Velkém sídlišti.

S Goslarem již 30 let

V

listopadu jsme si v Berouně připomněli 30 let přátelství s německým
Goslarem. Na památku tohoto výročí přibyly ve spodní části Havlíčkovy ulice dvě lavičky s nápisem připomínajícím toto partnerství. Spolupráce s Goslarem se neubírá pouze oficiální cestou prostřednictvím obou
radnic, ale za dobu trvání tohoto svazku se vytvořily vazby mezi školami,
sportovci, umělci, hasiči a nyní i mezi poskytovateli sociálních služeb. n

ena regionálního vodného
a stočného na Berounsku a Hořovicku se od nového roku zvýší
o 6,4 %. Usnesli se na tom zástupci
největších měst a představenstvo
společnosti VAK Beroun na pravidelné schůzce hlavních akcionářů.
Dalšími tématy jednání byly investice do obnovy majetku, technologické
inovace a návrh na rozdělení zisku
společnosti.
„Díky úsporám a investicím do
modernizace se nám v uplynulých
letech dařilo zvyšovat cenu o méně,
než zdražovala nakupovaná voda,
a to bez ohledu na růst ostatních nákladů. Nyní se ale dramaticky navyšují ceny vstupů, zejména elektrické
energie, pohonných hmot a materiálu, a to se promítá do konečných
cen pro naše zákazníky,“ komentuje
změnu cen Jiří Paul, ředitel VAK Beroun. Například nakupovaná vody
z Prahy bude v roce 2022 o šest procent dražší – za posledních pět let se
tak cena zvýšila téměř o 40 procent.
„Doprava vody a čištění odpadní

vody jsou náročné na elektrickou
energii. Významně také zdražila likvidace kalu, který vzniká při čištění
odpadní vody,“ vysvětluje ředitel Jiří
Paul.
Náklady na udržení majetku byly
hlavním důvodem, proč se regionální
cena pitné vody účtuje v tzv. dvousložkové formě. Za možnost kdykoli odebírat pitnou vodu totiž zaplatí každý
odběratel, tedy i ten, který využívá
nemovitost třeba jen k rekreaci. Částkou 600 Kč za rok pokryje alespoň
část těch nákladů, které nejsou závislé na množství spotřebované vody.
Tyto náklady dosud hradili uživatelé
vodovodu s obvyklým odběrem vody.
Více se o dvousložkové ceně můžete
dozvědět na vakberoun.cz. Regionální cena za odvádění a čištění odpadních vod stále patří k nejnižším v regionu. Regionální cena za dodávku
vody a odvádění odpadní vody v roce
2022 bude 96,15 Kč/m3 bez DPH.
Výše pevné složky, která se hradí za
každou přípojku, se v jednotlivých
kategoriích nemění. n

Přehled ke změně Regionální ceny pro vodné a stočné od 1. 1. 2022

n Partnerství obou měst budou připomínat dvě lavičky.

Prosinec

Konec roku plný úkolů

A

ni v závěru roku se ve městě nezaháleno. Dokončovala se řada akcí,
v mezích epidemiologických opatření jsme pořádali advent včetně akcí,
které se přesunuly do Muzea berounské keramiky. Pracovali jsme na nových
autobusových linkách, aby je obyvatelé města mohli začít využívat co nejdříve. Zastupitelé se sešli na svém posledním zasedání v letošním roce, kde
mimo jiné schvalovali rozpočet na rok 2022. A to není vše. O dalším prosincovém dění ve městě se více dočtete na stránkách tohoto vydání. n

