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Krátce z radnice
n Vánoční soutěž
V průběhu adventu měli Berouňáci možnost hledat skrytou
figurku v našem vyřezávaném
betlému od Jana Viktory. Správnou odpovědí byla sova, která se
ukrývala na střeše betléma. Ze
správných odpovědí ještě v prosinci starostka Soňa Chalupová
vylosovala výherce, kterému
ukrytá figurka náleží. Ze sovičky
se tak může radovat devítiletá
Anna Macháčková, gratulujeme.
n Hledáme dobrovolníky
Hlídky městské policie pravidelně kontrolují ve všední dny
v ranních hodinách nejvytíženější přechody u mateřských a základních škol. Samozřejmě přechodů je více, takže nemohou
být na všem místech současně.
Radnice se proto rozhodla vzít
si příklad z jiných českých měst
i ze zahraničí, kde u přechodů
na bezpečnost dětí dohlížejí
rodiče či prarodiče. Pokud vás
tento nápad zaujal a jste ochotni pomoci, kontaktujte nás na
e-mail kttm@muberoun.cz a do
předmětu zprávy uveďte heslo
PŘECHOD.
n Na antigenní testy
do nemocnice
V polovině prosince byla
zahájena státem podporovaná
kampaň na antigenní testy na
koronavirus, které jsou pro občany zdarma. Tyto testy zajišťuje
mimo jiné i berounská nemocnice. Zájemci se mohou objednat
telefonicky na čísle 14 500 nebo
elektronicky přes webové stránky nemocnice www.nemocnice-beroun.cz.
n Posílejte své podněty
Představitelé berounské radnice jsou rádi za vaše nápady
a podněty, jak zlepšit život v našem městě. Proto vedle standardní komunikace s veřejností nově
slouží mailová adresa podnety@
muberoun.cz, na kterou můžete
své dotazy či postřehy zasílat. Na
webových stránkách pak následně v záložce Pro občany/ Dotazy
občanů najdete odpovědi na dotazy, které k nám přišly. n
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n Milí Berouňáci, máme před sebou nový rok, rok plný očekávání a příslibu, že se nám během něj snad
podaří vypořádat s koronavirovou pandemií. Vykročme tedy společně do nového roku s nadějí v lepší
dny. Přejeme vám všem do roku 2021 především hodně zdraví, nezbytnou dávku štěstí a radosti. n

Beroun musel přistoupit
k rozpočtovému provizoriu

M

ěsto Beroun stejně jako v minulých letech
začalo od října připravovat rozpočet na rok
2021. Bohužel neustálé změny v daňových příjmech
na úrovni státu nás přinutily přistoupit k rozpočtovému provizoriu. Bez známých příjmů totiž není
možné zodpovědně sestavit rozpočet.

Co to pro nás znamená?
„V období rozpočtového provizoria město může
hradit pouze výdaje a činnosti spojené s výkonem
státní správy, závazky vyplývající z uzavřených
smluv, příspěvky na provoz městských organizací a
nejnutnější výdaje na zabezpečení běžného provozu
městského úřadu,“ vysvětlil tajemník městského

úřadu Jiří Chalupecký. Jak dále dodal, v této situaci
není podle zákona možné poskytovat dotace, například na kulturu či sport, ani zahajovat nové investiční akce.

Kdy tedy budou zastupitelé schvalovat rozpočet?
Předpokládáme, že rozpočet předložíme ke schválení na veřejném zasedání zastupitelů na jaře 2021,
kdy by již měly být známy veškeré podklady potřebné
pro sestavení rozpočtu. Vzhledem k nevyjasněným dopadům vládních nařízení zastupitelstvo město schválilo na svém prosincovém zasedání pravidla rozpočtového provizoria k zajištění plynulého hospodaření
města a organizací jím založených a zřízených. n

Cyklisté dostali předčasný vánoční dárek – cyklověž

V

e čtvrtek 10. prosince byla
slavnostně uvedena do provozu berounská cyklověž. Tuto
moderní úschovnu kol najdete na
strategickém místě, a to v bezprostřední blízkosti autobusového
a vlakového nádraží. Automatická
kolárna pojme až 118 kol a nabízí

24 hodinový provoz 7 dní v týdnu.
Také finančně nebude pro její uživatele velkou zátěží, za den totiž
zaplatí 5 Kč.
Pro město Beroun tato stavba
znamená úsporu. „Cyklověž totiž
nahradí dosavadní úschovnu kol
na vlakovém nádraží, kterou jsme

zde dosud dotovali. Tyto peníze
může město použít na další projekty. Navíc dosavadní úschovna
neumožňovala celodenní provoz,
na což si stěžovala řada lidí. Vycházíme tak vstříc jejich přáním,“
uvedla starostka Soňa Chalupová.
dokončení na str. 2
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Výměna řidičských a občanských průkazů

P

V

závěru roku přecházely hodinové stroje na budově radnice
a na Plzeňské bráně na automatizované natahování. Do této doby musely být oboje věžní hodiny denně
obsluhovány ručně. Hodinář Petr
Skála, který se specializuje na věžní
hodiny a mimo jiné má na starosti
i Pražský orloj, nejprve hodinový
stroj v budově radnice demontoval
a provedl na něm potřebný servis.
Z tohoto důvodu nebyly hodiny několik týdnů funkční. V prosinci pak
hodinový stroj s kolegou přivezl zpět
a zahájili práce na převedení stroje
na automatizaci. Další v pořadí pak
byly hodiny na Plzeňské bráně. Nový
stroj nebude zajišťovat jen natahování, ale bude zároveň hodiny synchronizovat s přesným časem.
V dalším vydání Radničního listu
se můžete těšit na rozhovor s Petrem
Skálou, který nám přiblíží nejen naše
berounské hodinové stroje, ale bude
nám vyprávět i o Pražském orloji. n

Parkovací karty

P

arkovací karty pro rok 2021
budou vydávány jako v minulých letech v budově Policie ČR,
v Tyršově ulici v Berouně.
O parkovací karty pro rok 2021
lze žádat od 4. ledna v následujících úředních hodinách:
ÚŘEDNÍ HODINY:
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 2020 platí ještě
pro parkování v lednu 2021. Ceny
parkovacích karet jsou stejné jako
v roce minulém.
Pokud byla v roce 2020 vydána
žadateli parkovací karta, při vystavení nové karty na rok 2021 prosíme starou kartu vrátit.
Při vstupu do budovy a na
výdejní místo je nutné používat
roušku. n
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racoviště
dopravně-správních agend Městského úřadu
Beroun v Tyršově ulici odbavuje
v současné době pouze klienty
objednané přes rezervační systém.
Kapacita pro výměnu občanských
průkazů a řidičských průkazů
a záležitosti týkající se evidence
vozidel je tak omezená a vzhledem
k nařízení vlády ji nelze navýšit.
Úřady mají stanovenou otvírací
dobu pro veřejnost na deset hodin
týdně. Ministerstvo vnitra i ministerstvo dopravy k této situaci přihlíží a prodlužuje platnost propadlých dokladů po dobu nouzového
stavu. Lidé s propadlým průkazem
tak mohou dál řídit, na doklad

se hledí jako na platný a nehrozí
žádné pokuty, a to ani v případě
propadlých občanských průkazů.
Bohužel ale není v pokynech ministerstev řešena problematika
totožnosti, kdy je nutné se prokázat platným občanským průkazem
například při sjednání úvěru nebo
výběru peněz.
V nezbytně nutných případech
jako je ztráta nebo odcizení dokladů nebo jiných závažných důvodech nás proto můžete kontaktovat na e-mailové adrese: podnety@
muberoun.cz. Naši pracovníci se
vám budou snažit vyjít vstříc a vaši
situaci podle možností individuálně řešit. Nezapomeňte proto uvést

vedle popisu vašeho problému
také kontaktní spojení.
Sledujte rovněž webové stránky
města Beroun, kde jsou v záložce
Kontakty zveřejněny aktuální informace týkající se provozní doby
městského úřadu. Jakmile vládní
nařízení umožní návrat k normálnímu provozu, budou na našem pracovišti přijímáni i neobjednaní klienti na základě lístkového systému.
Kapacita pro klienty se tak navýší,
bude nutné ale počítat s delšími
čekacími lhůtami. Kapacita rezervačního systému je do konce ledna
zcela vyčerpána a další objednávky
přijímáme na únor 2021. Oddělení
dopravně-správních agend n

I

vše nové, i na tuto změnu si musíme zvyknout. Řada občanů tuto
změnu vítá, ať již díky možnosti využití tzv. Lítačky, slevám či ucelení
dopravního systému. Samozřejmě
každá novinka může mít své nedostatky, které se ukáží až za provozu.

Ty se v případě, že to bude možné,
bude snažit provozovatel ve spolupráci s dopravcem i městem odstranit. Tímto způsobem už město
například pomohlo vyřešit žádosti
zaměstnanců nemocnice kvůli nové
lince nahrazující autobus C 20 tak,
aby jízdní řád nové linky vyhovoval
jejich pracovní době. n

Beroun už se stal součástí integrované dopravy

ntegrovaná doprava na Berounsku se od neděle 13. prosince
stala skutečností. Jak jsme již několikrát informovali, tento krok
zajišťoval Středočeský kraj a město
se k integraci připojilo stejně jako
ostatní města a obce regionu. Jako

Máte dotazy k jednotlivým linkám
či k jízdnímu řádu?
Pište na: podnety@idsk.cz, v kopii
případně na podnety@muberoun.cz
Kde najdu jízdní řády?
www.portal.jizdnirady.cz
Více informací k integraci dopravy:
pid.cz/integrace-verejne-dopravy-na-berounsku-a-horovicku

n Integrovaná doprava přinesla změny v autobusové dopravě, skončily například linky MHD pojmenované podle písmen.

Kde si mohu zažádat on-line
o lítačku?
www.pidlitacka.cz

Cyklisté dostali předčasný vánoční dárek – cyklověž
pokračování na str. 1
Navíc na samotnou realizaci stavby město získalo
dotaci z IROP – Integrované projekty ITI ve výši 90 %
uznatelných nákladů. „Doufáme, že i tímto přispějeme
k větší cyklistické mobilitě občanů a zmírní se tak zátěž
emisí a hluku z automobilové dopravy. Vnímáme tuto
stavbu jako další krok k zdravějšímu a ekologičtějšímu
způsobu života v našem městě,“ dodal místostarosta
Michal Mišina.
Cyklověže od společnosti Systematica, která vyvinula tento automatický skladovací samoobslužný
systém pro jízdní kola, najdete na řadě dalších míst
v České republice, jako například v Lysé nad Labem.
Ta berounská je přesně dvacátá v pořadí, kterou firma
v ČR instalovala. Kladné reference přispěly k rozhodnutí realizovat tento projekt i u nás. Cyklověž zajišťuje
příjem, skladování a výdej jízdních kol různých druhů
a velikostí, monitoruje skladovaná kola, nabízí možnost ponechat na ukládaném kole veškeré příslušenství a je odolná proti krádežím. Nicméně je samozřejmě
potřeba, aby si majitel pečlivě uschoval lístek, který mu

zároveň bude sloužit k následnému vyzvednutí kola.
Pokud vás zajímá, jak funguje systém skladování kol,
podívejte se na naši reportáž v listopadovém vydání
Berounského videozpravodaje, který najdete na webových stránkách města. n

n Při využití cyklověže můžete na kole nechat helmu
i bagáž.
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n První fáze oprav závodského podchodu začala.

n Podchod je i nově nasvícený.

Podchod na Závodí je už nasvícený a začala jeho oprava

M

áme další dobrou zprávu
pro Berouňáky. Po jednáních
místostarosty Michala Mišiny se
Správou železnic se podařilo dojednat opravu železničního podchodu
na berounském Závodí. Společně
se dohodli na součinnosti s tím, že
město zajistí veřejné osvětlení a další stavební práce pak provede Správa železnic jako vlastník podchodu.
„Veřejné osvětlení podchodu
je již hotové, dostatečně nasvícený
je nejen vlastní podchod ale i obě
schodiště. Zároveň se ve spolupráci
s VaK Beroun pročistily kanály. Další
opravy jsou již v režii Správy želez-

nic,“ uvedl Michal Mišina. První fáze
stavebních úprav začala již v prosinci, kdy Správa železnic udělala nezbytně nutné opravy jako jsou nové
betonové podlahy celého podchodu
včetně odtokového kanálu, sanace
nejproblematičtějších míst a oprava
části zábradlí. Zatím provizorně se
také opravila rampa pro kočárky.
Udělal se také nový lem u východního vstupu tak, aby se zabránilo
zatékání vody do podchodu.
Stavební práce by měly pokračovat v příštím roce opravou
vstupních částí podchodu včetně
ramp pro kočárky, zábradlí a také

novou výmalbou. „Požádal jsem
zástupce Správy železnic, aby projednali možnost barevné úpravy
stěn vhodnou grafikou, která by
vydržela co nejdéle nepoškozena.
Něco podobného využívají i jiná
města, věřím, že se se to podaří
také u nás. Již nás kontaktoval
místní umělec pan Petříček a domlouváme možnou spolupráci Uvítáme ale i další zájemce, kteří by se
chtěli tohoto úkolu zhostit,“ dodal
berounský místostarosta. dočkat
nové betonové podlahy s odtokovým kanálem a následně se opraví
také stěny u vstupů. n

V roce 2020 jsme vysadili 68 stromů, 256 keřů,
490 trvalek a travin a 1000 cibulovin

M

ěsto Beroun vysadilo 68
nových stromů, 256 keřů,
490 trvalek a travin a 1000 cibulovin, a to v nejrůznějších lokalitách
města včetně Jarova a Hostimi.
Nové stromy najdete například
u Sokolovny, v ulicích Švermova,
Tyršova, Na Parkáně, kolem in-line dráhy, na venkovním koupališti na Velkém sídlišti, u malé
vodní elektrárny a Závodí a na
dalších místech Berouna. Pestrá je
i skladba stromů. Pracovníci firmy
AVE a zahradnictví Bauer postupně vysadili lípy, javory, olše, habry

a další druhy, které udělají naše
město hezčí. Ovšem za předpokladu, že se i my ostatní budeme
chovat slušně a s respektem. Bohužel, jak jsme se už několikrát
přesvědčili, vandalismus některých spoluobčanů nezná hranic.
A tak i tentokrát si jeden z nich
vyhlédl nově vysazený strom Na
Parkáně a poničil ho včetně podporné konstrukce. Proto prosíme
i ostatní občany, aby byli ke svému
okolí všímaví a při zpozorování
jakéhokoli vandalismu se obrátili
na linku městské policie 156. n

n Vandal poničil nový strom
u dětského hřiště Na Parkáně.

Nové dopravní značení v ulici Na Veselou
řeší parkovací stání pro místní obyvatele

S
n Všímavým spoluobčanům určitě neuniklo, že v závěru roku se
u chodníků na Plzeňské ulici na severní straně, kudy vede také cyklostezka, objevily nové lampy. Lampy
dosud byly umístěné jen na druhé
straně ulice. n
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tarostka města Soňa Chalupová iniciovala dopravní
změnu v ulici Na Veselou. V minulých dnech tak z této ulice zmizely
retardéry, které měly zpomalit
vozidla projíždějící touto ulicí.
Toto řešení sice zpomalilo provoz,
nicméně neřešilo problém s parkováním. Proto starostka souhlasila s doporučením pracovníků
odboru dopravy s novou místní
úpravou. Na vozovce tak budou
v nejbližších dnech vyznačeny
parkovací pruhy. „Tímto krokem

jsme zlegalizovali parkování v této
ulici, samozřejmě to platí pro případy, kdy řidiči budou parkovat
v těchto vyhrazených částech,“
uvedla starostka Soňa Chalupová. Osobně si je vědoma těžkostí,
které obyvatelé této lokality trápí.
Spolu s odborníky se proto snažili
najít co nejlepší způsob, který by
vyhovoval co největšímu počtu
místních obyvatel. Navíc parkovací pruhy jsou v ulici navrženy tak,
aby zároveň nutily projíždějící řidiče snížit rychlost. n

V Berouně spí ježci
v nových domečcích

S

příchodem podzimu upozorňují ochránci zvířat zahrádkáře,
aby při úklidu spadaného listí a větví mysleli i na ježky. Ti se nejpozději
v listopadu ukládají k zimnímu spánku a pro přezimování hledají vhodné
útočiště, což může být právě kupka
trávy, listí, hromádka větví nebo
kompost. Ježkovi můžeme výrazně
pomoci přežít jednoduchým příbytkem s trochou sena a granulí pro
případ, že by se v zimě vzbudil.
„V Berouně jsme se rozhodli pro
ježky právě takové dřevěné domečky
vyrobit. Velmi nám v tom pomohli
pracovníci společnosti AVE, kteří pro
nás výrobu zajistili a pomohli s rozmístěním. Velký kus práce na projektu odvedl náš zastupitel pan Luboš
Zálom. Vybral pro zimování ježků
vhodné lokality a pomáhal celý projekt koordinovat. Každý zahrádkář
vám potvrdí, že ježek na zahrádce
je doslova poklad. Zkonzumuje velké
množství hmyzu a nepohrdne ani
slimáky. Navíc je to chráněný živočich a proto bychom si ježky měli
hýčkat,“ připomněla starostka Soňa
Chalupová.
Prozrazovat místa, kde ježčí domečky jsou, z pochopitelných důvodů nebudeme. Pokud ale na ně někde
narazíte, dopřejte jim klid, nekrmte
je, ani nebuďte. Věříme, že zimu přečkají v pořádku a na jaře se plni sil
vrátí zpět do přírody a na naše zahrádky. n
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n Nově vyasfaltované chodníky najete také v ulici Fügnerova i v sousední
ulici Vítězslava Hálka.

n Nový chodník jsme položili i u bývalého hlavního vchodu do 2. ZŠ a MŠ
Preislerova, který vede na ulici Plzeňská.

Další opravené části města přispějí k lepšímu životu v Berouně

J

ak jsme již v prosincovém vydání Radničního listu informovali, na konci roku město Beroun ve spolupráci se společností AVE dokončovalo
řadu oprav chodníků a komunikací. Na některá místa jsme se tedy vypravili s fotoaparátem, abychom se spolu s vámi přesvědčili, jak stavební
úpravy dopadly. n

n A na řadu přišla i ulice Družstevní.
n Opravy některých chodníků byly v režii firem, které ve městě pokládají do
země optické kabely a sítě.

Část Švermovy ulice je již dokončená

V

prosinci firma Strabag dokončila 1. část rekonstrukce ulice Švermova od křižovatky s Košťálkovou ulicí až po křižovatku s ulicí Ke
Koupališti, jejíž rekonstrukce je součástí této akce. Město tak pokračuje
v slíbené rekonstrukci ulic na Velkém sídlišti.
Rekonstrukce ulic na Velkém sídlišti se musí rozdělit do etap, protože je
potřeba zachovat obslužnost této lokality. „V rámci všech rekonstrukcí
ulic se vedle zlepšení stavu komunikací zaměřujeme rovněž na zvýšení
počtu parkovacích míst při minimalizování zásahu do zeleně,“ uvedl
místostarosta Michal Mišina. V rámci rekonstrukcí ulic město počítá
s výsadbou nových stromů, keřů i záhonů s trvalkami. n
n Obnova povrchů chodníků po obou stranách ulice Drašarova.

n I. etapa rekonstrukce Švermovy ulice byl dokončena.

www.mesto-beroun.cz

n Při opravách povrchů se nezapomnělo ani na cestu ke hřbitovu na Jarově.
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Okénko zastupitele
Novoroční předsevzetí

N

Město přispělo na nákup vozidla pro Včelku

O

becně prospěšná společnost
VČELKA sociální služby, která
pečuje o seniory, zdravotně postižené

Jubilea
n Dne 7. 1. oslaví 85. narozeniny
paní Marie Smolová. Hodně zdraví, štěstí a radosti do dalších let
přeje Klub důchodců Beroun.
Ke všem gratulantům se připojuje
také vedení města Beroun a redakce Radničního listu.
Pozn. redakce: V uplynulých měsících jsme zveřejňovali všechny
naše jubilanty od 70. narozenin
výše. Z reakcí některých z nich jsme
se ale rozhodli vrátit k původnímu
systému, kdy uvedeme pouze přání jubilantů, které nám zašle Klub
důchodců Beroun nebo rodina oslavence. Připomínáme, že tato služba
je pro vás zdarma. Stačí kontaktovat
Radniční list vždy nejpozději do 12.
předchozího měsíce na e-mail kttm@
muberoun.cz, případně blahopřání
odevzdat v podatelně radnice.

Poděkování
n Rád bych touto cestou poděkoval sousedům v ulici Merhautova
a náhodným kolemjdoucím, kteří
slyšeli volání o pomoc. Nebáli se
pomoci aktivně, ať už zavoláním
PČR, nebo fyzicky. Všichni jsou
v pořádku, právě díky nim!!!
Mgr. Ondřej Šimon, MPA

Zubní pohotovost
n 1. 1. MUDr. Jiří Cajthaml, Drozdov 29, tel.: 605 420 898
n 2. a 3. 1. MUDr. Petra Davidová, Beroun, Tř. Pol. Vězňů 40, tel.:
775 595 704
n 9. a 10. 1. MUDr. Martin Fiala, Beroun, Holandská 123, tel.:
728 961 496
n 16. a 17. 1. MUDr. Anita Hanáčková, Komárov, Buzulucká 480,
tel.: 734 583 076
n 23. a 24. 1. MUDr. Jan Joukl,
Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
728 349 403
n 30. a 31. 1. MUDr. František
Hentsch, Zdice, Palackého nám. 21,
tel: 608 020 878
Pohotovost je od 8:00 - 11:00

www.mesto-beroun.cz

a chronicky nemocné lidi na Berounsku, dostala nový vůz Dacia DOKKER.
V rámci projektu „sociální automobil“ ho 17. prosince předali zástupci
agentury KOMPAKT, která pomáhá
sociálním organizacím s obnovou
vozového parku již více než dvacet
let. Zakoupení tohoto automobilu
podpořilo i město Beroun částkou 25
tisíc korun. V minulosti přispěla radnice například na nákup Fordu Tranzit pro klub Klubíčko nebo Renault
Kangoo pro Farní charitu Beroun. n

Kolik zaplatíme
za vodu?