n V prosinci zaměstnanci AVE na objednávku města opravili drobné výtluky,
a to v ulicích Na Parkáně, Plzeňská, Máchova a u autobusové točny na Jarově.
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1. Průměrná jednosložková Regionální cena pro vodné a stočné
U vodného je jednosložková cena základem pro výpočet pohyblivé
a pevné složky dvousložkové formy ceny.
2021
2022 meziroční změna meziroční změna
bez DPH
Kč/m3
Kč/m3
%
Kč/m3
Vodné
50,30
53,10
2,80
5,57%
Stočné
40,05
43,05
3,00
7,49%
Celkem
90,35
96,15
5,80
6,42%
2021
2022 meziroční změna meziroční změna
vč. 10% DPH
Kč/m3
Kč/m3
%
Kč/m3
Vodné
55,33
58,41
3,08
5,57%
Stočné
44,06
47,35
3,30
7,48%
Celkem
99,39 105,76
6,38
6,41%
2. Dvousložková forma Regionální ceny pro vodné
2021
2022 meziroční změna meziroční změna
bez DPH
Kč/m3
%
Pohyblivá složka Kč/m3
45,15
47,90
2,75
6,09%
Pevná složka pro nejmenší
545,00 545,00
vodoměry Kč/rok
2021
2022 meziroční změna meziroční změna
vč. 10% DPH
Kč/m3
%
49,67
52,69
3,03
6,09%
Pohyblivá složka Kč/m3
Pevná složka pro nejmenší
599,50 599,50
vodoměry Kč/rok
Podíl pevné složky v kalkulaci představuje 9,78 % z úplných vlastních
nákladů vč. zisku. Odběr, za něž jsou platby pro nejmenší kategorii vodoměrů stejné jako při jednosložkové formě, činí 105 m3/rok.
Výše pevné složky se v žádné z kategorií mezi roky 2021 a 2022 nemění. Sazby pevné složky jsou k dispozici na webu VAK Beroun
https://www.vakberoun.cz/file/edee/2021/01/regionalni-vodne-pevna-a-pohybliva-slozka.pdf
Průměrná spotřeba tříčlenné domácnosti (85 l/os/den) 93,08 m3/rok.
Náklady na pitnou vodu a odvádění odpadních vod:
za rok na domácnost 9 911 Kč/rok, za měsíc na domácnost 826 Kč, za 1 litr
vody 0,106 Kč. Meziroční navýšení 49 Kč/měsíc. n
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Ohlédnutí za berounským adventem

Ačkoli jsme se museli vzdát slavnostního rozsvícení stromu s programem a svařáků u stánků, přece jen jsme
si nakonec berounský advent mohli v centru Berouna a v blízkém okolí užít.

n Pro nejmenší návštěvníky centra Berouna byl
v období adventu připraven kolotoč. Ten byl i letos
neustále v obležení dětí a jejich rodičů a zdálo se,
že se kolotoč nebude moct pro velký zájem zastavit. Těší nás, že jsme si mohli advent užít mnohem
volněji, než v roce předešlém.

n Beroun se může pochlubit nádherným vyřezávaným betlémem z dílny Jana Viktory. Ale ten není
jediný, který je na Husově náměstí v průběhu adventu k vidění. Máme totiž i živý betlém, který láká
pozornost malých i velkých.

n Další oblíbenou atrakcí, kterou si především děti krátí čekání na Ježíška, je kluziště pod širým nebem. Uprostřed náměstí v roce 2020 kvůli přísným epidemiologickým pravidlům chybělo, o to větší
radost jsme měli, že jsme mohli kluziště letos postavit a nabídnout veřejnosti.

n Kulturní program berounského adventu se tentokrát odehrával v zahradě Muzea berounské keramiky, kam se přesunulo i malé pódium. Lidé si tak mohli užít sváteční atmosféru například při
koncertu Valdštejnových trubačů z Litvínova. Foto Alena Šustrová.

n Během adventního koncertu kapely Třehusk v zahradě Muzea berounské
keramiky vylosovali místostarosta Dušan Tomčo s řezbářem Janem Viktorou
vítěze letošní soutěže o skrytou figurku v betlému. Tou byla tentokrát myš.
Správných odpovědí se sešlo 86, vítězem se ale nakonec stal Radek Macháček. Gratulujeme.
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n Velkým lákadlem je pro děti Ježíškova kancelář. Děvčata a kluci si tak na
papír mohli napsat či namalovat vzkaz Ježíškovi a ještě jej opatřit speciálním razítkem. My jsme v Ježíškově kanceláři zachytili dvě malé slečny a ty
se nám svěřily, co si pod stromeček přejí. Jedna z nich by ráda dostala třípatrový penál a druhá živého králíčka. Tak snad Ježíšek jejich přání vyslyšel.
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Netradiční pohled na Beroun technikou rybí oko
V

letošním roce jsme se rozhodli vám na stránkách Radničního listu představit Beroun trochu jinou fotografickou technikou, která se nazývá
rybí oko. Pro ty, kteří se s tímto termínem ještě nesetkali, trochu suchých dat z wikipedie: Rybí oko (anglicky: fisheye) je ve fotografii typ širokoúhlého objektivu, jehož čočka má záběr s velmi širokým úhlem a záměrně velkým soudkovým zkreslením. Objektivy tohoto typu mohou zobrazit
najednou úhel až 180°, ale někdy i 220°. A nyní dost pouček a pokochejme se prvním snímkem, který tentokrát představuje Palackého ulici. n