C

ena regionálního vodného
a stočného na Berounsku a Hořovicku se od nového roku zvýší zhruba o inflaci. Díky květnovému snížení
DPH to ale znamená, že domácnosti
budou příští rok platit za vodu méně
než na začátku roku 2020. Dohodli
se na tom zástupci měst Beroun, Hořovice, Králův Dvůr, Zdice a Žebrák
a představenstvo společnosti na pravidelné schůzce hlavních akcionářů
společnosti VAK Beroun.
Voda nakupovaná z Prahy se
zdraží pravděpodobně téměř o šest
procent. Regionální cena vodného
a stočného se ale zvýší jen o inflaci.
Regionální cena za dodávku vody
a odvádění odpadní vody v roce
2021 bude 90,35 Kč/m3 bez DPH.
Rozdělením vodného na dvě složky
dochází ke zlevnění ceny za kubický
metr na 49,67 Kč včetně DPH. Kromě
toho se bude platit pevná složka za
každou přípojku bez ohledu na výši
odběru. U naprosté většiny odběratelů (rodinné domy) vychází pevná
složka na 50 korun měsíčně včetně
DPH. U ostatních odběratelů závisí
výše pevné složky na charakteru
odběrného místa. Průměrná roční
spotřeba vody zákazníků s regionální cenou je 85 litrů denně na osobu,
což činí 8,45 Kč/den včetně DPH.
Podrobné vysvětlení, otázky a odpovědi nebo kalkulačka na výpočet
platby podle odběru jsou na webových stránkách www.vakberoun.cz.
Nezkrácený článek najdete na www.
mesto-beroun.cz. VaK Beroun n

ový rok je příležitostí k bilancování a sebereflexi, proto i já se o ni pokusím. Na posledním jednání finančního výboru jsem nejednal ani věcně,
ani konstruktivně. Přišel jsem o cca 20 minut pozdě, z osobních důvodů, ale ne
vlastní vinou. Bohužel po příchodu jsem zjistil, že jednání je skončeno a relativně
složitá témata byla projednána bez výhrad. Byl jsem zklamán, měl jsem řadu
otázek a připomínek, ale moje příprava byla zbytečná. Přál jsem si tedy alespoň,
abychom si jako FV dali do plánu práce, že nahlédneme v detailu na energetické náklady městských budov. Rád bych tím otevřel diskuzi o možných zelených
úsporách. Tedy o inovacích, které mají za cíl snížit produkci CO2 a které by se
daly financovat v rámci evropské zelené dohody. Na příkladu Litoměřic je vidět, že
ekologické může být zároveň ekonomické. Zamítnuto, není v kompetencích FV.
Dodnes jsem přesvědčen, že podobná kontrola je jedním ze smyslu FV, viz
metodické doporučení ministerstva financí, které vysvětluje 2 zákonné paragrafy:
„Praktický rozdíl v činnosti kontrolního a finančního výboru pak spočívá v předmětu kontrolní činnosti – u kontrolního výboru jde především o zákonnost, u finančního výboru např. též o hospodárnost nakládání s finančními prostředky.“
S odstupem se domnívám, že jde spíše o nevůli, než o nemožnost. Další jednání
už bylo jen jakési hádání se s rozhodčím. Zbytečné. Chtěl bych se tímto svým
kolegům omluvit. Nechci se hádat, chci hledat názorové průniky.
Na začátku roku 2020 jsem jich viděl hodně – se souhlasem města se začala
Třešňovka, projekt tůní v Brdatkách, výsadba v Talichově ulici. Připravoval se participativní rozpočet, připomínkovali jsme územní plán, vsakování vody u nádraží
ČD, před Hvězdou a další. Bohužel postupně se mnohé projekty uzavřely bez
dalšího vysvětlení, bez zohlednění našich připomínek. Snad je to jen náš pocit, že
naše nápady nejsou chtěné.
Pojďme si dát společné předsevzetí do nového roku - pojďme si více naslouchat a více dělat pro občany Berouna.
S přáním všeho dobrého v novém roce,
Adam Voldán, Beroun Sobě (adam.propark@seznam.cz) n

Reakce zastupitele a předsedy finančního výboru

N

ení mým stylem veřejně publikovat interní informace z jednání orgánu,
do jehož vedení jsem byl zvolen na podzim roku 2018. Myslím si totiž,
že by se názorové neshody měly řešit uvnitř, ale pokud některý z kolegů cítí
potřebu veřejně kritizovat činnost orgánu, jehož je členem, nezbývá mi než
na kritiku reagovat. Finanční výbor pod mým vedením zasedal od svého ustavení celkem dvanáctkrát. Většina členů na jednání přichází s konstruktivními
připomínkami, relevantními dotazy a činnost FV tak z mého pohledu je a jistě
bude pro vedení našeho města velmi prospěšná.
Výše zmíněného člena jsem sám do FV navrhoval a byl jsem rád, že získal
širokou podporu napříč zastupitelstvem a stal se jeho členem. Osobně mě ale
po slibném začátku práce v něm postupem času svým přístupem zklamal. Pěti
jednání se vůbec nezúčastnil, na jednání v prosinci přišel bez předchozí omluvy
o 30 minut později a minul tak přizvané hosty z řad zaměstnanců úřadu, kteří
ostatním členům projednávanou problematiku vysvětlovali. I přesto jsem chtěl,
aby kolega informace od nás získal a mohl o nich hlasovat. K překvapení všech
přítomných nás poté ujistil, že již nikdy nebude souhlasně hlasovat pro žádné
budoucí usnesení, neboť prý nedůvěřuje jak nám, tak zaměstnancům úřadu a vedení města. Jak slíbil, tak také učinil. Ve dvou bodech se hlasování zdržel, ohledně
plánu práce pro příští rok byl proti. Při jednání v červnu 2020 se také jednoho
důležitého hlasování ohledně rozpočtového opatření č. 1 zdržel, aby pak během
zastupitelstva vzal své rozhodnutí zpět a s usnesením souhlasil.
Jak jsem deklaroval během našeho posledního jednání, má na tato rozhodnutí samozřejmě právo. Každý ze členů FV má svou hlavu a může hlasovat dle svého přesvědčení. Je však otázkou, zda člověk, který v polovině
případů na jednání orgánu, do kterého je zvolen, vůbec nepřijde nebo přijde
pozdě, může objektivně hodnotit jeho činnost a přínos.
Pojďme si tedy dát společné předsevzetí do nového roku: Více studovat zasílané materiály, více se účastnit jednání orgánů, do kterých jsem zvolen a tím tak
více pracovat pro občany Berouna!
Ing. Viktor Burkert ml., předseda FV n

Kontakty na provozovatele tepelného hospodářství
Zveřejňujeme nový kontakt na provozovatele tepelného hospodářství
v Berouně a Králově Dvoře.
n Havarijní linka: 800 77 88 n Mail: tzr@tzr.cz n Web: www.tzr.cz
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Takový byl rok 2020 v Berouně

Uplynulý rok byl zásadně poznamenán pandemií koronaviru, ale i přesto se v Berouně podařilo uskutečnit a dokončit řadu akcí, které
mají zlepšit a zpříjemnit život obyvatel i návštěvníků našeho města. Stejně tak jsme nezapomínali ani na to, že lidé mají mít možnost
se ve svém městě bavit a prožívat příjemné společné chvíle. Pojďme si některé z těch nejdůležitějších berounských událostí uplynulého
roku společně připomenout.

Leden

Únor

Investice na Velkém sídlišti

Městská památková zóna

a začátku roku byly slavnostně otevřeny nové chodníky v Plzeňské ulici a na severní straně i pruh pro cyklisty. Dále přibylo nové osvětlení.
Celá akce si vyžádala investici ve výši 17,5 milionu korun. Městu se podařilo
získat na vybudování chodníků i cyklostezky dvě dotace ze Státního fondu
dopravní infrastruktury ve výši 6,4 milionu korun. Na sídlišti se na začátku
roku také dokončila první etapa rekonstrukce ulice Mládeže, která zahrnovala úsek od bývalé restaurace Družba ke křižovatce s Košťálkovou ulicí. Kromě
nového povrchu vozovky a chodníků se zvýšil i počet parkovacích stání. Za
tyto stavební úpravy zaplatilo město ze svého rozpočtu 6,17 milionů korun,
dalších několik set tisíc si vyžádalo nové veřejné osvětlení. n

únoru schválili zastupitelé Program regenerace městské památkové
zóny Beroun na období 2020 – 2023. Zaměřen je na opravy jižní části
hradebního opevnění (podél ulice Karly Machové), od jehož první opravy
uplynulo téměř 20 let, dále na opravy památkových objektů, rekonstrukci
a výstavbu ulic a doplnění zeleně o květinové záhony či vybudování podzemních kontejnerů. Cílem programu je rovněž příprava metodické příručky pro
umisťování reklam a reklamních zařízení v městské památkové zóně. Část
hradeb společně s baštou byla opravena v letošním roce. n

N

V

Sportovec Berounska

O

blíbenou a dnes již můžeme říct tradiční akcí v Kulturním domě Plzeňka je vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Berounska. Mezi oceněnými
byla opět řada Berouňaků, kteří díky svým sportovním výkonům v roce 2019
dokázali, že patří mezi českou špičku. Mezi nejvýraznější sporty v našem
městě patří tradičně plavání, veslování a atletika. n

n Na Plzeňské ulici byl dokončen nový chodník a cyklostezka.

Narozeniny medvědů

V

Medvědáriu na Městské hoře se v pondělí 13. ledna konala velká oslava.
Večerníčkoví hrdinové Kuba a Matěj tento rok totiž oslavili 20 let. Oslavencům přišel popřát režisér Václav Chaloupek, který s medvědy natočil slavný Večerníček Méďové, ale také medvědář Jan Černý z Českého Krumlova,
který medvídkům před dvaceti lety pomáhal na svět. Město Beroun reprezentovali místostarostové Michal Mišina a Dušan Tomčo. Město při příležitosti medvědího jubilea vydalo sérii pohlednic a také speciální omalovánky.
Tyto dárky můžete zakoupit v berounském infocentru. n

n Z ocenění se radovaly i berounské atletky.