Za zajímavostmi Berounska…

B

První Evropanka žila u Berouna

erounsko je celosvětově významnou oblastí z hlediska
geologie a výskytu zkamenělin.
Pozoruhodné jsou ale i zdejší archeologické nálezy, zvláště kolem
řeky Berounky a v Českém krasu.
Například v blízkosti soutoku Litavky s Berounkou byly při stavbě dálnice v prostoru nájezdu na
most nalezeny štípané kamenné
nástroje, jejichž stáří je více než
1,5 milionu let. Jednalo se o objev
nejstaršího osídlení předchůd-

předměty denní potřeby, ozdoby
i kosterní pozůstatky, jak zvířecí,
tak lidské. Vzácné jsou pak doklady výtvarné činnosti. Pravěcí lovci
a sběrači tzv. magdalenienské
kultury nám zanechali asi před
12 000 lety rytiny lovených zvířat
na břidlicových destičkách. V Děravé jeskyni na Kotýzu byly nalezeny rytiny kozorožce, srstnatého
nosorožce a koně. Na archeologicky prozkoumaném sídlišti lovců
pod širým nebem v Šanově koutě

oppidum Stradonice a na dohled
od sebe hradiště V Kozle na ostrožně nad soutokem Kačáku
a Berounky a na protějším břehu
pověstný Tetín.
V loňském roce byl však učiněn významný vědecký objev,
týkající se nejstaršího osídlení
Evropy člověkem moderního
typu Homo sapiens. Tito lidé
přišli z Afriky do Evropy před
40 – 50 tisíci lety, když byl evropský kontinent osídlen ještě
neandrtálci. Kosterních nálezů
těchto prvních příchozích není
ale mnoho. Mezi ně se přiřadily
i kosterní pozůstatky ženy objevené již v roce 1950 v Proškově
dómu v Koněpruských jeskyních.
V době nálezu odhadl jejich stáří
podle morfologie fragmentů lebky a kostí zvířat s ní objevených
antropolog E. Vlček na 70 000 let.
Pro zjištění skutečného stáří byla

n Rytina koně ze Šanova kouta.
použita v roce 2002 radiokarbonová metoda a ta ukázala překvapivě mnohem mladší stáří, kolem
13 000 let. Tvar zrekonstruované lebky ale tomu neodpovídal
a vedl v roce 2021 k dalšímu podrobnějšímu datování. Při něm
se zjistilo, že kosti byly po nálezu
kontaminovány konzervací klihovou vodou z hovězího dobytka,
která určení zkreslila. Součástí
nového datování byla i podrobná analýza genetické informace.
Zjištěný genom je nejstarším
v Evropě a staří pozůstatků ženy
je nejméně 45 tisíc let. Je tedy
zřejmé, že se dnes jedná o kosterní nálezy prvního moderního člověka v Evropě. Emil Šnaidauf n

n Děravá jeskyně na Kotýzu.
cem dnešního člověka, pravděpodobně vývojového stupně Homo
ergaster, ve zdejší oblasti a možná
i ve střední Evropě.
Na Berounsku jsou hojné archeologické nálezy od doby kamenné až do raného středověku také
v krasových dutinách a jeskyních.
Jsou to zbytky nástrojů z rozmanitých materiálů, keramické nádoby,
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nad řekou Berounkou u Srbska
to byla rytina koně a soba. Stopy
osídlení člověka v krajině nacházíme také od doby bronzové až po
raný středověk na řadě vyvýšených hradištích. Jedno z posledních nalezených je třeba na kopci
Květnice mezi Hostimí a Svatým
Janem pod Skalou. Dále jmenujme tajuplný Kotýz, známé keltské

n Údolí Berounky u Šanova kouta.
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Mezinárodní hudební festival Talichův Beroun má za sebou
39. ročník a v roce 2022 jej čeká jubilejní 40. ročník

V

roce 2021 nabídl festival posluchačům 12 koncertů. První koncert se uskutečnil v červnu
v zahradě Muzea berounské keramiky, kde se představil Prague
quitar kvartet. Další, letní koncert
se konal na náměstí Joachima
Barranda, kde vystoupila jazzová
zpěvačka Eva Emingerová se svou
kapelou. Na závěr léta proběhl

koncert na zámku Nižbor, kde se
představilo Harfové duo. V září
se festival podílel na organizaci
oslav sv. Ludmily v Berouně, kde
společně s městem pořádal open
air koncert na náměstí. Představil
se Český symfonický orechestr
s dirigentem Zbyňkem Müllerem.
Zazněla Má Vlast od Bedřicha
Smetany.

Září poté patřilo už hlavní festivalové řadě, v níž se představil
Pražský komorní orchestr, České
noneto, Akademie komorní hud-

Nová výstava
v galerii Zastávka
V měsíci lednu se mohou obyvatelé města Berouna a okolí potěšit
tvorbou studentů SOU a SOŠ Hlinky v Berouně. Studenti se účastní
mnoha řemeslných soutěží, výstav a akcí. Přípravu a výsledky
můžete vidět v galerii Zastávka
na autobusovém nádraží. Škola
zde bude prezentovat všechny
učební a studijní obory. n

by, Flamenco Element a další.
Na konci listopadu proběhl ještě
jeden koncert v nižborském kostele. Děkujeme všem návštěvníkům a těšíme se na jubilejní 40.
ročník. V příštím vydání RL vás
budeme informovat o plánované
dramaturgii. n

Talichův Beroun

P

rosíme čtenáře Radničního
listu, kteří mají k dispozici
program koncertů festivalu Talichův Beroun z r. 1991, případně
jiné dokumenty tohoto ročníku,
o jejich zapůjčení k prezentaci
v připravované publikaci ke 40.
výročí festivalu v r. 2022.
V kladném případě se obracejte na Terezu Královou,
ředitelku festivalu na telefon
724 920 977. Děkujeme. n

Zakar v Holandském domě

Z

AKAR. Dle prastaré knihy Genesis označení prvního člověka na světě - toho, který začal psát
příběh lidstva… Fotograf tohoto
jména, který je místním rodákem,
ač v jeho žilách po rodičích nekoluje jen česká krev, se už pět desítek let s aparátem v ruce pokouší
zjistit, o čem příběh vlastně je. Co
je jeho smyslem a jakým směrem
se ubírá. Při tom stihl uspořádat
řadu výstav, na kterých se mu dostalo prestižních ocenění, doma
i v zahraničí a předat své znalosti
řadě dalších fotonadšenců.
V galerii Holandského domu
vystavuje Karel Zakar již potřetí.
Ucelený soubor fotografií vznikal
v prostředí bývalých králodvor-
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ských železáren a díky partnerské podpoře Wallace Myers ČR
se mu podařilo vytvořit fotografie, ve kterých nemusel přistupovat k žádným kompromisům.
Považuje ji tak za první krok
k uzavření své fotokariéry, proto
ani název jakýkoli kompromis
nepřipouští.
Výstava bude zahájena (nedojde-li k dalšímu zpřísnění vládních opatření) v pondělí 10. ledna
v 18:00 úvodním slovem Milana
Fary. Hostem bude herečka Bára
Fišerová, která povypráví o tom,
jaké focení se Zakarem je. Celým
večerem bude provázet Petr Jančařík. Výstava potrvá do 29. ledna. Alena Šustrová n
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Děkujeme, že podporujete Noclehárenku

Ch
Tříkrálová sbírka 2022 v Berouně

arita Beroun spustila od 1. listopadu 2021 nový projekt: „Noclehárenka“. Velice si vážíme vašeho zájmu, o čemž svědčí zakoupení více než 50 kusů noclehárenek v Městském informačním centru
v Berouně během měsíce listopadu. Noclehárenku můžete také zakoupit
elektronicky a to příspěvkem 80 Kč na sbírkový účet Charity Beroun,
č. ú. 48 43 75 33 59/ 0800, VS 131. Poukázka v hodnotě 80 Kč obsahuje
přespání na noclehárně s možností osobní hygieny a finanční podporu
noclehárně. Děkujeme, že nám pomáháte! CHB n