Březen

Pandemie udeřila

V

březnu se život nás všech obrátil vzhůru nohama. Koronavirus Covid
-19 se naší republice ani Berounu vyhnout nedokázal. Na radnici tedy
v březnu poprvé zasedal krizový štáb a začal řešit vše potřebné. Především
nedostatek dezinfekčních prostředků a roušek. Díky spolupráci s některými
místními firmami se podařilo dojednat první várky roušek. Zaměstnanci
radnice tyto roušky následně připravili pro místní seniory, balíčky společně
s letáky pak díky spolupráci s Charitou Beroun roznesli dobrovolníci. n

n Oslava 20. narozenin medvědích bratrů.

Beroun na televizních obrazovkách

U

dílení cen Trilobit Beroun z Kulturního domu Plzeňka opět přenášela
Česká televize. Kdo se slavnostního večera neúčastnil osobně, mohl tak
tuto událost sledovat na svých obrazovkách. Mezi oceněnými byli tentokrát
například Jiří Schmitzer, Ladislav Mrkvička, Vladimír Pucholt a další. n

www.mesto-beroun.cz

n Krizový štáb zasedal pravidelně od března.
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Městský bál ve stylu muzikálu

J

eště než naší republiku zasáhla pandemie, uskutečnil se v KD Plzeňka
tradiční Městský bál, tentokrát v duchu muzikálu. Byla to jedna z posledních společenských akcí, která se před vyhlášením nouzového stavu ve městě
uskutečnila. n

Květen

Konec nouzového stavu

Ž

ivot se v květnu začal vracet k normálu. Přesto musela být řada tradičních akcí zrušena, jako například Den bezpečí nebo Berounské hrady.
Speciální byly například i zápisy do mateřinek a prvních tříd, které proběhly
bez přítomnosti dětí. Město se zároveň začalo připravovat na případnou další
vlnu koronaviru, která na podzim skutečně udeřila. Po nepříjemných zkušenostech z jara se proto včas dostatečně zásobilo ochrannými prostředky,
aby je pak mohlo v případě potřeby poskytnout školám, lékařům, sociálním
pracovníkům a občanům. Jak se ukázalo, byl tento krok opravdu prozíravý. n

Zatočili jsme s vraky

M
n Tanečníci si mohli vyzkoušet sambu pod vedením profesionálů.

Zmodernizovaná služebna Městské policie

S

lužebna městské policie prošla modernizací, jejíž součástí se stalo
i vytvoření diskrétní zóny pro občany v souladu s nařízením GDPR.
Doposud neměli lidé při návštěvě služebny žádné soukromí a nebyli nijak odděleni od běžného provozu radnice, v jejímž zadním traktu městská
policie sídlí. Současně došlo i k modernizaci a rozšíření služebny městské
policie. I díky těmto úpravám má nyní Beroun jednu z nejlépe vybavených
a zařízených služeben v kraji. n

Duben

Boj s koronavirem

M

ěsto se v době nouzového
stavu snažilo svým občanům
co nejvíce ulehčit tuto těžkou dobu
a zároveň zajistit jejich bezpečnost.
I z tohoto důvodu jsme například
rozlévali zdarma dezinfekci, nechali
jsme vyčistit autobusové zastávky
a lavičky, semafory se nastavily tak,
aby lidé nemuseli sahat na tlačítka
pro chodce. Zároveň Beroun jako n Předávání dezinfekce občanům.
ORP mělo řadu dalších povinností vůči ostatním městům a obcím. Muselo
například zařídit distribuci dezinfekce a ochranných pomůcek poskytnutých
krajem. Vyčlenilo MŠ a ZŠ Preislerova pro děti zdravotníků, policistů a dalších potřebných profesí ve chvíli, kdy byla vyhlášena distanční výuka. Mimo
jiné také muselo zajistit speciální ubytování pro bezdomovce pro případ,
kdyby se nákaza začala šířit mezi nimi. Úkolů bylo opravdu mnoho. n

Život se ale nezastavil

I

přes složitou situaci se život ve městě naštěstí zcela nezastavil. Dál pokračovaly například stavební práce na nejrůznějších investičních akcích.
I během nouzového stavu se například podařilo dokončit poslední etapu
rekonstrukce Kollárovy ulice. n

n Kollárova ulice byla dokončena během nouzového stavu.
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ěsta v dubnu konečně získala legislativní nástroj
k tomu, aby mohla řešit odtahy vozidel, která roky zbytečně zabírala
parkovací místa a nikdo se k nim
nehlásil. Umožnila jim to novela
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Novela výslov- n Jeden z autovraků v ulicích města.
ně zakazuje odstavovat na místních komunikacích a veřejně přístupných
účelových komunikacích vozidla, která není možné identifikovat prostřednictvím čísla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním
sklem nebo na výrobním štítku. Díky této novele zmizelo z berounských
ulic 17 autovraků. n

Červen

Na kole dětem

B

eroun se již podruhé stal partnerským městem charitativní cyklotour Josefa Zimovčáka „Na kole dětem“, jejímž cílem je podpořit onkologicky
nemocné děti. Do této akce se chceme zapojit i v roce 2021 a doufáme, že se
vše bude moci uskutečnit bez omezení. n

n I v roce 2020 byl Beroun na trase charitativní akce Na kole dětem.

Přírodní zahrady v mateřinkách

V

e školkách Pod Homolkou a v Tovární ulici si po otevření mateřinek děti
konečně mohly naplno užít nových přírodních zahrad, s jejichž financováním pomohla městu dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR
ve výši 953 tisíc korun. Cílem tohoto projektu za řádově dva miliony korun
bylo umožnit dětem v mateřinkách uprostřed sídlištní
zástavby přirozený kontakt
s přírodním prostředím.
Vznikl tak prostor s herními
a vzdělávacími prvky a se zajímavou doprovodnou zelení,
které děti povedou k poznávání přírodních jevů, vlastní
aktivitě, tvořivosti a zájmu
o životní prostředí. n
n Přírodní zahrada v MŠ Tovární.
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Nové chodníky

T

aké v červnu byl v ulicích města čilý stavební ruch. Například nové
povrchy chodníků dostaly ulice, kde se pokládaly nové optické kabely, začala také rekonstrukce horní části ulice Bratří Nejedlých, kde kromě
chodníků a osvětlení vznikl nový přechod pro chodce. n

Červenec

Koupaliště na Velkém sídlišti v novém

V

průběhu července jsme udělali radost všem milovníkům vodních radovánek. I přes koronavirovou krizi se podařilo dokončit první část
rekonstrukce venkovního koupaliště na Velkém sídlišti. „Na návštěvníky
čekal nový bazén se čtyřmi plaveckými drahami a relaxační částí, tobogán, skluzavka a dětské brouzdaliště s herními prvky a další atrakce. Vyměnili jsme dlažbu za protiskluzovou a zajistili pro vaše pohodlí kvalitní
trávník. Všechny bazénové prvky jsou z nerezového materiálu. Pro maminky s dětmi jsme připravili místnost s přebalovacím pultem a mikrovlnnou troubou,“ uvedl místostarosta Michal Mišina. Už v prvních dnech
padaly na bazénu návštěvnické rekordy. Zrekonstruované berounské
koupaliště zvítězilo v rámci 6. ročníku celostátní soutěže Komunální projekt roku 2020 v kategorii Sport a veřejné zdraví. n

n Zrekonstruované koupaliště udělalo radost malým i velkým.

Elektrokola si lidé rychle oblíbili

D

alší letní novinkou bylo zahájení sdílených elektrokol. „Díky tomuto projektu se Beroun zařadil mezi evropská velkoměsta jako například Düsseldorf, Split nebo Bilbao, kde již sdílená elektrokola patří
k běžnému životu,“ uvedl místostarosta Dušan Tomčo. Město na projektu
spolupracuje s Nadací Tipsport a společností Nextbike. Společně s Berounem sdílená elektrokola najdete také v sousedním Králově Dvoře,
Hýskově a na Tetíně. Na Berounsku tak dohromady vyrostlo celkem 15
dobíjecích stanic. Elektrokola si lidé rychle oblíbili, město proto nyní zvažuje rozšíření dobíjecích stanic do dalších lokalit. n

Návštěvnická karta destinační agentury

D

estinační agentura Berounsko, kterou spoluzakládalo
Návštěvnická karta
Berounska
naše město, připravila nejen na
Balíček slev a výhod
pro každého!
letní sezónu Návštěvnickou kartu Berounska. A o co že se vlastně jedná? Princip je to již lety
prověřený jak v zahraničních,
tak domácích destinacích. Kar2020
ta svým uživatelům nabídla slevy a výhody na volnočasové aktivity, zážitky, stravování či ubytování. n

Srpen

Prázdninové opravy ve školách

T

aké v tomto roce školáky v lavicích o prázdninách vystřídali
dělníci. Nejvíce stavebního ruchu
bylo znát na ZŠ na Závodí, kde se
dokončovala přístavba. Ale rušno
bylo i jinde. Například v ZŠ Jungmannova v létě probíhá 2. etapa
rekonstrukce
elektroinstalace,
začala také výměna kotlů a mimo
jiné také oprava podlah a rolet. Výstavba nové rampy pro zásobování
a oprava venkovního sportoviště
byly zase dvě nejdůležitější investiční akce letošních prázdnin na 2.
ZŠ a MŠ Preislerova. V ZŠ Wagnerovo nám. dělníci v rámci poslední
etapy vyměnili zbývající okna. n

n Rampa u 2. ZŠ a MŠ Preislerova
zvýšila bezpečnost v této lokalitě.

Nezahálelo se ani v mateřinkách

V

MŠ Tovární se přes léto zateplil objekt školky včetně střechy. MŠ Pod
Homolkou nedávno prošla celkovou rekonstrukcí, přes léto se opravilo oplocení a hlavní cesta v areálu školky. Úpravy interiéru, údržbářské
práce a výměna písku na zahradě čekaly na dělníky v MŠ Vrchlického.
Děti z MŠ Vančurova se po prázdninách dočkaly kompletně zmodernizované třídy včetně elektroinstalace. V MŠ Drašarova probíhala úprava
povrchů zahrady a dokončena byla také nová zahrada za detašovaným
pracovištěm v Komunitním centru v Bezručově ulici. n

n Nové dětské hřiště mateřinky v Bezručově ulici, detašovaného pracoviště
MŠ Drašarova.
n Elektrokola slavnostně odstartovala z Husova náměstí.