T

říkrálová sbírka má v Berouně již více než dvacetiletou tradici, přežila i loňská omezení, a od 1. 1. do 16. 1. 2022 proběhne pod hlavičkou Charity Beroun po dvaadvacáté. Koledovat se bude do přenosných
a stacionárních kasiček, jak jste zvyklí. Koledovat budeme v souladu s platnými hygienickými opatřeními pod širým nebem, těšíme se též na koledu
na berounském náměstí, v některých lokalitách budeme zvonit u vašich
vrátek. Chystáme také několik Tříkrálových koncertů, v Berouně bude v neděli 9. 1. 2022 od 16:00 v kostele
sv. Jakuba tradičně zpívat pěvecký
sbor COMODO.
Až do konce dubna bude stejně jako vloni možnost přispět do
online kasiček skrze formulář na
webu Tříkrálové sbírky. Novinkou
ovšem bude bezhotovostní převod
pomocí originálního QR kódu
přímo pro Charitu Beroun.
Letošním záměrem je podpora
matek, otců a celých rodin s dětmi
včetně žen a mužů v Azylových domech Charity Beroun. QR kód umístěný
na této straně lze využít od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022.
Pokud byste chtěli pomoci Tříkrálové koledě Charity Beroun namísto finančního příspěvku jako dobrovolník, koledník či vedoucí skupinky, ozvěte se na tel. 733 741 269, e-mail: ivanav@charita-beroun.cz.
Ivana Vašků n

Finanční gramotnost školáků

Ž

áci 5. ročníků prošli projektem, který je velice aktuální.
Pojmy z finanční gramotnosti slýcháme denně kolem sebe hlavně
z médií. Příjmy a výdaje domácností, hypotéky a půjčky, splácení
dluhů a vydělávání peněz z různých
zaměstnání. Děti se celé dopoledne
snažily vydělávat a přemýšlely, jak
hospodařit s penězi tak, aby jim
nějaké peníze na fiktivních účtech
zbyly. Rozdělovaly věci na nutné,

pro radost a ty, které nejsou k životu nutné. Hledaly informace v katalogu gramotnosti a zjišťovaly, zda
si mohou určité věci dovolit. Žáci
pracovali ve skupinách a snažili
se s kamarády komunikovat a plánovat. Slova lektorek doprovázelo
mluvené slovo z připravených videí. Na závěr všichni navštívili obchůdek, kde na ně čekaly drobné
odměny.
Jana Šopejstalová n

n Děti se seznamují s finanční gramotností
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Podpořte berounské aleje!

A

by berounská Alej pro Talichovku a Ořešáková alej mezi Berounem a Zdejcinou bodovaly v celostátní soutěži Alej roku,
můžete pomoci i Vy. Soutěžní
snímky a příběhy těchto alejí
byly zařazeny do soutěže v listopadu 2021. Do 11. ledna 2022
jim ještě můžete zaslat své hlasy a podpořit úsilí všech, kteří se
o ně starají.
Jak na to?
1. Klikněte na odkaz
www.alejroku.cz/2021 - první
zelené políčko „Hlasujte pro alej“
rozklikněte
2. Vyberte 1 fotografii berounské
či jiné aleje, která se Vám líbí u ní je hlasovací formulář s několika povinnými políčky k vyplnění: Formulář vyplňte a odešlete.
Hlasovat můžete jen pro jednu alej!
3. POZOR! Na Vámi zadanou emailovou adresu přijde email s kontrolním odkazem. Teprve po jeho rozkliknutí bude Váš hlas potvrzený!
Prosíme, hlasujte nejen kvůli kráse, ale mnohdy i kvůli ochraně našich alejí. Marie Holečková n
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Školní družina dělá dobré skutky

V

úterý 30. listopadu se po celém
světě konal Giving Tuesday,
den zasvěcený štědrosti a dobrým
skutkům. V tento den se spojily miliony lidí na celém světě, ze všech
koutů naší planety a společně dělaly dobré skutky. Dobré skutky se
snažily udělat i děti naší školní družiny při ZŠ Beroun Závodí.