Lávka pro pěší opravena

Z

rekonstruovali jsme lávku přes dálnici D5 a Litavku. Stavba si vyžádala 17,4 milionu korun. Díky dotaci ze Státního fondu dopravní
infrastruktury ale má město Beroun pokryto 100 % uznatelných nákladů.
Lávka prošla kompletní rekonstrukcí včetně sanace. Díky tomu se prodloužila její životnost o 25 let. n

www.mesto-beroun.cz

Nové odpadkové koše
na přání občanů

V

edení radnice reagovalo na žádosti o umístění
nových odpadkových košů v katastru města.
K současným 550 košům se proto o prázdninách
instalovalo dvacet dalších. Najdete je například na
Velkém sídlišti, na Závodí, na cyklostezce podél
Litavky nebo směrem na Alkazar. n
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Září

Říjen

ZŠ na Závodí se rozrostla

Město řeší s ministerstvem stavbu nové školy

imořádný zážitek si z prvního školního dne odnesli žáci Základní
školy Komenského na Závodí. Jejich škola se totiž po náročných
stavebních úpravách proměnila v moderní bezbariérový areál. Asi největší radost měly děti z nové jídelny a prostorné tělocvičny, kterou navíc
v době mimo vyučování může využívat také veřejnost. „Rekonstrukce
a přístavba závodské základní školy začala v roce 2018 a městu se podařilo na tuto náročnou investiční akci získat dotace v celkové výši 90
milionů korun,“ připomněla starostka Soňa Chalupová. n

ěsto Beroun má velkou šanci získat dotaci na stavbu nové školní budovy s kapacitou 18 nebo 27 tříd včetně jídelny a tělocvičny.
Výše dotace by mohla činit 70 % celkový nákladů v případě, že školu bude
stavět město, a až 85 %, pokud ji budeme stavět jako svazkovou školu,
tedy ve spolupráci s okolními obcemi. Celkové náklady mohou být 750
tisíc korun na jednoho žáka. Vyplynulo to z jednání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kterého se za město zúčastnili místostarostové Michal Mišina a Dušan Tomčo. n

M

M

Čistý vzduch pro naše školáky

P

ro naše základní školy jsme zakoupili čtyři ionizátory. V každé ze čtyř
berounských základních škol zřizovaných městem Beroun tak ještě
před zahájením distanční výuky mohli využívat tyto speciální pomocníky
pro čištění vzduchu. n

Rekonstrukce ulic na Velkém sídlišti

P

okračujeme v rekonstrukci ulic na Velkém sídlišti. Po dokončení opravy části ulice Mládeže se stavební aktivity přesunuly nad
Třídu Míru. Pracovníci dodavatelské firmy Strabag zahájili 12. října
práce na 1. části Švermovy ulice od křižovatky s Košťálkovou ulicí až
po křižovatku s ulicí Ke Koupališti, jejíž rekonstrukce je součástí této
akce. n
n Závodské děti se konečně dočkaly pořádné tělocvičny.

Participativní rozpočet

O

bčané Berouna měli poprvé možnost rozhodnout o tom, jak se využijí peníze z městské pokladny, a to díky participativnímu rozpočtu.
Na něj byl vyčleněn 1 milion korun. Vybírat bylo možné z následujících
projektů: Pumptracková dráha, zábava pro naše chlupáče v medvědáriu,
dětská hřiště na Městské hoře, workoutové hřiště a venkovní posilovny,
oprava Zábranského parku a nová alej v Plzeňské ulici Celkem se do hlasování zapojilo 2100 občanů. Výsledek byl velmi těsný, nicméně o 11 hlasů zvítězilo wourkoutové hřiště před alejí Plzeňská, které patří stříbrná
příčka. Třetí v pořadí skončil Zábranský park. n

Zásobníky pro pejskaře

V

září jsme nechali instalovat 30 zásobníků se sáčky na psí exkrementy. Vyšli jsme tak vstříc požadavkům majitelů psů, kteří o pořízení
těchto držáků na sáčky často žádali. Vybírali jsme lokality především
u dětských hřišť, v centru města, v blízkosti parků a na sídlištích. Zásobníky jsou instalovány buď přímo u odpadkových košů nebo v jejich bezprostřední blízkosti. Doplňování sáčků má na starost společnost AVE. n

n Obyvatelé Švermovy ulice se dočkali nových chodníků, vozovky a parkovacích stání.

Nový přístřešek pro cestující

N

a autobusové zastávce U Černého koně, v sousedství Pakostova sadu
byl rozšířen přístřešek pro cestující. Po dobrých zkušenostech z Brožíkovy ulice, kde jsme již dříve tento typ přístřešku instalovali, jsme se
rozhodli ho umístit i na tuto frekventovanou zastávku. Dosavadní zastřešení zde bylo s ohledem na její vytíženost nedostatečné. n

n Sáčky na psí exkrementy se objevily na desítkách míst po městě.

Synchronizace semaforů

V

září začala také závěrečná etapa synchronizace semaforů a dynamiky řízení provozu, a to v úseku od křižovatky Plzeňská x Bratří Nejedlých až po křižovatku u Lidlu. Současně se na křižovatce Plzeňská x Bratří
Nejedlých opravil a vyměnil semafor, který teď má větší svítivost. Dalším
krokem je sladění celého systému tak, aby došlo ke zlepšení plynulosti
dopravy ve městě. n

www.mesto-beroun.cz

n Na zastávce pro cestující U Černého koně přibyly dva nové přístřešky.
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Listopad

Gratulujeme laureátům Ceny města

Stavební povolení
pro jižní paralelní komunikaci

B

eroun se po dlouhé době posunul v přípravě realizace paralelní komunikace známé jako jižní obchvat. Ve studii je zakreslena od sjezdu v Králově Dvoře na jižní straně podél D5 se zpětným napojením na
dálnici na sjezdu u OMV u sjezdu Beroun – střed. Celý úsek je rozdělen
na 5 etap, kdy jedna z nich leží na katastru města Beroun, ostatní jsou
v katastru sousedního Králova Dvora, kde je již jedna etapa dokončena.
Tato komunikace odlehčí Plzeňské ulici a odvede především těžkou nákladní dopravu. n

Kašna v Pakostově sadu
je opravená a nasvícená

K

ašna v Pakostově sadu má nový kabát. Pokud se procházíte tímto
místem večer, určitě jste už zjistili, že je dokonce v noci nově nasvícená. Součástí generální rekonstrukce bylo mimo jiné vyřešení těsnosti
vany a výměna technologie čerpání a úpravy vody. n

n Udílení Cen města v roce 2020 poznamenala krizová opatření. Proto se
slavnostní večer musel konat v prosinci v komorním složení v obřadní síni radnice. Tato skutečnost ale význam cen nijak nesnižuje! Prvními oceněnými byl
kolektiv zaměstnanců Charity Beroun, který v době koronavirové pandemie
dokázal, jak je jejich práce pro celou společnost přínosná a nezastupitelná.

n Cenu města si odnesl i válečný veterán Jan Furčák. Tento energický pán ve
svých úctyhodných 94 letech přidal i recept na dlouhý život. Udělejte si každý
den čas na hluboké dýchání a také nezapomeňte udělat denně alespoň jeden
dobrý skutek. No není to to správné předsevzetí do nového roku?

n Kašna v Pakostově sadu dostala nový vzhled.

Další lokalita získala novou podobu

D

alší berounská lokalita dostala důstojnější tvář. V listopadu totiž
začala oprava komunikace podél pivovaru Berounský medvěd až
směrem k teplárně, dennímu centru pro bezdomovce a skateparku. n

Nová figurka
v betlému

A

čkoli poslední
advent
nebyl
takový, na jaký jsme
byli v posledních letech v Berouně zvyklí, přesto jsme mohli
některé tradice zachovat. Jednou z nich
byl náš betlém, který
se každým rokem rozrůstá o novou figurku. Tentokrát řezbář Jan Viktora
měl plné ruce práce se slonem. Ale povedl se mu, co říkáte? n

n Kromě Cen města zastupitelé v roce 2020 udělili i dvě čerstvá občanství
in memoriam. První z nich patří Janu Papežovi, který se zasloužil o naše protipovodňová opatření, díky kterým může jít Beroun všem ostatním městům
příkladem. Ocenění z rukou starostky Soni Chalupové a místostarosty Dušana
Tomča převzaly dcery Jana Papeže.

Prosinec

Finiš na konci roku

A

ni v závěru roku se ve městě nezaháleno. Dokončovala se řada akcí,
například pokládka nových povrchů chodníků či vozovek. Jednou z velkých událostí v prosinci bylo zahájení provozu cyklověže. A díky spolupráci
se zastupitelem Lubošem Zálomem se ve městě objevila i řada domečků pro
ježky. Pro většinu občanů ale byl nejdůležitější událostí v prosinci přechod
na integrovanou dopravu, který zahrnoval i změny v MHD. O prosincovém
dění ve městě se více dočtete na dalších stránkách tohoto vydání. n

www.mesto-beroun.cz

n Další čestné občanství po právu patří Vilému Kroppovi, který po revoluci
v Berouně otevřel první knihkupectví a první galerii. Významným způsobem
tak pozvedl kulturní život v našem městě. V rodinné tradici knihkupců není
pokračuje jeho manželka a syn Vilém, kteří si také přišli ocenění převzít.
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Představujeme…

Rok 2021: Letošní rok patří odkazu svaté Ludmily
Letošní rok byl Českou biskupskou konferencí vyhlášen za Rok svaté Ludmily. Budeme si totiž připomínat 1100. výročí zavraždění svaté
Ludmily. Slavnostní zahájení se uskutečnilo už v minulém roce ve venkovních prostorách Senátu Parlamentu ČR.

P

ři příležitosti tohoto významného výročí vznikl již v roce
2015 Projekt Svatá Ludmila 1100
let, který se souvisle věnuje památce této české světice. Jeho
vyvrcholením bude připomenutí
výročí 1100 let od zavraždění svaté Ludmily na hradišti Tetín, které
proběhne právě v letošním roce.
Projekt Svatá Ludmila 1100
let je zastřešen stejnojmenným
spolkem, jehož členem je i město

Beroun. Významná část akcí se
uskuteční v samotném Tetíně, kde
byla Ludmila zavražděna. K odkazu sv. Ludmily se ale hlásí i město Beroun, proto už v minulých
letech řadu akcí ve spolupráci se
spolkem uskutečnilo. Jedná se například o sérii přednášek nazvaných Od svaté Ludmily k dnešku,
které se v uplynulých letech konaly v KD Plzeňka a které se svou
formou zaměřily na školáky i širo-

kou veřejnost. V galerii Pěší zóna
si navíc od září mohli zájemci
prohlédnout tématickou výstavu
věnovanou právě této významné
české osobnosti.
O jednotlivých akcích spojených s rokem sv. Ludmily vás
budeme průběžně informovat na
stránkách Radničního listu a na
webových stránkách. Všechny
důležité informace pak najdete
v odkazu www.svataludmila.cz.
Už nyní můžeme prozradit, že vyvrcholením oslav bude slavnostní
Národní Svatoludmilská mše svatá, která se uskuteční 18. 9. 2021
na Tetíně. Oslavy budou probíhat
od 17. do 19. 9. s bohatým kulturním programem. Máte se na
co těšit! Řadu zajímavých akcí
a překvapení chystá i Beroun. Ty
vám budeme odkrývat postupně
během roku. n

n Zajímavým setkáním v rámci
projektu Od svaté Ludmily k dnešku
byla přednáška Dany Drábové.

O životě sv. Ludmily a jejím odkazu
n Městská knihovna společně s městem Beroun připravila i doprovodné akce
pro školáky, kteří se poutavou formou dozvěděli více o životě této světice.

n Na besedu do Městské knihovny zavítal v roce 2019 také Karel Schwarzenberg, přímý potomek sv. Ludmily.

n Výstavu na Pěší zóně si prohlédli i berounští školáci.
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I

když historické informace o sv.
Ludmile čerpáme především
z pozdějších legend, základní obrys jejího života je znám. Narodila
se pravděpodobně v roce 860.
Díky manželskému svazku
s prvním historicky
doloženým přemyslovským
knížetem
Bořivojem stála u samých počátků konstituování českého státu
a formování národů
budoucí střední Evropy.
Nebyla jen manželkou
a ochránkyní rodinného krbu, která přivedla
na svět šest dětí. Stala
se
zakladatelkou
vládnoucí dynastie
a snažila se ovlivňovat i soudobou
politickou situaci za
vlády svých synů
Spytihněva a Vratislava. Významnou roli sehrála
také při výchově vnuka, budoucího
knížete Václava, kdy kladla důraz na
chlapcovo vzdělání. Právě předáváním moudrosti a zkušeností zralého
věku budoucímu knížeti ovlivnila
náš stát na tisíc let dopředu.
15. září 921 byla z příkazu snachy Drahomíry zavražděna na tetínském hradišti Tunnou a Gommonem. Písemné prameny uvádějí, že

k tomu došlo nejspíše z politických
a náboženských důvodů. Ludmila
byla původně pohřbena na Tetíně.
Roku 925 nechal kníže Václav přenést její ostatky do svatojiřské baziliky na Pražském hradě. Kult
sv. Ludmily tak byl zpočátku
spjat především s klášterem sv. Jiří. Ve 12. století
se pak začíná šířit po celé
zemi.
Sv. Ludmila může
v dnešní době inspirovat
tím, jak přirozeně naplňovala svou úlohu ženy
a vychovatelky v rodině,
byť pozice ženy v raném
středověku byla jiná
než dnes. Její život
byl v minulosti inspirací i pro výtvarné
umění. Především
středověká a barokní ikonografie si
vybrala motiv babičky jako vychovatelky budoucího
sv. Václava. Vždy je zobrazována
jako starší žena s atributem šátku,
tedy nástrojem své mučednické
smrti.
Střední Čechy, kde Ludmila
zřejmě nejvíce i kolem řeky Vltavy
pobývala, se dají nazývat kolébkou
české národní identity. Na fotografii Socha svaté Ludmily (převzato
z www.svataludmila.cz) n
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Za přírodními krásami Berouna…

Ledňáček - létající drahokam na berounských řekách

K

aždý den chodím venčit
svého jezevčíka kolem Berounky. Takže velmi dobře znám
zvířecí obyvatele řeky a jejího
okolí. Zvláště letos v létě, v době
koronavirové, kdy bylo více času
na místní přírodu než jiné aktivity, jsem strávil u Berounky i Litavky spoustu času při pozorování
lovících černých čápů a dalších
zajímavých živočichů. K mým oblíbencům patří létající drahokam,
ledňáček. Jeho český název není
pro tohoto krasavce výstižný, neboť mimo nevhodných zásahů člověka do jeho životního prostředí
jej nejvíce ohrožují chladné zimy
a zamrzlé vodní plochy, které mu
zamezují přístup k potravě. Lidově se ledňáčkovi říká rybařík. To
naopak plně vystihuje jeho způsob života. Z větví nebo jiného
vhodného místa nad hladinou se
vrhá do vody za svojí kořistí. Loví
drobné ryby a denně jich spotřebuje asi deset. Ledňáčci hnízdí
dvakrát až třikrát do roka. Svoje
až jeden metr dlouhé hnízdní
nory si budují ve strmých stěnách

břehů. Ledňáčky můžeme pozorovat i přímo v Berouně, kde v létě
dokonce hnízdí asi na pěti místech. Když budete mít štěstí, uslyšíte krátký ostrý hvizd a vzápětí
nízko nad vodní hladinou spatříte
letět drobného ptáka s nápadně
modrozeleným lesknoucím se
peřím. Letos se mi poštěstilo několikrát vidět ledňáčky také lovit
a dokonce i rybami krmit mláďata, která již opustila hnízdo.
Ulovenou rybu, kterou se chystá
pozřít, si musí nejdříve obratně
v zobáku nasměrovat hlavou do
jícnu, aby se mu dobře polykala.
Naopak rybku určenou pro krmení mláděte, má v zobáku umístěnou opačně.
Ledňáčkové jsou nejen krásní, ale i vzácní a patří mezi ptáky
chráněné Evropskou unií v rámci
soustavy Natura 2000. Proto buďme rádi, že žijí i přímo v našem
městě a nacházejí zde vhodné
podmínky pro svůj život. Ledňáček, kterého měl ve svém znaku
král Václav IV., jako symbol lásky
a věrnosti ke královně, patří do

řádu ptáků srostloprstých. Stejně jako on, jsou i jeho příbuzní
krasavci. Vlha pestrá a dudek

Cena Charity České republiky
tentokrát putuje do Berouna!
Cenu Charity ČR obdrží Marta Altmanová, vedoucí terénní pečovatelské služby. Cena je poděkováním a veřejným uznáním za nelehkou a obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů Charity České republiky. Cena je udílena od roku 2008.
Pojďme nyní nejnovější držitelku této ceny trochu vyzpovídat.
V Charitě pracujete 15 let, jak jste
se k této práci dostala?
Po mateřské dovolené, kdy jsem
přemýšlela o nějakém vhodném zaměstnání, mne navštívila kamarádka Jana Konrádová.
Nadšeně vyprávěla
o svém zaměstnání
v Charitě, kde pracuje v terénní pečovatelské službě, pomáhá seniorům a moc
se jí tato práce líbí.
V tu chvíli mi bylo
jasné, že to je něco
pro mne. A tak pracuji v Charitě Beroun
od roku 2005 a jsem tady nejdéle ze
všech zaměstnanců.
Co se Vám na vaší práci líbí,
a s čím naopak bojujete?
Jsem spokojená, když je všechno tzv. vyladěné, když spolu koresponduje počet uživatelů i počet
pečovatelek ve službě. Ale to se
u nás v terénní službě velmi rychle
a často mění. Velmi mne těší, když
jsou naši uživatelé i jejich rodinní
příslušníci s naší prací spokojeni.
To se nám také daří. Před časem
jsme si dokonce založili i sešit pochvaly. Máme tak od nich zpětnou

Berounské pověsti: Co možná o svém městě ještě nevíte

S

nad každé město je opředeno nejrůznějšími bájemi a pověstmi. Beroun v tomto směru rozhodne nezůstává
pozadu. V letošním roce bychom vám rádi na stránkách Radničního listu ty nejznámější přiblížili. Zároveň
pro vás máme výzvu. Znáte z vyprávění svých babiček a dědečků také nějakou pověst, která se vztahuje k našemu
městu? Podělte se o ní s námi a našim čtenáři. Budeme rádi, pokud ji zašlete na e-mail kttm@muberoun.cz. Třeba
zrovna vy znáte pověst, která se k nám ještě nedonesla. Děkujeme. A nyní už k samotné první pověsti. Ta se vztahuje
přímo k založení našeho města. Pojďme se tedy společně ponořit do dob dávno minulých. Kdo ví, kolik je v příběhu
pravdy a kolik z toho je vypravěčský um, který příběh přikrášlil a ten se pak předával dál…

Příběh o založení města
Nejstarší pověsti o založení Berouna zaznamenal v roce 1541 v Kronice české Václav Hájek z Libočan.
Ten tvrdí, že první město u významného brodu postavil Slavoš, manžel kněžny Tetky z nedalekého hradiště
Tetína. Podle zakladatele bylo nazváno Slavošov. Později však nové město postihly povodně a mor, takže
obyvatelé odtud uprchli. Útočiště našli u hradu Hýskova. Ve vylidněném, rozpadajícím se městě, sídlila jen
divá zvěř a lupiči, kteří přepadali při brodění řekou nic netušící pocestné a obírali je o veškerý majetek. Proto
se začalo říkat, že Slavošov na řece Mži se proměnil v hrozný „beroun“. n
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chocholatý se v posledních letech
objevili i v blízkém Českém krasu.
Emil Šnaidauf n

vazbu, že naše práce je potřebná
a má smysl. Naopak dost znepokojivé je každoroční podfinancování našich služeb, nedostatečné
ohodnocení našich zaměstnankyň
a v neposlední řadě
malá prestiž pečovatelské práce.
O co je složitější
práce terénních
pečovatel v době
koronaviru?
V této době se
děvčata více věnují
především preventivním opatřením
před nákazou. Týká se to mytí
a dezinfekce rukou a používání
roušek. Ostatní ochranné pracovní
pomůcky používají tak jako před
nákazou – (jednorázové rukavice,
pracovní oblečení a obuv).
Je také potřeba být více ve střehu, co se týče zdravotního stavu
uživatelů. To je trochu náročnější
i na psychiku, protože děvčata si samozřejmě riziko nákazy uvědomují,
ale zvládají to velmi dobře.
Jaké jsou vaše pracovní vize a plány do budoucna?
Přála bych si, abychom si udrželi stabilní fungující tým, a navázali
užší spolupráci s obcemi, ve kterých působíme.
Co byste vzkázala lidem v této
těžké době sama za sebe jednou
větou?
Ta jedna věta bude dost dlouhá.
Lidem bych vzkázala, aby byli ohleduplní a zodpovědní k sobě i ke
svému okolí, aby byli optimističtí,
překonali nepohodlí a omezení,
které jim tato doba přináší a aby
se snažili udržovat dobré vztahy jak
v rodině, tak i ve svém okolí a eventuálně narovnali pokřivené vztahy,
protože je možné, že už nikdy nedostanou příležitost je napravit. n
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n Původní prostory před rekonstrukcí.

n Nový klub Kotelna vznikl rekonstrukcí bývalé konírny.

Novinka pro milovníky kultury: Představujeme Kotelnu

S

oučasná doba poznamenaná
pandemií koronaviru sice
kultuře nepřeje, ale Městské kulturní centrum Beroun nezahálí.