o Vánocích dostat ke svým blízkým,
a to zejména nyní v době pandemie.
A školáci s přáníčky nezapomněli ani
na zaměstnance domova seniorů.
První sníh v Berouně
Jakmile napadl první sníh a zůstal aspoň chvíli ležet, vyrazily děti
se svými vychovatelkami nadšeně
vstříc sněhovým radovánkám. Kromě procházky si tak holky a kluci
užili koulovačku i stavění sněhuláků. Květa Hrbáčková n

Zahájení adventního času
v MŠ Pod Homolkou a MŠ Vrchlického

J

Děti toto rozhodnutí pojaly trochu jinak, netradičně. Při své odpolední činnosti vyrobily přáníčka
pro dědečky a babičky v Domově
seniorů TGM v Berouně. Děti si uvědomují, že zdejší klienti jsou vděčni
za každou maličkost, kterou dostanou. Někteří nemají ani možnost se

Penzion pro seniory navštívil Mikuláš
n S nutnými bezpečnostními opatřeními jsme v penzionu ve spolupráci s MěÚ Beroun, odborem SVaZ
potěšili obyvatele penzionu mikulášskou nadílkou a dopřáli jim v této
těžké době trochu zábavy a rozptýlení před nadcházejícím koncem roku.
Miroslava Kučerová, ředitelka n

T

www.mesto-beroun.cz

děti a učitelky. Výtěžek z prodeje
bude poskytnut jako sponzorský
dar škole.
Letos poprvé bylo též i slavnostní rozsvícení stromečku v MŠ
Vrchlického. Paní učitelky a děti si
připravily také vánoční program,
zpívaly koledy a tančily. Po programu proběhla ohnivá show. Obě
akce se velice zdařily a v této nelehké době vnesly vánoční kouzlo
do všech domácností. V této tradici
budou obě MŠ pokračovat i nadále.
Marie Arabadzisová n

Došla vám energie?
Potřebujete vypnout? Pečujete?

Mikuláš v muzeu a Čertovské odpoledne

radičně, jako v několika posledních letech, pořádal Dům
dětí a mládeže Beroun dvě akce,
které se vztahují k Mikuláši – Mikuláš v muzeu a Čertovské odpoledne. Mikuláš v muzeu se konal
v neděli 5. 12. v Muzeu Českého
krasu. Sklepení muzea se proměnilo
v opravdové peklo, kde děti potkaly
Lucifera, který je vyzpovídal z jejich
hříchů. Poté se vydaly do nebe, kde

iž tradičně zahájily děti z MŠ Pod
Homolkou Beroun adventní čas
slavnostním rozsvícením vánočního
„Domečku“. Paní učitelky společně
s dětmi připravily krátký program,
kde zazpívaly koledy, zatančily
a předvedly průvod Marie a Josefa
do Betléma. Studentka SPGŠ Maruška Růžičková rodičům a dětem
zahrála na saxofon koledy. Poté následovala ohnivá show. Po slavnostním rozsvícení školky a vánočního
domečku si rodiče mohli zakoupit
drobné výrobky, které přichystaly

potkaly Mikuláše s andělem, kteří
jim za básničku nadělili dobroty.
Čertovské odpoledne proběhlo
letos v netradičním formátu, vzhledem k opatřením jsme byli nuceni
přesunout akci mimo budovu DDM.
Aby si akci mohlo užít více rodin,
byla prodloužena od středy až do
pátku, kdy si zájemci mohli projít
trasu a splnit čertovské úkoly.
DDM Beroun n

H

ledáme další možnosti, jak
podporovat ty z vás, kteří pečují o své blízké, a nadále chceme
podporovat více jak 300 pečujících, se kterými nyní již pracujeme.
Jednou z cest je sdílená péče, tzv.
HOMESHARING.
Jedná se o moderní způsob
podpory rodin dětí s intelektovým
nebo kombinovaným zdravotním
postižením založený na komunitní
pomoci. Pravidelné odlehčovací
setkání nebo pobyt u proškolených
podporovatelů, odborně se jim říká
hostitelé, pomůže rodině nabrat
nové síly a dítěti získat nové zážitky.
Hostitelé (rodina či jednotlivec) se
s dětmi potkávají pravidelně v předem domluvený čas, pár hodin týdně/měsíčně, odpoledne nebo o víkendu. Společně s dítětem si užijí
obohacující chvíle, získají nové sociální kontakty a dovednosti a současně pečující rodina či rodič získají
čas na “krátké dobití energie”.
Homesharing přes 30 let funguje v Irsku a v dalších západních
zemích. V České republice pomalu
zapouští kořeny a pilotně se třetím rokem ověřuje u rodin s dětmi
s autismem, a nejen u nich. Díky
finanční podpoře, kterou jsme zís-