Nejenže připravilo pro všechny
milovníky adventu speciální program přizpůsobený aktuálním koronavirovým opatřením, ale také

Letošní advent byl pro
Berouňany opravdu JINÝ

Z

důvodu vládních opatření,
která se navíc měnila každým dnem, bylo nutné advent
přizpůsobit stávajícím možnostem. A tak se jeho zahájení odehrálo online - vystoupení Ládi
Křížka se z náměstí přesunulo
do klubu Kotelna, odkud se pro
diváky streamovalo - u přímého
přenosu došlo k připojení více
než 2 tisíc zařízení (což znamená minimálně dvojnásobek
sledujících), záznam koncertu
do uzávěrky tohoto čísla RL
vidělo na youtube
téměř 700 diváků.
Vzhledem k omezenému počtu diváků
se další akce přesunuly do zahrady
Muzea berounské
keramiky, kde diváci
ocenili nejen čtvrteční retro promítá-
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ní (16mm promítačka Meopta
promítala filmy se zvukem i bez)
včetně mikulášské nadílky, ale
také nedělní koncerty, z nichž
největší úspěch měla u diváků
dobová hudba Musica Vagantium. Dětem se velmi líbila Čertovská stopovaná o keramické
ceny z dílny muzea keramiky
i zpestření v podobě akce infocentra Za medvídka nadílka. Se
zpožděním nakonec začaly také
výstavy v obou berounských galeriích. Alena Šustrová n

pro vás přichystalo jednu skvělou
novinku. O první adventní neděli
totiž díky zaměstnancům MKC
mohl být otevřen nový klub, který
vznikl rekonstrukcí bývalé konírny v prostoru kulturního domu
Plzeňka.
Tento komorní prostor nese
název Kotelna a slavnostního křtu
se při adventním koncertu, který
byl vysílám on-line, ujal zpěvák
Ladislav Křížek. Ten osobně byl
atmosférou místa nadšený.
Klub Kotelna si můžeme zatím prohlédnout jen virtuálně,
ale snad se brzy do něj budeme
moci vypravit osobně na některou z akcí, která se zde uskuteční.
Konat se zde budou například besedy, klubové koncerty, prostor je

vhodný na řadu dalších, komorně
laděných akcí. Kapacita je zhruba
60 lidí, MKC Beroun nezapomnělo ani na bar a samozřejmostí je
sociální zázemí.
Nové zrekonstruované prostory si přišel prohlédnout místostarosta Dušan Tomčo. „Vítám tento
nový přínos MKC Beroun pro
kulturní život ve městě. Celý prostor na mě působí velmi pozitivně
a má skvělou atmosféru. Věřím,
že až to situace dovolí a budeme
moci opět navštěvovat kulturní
akce, tak si Berouňané brzy najdou do Kotelny cestu a do klubu
se budou na různé akce rádi vracet,“ uvedl místostarosta Dušan
Tomčo, v jehož gesci je mimo jiné
i kultura. n

Jiří Brodina: Obrazy

V

novém roce představí Městská galerie Beroun jako prvního výtvarníka jubilanta Jiřího
Brodinu.
Rodilý Berouňák, který žije
ve Všeradicích, se v posledních
letech účastnil pouze Salonů
berounských výtvarníků. Celých deset let vystavoval svá díla
mimo Beroun, naposledy to byla
jeho výstava v Jihlavě. Nyní se
i návštěvníci naší galerie mohou
setkat s jeho působivou tvorbou.
Cesta Jiřího Brodiny uměním
nebyla přímočará. Má za sebou
práci u filmu, literární pokusy,
ale nejbližší mu je malířství. Brodina je autodidakt bez odborného
výtvarného vzdělání. Malířství mu
umožňuje vyjádřit nejlépe své pocity. Říká o sobě, že maluje obrazy
s duší. Miluje kraj pod brdskými
kopci, kde se lidé znají, kde člověk od mládí ví, kam která cestička vede… Maluje krajinu, která
se každým rokem mění. V těchto
krajinách se však objevují v posledních letech poloreálné – poloabstraktní obrazce. Z jeho obrazů

vane kouzlo, objevují se na nich
rozsvícené hvězdy, zvláštní tvary
a znaky. Je z nich cítit duše velkého dítěte, které prožívá krásné
i kruté stránky života, objevuje
jeho nové krásy. Brodinovy obrazy jsou lyricky abstraktní a nejsou
pouhou ozdobou prázdné stěny.
Vyzařují atmosféru, která oživuje
prostor, dává mu napětí i uklidnění, dává prostor i duši citlivého
umělce.
Technikou barevných skvrn
připomínají jeho obrazy impresi,
ale výsledkem je stálost, pevnost.
Stálost krajiny, která nás drží
a formuje.
Přijďte se i vy potěšit Brodinovými díly v době, která pevnost
a stálost, sepětí s krajinou a malířovými sny tak potřebuje. (jf) n
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Tříkrálová sbírka 2021 bude!

U

Vzpomínka: Rudolf Kadeřábek (1925 - 2020)

P

sát začal „hned, jak přestal
těžkou dětskou rukou tlačit
na ocelové pero na žíhané násadce z krámku paní Halbichové“, jak
sám líčil své začátky v jedné z knih.
Rudolf Kadeřábek se později
uchytil jako redaktor v okresních
a krajských středočeských, jihočeských, východočeských i celostátních novinách, v rozhlasovém
Kolotoči, v pořadech Dveře dokořán, Pozor zákruta!, Co to je, když
se řekne… Jako redaktor regionálních novin si za mnoho desítek let
novinářské práce vybudoval pevné
jádro čtenářů, jejichž přízeň pak
plně zúročil v úspěchu svých knih
z řady „Berounských reminiscencí“, ať již mapoval ságu pekařského rodu Křížů, sepisoval historii
berounského Závodí či vzpomínky
na dirigenta Talicha nebo se věnoval osudům berounských živnostenských rodin či postavám a postavičkám, jejichž příběhy zaplnily
stránky knihy „Beroun sobě“.
Nutno přiznat, že styl jeho
autorské fabulace si získal věrné
příznivce, ale sklidil také pramálo porozumění v řadách odborné
obce historiků. Nedorozuměním.
Rudolf Kadeřábek s nimi totiž nesoupeřil v množství ověřitelných
faktů, ani si to nestanovil jako svoji spisovatelskou metu. Právě tam,
kde byla historie skoupá na zdroje
a kde vysychaly archivní prameny,
tam se uvolňoval tvůrčí prostor

pro spisovatele. A autor ta bílá
místa zaplňoval bezezbytku svým
vyprávěním o tom, jak to mohlo
být, kdyby…
Právě v pasážích, nad nimiž
rigidní historická věda významně
povytahovala obočí, tam se naplno
rozvinul jeho vypravěčský talent
a právě tam sklízel přízeň svých
čtenářů. Často nudnou historii
dokázal polidštit, rozkošatit a kolorovat, aby oblouk sdíleného příběhu zaklenul žádoucí pointou, tu
laskavou, jindy ostrou jak břitva,
nikdy však nudnou a málokdy bez
humoru.
Oč významnější pozornost věnoval příběhům ostatních, o to
zdrženlivější byl ve vyprávění
o sobě. A nebylo by to vyprávění
nudné, i když ne vždy třeskutě radostné. Život zkřížil dráhu Rudolfa
Kadeřábka s osudy řady významných osobností, ale postavil mu do
cesty i několik citelných osobních
ztrát…
Doyen berounské žurnalistiky definitivně odložil své pero
na žíhané násadce na sklonku
listopadu a odešel ve věku pětadevadesáti let. Mnohahodinové
Kadeřábkovo vzpomínání zachytil
díky aktivitě pana Petra Zemánka
i projekt „Paměť národa“. Zhlédnutím filmového záznamu na www.
pametnaroda.cz si můžete tuto berounskou osobnost připomenout
spolu s námi. Kameel Machart n

ž po jedenadvacáté se od 1. 1.
do 14. 1. 2021 bude konat
Tříkrálová sbírka, i když bude více
nebo méně ovlivněná preventivními protipandemickými opatřeními. V režii Charity Beroun budou
tříkrálové požehnání „rozdávat“
dobrovolníci nejen v Berouně
a okolí a výtěžek koledy půjde na
konkrétní účel: i letos na dofinancování Terénní péče Charity Beroun o seniory v jejich domácím
prostředí.
Koledovat budeme v souladu
s platnými hygienickými opatřeními pod širým nebem, zvonit
budeme u vašich vrátek, pokud to
půjde a bude již dovoleno zpívat,

pozveme vás zase do kostela na
Tříkrálový koncert, pozváni budete prostřednictvím plakátů a sociálních sítí. Potkat nás s malými
Kašpary, Melichary a Baltazary za
doprovodu hudby na náměstích
bude snad, dá-li Pan Bůh, možné.
Tříkrálovou sbírku bude tentokrát provázet mnoho otazníků
a novot, ale smysl se nemění: Pomoci potřebným tam, kde jejich
síly selhávají. A pokud byste chtěli
pomoci Tříkrálové koledě Charity
Beroun namísto finančního příspěvku jako dobrovolník, koledník
či vedoucí skupinky, ozvěte se na
tel. 733 741 269, mail ivanav@charita-beroun.cz. (chb) n

V Brdském běžeckém poháru
se prosadily i atletky Lokomotivy

V

sobotu 12. 12. si převzali své zasloužené diplomy a poháry vítězové
některých dětských kategorií Brdského běžeckého poháru. Předání diplomů se tentokrát nemohlo konat na stadionu s aplaudujícími diváky, i tak to byla pro mladé
sportovce důležitá chvíle. Mezi nejlepšími
atlety nechyběli ani zástupci Lokomotivy
Beroun, a to v kategorii dívky 8 - 9 let Tereza Zindulková (2. místo) a Veronika Merunová (3. místo), v kategorii dívky 10 - 11
let Veronika Jandurová (3. místo) a v kategorii dívky 12 - 13 let Šárka Nademlejnská
(3. místo). (mz) n

Dirigentské kurzy pod taktovkou
Talichova Berouna a ZUŠ V. Talicha

H

udební Festival Talichův
Beroun pořádá ve spolupráci se ZUŠ Václava Talicha
jako svou doprovodnou akci
Dirigentské kurzy pro vedoucí
dechových orchestrů. Akce se
uskuteční v termínu od 6. do
7. února v ZUŠ Václava Talicha
v Berouně. Lektorem bude Václav Blahunek, šéfdirigent Hudby hradní stráže a Policie ČR.
Tématy semináře jsou základy
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dirigování a metodika práce
s dechovým orchestrem. Účastníci dostanou studijní materiály předem e-mailem. Součástí
semináře je koncert Národního
dechového orchestru. Na konci
obdrží všichni účastníci osvědčení o absolvování kurzů. Cena
pro účastníky činí 2800 Kč. Přihlášky posílejte do 10. 1. 2021
na e-mail: info@talichuvberoun.eu. (tk) n
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Parkoviště duchů

Ptačí hodinka
n Od ledna 2019 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 tato akce
probíhá ve dnech 8. – 10. ledna.
Jak se do projektu zapojit?
Vybereme si vhodné místo k pozorování – nejlépe krmítko s pestrou nabídkou potravy. Kdykoliv
v průběhu 8. – 10. ledna 2021
sčítáme ptáky po dobu jedné
hodiny. U každého druhu zapisujeme vždy nejvyšší počet jedinců
spatřených najednou. Vidíme
například tři sýkory modřinky, za
chvíli je jich tam šest a po chvíli
už jen jedna? Zapišme si u modřinky šestku. Počítáme všechny
ptáky – nejen na krmítku, ale
i ptáky v okolí nebo přeletující. Údaje je možné zadávat do
papírových formulářů z letáku,
který je volně ke stažení nebo
online na webových stránkách
ptacihodinka.birdlife.cz, kde najdete i další potřebné informace.
Výsledky je potřeba odeslat do
15. ledna 2021. n

J

Radim Ježek MONETA Živnostníkem
roku 2020 Středočeského kraje

P

restižní ocenění získal majitel firmy JEŽPODI vyrábějící didaktické dřevěné hračky a školní pomůcky. Spolu s manželkou Klárou
a čtyřmi dětmi žije v Srbsku, ale výrobní dílnu má v berounské části
Lištice. A tedy pokud sháníte jedinečný dárek pro své ratolesti, na
www.jezpodi.cz si určitě vyberete. (rd) n

Čertovská stopovaná s Městským
kulturním centrem Beroun

V

průběhu adventu připravilo
MKC Beroun nové netradiční
akce, kterými motivuje děti k soutěživosti. V termínu 3. – 13. prosince
se tak po Berouně potulovali čerti!
Ne, nebyli to živí čertíci, ale čerti
z keramiky. Devět čertíků bylo rozmístěno na nejrůznějších místech

Turistický oddíl při TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s.
si Vás dovolují pozvat na

43. ročník turistického pochodu

NOVOROÈNÍ POCHOD
STEZKOU VOJTY NÁPRSTKA
Pátek 1. LEDNA 2021
Start : 9,30 - 10,30 hod. - Náměstí
v okolí kašny - individuální
Cíl: Karlštejn
Účastníci pochodu návštěva Muzea Èeského krasu 1. ledna 2021 za 1,-Kč

Trasa: Beroun - Karlštejn
Restaurace a penzion

Informace na www.lokomotivaberoun.cz - aktuality
„Pod Draèí skálou“

Restaurace Alena

www.mesto-beroun.cz

po Berouně, především v objektech, které MKC provozuje. A tak
se i oddělení Veverušáků školní
družiny při závodské základní škole
vydalo na čertovskou stopovanou.
A tak si naši čertíci, kteří se zúčastnili této milé akce, vysloužili
pochvalu a každý obdržel malou
nadílku a prohlídku muzea a výstavy
zdarma. Milé překvapení pro malé
čertíky stopaře. Na výstavu a prohlídku muzea ale půjdeme v jiném čase.
Naši čertíci vřele děkují MKC a Muzeu berounské keramiky za uspořádání této akce a za nadílku. Byla to
skvělá akce, kterých by mohlo být
i více. Moc děkujeme a věříme, že se
v brzké době sejdeme na prohlídce
muzea. Květa Hrbáčková n

Nastartujte zdraví

V

úterý 19. ledna se v Klubové
scéně Kulturního domu Plzeňka od 18:00 uskuteční přednáška
na téma NewstartPlus® - nastartujme zdraví. Mezinárodní program
podpory zdraví prezentuje za Klub
zdraví Beroun Jana Krynská. Vstup
volný. (jk)n

e všední den kolem poledního.
Přijíždím s balíkem k poště v Berouně v Kostelní ulici. Na parkovišti
ani jedno volné místo. Dopravní
značka ukládá řidičům, aby dali za
okno auta hodiny s časem příjezdu,
což v žádném autě nevidím. Čekám
několik minut, až se uvolní místo
k parkování. Konečně začne odjíždět auto, které stálo nejblíže k poště.
Chystám se na to místo přemístit, ale
za mnou stihne vystartovat řidič, který čeká za mnou a místo obsadí. Nezbývá nic jiného, než čekat dál. Pán
s paní vystoupí, paní čeká u auta.
Pán odejde na poštu, ale během pár
vteřin se vrací a s manželkou odkráčejí do města. Vypadá to, že za tu
chvíli nestihl ani dojít ke dveřím.
Konečně zaparkuji, jdu na poštu. Na poště kromě maminky s kočárkem ani noha! Kdepak jsou ti řidiči, co blokují parkoviště? Vyřídím,
co je potřeba a vracím se k autu.
Pán, který mě při parkování předběhl, se stihl vrátit z nákupu a nakládá do kufru limonády. Nevydržím
to a oslovím jej. „Pane, napřed jste
mě předběhl při čekání na parkovišti a teď vidím, že tady parkujete
kvůli nákupu!“ Pán, pobaven mým
rozhořčením, vykládá, že na poštu
teprve půjde a že se zbytečně rozčiluji. Pak odkráčí od auta zase pryč
směrem do Zámečnické ulice. Podezírám jej, že šel s manželkou na oběd
do restaurace U Hradeb.
Je známá věc, že v Berouně přijdete k pokutě za nesprávné parkování,
ani se nenadějete. Policie je občas
velmi bdělá a ostražitá, což je v pořádku. Jak to, že nedokáže zkontrolovat prostor u pošty, zda mají řidiči
papírové hodiny vystavené za sklem?
Řidiči by si zvykli stejně tak, jako si
dávají pozor v podobných situacích
při cestách do zahraničí. Zkuste se
takhle zachovat u našich jižních sousedů! Bohumila Vokáčová n

Reakce města Beroun

S

trážníci Městské policie se
v rámci své běžné kontrolní
činnosti zaměřují i na kontrolu parkovacích míst včetně výše zmíněné
lokality v Kostelní ulici. Jen za poslední čtvrtletí zde řešili 25 přestupků.
Jako vše i tentokrát je to o lidech. Ti
v tomto případě nerespektují platné
dopravní značení. Parkovací stání je
zde vyhrazené pro zákazníky České
pošty, kteří zde mají možnost parkovat maximálně 40 minut zdarma. Řidiči jsou povinni čas příjezdu označit
parkovacím kotoučem a umístit jej za
přední sklo. Strážníci budou v průběhu své služby i v následujícím období
tento prostor nadále kontrolovat. n
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Kolo pro život se opět
vrací do Berouna!

M

ilovníci cyklistiky, těšte se.
Novinka minulé sezony je
zpět v plné parádě! Bikemaraton Beroun Kooperativy v rámci
projektu Kolo pro život startuje
v našem městě 8. května. Na zájemce čekají dvě závodní trasy,
jedna o délce 53 kilometrů s pořádným převýšením 1 313 metrů
a druhá o délce 37 kilometrů
s převýšením 748 metrů. Na oba
tyto závody se můžete zaregistrovat již nyní a z kapacitních důvodů doporučujeme příliš neotálet.
Registrace na závodní trasy končí
2. května.
Stejně jako při prvním ročníku
i tentokrát budou součástí Bikemaratonu dětské závody a nezávodní Family jízda, v obou případech je registrace možná online
i na místě.

„Jsem rád, že se nám podařilo
do Berouna dostat tak významnou sportovní akci, jakou je Kolo
pro život. Premiéra v roce 2020 se
vydařila a spokojeni byli účastníci
i pořadatelé. Zájem veřejnosti byl
veliký, a to nejen o samotné dva
hlavní závody, ale i o Family jízdu
a dětské závody. Opět se ukázalo,
že v našem městě tyto sportovní
akce mají smysl,“ uvedl místostarosta Dušan Tomčo, v jehož gesci
je mimo jiné i sport.
Pro milovníky cyklistiky je Bikemarton tedy jasná volba. Kromě skvěle připravených tras na
ně bude čekat jídlo, pitný režim,
teplé sprchy, mytí kol, úschovna
cenností a mnoho dalšího. Více
informací včetně možností registrace najdete na webových stránkách www.kolopro.cz. n

Mistrovský titul v jachtingu

S

ourozenecká posádka Tibor
Nevelöš a Adam Nevelöš
zvítězila na Mezinárodním Mistrovství ČR na rychlé sportovní
lodi 29er. Závod byl zároveň součástí mezinárodní série Eurocup
a tak se jej účastnily i posádky
z Holandska, Německa, Rakouska
a Slovenska. Celkovým vítězstvím
v tomto závodě se bratři Nevelöšové propracovali na průběžné
skvělé 3. místo v Evropském poháru.

Ludvík přivezl z Osvětimi
dvě bronzové medaile

I

n Náročnější trasa měří 53 kilometrů.

n Na druhé trase musí cyklisté zdolat 37 kilometrů.

Na lodi 29er tato posádka intenzivně trénuje od začátku roku 2020
pod vedením reprezentačního trenéra Davida Křížka a v závěru roku
je ještě čekaly závody Evropského
poháru ve Francii a Itálii a pak přesun na zimní část přípravy do Palerma. Doufejme, že epidemiologická
situace nezkomplikuje jejich plány
a budou se moci nadále intenzivně věnovat tréninku a přípravě
na přechod na Olympijskou třídu
49er. (jn) n

nadále trvá uzavření bazénu
v ČR, a tak si plavci našli bazén
u vedlejších sousedů v Polsku, kde
plavecké bazény jsou pro plavecké oddíly otevřené. Necelý měsíc
tam byli na soustředění dva plavci
oddílu Lokomotivy Beroun: David
Ludvík a jeho bratr Tomáš, kde
mohli trénovat s těmi nejlepšími
českými reprezentanty. David zde
trénoval s reprezentačním družstvem ČR a Tomáš s Vysokoškolským sportovním centrem. Oba
dva byli rádi, že mohou absolvovat
soustředění a v dnešní nelehké
době se dostat alespoň na nějaký
čas do bazénu. Jak se říká, plavec
bez vody je jako ryba na suchu.
Vyvrcholením soustředění byly závody, které se konaly 13. – 14. 11.
v Osvětimi, kde naši uspěli. Velmi
dobře si vedl Tomáš který v kategorii 17 let a starší získal bronz na
100 a 200 metrů znak, k bronzovým medailím přidal ještě nepopulární čtvrté místo na 400 metrů
volný způsob. Jeho bratr David ve
stejné kategorii nezůstal pozadu,
když skončil na 50 metrů znak
na čtvrtém místě, na 100 a 200
metrů znak získal páté místo
a desáté místo si vyplaval na 200
metrů polohový závod. Mnohem

těžší to mají ostatní plavci z oddílu Lokomotivy, kteří sice nezahálí
a využívají suché přípravy venku
dle zvýšených hygienických opatření popř. v domácím prostředí
podle tréninkových plánů, jež jim
trenérka posílá každý den, ale taky
by rádi už plavali v bazénu. Nyní si
můžeme jen držet palce, aby nám
bazény co nejdříve otevřeli a všichni plavci mohli plavat. LoBe n
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