kali od nadačního fondu ABAKUS –
nadační fond zakladatelů Avastu,
pilotně zavádíme homesharing i na
Berounsku. Odborné zázemí nám
poskytují organizace Děti úplňku
a Rodinné Integrační Centrum
v Pardubicích.
Jste pečující? Zajímá vás, jak se
stát podporovatelem? Chcete se
jen dozvědět víc?
Napište nám na: homesharing@
cpkp.cz nebo zavolejte některé
z nás, rády s vámi vše prodiskutujeme podrobněji: Martina Macurová (603 946 501), Petra Štěpová
(773 661 130) a Renata Baxová
(723 673 981). Případně stručné informace naleznete i zde: www.cpkp.
cz/strednicechy/homesharing/.
Andrea Lexová n

Nově otevřeno

O

tevíráme pro vás novou kavárnu s pekárnou ve dvoře bývalé
kanceláře Probotransu, na Plzeňské
ulici 27. Kavárna nabízí výběrové
kávy z místní pražírny, čerstvé zákusky a pečivo z pekárničky hned
za dveřmi. Přijďte posedět nebo jen
nakoupit. Těšíme se na vás.
Kolektiv Schované kavárny n
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Podzimní sezóna byla
pro berounské veslaře úspěšná
PRAŽSKÉ PRIMÁTORKY UNIQA
Již 108. ročník Primátorských
osmiveslic – úžasná tradice s jedinečnou závodní atmosférou,
kterou nemá žádná jiná veslařská
soutěž!
Veslaři z TJ Lokomotiva Beroun
se zúčastnili tentokrát v šesti posádkách. O nejlepší klubový výsledek se postaraly dorostenky, které si v těžkém souboji dojely pro
třetí místo. Michal Vabroušek –
náš předseda klubu - „skočil“
do posádky ze Slovenska a mezi
muži masters D s touto posádkou
vyhrál. Primátorky jsou za námi.
Šest posádek a z toho 3 klubové
„čisté“ - to je super bilance.
MČR VE SPRINTU A DRUŽSTEV
Hned následující víkend po
Primátorkách se veslaři rychle
připravili na poslední mistrovský
závod, Mistrovství ČR ve sprintu
a družstev, které se uskutečnilo
v Račicích. Z našich veslařů se
zúčastnili hlavně dorostenecké
kategorie a jeden junior. Jedinou medaili v pátek vybojovaly
dorostenky na čtyřce bez kormi-

delníka – Laubová Alexandra, Forejtová Markéta, Bartáková Adéla
a Pavlásková Anna, které skončily
po velkém boji na třetím místě.
V sobotu se jely rozjížďky v soutěži družstev. Z našeho klubu se
kvalifikovali mladší žáci, starší
žačky a obě družstva dorostenecké kategorie. Ve finále A si pro
stříbrné medaile dojeli na dvojskifu starší žáci Oliver Molčanyi
s Přemyslem Práškem. A stříbrné
medaile vybojovaly i dorostenky
Laubová, Bartáková, Forejtová
a Pavlásková na osmě ve společenství s VK Smíchov. V celkovém
pořadí všech kategorií se náš klub
TJ Lokomotiva Beroun z.s. umístil
na 16. místě z bodovaných 34 veslařských oddílů ČR. Což je výborný
úspěch vzhledem k tomu, že nemáme v bodovaném ČP obsazenou
kategorii dospělých.
HEAD OF PRAGUE
Posledním podzimním závodem se stal už pošesté závod
osmiveslic Head of Prague na
Vltavě. Tento závod má již evropskou úroveň a tak i letos na startu

Vydejte se na novoroční pochod

N

ovoroční pochod Stezkou Vojty Náprstka se uskuteční tradičně
1. ledna 2022. Je to již 44. ročník tohoto pochodu, který turistický
oddíl při TJ Lokomotiva Beroun pořádá pro veřejnost. Start je individuální od 9:30 do 10:30 z Husova náměstí od kašny. Každý účastník obdrží popis trasy a diplom. K dispozici budou také Novoroční čtyřlístky od
Klubu českých turistů, kteří jejich vydáním podporují handicapované
spoluobčany. Trasy pochodu vedou Chráněnou krajinou oblastí Český
kras s cílem v Karlštejně. (pm) n

nechyběly posádky ze Slovenska,
Německa, Rakouska, Maďarska.
Berounští veslaři tento závod pokaždé pojmou jako radost z veslování a čest z čistých posádek
a oslavu končící závodní sezóny
a letos vypravili dvě posádky. První
posádka jela klasickou osmu mix –
nepárovou tj. jedno veslo v rukách, složenou z našich veteránů
a doplněnou „čerstvými“ dospěláky, ve složení Jiří Odstrčil, Tereza
Lamprechtová, Arnošt Trtúšek,
Šárka Čechová, Hana Pavlásková,
Jan Čech, Jana Arnoštová a Michal
Štorek na kormidle Eva Varvařovská. Věkový průměr posádky byl
38,1. Nejmladšímu z posádky bylo
18 let a nejstaršímu 65 let. A ve své
kategorii skončila tato posádka na
10. místě a celkově na 57. místě.
Dorostenci a dorostenky slo-

žili v celkovém startovním poli
pátou nejmladší posádku s věkovým průměrem 15,1 let a dojeli
si ve své kategorii pro skvělé třetí
místo.
Nyní se již naplno soustředíme
na zimní sezonu – Zimní Český
pohár v trenažérovém veslování
a Zimní pohár ve víceboji žactva.
Růžena Sehnoutková n

Zapojte se do ptačí hodinky

J

iž několik let probíhá pod hlavičkou České
společnosti ornitologické (ČSO) každoroční
sčítání ptáků (nejen) na krmítkách. Program nazvaný Ptačí hodinka je určený všem zájemcům
o přírodu a ptačí dění v jejich okolí. Ačkoli se
jedná o vědecký výzkum, zúčastnit se může úplně
každý bez předchozích zkušeností.
V letošním roce probíhá ptačí hodinka od
7. do 9. ledna. Sčítat tedy můžete po dobu 60
minut kdykoli v tomto období. Sčítat lze kdekoli, na zahradě, u okna či v parku. U krmítka
nebo i bez něj. Pro každý druh nahlásíte nejvyšší počet současně pozorovaných jedinců. Více
informací včetně sčítacího formuláře najdete
na www.ptacihodinka.birdlife.cz. n

V Brdském poháru
se prosadili i berounští běžci

V

populárním celoročním seriálu
přespolních běhů Brdský pohár se ani letos neztratili berounští
běžci. V sobotu 27. 11. si pak ti nejlepší v Příbrami vystoupili na stupně vítězů a převzali své zasloužené
diplomy a ceny. Mezi vítěze některých dětských kategorií Brdského
poháru se zapsali i běžci z Berouna. Kategorii chlapců do 7 let

jednoznačně vyhrál Matěj Dolejš
závodící za Kelty Beroun. Kategorii
chlapců 12 - 13 let ovládl jeho bratr Jakub Dolejš před Davidem Šilhákem, oba běhající za Lokomotivu
Beroun a stejnou kategorii dívek
pak jejich oddílová kolegyně Šárka
Nademlejnská. Mezi kluky 14 - 15
let pak dominoval Ondřej Krtek
z klubu Biatlon Beroun. (bp) n

Radniční list, měsíčník města Berouna, č. 1/2022, ročník XX., vychází 1. 1. 2022.
n Vydává Město Beroun, Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun-Centrum, IČ: 00233 129. n Telefon redakce: 311 654 201, e-mail: kttm@muberoun.cz n Redakční rada: Mgr. Jitka Soukupová,
Ing. Zdeňka Slivková, Radek Dolejš, Mgr. Olga Chocová, Petra Lišková. n Náklad 9 500 výtisků. n Sazba a tisk: Radek Dolejš - Dalmat. n Zpracováno dle grafického návrhu Kameela Macharta,
www.machart.cz n Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod evidenčním číslem MK ČR E 14192. n Distribuce prostřednictvím České pošty zdarma do všech domácností
na území města Berouna. n Uzávěrka do únorového čísla pro externí přispěvatele 12. 1. 2022, uzávěrka pro zastupitele 15. 1. 2022. n

www.mesto-beroun.cz

20

